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Hovedstyret: 

Steffen Skolseg, leder 

Ann Kristin Grøterud, kasserer 

Unni Slettaløkken Engen, sekretær 

Erik Sveen, håndball 

Erik Hasli, orientering 

Tom Rune Engen, idrettskolen 

John Olva Toppen, ski 

Ståle Brenden, fotball 

Åge Thingbø, redaktør 

Fra redaktøren 
våre annonsører og ikke 

minst er det flott å opple-

ve villighet til å støtte id-

rettsmiljøet i Snertingdal.  

 

Vi har forståelse for at  

ikke alle bedrifter kan 

støtte oss med annonse i 

hver utgave. For at også 

våre annonsører skal opp-

leve samarbeidet med SIF 

som nyttig, ønsker vi at 

våre lesere benytter seg av 

tjenester og varekjøp hos 

våre annonsører. Vi vil 

som en prøveordning gi 

alle annonsører en gratis 

annonseperiode på våre 

hjemmesider. 

 

Vi vil også takke for ca 

100 innbetalinger av blad-

kontingent ved juleutga-

ven. Også denne gang 

legger vi ved en giro og 

takker på forhånd for den 

økonomiske hjelpen dere 

på den måten gir oss. 

 

Sport I Fokus ønsker alle 

ledere, trenere, aktive og 

foreldre en god sommer 

og ser frem til fortsatt 

godt samarbeid. 

 

Åge Thingbø 

redaktør 

  

rer ekstra mye kjøring til 

treninger, renn og kamper. 

Samarbeid ved kjøring til 

arrangement og mulighe-

ten til å oppleve idrettsgle-

de hos de små, gir god 

opplevelse også for foreld-

re. I tillegg har en mulig-

het til en sosial sammen-

komst mens en venter på 

sine håpefulle! 

 

Å utvikle et enda mer 

samarbeid og koordinering 

av aktivitetene mellom de 

ulike gruppene, mener jeg 

vil være gunstig for alle 

parter. Det kan være alt fra 

grunnleggende trening, 

treningsdager, fellesar-

rangement, trenerkurs etc. 

 

I tillegg tror jeg at ved å 

fordele tidspunkt for lotte-

rier, vil gjøre salgsarbeidet 

og resultatet mye bedre. 

 

Felles koordinering av 

dugnader vil gi bedre øko-

nomisk gevinst og gi 

mindre belastning til un-

dergruppene. En felles 

forståelse og tilhørighet til 

SIF som hovedklubb, vil 

også gjøre det lettere å få 

sponsorer og annonser. 

 

Vi vil uttrykke takk til alle 

Det er sommer og fortsatt 

aktivitet i flere av gruppene 

til SIF. En stor dugnadsinn-

sats blir daglig utført av le-

dere og foreldre, noe som 

gjør det mulig å oppretthol-

de et godt idrettstilbud til 

både små og store. Det er 

ingen tvil om at SIF er en 

viktig faktor for trivsel og 

identitetsbygging. Et godt og 

inkluderende idrettsmiljø, 

hvor lek og ”konkurranse” 

gjør det mulig for alle å ut-

vikle seg som idrettsutøver, 

krever både ressurser og 

kompetanse. 

 

Det vil være viktig at SIFs 

hovedledelse legger tilrette 

for at trenere og ledere har 

den nødvendige kompetan-

sen for å gjøre de riktige 

treningsøvelser og ikke 

minst kunne se potensialet 

hos den enkelte utøver. SIF 

har også innhentet politiat-

tester til trenere for gruppe-

ne, slik regelen tilsier. 
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GRASROTANDEL 
 

Vi ønsker å takke alle de 148 spillerne som har registrert SIF som 

mottaker for grasrotandelen. Første halvår har vi fått inn kr 23 682,- 

 

Ønsker du å støtte SIF på denne måten, finner du fremgangsmåten 

forklart på vedleggsbrevet.  

Følg utviklingen på www.snertingdal-if.no 

 

Jeg er imponert 

over både tids-

bruk og innsats-

vilje til alle som 

er med i SIF. 

Flere har barn i 

ulike grupper, 

noe som medfø-
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A-laget med 16-0 på bortebane! 

Snertingdals A-lag vant hele 16-0 borte mot Kastad fredag 19. juni. Fin bane for spillerne, men litt bob-bob for til-

skuere; fantastisk utsikt, men også mye knott og mygg.Kastad har mange spillere, men mange av dem har ikke spilt 

så mye fotball tidligere, og de som hadde fotballerfaring hadde visstnok gjort comeback etter 20 år på sidelinjen.  

Erland scoret det første og siste målet i første omgang, og ble vår målscorer nummer 16 i år. Og når 

Nicklas overtok kapteinsbindet i andre omgang og klinket inn 14-0 målet, så ble han målscorer 

nummer 17.  

Dagens to fineste mål (med fare for å fornærme noen): 

Vebjørn som knaller ballen i bortre kryss etter kjempepasning fra Svein Olav. 

Chris sin stupheading på pasning fra Vebjørn i første omgang. 

Tor Arne Volden 

  

Tom Torkehagen AS 
Hunnsveien 1, 2821 Gjøvik 

Tlf 61 17 27 36 
tom@torkehagensport.no 

Godt spill og mange mål for G-12 lagene! 

Da er nesten hele vårsesongen ferdigspilt (gjenstår 1 kamp), og det har vært en veldig fin sesong så 

langt. Mye fint spill som har gitt oss trenere og foreldre tårer i øynene, for det finnes ikke mange lag 

i våres aldersgruppe som spiller så fin fotball som gutta våres gjør. Nå tar vi snart en velfortjent pause når det gjelder 

seriekamper, men vi trener 1 dag i uke en liten stund til (når og hvor kommer vi tilbake til).  

Da gjenstår det og ønske spillere, foreldre, foresatte, besteforeldre, tanter og onkler (you name it) en riktig god som-

mer, så sees vi til høsten!  Erland Haugen 

Gull til Thea Hasli 

 

Det ble nytt KM-gull til Thea Hasli i D 15-16 under KM-sprint på Terningmoen i Elverum lørdag. I tillegg kapret 

Bjørnar Ødegårdstuen bronsen i H 21. Resultatene finner du www.home.no/ebmt.  E.Hasli 

G/J 2000 fotball 

 

Gutter/Jenter født 2000 spilte kamp mot Nordre Land 1 mandag 8juni.09. Kampen begynte veldig bra for Snerting-

dals gutter og jenter de gikk i ledelse 1-0 tidlig i kampen. Men så ble det en litt tyngre periode som det ble litt for 

mange mål imot. Før de i andre omgamg begynte å score igjen. Alle Snertingdals-spillerne kjempet hardt og gjorde 

en bra innsats. Resultatet ble 4-8 til Nordre Land 1. Siv Kari Nordseth 

Match i ”båtten” ta dala…. 

Selvsagt i fotballens "fair play" ånd, hvor teknikk, fart og taktiske egenskaper skulle være vårt angrepsvåpen. Dess-

verre for "Dal'n" så startet kampen på verste måte da Redalen ledet 2-0 allerede før fem minutter hadde gått. Imidler-

tid så var dala gjengen innstilt på å snu dette og ved pause sto det 3-3 etter to mål av Magnus N og et av Tomas P. 

Innsatsen var veldig god og flere av de ferskeste på laget viste fine takter, men denne gang mot overmakten, i et solid 

hjemmelag.  Kampen endte med tap 7-4.  

Therese  

El-forsyning 

El. Installasjon 
Tlf: 61 11 27 00 Dokka 

Www.vokks.no 

Klipp fra hjemmesiden 
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God sesongåpning av Vetle Kletthagen 

Hun har plassert seg midt 

på resultatlista i de store 

løpene. 

 

Av de voksne har 

Frode Ødegårdstu-

en og Lars Gøran 

Kletthagen løpt 

gode løp. Dette er 

solide o-løpere som 

sjelden går på de store 

bommene. Derfor hev-

der de seg bra når de 

stiller til start. 

 

For de andre har det vært 

litt blandet kost, men det 

fine med oriente-

ring er at man all-

tid har tro på 

mindre bomming 

og bedre resultater 

i neste løp. 

 

Tekst og foto: Erik Hasli 

 
SIF Orienterings løpe-

re har rukket å delta i 

mange løp før deadli-

ne (31.05) for klubb-

avisa. 

 

Vetle Kletthagen begyn-

te å løpe orientering i fjor 

og har hatt fin framgang så 

langt i år. I løpene i Østfold 

O-weekend ble det en 

1.plass og en 2.plass, og 

han seiret også i Våronnlø-

pet i Lensbygda.  

 

Vetle har så langt løpt i H 11-

12 N. Det ble også en veldig 

fin start på Aries-cupen hvor 

han i det første løpet tok en 

2.plass i H 11-12. 

 

Agnethe Hasli har vært på 

utallige o-løp tross sin unge 

alder, og hun har gått gradene 

via ”Småtroll” og N-åpen før 

hun i år har løpt alene i D 11-

12N. Hun har også en 1.plass å 

skilte med fra Våronnløpet. 

Det viktigste for disse to er 

likevel å få erfaring i kart- og 

terrengforståelse, og resultate-

ne er ikke det viktigste i denne 

alderen. 

 

I de rene ungdomsklassene har 

klubben for tiden bare Thea 

Hasli som løper i D 15-16. 

Vetle målbevisst i teten i 

Lørdagskjappen ved Son. 

   

Wenche og Agnethe  



Damene gjør come-back 
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Tekst og foto: Erik Hasli 

 
Orientering er en idrett for alle 

aldersgrupper. Derfor var det ar-

tig å se to voksne damer gjøre et 

solid come-back i Våronnløpet på 

Toten dagen før nasjonaldagen. 

Rett skal være rett. Wenche Bro-

bakken så vi i o-løypa også i fjor, 

men Hege Skundberg Kletthagen 

gjorde sitt første løp på 18 år den-

ne lørdagen. De to har heller ikke 

glitrende karrierer som ungdoms-

løpere bak seg, så come-backet 

var derfor heller som en debut å 

regne. 

 

Vi spurte de to hva som hadde 

fått dem ut i skogen og o-løypa, 

og svaret var ikke overrasken-

de en ivrig o-

løpende 

mann, 

og 

også 

et-

ter 

hvert ivrige barn. 

 

”Jeg var med 

familien på Øst-

fold O-weekend 

i vår, og selv om 

det var fint å sitte 

ute på samlings-

plassen og følge 

med på klubbens 

løpere, tror jeg 

kanskje det blir 

litt kjedelig i 

lengden”, sier 

Hege. ”Derfor var jeg litt stor i 

kjeften og ga uttrykk for at jeg 

kanskje ville prøve selv også.”  

Da var ikke husbond Lars Gøran 

sein om å ta henne på ordet, og 

påmeldingen til Våronnløpet var 

et faktum. 

Hege kan fortelle at hun har løpt 

noen o-løp, men at det er nesten 

20 år siden. Hun har til og med 

deltatt i svenske 5-dagars, men 

hun var ikke direkte henrykt over 

de sanitære forholdene på o-løp, 

hun som var vant med håndball 

med garderober og dusj. 

 

Dagens løp er hun godt fornøyd 

med. ”Bortsett fra noen proble-

mer på 4.post, gikk det greit. Men 

det ble bare rusletempo dersom 

jeg skulle henge med på kartet”, 

var Heges konklusjon. 

 

Wenche løp noen løp i fjor og var 

også å se på noen få o-løp for 

mange år siden, men Våronnløpet 

var årsdebut. ”Veldig ergerlig å 

bruke over 20 minutter på 

5.posten. Der tapte jeg seieren.”, 

sier Wenche. 

 

Begge deltok i D 17 N som er en 

klasse for de litt mindre rutinerte 

jentene som har passert 17 år. 

Studerer vi resultatlista, ser vi at 

våre jenter ledet denne klassen 

fram til 4.post; Hege de tre første 

postene, mens Wenche hadde le-

delsen på 4.post. Selv med en 

bom på hver holdt det til pallplass 

på begge med henholdsvis 2. og 

3.plass til Hege og Wenche. 

 

Vi forventer at den fine debuten 

følges opp med ytterligere fram-

gang og dueller i toppen utover 

sommeren. 

   

Hege sjekker koden og tar ingen 

sjanser på feilstempling på siste 

posten.  

Wenche og Agnethe  



O-land i øvre dal’n. 

Tekst og foto: Erik Hasli 

 

O-land er blitt et be-

grep og en tradisjon i 

Snertingdal. Sammen 

med Rond O-lag og 

Rudsbygd IL inviteres 

det til en tre-dagers o-

fest i distriktet. Årets 

løp blir 22.gang ferie-

løpet går av stabelen i 

Snertingdal, hvor lør-

dag 11.juli er den store 

dagen. Før den tid må 

det gjøres mange for-

beredelser, og arbeidet 

er godt i gang. 

 

Det trengs mange 

funksjonærer for å få 

et slik arrangement i 

havn, og de aller vik-

tigste funksjonene in-

nehas i år av Hanne 

Holmen som er løpsle-

der og Øystein Hol-

men som skal legge 

løypene (bildet). 

 

Hanne kan fortelle at 

alle sentrale funksjo-

ner er på plass og at 

sjefene for de ulike 

delene av arbeidet er i 

gang med å fylle opp 

med folk for sine 

respektive ansvarsom-

råder. Dersom noen 

skulle ha lyst til å ta 

del i et slik arrange-

ment, sier ikke Hanne 

nei takk til hjelp. ”Det 

er bare å ta kontakt 

med meg”, sier hun, 

”men ikke vent til da-

gen før. Alt må være 

på plass senest et par 

uker før løpet”. Hun 

vil på forhånd si takk 

til alle som velvillig 

hjelper til for å løse 

alle oppgaver. 

Hun kan videre fortel-

le at samlingsplassen 

på Torjus Røste sin 

eiendom Solstad, et 

par langstrekk fra 

Lindheim og Snerting-

dalshallen, vil egne 

seg godt som arena. 

 

Løypeleggeren Øy-

stein Holmen har 

god kontroll på sin 

jobb. ”Løypene 

skisserte jeg alle-

rede i fjor høst, og 

nå når snøen er 

borte, blir det 

mange timer i sko-

gen”, sier Øystein. Vi 

kan legge til at rundt 

50 poster med stemp-

lingsenheter skal plas-

seres ut, og siden det 

er veldig viktig at de 

settes ut på rett sted, 

krever dette nøyaktig-

het og o-kunnskaper. 

Slik sett er jobben i de 

beste hender. 

”Kartet blir rykende 

ferskt”, lover Øystein, 

”ettersom resynfaring 

foregår i disse dager, 

og det ferdige produk-

tet vil foreligge 

15.juni”. 

Kartet vil dekke områ-

det mellom Flatsjøen 

og Lonken, samt den 

såkalte Lundsholen. 

Dette er et spennende 

o-terreng. 

 

”Det er nok av detaljer 

å legge poster på”, for-

teller Øystein, ”men sis-

teposten så ut til å bli et 

problem. Vi er nemlig 

avhengig av å samle lø-

perne før målgang, og 

myra utenfor Solstad var 

mildt sagt detaljfattig”. 

Kreative o-folk fant løs-

ningen, og på løpsdagen 

vil et nytt ”tårn” i myra 

være siste post. ”Tårnet” 

samt bru over Engumsel-

va tar Egil Sandvold og 

Ingolf Haugerud seg av. 

Det er ikke første gang 

disse karene ordner de-

taljer som ikke finnes i 

terrenget. For et par år 

siden måtte en stein frak-

tes ut i lia på Ytteroa Sør

-kartet, da karttegneren 

hadde ”mistet” en stein 

på kartet på en plass det 

ikke var noen stein i ter-

renget. Ved hjelp av 

traktor og skuffe ble en 

stein fraktet på plass på 

rett sted før løpet tok til. 

 

Hanne kommer med en 

oppfordring til bygdefol-

ket til slutt; ”Jeg håper vi 

ser deg på Solstad 11.juli 

som tilskuer, funksjonær 

eller deltaker. Det blir 

masse godt å få kjøpt i 

kiosken vår, så dette blir 

en trivelig dag i det fine 

været, som vi også har 

bestilt !” 
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Trådløst bredbånd 
Gjøvik (avdeling): 

Storgata 10, 2815 Gjøvik 
Tlf: 4000 1999 

www.nextnet.no 
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HVA HETER LANDET?   
Her skal du finne fram til 10 ord som er land. To og 

to bokser kombineres. Vi har satt sammen to bokser 

for å vise hvordan oppgaven skal løses   

ITALIA   STAN TYR 

    KIA SPA 

    IGE LIA 

    PORT MARK 

    BEL UGAL 

    NIA RIKE 

    FRANK GIA 

    ITA DAN 

    PAKI SVE 

    GE NOR 

STRYK 9 

I denne oppgaven skal du stryke ut 9 ruter, slik at du sitter igjen med 3 lesbare ord vann-

rett. Du vil finne 3 forskjellige dyreunger. 

L O F F O L E S 

S K I L L I N G 

T O V A L P I N 

ALFA - OMEGA 

Her skal du lage ord som begynner og 

slutter med samme bokstav _LF_ , blir 

ALFA med A plassert i begynnelsen 

og slutten av den gitte bokstavkombi-

nasjonen. Bruk forskjellige bokstaver i 

hver av de 10 oppgavene. 

eks Legg 

til A 
LF(ALFA) 

1 EDIU 

2 EDE 

3 OLLGRA 

4 GN 

5 SI 

6 RITIS 

7 ESTE 

8 ANGEN 

9 TRABA 

10 AMLIN 

MINI-KRYSSEN 

  1   2   

3         

          

4         

          

VANNRETT   LODDRETT 

3. Sette penger 

i banken 

  1.Er Ludo 

4. Kan vi se på 

sirkus 

  2.Forlange 

Alle svarene finner du på side 11 

2   6  8   7 

  7    2   

  4 9  7 6   

 3  8 9 1  6  

5 1 8 4  2 7 9 3 

 4  3 7 5  8  

  5 1  6 3   

  3    4   

1   2  3   5 

SUDOKU v Harald Thingbø 
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Håndball venner 
Tekst: Erik Sveen 

 

En spennende sesong er over. 

Siste året har gitt oss en enorm 

økning i antall spillere, særlig 

blant de minste. Foran årets 

sesong meldt vi på ett 8 års lag 

og ett 10 års lag. På turneringen 

sist på sesongen hadde vi 4 lag 

på dette alderstrinnet. Vi hadde 

også ett 16-års lag med i serien. 

J-14 og damelag hadde fast tre-

ningstid i hallen men deltok 

ikke i seriespill. For disse to 

lagene var det Yngres-Cup på 

Elverum for 14-års laget og en 

egen turnering i hallen for da-

mene som var årets mål, i til-

legg til interessen for å spille 

håndball. 

 

For neste sesong har vi forløpig 

ingen lag i seriespill. Eldste 

laget som er påmeldt er J-11. Vi 

må se an til høsten om vi evt. 

kan få til ett for j-12 og J-14/15 

års lag. 

 

Men om det begynner å bli tomt 

i rekkene blant de eldste, så har 

vi har hatt god rekruttering blant 

de minste. Framtida ser virkelig 

lys ut for SIF-håndball. Vi har 

pr i dag to 8-års lag ett 9-års lag, og 

ett 11 års lag. I tillegg kan det bli 

en gruppe for 

de aller minste, 

de under år. For 

denne gruppa er 

det ikke organi-

sert turneringer, 

men de vil bli 

kjent med hånd-

ball gjennom 

lek og moro. 

 

Det meste er klart når det gjel-

der trenere og lagledere for nes-

te sesong. For de aller minste er 

planen at vi starter opp med lek 

med ball, etter hvert som de blir 

eldre blir det mer og mer fokus på 

håndballspill og ferdigheter her. 

Men hovedmålet er at håndball skal 

være MORO. 

 

Vil også takke alle som har stilt 

opp på dugnader gjennom årets 

sesong. Både i Fjellhallen og i vår 

egen hall. Vi har veldige gode til-

bakemeldinger på jobben vi har 

gjort ved landskampene i Fjellhal-

len. Regner ganske sikkert med at 

vi vil få flere forespørsler her. 

 

En oppfordring til slutt. De siste 

årene har det blitt vanskeligere og 

vanskeligere for valgkomiteen og 

finne kandidater som er villig til ta 

ett verv i styret. Vær positiv til 

dette hvis dere blir spurt. Husk det 

er deres egne barn dere støtter. 

Med så stor aktivitet blant de 

minste, må regne vi med at vi 

trenger flere til å være med plan-

legge og gjennom føre arrange-

mentene i hallen. 

 

 

”Masseproduksjon” av toast til 16 

åringene på Yngres-Cup 

Årets spillere samlet etter utdeling av medaljer og diplomer 



Håndball-avslutning i hallen 
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Tekst: Erik Sveen 

 

Mandag 25.mai samlet årets håndball-

deltakere seg i hallen, for å få med seg en 

knakende artig avslutning. Det hele satte i 

gang 17.30, hvor vi først så noen filmer. 

De var i fra de turneringene vi har vært 

på, bl.a. Yngre-cup på Elverum for de tre 

eldste lagene, og Raufoss turnering for de 

yngste lagene. Etter at mange fine bilder 

var vist, var det tid for det som var kjer-

nen i det hele; håndball.  

 

Det ble kamper mellom de små og de 

store. For å gjøre det hele mer rettferdig 

og underholdende, ble de eldste bundet 

sammen to og to, med teip, rygg mot 

rygg. Det ble noen morsomme, jevne 

kamper! 

På menyen sto pølser, saft og boller, 

noe alle så ut til å være fornøyde 

med. Etter en pause hvor man hadde 

fått igjen pusten etter kamper, og fått 

tilført den nødvendige energien, fikk 

vi besøk av isbjørnene Labb og Line. 

Til barnas glede ble det satt på mu-

sikk og Labb og Line satte dansen i 

gang.  

 

Isbjørnene deltok også på selve finalen; 

diplom- og medalje utdelingen. Alle del-

takere fikk et diplom og en håndball me-

dalje, som takk for innsatsen.   Det var i 

alt ca 60 spillere som mottok diplom for 

sesongen. 

Til neste år håper vi at vi kan bli enda 

flere. Håpet er at vi også etter hvert kan få 

til lag i guttklassen. 

God sommer 

me 

opp til 

den 

første 

kampen vår. 09.00 blåste domme-

ren kampen i gang. 20 min. var 

plutselig gått. Stillingen endte 7-5 

til Snertingdal J 14.  

De tre siste kampene på lørdag, 

og den ene kampen på søndag 

gikk ikke fullt så bra. –Da skjøn-

ner dere vel resten  

Uansett hadde vi nådd målet vårt, 

den ene kampen var vunnet!  

Takk for ei koselig helg!  

                                                                 

Ps: Vi takker også Aina 

Kvernsveen for at hun ville/kunne 

bli med oss på cup! Det satte vi 

pris på.  

Tekst: Aina Klette & Karen 

Emilie Sveum 

 
Dette var ei spennende og 

morsom helg for både store og 

små! Helga den 17.-19. April 

var vi på Elverumscup. 

Jenter 14 gledet seg ekstra mye, 

fordi vi hadde hatt en sesong uten 

kamper, bare treninger. Vi hadde 

ikke store forventninger til helga, 

men vi dro dit i håp om å vinne 

en kamp. Dæ hadde vøri moro! 

Rommet vi overnattet i var ikke 

så stort, men det gikk akkurat 

med madrasser til  9 spillere og 6 

voksne + et lite ”kjøkkenbord”. 

Tidlig lørdags morgen kl. 07.00 

ringte vekkerklokka. Vi spratt 

opp, så spente som bare det. 

08.30 begynte vi så smått å var-

J 14—Endelig kom vi på cup!  

Kamp i Rolfshallen 

-Vi visste, vi visste 

det skulle bli mål. 

Åååååå Sner-

tingdal. 

Avdeling i Snertingdal 

Trenger du elektrikker?  

 
ring 61 13 87 50 

E-post: firmapost@bakkeelinst.no 

Medlemskap 2009 i SIF 
 

Husk at alle skal være medlemmer i SIF 

for å delta i arrangement. Dette pga for-

sikring og for å vise at du er med i klub-

ben. 

 

Enkeltmedl. Under 18 år kr 50,- 

Enkeltmedl. f.o.m. 18 år kr 100,- 

Pensjonister kr 50,- 

Familie (foresatte/barn) kr 200,- 
 

DU KAN BETALE TIL: 

 

Snertingdal Idrettsforening 

v/kasserer Postboks 6 

2838 Snertingdal 
 

BANKKONTO: 
 

2010.07.41750 
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Tekst: Eva Bergshaugen og Trine Haugom 

Bilde: Trine Haugom 

 

Vi startet opp med trening  Snerting-

dalshallen i begynnelsen av august. Etter-

som vi nå skulle spille på 10 årslaget, var 

det 6èr håndball over hele banen som 

gjaldt. Det var en stor overgang, på grunn 

av at vi forrige sesong spilte tvers over 

den ene halvdelen  og bare med 

4 spillere. 

 

Siste helga i au-

gust reiste vi på 

Starumcup i 

Skreiahallen. Vi 

spilte kamper 

både fredag, lør-

dag og søndag. 

Etterkampene på 

lørdag reiste vi 

sammen med 

foreldre og søs-

ken til Lena Mar-

ken. Kvelden endte med pizza spising på 

Peppes Pizza. 

 

Sesongen startet opp med første kamp i 

oktober. Videre har vi spilt kamper 1 

helgedag hver måned til og med mars. 

17-19 april reiste vi på yngrescup til 

Elverum. Alle våre kamper ble spilt i 

Herneshallen lørdag og søndag. Denne 

helga var vi 15 spillere (av 17 mulige) 

som overnattet på Elverum U-skole.  

 

Sammen med oss til Elve-

rum var også 

14 og 16 

laget. Det 

å overnatte 

borte på 

cup syntes 

vi var både 

spennende 

og lærerikt,  

selv om det 

gav oss lite 

søvn. 

Hele våren 

og forsom-

meren har 

vi hatt trening hver torsdag (kl 1830-

2000) i hallen. 

 

Spiller antallet har i løpet av sesongen 

økt fra 9- 19 spillere. Noe 

vi syntes er kjempebra! 

 

Vi har plass til flere i al-

derstrinnene 10-11 og 12. 

Ønsker du å være med, 

starter vi opp med trening i 

august. 

 

Spillere, trenere og opp-

menn (vel og merke 2 da-

mer!!) ønsker å takke for-

eldre, diverse sponsorer og 

andre samarbeidspartnere 

for sesongen 2008-2009. 

 

Hvorfor begynte du 

med håndball? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeg var og er 

glad i hånd-

ball og fordi 

det er mor-

somt. 

 

Jeg syntes det 

så veldig mor-

somt med 

håndball. 

Fordi jeg had-

de veldig lyst 

etter at jeg 

hadde sett 

mange kam-

per. 

Fordi det er gøy 

og bra for krop-

pen. 

Fordi jeg syn-

tes det så mor-

somt ut. 

 

Fordi jeg 

syntes det så 

morsomt ut. 

Ingrid Austdal:  

Stine Ødegård:  

Kristin Haugom:  

Susanne Johansen:  

Emilie Grøterud:  

Eirin Skiaker:  

Første rekke f.v: Stine Ødegård og Ingrid Austdal. 
Andre rekke f.v: Malin H. Henrikhaugen, Vilde Valhovd, Anna Strand, The-

rese Ødegård, Ronja Marie Brenden og Malin Grøterud. 

Tredje rekke f.v: Susanne Johansen, Miriam H. Hoffsbakken, Eirin Skiaker, 
Henriette Lyshaug, Silje Ødegård, Emilie Grøterud og Kristin Haugom 

Første rekke f.v: Kristin Haugom, Ingrid Austdal, Stine Ødegård, Vilde 
Valhovd, Heidi Therese Holte og Ine Grøterud. 

Andre rekke f.v: Malin Grøterud, Andrea Gram, Malin H. Henrikhau-

gen, Therese Ødegård, Susanne Johansen, Anna Strand, Miriam H. 
Hoffsbakken, Eirin Skiaker og Emilie Grøterud. 

Trener: Elin Austdal (bakerst) 
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mulighet til å 

gjennomføre 

bading, noe som 

har gitt mye moro 

for ungene. 

 

Samarbeidet med 

styret i SIF har 

fungert bra, og 

fra høsten er det 

avtalt at de for-

skjellige undergruppene vil 

hjelpe idrettsskolen med å 

gi en presentasjon av for-

skjellige idretter. 

 

Det er nytt styre i idretts-

skolen og jeg går av som 

formann. Jeg ønsker det 

nye styret lykke til og håper 

at dette tilbudet til de yngs-

te vil utvikle seg videre. 

Som bildene viser har det 

vært mange fine stunder 

både for unge og voksne. 

 

Takk for et godt samarbeid og 

stå på videre med idrettssko-

len! 

Tekst: Tom Rune Engen 

Foto: Unni Slettaløkken Engen. 

 

I løpet av dette året her idretts-

skolen hatt en god aktivitet, med 

mange forskjellige aktiviteter. 

 

Vi har hatt et godt samarbeid 

med Snertingdal skole. Tilgangen 

til svømmehallen 

har gitt oss 

Idrettskolen 2008-2009 

Hva heter 

landene? 

ITALIA 

PAKISTAN 

TYRKIA 

SVERIGE 

PORTUGAL 

BELGIA 

SPANIA 

FRANKRIKE 

NORGE 

DANMARK 

MINI-KRYSSEN 

  S   K   

 S P A R E 

   I   E   

K L O V N 

   L   E   

ALFA—

OMEGA 

MEDIUM 

REDER 

VOLLGRAV 

EGNE 

ASIA 

KRITISK 

NESTEN 

TANGENT 

STRABAS 

GAMLING 

STRYK 9 

Dyreungene er: 

FOLE 

KILLING 

VALP 

Juleavslutning ved Snertingdal 

Hestesenter 

Familiedag på Abbortjernet i mars 
Idrettsskolen arrangerte familiedag sammen med Jeger og fisk. Her var det pilking og pil og bue skyting. 

Tom Rune skjenker nykokt kaffe 

med stødig hånd 

2 5 1 6 3 8 9 4 7 

6 9 7 5 2 4 1 3 8 

3 8 4 9 1 7 6 5 2 

7 3 2 8 9 1 5 6 4 

5 1 8 4 6 2 7 9 3 

9 4 6 3 7 5 2 8 1 

4 7 5 1 8 6 3 2 9 

8 2 3 7 5 9 4 1 6 

1 6 9 2 4 3 8 7 5 

Svar på  

oppgavene 
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Tekst: Åge Thingbø 

Foto: Siv Kari Nordseth 

 

Sport I Fokus har tatt turen 

innom en hektisk og engasje-

rende leder i SIF-SKI. I løpet 

at de to siste årene har styret 

i SIF-SKI arbeidet aktivt 

med mange nye aktiviteter 

og ikke minst planlegging av 

ny lysløype, sier John Olav 

Toppen.  

 

Jeg skjønner fort at her må 

jeg notere raskt og effektivt. 

En målbevisst Snertingdøl 

med et stort hjerte for idret-

ten og nærmiljøet. 

 

Vi sitter i Etac`s lokaler som 

eies av Toppen. Han har ikke 

lang vei til de mange møter i 

SIF som arrangeres i disse 

trivelige lokalene. For å styre 

både tid og intervju, skyter 

jeg inn et spørsmål om hva 

det betyr for ham å være le-

der i ski-gruppa. Han ventet 

tydeligvis ikke et slikt spørs-

mål, fordi han stopper litt 

opp og ser på meg med et 

tenkende og bestemt uttrykk. 

 

Det har vært slitsomt og mye 

å ta tak i, men like fullt har 

det vært interessant og spen-

nende, sier han og virker 

overbevisende på meg. Vi 

har et godt fungerende styre, 

noe som gjør lederansvaret 

lettere, presiserer han med stor 

tyngde.  

Jeg vet at John Olav på mange 

styremøter har lagt frem nye 

ideer for arrangement og når 

responsen har vært god, har 

han hatt evnen til å få dem 

gjennomført. 

 

Påsketur  

 

I påsken fikk han med seg 25 

personer som gikk fra Verskei 

til Storloen. Det var vellykket 

og trivelig for oss som gikk 

denne turen, sier John Olav og 

får nesten overbevist meg om 

at jeg burde vært med. Vi var 

heldig med været, selv om det 

delvis regnet og sluddet da vi 

startet bussturen fra Snerting-

dal, men da vi kom til Verskei 

lettet tåka.  

 

Det var litt tungt føre og litt 

dumt at vi ikke kunne kjøre 

løyper helt frem til Skihytta. 

Kanskje vi bør arrangere det 

tidligere på året, undrer Top-

pen seg. 

 

Ny lysløype 

 

Lysløypa ved skolen er et vik-

tig prosjekt vi jobber for å få 

ferdig allerede til kommende 

sesong, sier John Olav. Det er 

tydelig at dette er noe som 

engasjerer han, fordi han retter 

seg opp i stolen og gir meg en 

visjon om muligheter som den-

ne løypen vil ha for ski-miljøet 

i Snertingdal.   

 

Nå er løypetraseen ovenfor 

fotballbanen ryddet og i løpet 

av sommeren vil vi ha en befa-

ring med grunneier og entre-

prenør, for å kunne starte med 

det videre grunnarbeidet, for-

klarer John Olav. 

 

Skigruppa arbeider aktivt 

med å tilrettelegge gode 

treningsforhold både i klas-

sisk- og friteknikk. Vi har 

nå en flott gjeng med ung-

gutter som har ukentlige 

treninger hele vinteren og 

deltar i forskjellige krets-

renn.  

 

I fjor høst startet skigruppa 

med barmarkstrening på 

Sjusjøen og i begynnel-

sen av september i år vil 

vi gjennomføre noe av 

det samme opplegget, 

forteller Toppen. 

 

Økende skiinteresse 

 

Skiinteressen har økt 

og vi ønsker å få til et 

treningstilbud til barn un-

der 10 år. Jeg 

skulle hatt 

noen som kun-

ne tatt tre-

ningsansvaret, 

sier en enga-

sjert leder.  

 

Snertingdalsrennet 

 

Hva med Snertingdalsrennet, 

skyter jeg inn. Det gleder meg 

veldig at vi fikk til å arrangere 

rennet også i år og jeg må ut-

trykke en stor takk til våre 

samarbeidspartnere; Nedre 

Snertingdal IL, Åsen Vel, 4H 

og Lindheim Samfunnshus, 

Fra venstre:Jonas Bergli, Ole Gjerdebakken, Martin 

Strand, Kristian Onsrud, Thomas Hasle, Mats Hasle.  

Foto: Geir Bergli 

Ole Gjerdbakken i 

aksjon på kretsrenn 

i Karidalen 
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Martin Strand 

vår beste Sner-

tingdøl. Karen 

Amalie Nordseth 

(bilde forside) 

gikk et veldig 

godt løp og fikk 

en god tid og ble 

nr. 3.  

  

Det har vært gått 

kretsrenn vinteren 

08/09, det er stort 

sett i klassen 

Gutter 12 og 13 

år SIF har hatt 

med noen, men 

det har også vært deltagelse fra 

Jenter 9 år i noen løp. SIF Ski 

håper det til neste sesong vil 

være 

flere som 

ønsker å 

delta på krets-

renn. Dette er 

sosialt og vel-

dig moro. Terminlista for krets-

renn ligger på Skiforbundets nett-

side. 

Tekst og bilde: Siv Kari Svendsen 

Nordseth. 

 

Kretsrenn 8.mars 09 gikk av 

stabelen i Karidalen og arrang-

ør Østre Toten Skilag. SIF had-

de med kun Karen Amalie 

Nordseth i J9 som jente. Men i 

gutteklassen G12 var det 6 

snertingdøler. De som var på 

startstreken her var Martin 

Strand, Jonas Bergli, Ole 

Gjerdbakken, Kristian Onsrud, 

Mats Hasle og Tomas Hasle. 

Gutter 12 år hadde fellestart. 

Her var det jevnt ut fra start, 

Ole Gjerdbakken lå gått an ut-

fra stadion (nr.3), men det ble 

trangt i en sving og ble hindret 

som gjorde at han falt og kom 

da litt bak i feltet. Ellers ble 

Deltakelse i kretsrenn 

sier en begeistret John Olav. Vi skal i løpet av sommeren 

rydde litt skog, slik at innkomsten neste år blir på 

Lindheim. 

 

Klubbrenn 

 

Sesongens klubbrenn har hatt veldig godt oppmøte, selv 

om vi byttet arrangement dag til onsdagskvelden. Vi har 

et godt samarbeid med Nedre SIL og vi gleder oss til å 

fortsette samarbeidet i og med at de nå legger ned sitt lag 

og ønsker å bli en del av SIF. Gevinsten med å ha et fel-

les samlingssted ved skolen, gjør at vi benytter ressurse-

ne på en bedre måte, forklarer Toppen. 

 

Du må også ta med at familiedagen vi 

arrangerte sammen med COOP ble en 

suksess også i år. Det flotte været gjorde 

at store og små hygget seg i bakken, sier 

John Olav. Før jeg rekker å snu arket er 

han i ferd med å formidle en av sine nye 

ideer. Fra høsten av ønsker jeg å utfordre 

oss som ikke deltar på forskjellige krets-

renn til å møtes en gang i uken til felles 

trening, eller kall det gjerne trim. Vi 

trenger noen felleskapskvelder, sier John 

Olav. 

Ole Gjerdbakken i 

aksjon på kretsrenn 

i Karidalen 

Jonas Bergli 

fosser fremover 

på kretsrenn i 

Karidalen 

Tomas og Mats Hasle i 

fint driv på kretsrenn i 

Karidalen 

Fjellmaraton 2009 
 Tekst og bilde: Siv Kari Nord-

seth 

 

I år var noen av de ivrigste 

løperne fra SIF med på 

Det Norske Fjellmaraton 

som gikk av stabelen 6. 

juni 2009.  

 

Det var ikke mange fra 

SIF, men de som deltok 

fikk gode resultater.  

Martin Aalseth løp inn til 

en 15.plass i miniton i klas-

sen 50+ på tiden 29.43.  

 

Rune Hansen ble nr.9 på 

halvmaraton i klassen 30-

39, tiden ble 1.25.12.  

 

I Fjellbukken deltok Bjørn 

Egil Nordseth og ble nr.2 i 

klassen 30-49 på tiden 

37.50. 

Rune Hansen  
Bjørn Egil Nordseth  
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Tekst og bilde: Bjarne Kvamme 

Snertingdal G-07 består av gut-

ter og jenter født 2001 og 2002. 

Vi er nå 18 spillere, men håper 

på flere. 

Vi trener på Liaplassen og på 

Skogheim. Sesongens  første 

trening var 5. mai og vi rakk 

derfor bare 2 treninger før første 

kamp. 

Vi trener hver torsdag fra kl 

18:00 til 19:00. 

Lagleder: Line Kristin Hansen 

Trener: Bjarne Kvamme 
 

 

Gutter 07-08 

Bak fra venstre:   Anders Melby Myren, Lars Nereng, Eskil 

Traaseth, Even Bergli, Patrick Brobakken, Vegard Brobakken, 

Andre Brobakken,  Sindre Kokslien, Magnus Brenden, Svei-

nung Fladsrud  

Foran fra venstre:    Vetle Engen, Anders Felde , Jon Strand, 

Amund Nereng, Markus Sollien, Kristoffer Ødegård,  Trym 

Engen, Steffen Lyng  

 

I tillegg spiller Victoria Øverstad på laget.  

Fotballturnering på Rena 2009, der Snertingdal 09 deltok som Snertingdal United. Her spilte Snerting-

dalsgutter/jenter veldig bra og fikk seier i tre kamper, en uavgjort og to tap. Til tider spilte de meget 

solid og alle var strålende fornøyd med turneringshelgen.  

 

Bilde: Fra venstre bak: Trener Arvid Haugen og oppmann Tom Egil Sollien. Fra venstre: Karen Amalie 

Nordseth, Kristine Søreng Engen, Magnus Grøterud, Simen Haugen, Daniel Trønnes Johansen, Alek-

sander Hansen Sollien. Foran: keeper Thomas Tømte. 



Gutter 12 

S I D E  1 5  W W W . S N E R T I N G D A L - I F . N O  

Tekst: Erland Haugen 

 

G-12 laget,står godt rustet med 

tanke på det vi har fått gjort på 

trening i vinter og på vårpar-

ten. Vi har trent to dager i 

uken, en dag i hallen og en ute 

på grusbana. 

Dette er 97-98 modeller som 

teller i alt 15-16 ivrige spille-

re. Vi skal spille sju´er-fotball, 

og for at flest mulig skal få 

mest mulig spilletid, har vi 

meldt på to lag. Begge våres 

lag har kommet i samme pul-

je,og de andre lagene er: Gjø-

vik Lyn, Nordre Land 1, Nord-

re Land 2, Søndre Land, Tor-

pa, Vardal og Vind 3. 

Vi skal også på to turneringer i 

løpet av sommeren. Den ene 

er på Romedal i mai, mens den 

andre er Sandar-Cup i Sande-

fjord 7.-9. august. 

Vi ønsker at alle som har lyst 

til å se våre ivrige og talentful-

le gutter i Snertingdal-Fotball 

velkomne på kamp! 

Trenere: Jan Grøterud og Erland 

Haugen 

Oppmann: Edward Snekkerhau-

gen 

Materialforvalter: Erik Haganæs 

A-laget er godt i gang! 
Tekst: Tor Arne Volden 

 

Stor aktivitet og godt humør 

i A-laget 

Etter at gamlekara tok initiativ 

til å få i gang et A-lag igjen i 

bygda, var det mange som var 

interesserte i å bli med. Med 

spillende trener Cato Ulvesveen 

tilbake fra Redalen, har trening-

ene vært både varierte og mor-

somme. 

I desember trente vi innendørs i 

Snertingdalshallen en gang i 

uka, og vi ble så gode at vi vant 

Torpa sin juleturnering, etter å 

ha vunnet 2-0 over Nordre Land 

i finalen. Like bra sportslig gikk 

det ikke på turneringen på Bei-

tostølen i januar, men med to 

lag og over 20 spillere, var det 

en veldig vellykket sosial tur. 

Fra januar har vi trent utendørs 

to ganger i uka; på mandager 

og torsdager, og det har stort 

sett vært fine forhold på ba-

nen. Det har vært veldig bra 

oppmøte på treningene, og 

med over 20 spillere som er 

med regelmessig, så er det slik 

at ikke alle får vært med i 

troppen til alle kamper. Tre-

ningskampene i vinter/vår gikk 

veldig bra; 3 seire, 1 uavgjort 

og 1 tap, med målforskjell 21-

13. 

Det er ti lag i serien vår i fem-

te divisjon, men en del av la-

gene stiller med 7-er lag, og 

kampene mot disse teller ikke 

når det skal avgjøres hvem 

som rykker opp.  

I skrivende stund har vi 6 seire 

og 2 tap, og 67-19 i målfor-

skjell. Toppscorer Espen Ek-

seth er én av hele 17 spillere 

ulike målscorere! Vårsesongen 

har bestått av mange borte-

kamper; men til høsten blir det 

derfor desto flere A-kamper å 

se på Perstugguflåa, og vi håper 

mange kommer og ser på kam-

pene våre! 

 

Hjemmekamper: 

Fredag 21. august kl 19.00 mot 

Ringelia 7-er 

Fredag 28. august kl 19.00 mot 

Søndre Land 2 

Tirsdag 8. september kl 18.00 

mot Reinsvoll 2 

Onsdag 16. september kl 18.00 

mot Kastad 

Lørdag 19. september kl 15.00 

mot Raufoss 3 

Lørdag 3. oktober kl 15.00 mot 

Biri 

Foran: Mats Hasle(keeper) 

  

Foran fra venstre: Martin Strand, Even Solbakken, 

Sindre Brennhagen Haugen(c), Kristian Onsrud, 

Stian Engen, Vemund Snekkerhaugen og Morgan 

Trønnes Johansen. 

  

Bak fra venstre:  Ole Gjerdbakken, Christian 

Lyng, Alexander Rønningen Stensrud, Christoffer 

Grøterud, Thomas Hasle og Fredrik Haganæs. 



Retur:    Sport I Fokus, Postboks 6,  2828 Snertingdal 

www.snertingdal-if.no  

Enkeltmedlemmer: 

Handel i butikken får medlemmene 20% 

på veiledende priser. (gjelder Adidas og 

Swix) 

 

Trykking: 

 

Klubbdress: 

klubblogo på rygg kr 35,- 

pr. bokstav på bukse/jakke kr 7,- 

På spillertrøyer gjelder fast pris kr 25,- 

pr. siffer (rygg) Ingen rabatter på tryk-

king. 

Avtalen gjør det mulig for SIF og en-

keltmedlemmer å gjøre gunstige kjøp. 

Avtalen gjelder klubbutstyr, - herunder 

is, tape etc., og utvalgte modeller lø-

pesko. 

 

Forhåndsbestilling: 

Felles bestilling før sesong gir 30 % 

rabatt (gjelder Adidas og Swix) 

 

Felles bestilling (supplering) i sesong gir 

25% rabatt (Adidas og Swix) 

 

Handlekvelder: 

Vi vil arrangere handlekvelder med gode 

tilbud på andre varegrupper. 

Klubbavtale — Torkehagen Sport (ut 2011) 

   

Tom Torkehagen AS 
Hunnsveien 1, 2821 Gjøvik 

Tlf 61 17 27 36 

Ikke tilstede på bildet: 

Spillere: Kjetil Alund, 

Svein Inge Alund, An-

ders Haugen, Arvid Hau-

gen, Marius Holmen, 

Marius Owren. 

Støtteapparat: Tore Ul-

vesveen, Ole Kristian 

Solbrekken, Geir Arne 

Hagaseth, Arvid Ul-

vesveen. 

Foran fra venstre: Chris Lehre Moen, Tor Arne Volden, Bjørn Tore Alund, Frode Bremseth, Vebjørn Sveum, 

Stig Refstad, Ketil Owren. 

Bak fra venstre: Alf Roar Johansen, Torbjørn Alund (oppmann), Svein Olav Johansen, Yngve Bronnes, 

Kenneth Tollefsrud, Per Arvid Håkonsen, Erland Haugen, Cato Ulvesveen, Espen Ekseth, Nicklas Helli.  


