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60 % RABATT PÅ FRUKT, 
GRØNT, BENDIT-

PRODUKTER OG JUICE!

Idrett handler om sunnhet og 
helse. Det samme bør gjelde for 
alt idrettslagene tilbyr av mat og 

drikke på sine arrangementer, 
enten det er til utøvere eller 

tilskuere, til barn eller voksne.

Derfor tilbyr Bama alle idrettslag å 

kjøpe inn frukt og grønt i dagligvare-

butikken og få 60 % rabatt. 

Tilbudet heter Idrettsfrukt. 

Det er tilgjengelig for alle lag, i alle 

idretter og over hele landet.

Vil du vite mer, se 
bama.no/idrettsfrukt

SPESIALTILBUD 
midt i høysesong til IL Kolbukameratenes medlemmer og supportere: 
20 % rabatt på hele sortimentet til Kjells markiser v/bestilling innen  

utgangen av juni! Husk å oppgi “Kolbukameratene” når du kontakter oss.

Sjekk våre nye nettsider www.kjellsmarkiser.no

Tlf. 815 00 570

Behageligere bokvalitet inne og ute

ditt lokale regnskapskontor

Toten Økonomitjenester 61 14 13 30

Gjøvik Økonomitjenester 61 10 80 80
                                 Byrå Pluss AS

Oslo Økonomitjenester 67 97 29 70

Hamar Økonomitjenester 92 48 75 79

Alt innen økonomi, regnskap og lønn

Regn med oss!

www.okonomitjenester.no

Medlem av Den Norske Revisorforening.

Storgt. 20, 2815 Gjøvik
Tlf. 61 18 90 90 - www.interrevisjon.no

Lokal
spisskompetanse

og faglig tyngde! IL Kolbukameratene vil kommende sesong bli representert med Maren Lundby og Kenneth Gangnes på 
hopplandslaget, Fredrik Bjerkeengen i toppidrettsgruppa i hopp og Sigmund Kielland på rekrutteringsland-
slaget i kombinert.

- Vi må vel være Norges minste, men samtidig Norges beste hoppklubb, sier en stolt leder i IL Kolbukame-
ratene, Kai Henning Stensrud. Han synes det er utrolig moro å ha slike fl otte utøvere i klubben.

- Det er unikt at en klubb av vår størrelse kan skilte med så mange landslagsutøvere. Grunnlaget for det ble 
nok lagt i perioden Kenneth, Fredrik og Maren var i oppveksten. Da ble det jobbet meget målbevisst og godt 
innenfor hopp, sier Kai Henning, som synes det er synd at klubben ikke har klart å følge opp dette like bra 
i de seneste årene.

- Hopp har etter hvert blitt en marginalsport. Det stilles i dag store krav til klubber som har hopping på 
programmet. Jeg mener derfor det er nødvendig at forbundet støtter bedre opp enn tilfelle er i dag, sier Kai 
Henning, som håper den lille ivrige gjengen som nå har fått lyst på skihopping skal bli inspirert av klubbens 
landslagsutøvere til å fortsette.  KANY

Minst, men best på hopp

To av neste års sju landslags -
hoppere kommer fra
IL Kolbukam. Maren og
Kenneth gleder seg stort.
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IL Kolbukameratene er 80 år
Også i idrettslagets 80-års jubileum er jeg så heldig 
å få sitte som lagets leder, og jeg sier heldig fordi 
jeg mener det. Dette fordi jeg har med meg mange 
fl otte personer i styret, som alle ønsker å gjøre en 
god jobb for klubben i sitt hjerte og fordi vi har så 
utrolig mange fl otte barn, ungdommer og voksne 
utøvere i klubben vår, som hele tiden gjør sitt ytter-
ste for at det skal være moro å drive med idrettslige 
aktiviteter både for topp og bredde.

Jeg er nå inne i mitt sjuende år som leder for klub-
ben, mitt femte sammenhengende. Etter så mange 
år er jeg selvfølgelig litt redd for å bli gående igjen 
”som syvende far i huset” og ikke greie å tenke nytt. 
Jeg er derfor hele tiden åpen på at klubbens med-
lemmer må komme med innspill om nytenkning 
og at det får være opp til fl ertallet i styret å ta be-
slutningene. Spesielt kommer disse tankene når jeg 
ser hva som skjer hos noen av våre naboklubber og 
håper endelig noen kommer å ”gir meg et hint”, når 
de mener det er på tide å hoppe av. Uansett håper 
jeg klubbens medlemmer kommer med innspill til 
utvikling, forbedring og nytenkning.

Nå har jeg nok en gang understreket at vi har en po-
sitiv drive i klubben, men jeg skal ikke legge skjul 
på at også vi har våre utfordringer. Det er ikke alltid 
like lett å få nok personer til å ta på seg styreverv, 
oppmenn- og treningsverv. Det er et stort apparat 
som trengs for at vi skal kunne tilby barn, ungdom 
og voksne attraktive aktiviteter til en hver tid, det er 
ingen ting som gjør seg selv i et idrettslag. Jeg vil 
derfor henstille om at fl ere er positive til å bli med 
på å ”dra lasset“ sammen med oss og jo fl er vi er, 
jo mindre blir belastningen på hver enkelt av oss. 
Husk at sammen blir vi sterke.

Vi sliter også med manglende rekruttering til en-
kelte av klubbens aktiviteter. Spesielt håndballen 

har fått merke dette nå, men vi ser også en nedgang 
i klubbens øvrige aktiviteter. Når håndballen star-
ter opp igjen til høsten greier vi kun å stille tre lag, 
kanskje fi re i seriespillet. Dette er en halvering av 
antall lag i løpet av tre år og skyldes i noe grad små 
årskull, men også manglende interesse og engasje-
ment. Noe av skylden må vi kanskje ta på oss ved 
at vi ikke har greid å gjøre tilbudet spennende nok, 
men vi kan heller ikke lukke øynene for at vi kon-
kurrerer med mang andre tilbud og at det stadig stil-
les større krav til barn og ungdom gjennom skole 
og utdanning. Uansett ønsker vi å ta tak i denne ut-
fordringen og ønsker alle hjertelig velkommen med 
råd og tips til hvordan vi bør og kan forbedre oss.

At vi har utfordringer på enkelte områder er vel og 
bra, det gjør bare at vår organisasjon hele tiden må 
skjerpe seg for å gjøre aktivitetene så spennende og 
attraktive som mulig og kanskje må vi fi nne på nye 
ting. Når dette er sagt, har vi mange eksempler på at 
klubben lykkes med det vi driver på med. Om som-
meren har vi fotballen som engasjerer svært mange, 
det er bare å ta en tur på KK-plassen en ettermid-
dag/kveld og du vil oppdage aktivitet fra tidlig til 
sent uka gjennom. Samarbeidet med Kolbu IL har 
fungert bra i mange år, og vi ser stadig at våre lag 
presterer på høyt nivå. Og hvem husker vel ikke 
”hysteriet” rundt Kolbu/KK Fotball sitt 4.divisjons-
lag i fjor som avsluttet sesongen med TV-sendt 
opprykkskamp mot ”ærkerival” FK Toten og som 
endte med at våre gutter rykket opp til 3.divisjon. 

Bedre reklame for fotballen på Toten er det vel 
ikke mulig å få og Kolbu/KK må virkelig tildeles 
all ære for dette. Nytt av året i fotballen, er at vi på 
gutt- og juniorlagene stiller samarbeidslag med FK 
Toten. Om dette samarbeidet vil fortsette er for tid-
lig å si noe om, men det er nedsatt en komité som 
utreder dette. Håndballen har jeg nevnt og bortsett 
fra at de sliter med rekrutteringen, så får vi stadig 
tilbakemeldinger om at det er et veldig godt miljø i 
gruppa og at de koser seg når de er samlet. Absolutt 
en aktivitet å anbefale alle som har lyst til å prøve. 
Så beveger jeg meg over på skiidretten og hvordan 
denne stadig preger klubben på en positiv måte.

Langrenn er en veldig aktiv gruppe og har vært i 
god utvikling gjennom fl ere år. Stadig dukker det 
opp nye talenter og stadig leser vi om våre utøvere i 
avisene når de har prestert på høyt nivå. Jeg har for 
vane ikke å fremheve enkeltutøvere i barneidret-
ten, men må nevne navn som Kristoffer Ramsberg, 

 Håvard Kvam og Simen Sethne. Mange fl ere kunne 
og burde vært nevnt med positiv omtale, men alle 
representerer klubben på svært positiv måte og for-
tjener all mulig ros.
Så var det hopp, vi har muligens Norges minste, 
men beste hoppgruppe. Av sju landslagsutøvere, 
representerer to IL Kolbukameratene, dvs. Maren 
og Kenneth, og i tillegg er Fredrik stadig å se høyt 
på resultatlistene. Rekrutteringen har vært dårlig i 
mange år, men nå er det en liten, men ivrig gjeng 
som har fått lyst til å prøve seg i hoppbakken. Kan-
skje vil vi produsere fl ere landslagsutøvere i løpet 
av noen år, helt sikkert er de i alle fall at helårs re-
krutteringsbakken på KK-plassen har hatt positiv 
innvirkning på miljøet.
Nevnes må også vår eneste kombinertløper, Sig-
mund Kielland. Han har vært litt uheldig med syk-
dom de to siste sesongene, men er fortsatt funnet 
en plass verdig på rekrutteringslandslaget. Så er det 
barneidrettsgruppa som ikke må glemmes, her har 
ca 70 unger i alderen fi re til sju år fått boltre seg 
med diverse aktiviteter i et positivt miljø. I tillegg 
må det nevnes at vi gir tilbud om idrettsmerke gjen-
nom vår friidrettsgruppe, innebandy for store og 
små, voksentrim, pluss tilbud om fjellturer, åsturer 
og vintercamp.
Som nevnt innledningsvis så er vi inne i vårt åttien-
de aktive idretts år, en begivenhet som vi har lyst til 
å markere på fl ere måter. Det blir to aktivitetsdager, 
det blir jubileumsfest og ikke minst en svært spen-
nende nyskapning som vi har kalt ”Sæterjakta”. 
Vi skal åpne en helt ny attraksjon på KK-plassen, 
nemmelig to klatrevegger på over ti meter hver og 
som vi håper og tror vil gi spennende utfordringer 
til både nye og gamle medlemmer. Vi ønsker at 
KK-plassen skal være et spennende, trygt og godt 
samlingspunkt for hele bygda og derfor  forsøker 
vi hele tiden også å oppgradere anlegget og akti-
vitetstilbud for å imøtekomme utfordringene dette 
medfører.
Som dere skjønner er vi en svært 
aktiv og oppegående 80-års 
jubilant som presterer på 
mange arenaer, det være seg 
ved å gi gode aktivitetstilbud, 
fl otte anlegg og positive opple-
velser. Uten tillitsvalgte, sponso-
rer og øvrige støttespillere, hadde 
ikke dette vært mulig.

Kai Henning Stensrud
Leder i IL Kolbukameratene

 Lederen
 har ordet:

Strandgt. 38 A - 2821 Gjøvik
Tlf. 61 17 33 52 - Mob. 94 36 44 89

E-post: post@rta.as

Oljefyring ● Varme ● Sanitær

Over 150 nye steiner
i utstilling

Priser fra kr 5.600,-

Oppussing, rens og vask av stein

Trostrud
Gjøvik       Toten

www.begravelsesbyraaet.no

Marcus Thranesgt. 4, 2821 Gjøvik - 61 15 05 80 - 611 98 450

Gjøvik       Toten

Lillekollveien 12,
2827 Hunndalen

Tlf.: 61 17 14 22
glasso@bilogfarve.no
www. glassogfarve.no

En for alle. Alle for deg

Vi betjener klienter i hele Innlandet!
Våre kontorsteder: Raufoss - Gjøvik - Moelv - Hamar

VÅR VISJON:   
Vi skal være det mest komplette,
tilgjengelige og engasjerte
advokathuset i Innlandet. 

Telefon: 468 59 000 - fi rmapost@campbellco.no - www.campbellco.no

S   MMER
BILLETT*
Reis fritt i Oppland og Hedmark 

til en fast lav pris I HELE SOMMER!
Barn og ungdom 325,- • Voksen 650.-

*Sommerbilletten er et produkt 
i Innlandskortet og gjelder i perioden 
20. juni – 16. august 2015.

unicon.no            Spør oss om løsninger

FERDIG ARMERT BETONG
Garasje- eller terrassegulv? 
Unicon gjør armeringsjobben for deg! 

Gjøvik og Hønefoss  

                  

Tlf. 03880

193.200,-

Eiksenteret Gjøvik
Rambekkvn. 4
2816 Gjøvik

Tlf. 61 14 65 30

30
AR

Vigdis Lynne tildelt ildsjelprisen
På årsmøte i Østre Toten idrettsråd ble Kolbukameratenes 
sportslige leder Vigdis Lynne tildelt prisen som “årets 
ildsjel i Østre Toten”.

Tekst og foto: KANY

I begrunnelsen for tildelingen 
av prisen skriver idrettsrådet 
at Vigdis er en verdig kandidat 
for sin mangeårige innsats for 
å tilrettelegge et allsidig aktiv-
itetstilbud spesielt for barn og 
ungdom, men også for voksne 
gjennom sitt engasjement i IL 
Kolbukameratene.

30 års innsats
Vigdis startet sin karriere i idrett-
slaget som aktiv utøver i langrenn 
og håndball i meget ung alder. 
Hun utmerket seg etter hvert som 
en meget god langrennsløper og 
frem til 14 - 15-årsalderen var 
hun ranket som en av landets be-
ste i sin årsklasse. Selv om hun 
avsluttet sin egen karriere tidlig, 
så tok hun fort tak i treneropp-
gaver i klubben og har gjennom 
de siste 30 årene gjort en fantas-
tisk innsats for idretten i Kolbu-
kameratene.

I idrettens ånd
For Vigdis er det ikke først og 
fremst resultatene som teller, 
men mye mer et variert og spen-
nende aktivitetstilbud som gir 
deltakerne utfordringer og som 
det er moro å være med på. I 
hennes utvalg av aktiviteter 
gjennom årene kan blant annet 
nevnes langrennstrener, rennled-
er, fjellturer, sykkelturer, åsturer, 
fjellklatring og overnattingsturer 
med ungdom og for voksne.

Som sportslig leder i IL Kolbu-
kameratene, er hun opptatt av å 
forme en organisasjon som kun 
er til det beste for alle uansett 
forutsetninger. Hun er en person 
som først og fremst ser men-
nesket og ikke nødvendigvis 
prestasjonen, selv om hun også 
setter stor pris på de som frem-
hever seg på resultatlistene. 
Vigdis har sin personlighet i id-
rettens ånd, heter det i idrettsrå-
dets begrunnelse.

Overrasket og overveldet
For Vigdis kom hedersbevisnin-
gen som en stor overraskelse.
- Dette var litt av en over-
raskelse. Jeg er overveldet, men 
selvsagt veldig glad, sa Vigdis, 
som takket for prisen og gaves-
jekken på 5.000 kroner av id-
rettsrådets avtroppende leder 
Per Egil Lundhagebakken. Pen-
gene har hun tenkt å bruke på de 
yngre i Kolbukameratene.
- Jeg er stolt av å være en del av 
idrettslaget og bygda vår. Det er  
mange som gjør en stor innsats 
og derfor er det lett å holde mo-
tivasjonen oppe i år etter år, sa 
Vigdis, som også rettet en takk 
til sin familie.

- Det hadde ikke vært mulig 
for meg å bruke så mye tid i id-
rettslaget uten at hele familien 
hadde vært interessert i idrett, 
sa Vigdis, som håper hun fort-
satt får være en del av det gode 
tur- og idrettsmiljøet i klubben i 
mange år fremover,

Plass til fl ere på 
Torsdagstrimmen,
spesielt karer!
Hver torsdag møtes en gjeng trimmere til trening 
på KK hytta. Vinterstid er vi fast på KK, mens 
sommerhalvåret er det alternative gå/sykkelturer 
rundt om.
Dette er et tilbud som passer alle og som fl ere 
burde benytte seg av. God trening for folk i alle 
aldre, med god veiledning av Vigdis. Vi har også 
god plass til fl ere karer...... for dette er ikke noe 
vanlig husmortrim!
Håper å se fl ere etter ferien, følg med på hjemme-
sida under voksentrening.
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Varehuset Peter Aas - Skreia

www.peteraas.no

ÅNDALEN PUKKVERK
Skumsjøvegen 330, 2827 Hunndalen. 

Tlf 61 14 07 70. Åpent man–fre 7–15.

For tilbud eller hjemkjøring,  
ring oss på tlf 61 14 07 70.

Grus er grus 
pukk er pukk

Vi har alt innen pukkvarer, 
 knust asfalt, sand og strøvarer.  

Og den beste servicen. 

Velkommen!

Vi sponser lokal idrett!

Forming og bearbeideing av metaller

Produktutvikling

VP metall AS
Postboks 7
Raufoss Industriområde
2831 Raufoss

Tlf. 61 15 17 87
Fax: 61 15 25 56
e-post: post@vpmetall.no
www.vpmetall.no

Forming og
bearbeiding av metaller

Produktutvikling

TRYKKSAKER
PÅ TOTEN!

● Brosjyrer ● Flygeblad
● Magasiner ● Aviser

● Tekst ● Bilder
● Utforming ● Trykk

Villa Valhøy 2850 Lena
92 22 58 94 ● jan-egil@skmedia.no

Midt i Lena sentrum!

Jeg har laget
JUBILEUMSAVISEN!

Takk for oppdraget og 
gratulerer med jubilèet!

Velkommen til
Gran Gård

Selskapslokaler

Tlf. 61 16 14 04

Toten Transport AS er et av de største transportselskapene i 
Norge med en omsetning i overkant av 825 mill. kroner. 
Selskapet har 160 ansatte administrasjonen og beskjeftiger 
mer enn 550 bileiere og sjåfører. Virksomheten dekker 
nasjonal og internasjonal biltransport, samt spedisjon, 
fortolling, lagring -og terminaltjenester. 

Hovedkontoret ligger på Raufoss og i konsernet inngår også 
selskapene Toten Transport Brumunddal, Toten Transport 
Stokke, Toten Transport Oslo AS, Toten Transport AB Sverige, 
Toten Transport OY Finland, Multisped AS, TVT AS i Bergen 
og NORDCARRIER i Sofiemyr utenfor Oslo. 

Toten Transport AS  - mer enn forventet.

BOKS 48 - 2831 RAUFOSS
Tlf. +47 61 15 10 00

raufoss@toten-transport.no
www.toten-transport.no

På et godt besøkt årsmøte den 28. 
januar, ble Kai Henning Stensrud 
enstemmig gjenvalgt som leder i 
IL Kolbukameratene.

Tekst og foto: KANY

Den fyldige beretningen viste at det er et 
særdeles aktivt idrettslag med mye idretts-
glede og gode sportslige prestasjoner som 
tar fatt på et nytt driftsår - det 80. i rekken. 
På anleggssiden er laget i full gang med en 
totalrenovering av sportshytta. 

– Garderober og dusjer var i en slik for-
fatning at de ikke lenger kunne brukes. 
Derfor måtte vi foreta oss noe, sier Kai 
Henning Stensrud. 

Ferdistilles i 2016
Det omfattende og ressurskrevende arbei-
det er langt fremskredet. Kjelleren er fer-
dig. Det betyr at garderober, dusjer og toa-
letter har fått en skikkelig ansiktsløfting. 
Videre har dører og vinduer blitt skiftet ut 
og nytt ventilasjonsanlegg har kommet på 

plass. I første etasje står et fl ott kjøkken 
ferdig. Det som gjenstår er oppussing 
av sal, utskifting av dører og vinduer i 
første etasje, etterisolering og ny utvendig 
bekledning. Hvis alt går etter planen skal 
hytta kunne ferdigstilles i 2016. 

– Da håper vi å ha ei moderne sportshytte 
vi kan ha glede av i mange år fremover, 
sier Stensrud.

Ellers er Stensrud opptatt av at idrettslaget 
til en hver tid skal være i stand til å oppret-
tholde dagens høye aktivitetsnivå.

Stor og bred aktivitet
 Det å tilrettelegge for aktivitet tilpasset 
både for unge og voksne er et av lagets 
viktigste målsettinger. Og selv om Kolbu-
kameratene defi neres som en bredde klubb, 
har laget topputøvere i sine rekker som hop-
perne Maren Lundby, Kenneth Gangnes, 
Fredrik Bjerkeengen og kombinertløperen 
Sigmund Kielland. I alders bestemte klasser 
er det spesielt stor opp slutning om lan-
grenn. For første gang på mange år fi kk 
klubben en kretsmester i langrenn ved Hå-

vard Kvam, som kapret tittelen i 13-årsklas-
sen i både klassisk stil og i sprint. Han vant 
også Ungdommens Holmenkollrenn og har 
sammen med fl ere vært å fi nne i toppen på 
premielistene.

Også innenfor lagidrettene fotball og 
håndball som IL Kolbukameratene og 
Kolbu IL samarbeider om, har vært preget 
av bred sportslig og sosial akltivitet. 

Økonomisk står  det bra til med Kolbu-
kameratene takket være store reklame- og 
sponsorinntekter samt en imponerende 
dugnadsånd i laget og bygda. 

– Den romslige økonomien gjør oss i stand 
til å legge til rette for for gode og attraktive 
aktiviteter og det er positivt, sier Stensrud, 
som takker alle som er med og bidrar til at 
klubben kan presentere gode anlegg. 

– Gode anlegg med gode fasiliteter er nød-
vendig for å kunne utvikle utøvere som 
stadig presterer sportslig og representerer 
klubben på en verdig måte, avslutter Kai 
Henning Stensrud.

Stor aktivitet på alle områder
Etter valgene på årsmøtet består styret i jubileumsåret av følgende: Foran fra venstre: Lars Helge Furulund, Kai Henning Stensrud og Øyvind 
Nikkerud. Bak fra venstre: Margrethe Rotabakk, Vigdis Lynne, Elisabeth Storskogen, Hilde Solli Kvikstad og Maren Sofi e Røise.
Ikke til stede da bildet ble tatt: Pål Andreas Hoel, Ann-Christin Snoen og Leif Gunnar Bustebakke.

Formenn (ledere) i
IL Kolbukameratene
1935 - 2015
Periode Navn
1935 - 1937 Jacob Bjørnerud
1938 - 1939 Knut Thomle
1940 - 1941 Erling Mossevik  
1942 - 1945  Ikke hovedstyre
 pga krig 
1949   Julius Lundby
1950 - 1951 Ole A. Lundby
1952  Nils O. Ensrud
1953 - 1958 Arne Slåttsveen
1959 - 1960 Erik Nyhuus
1961 - 1962 Oddvar Nyhuus
1963 - 1964 Emil Skjølås
1965 - 1966 Einar Holte
1967 - 1969 Harald Holte
 Dystebakken
1970 - 1972 Per Arvid Røise
1973 - 1976 Thor Stensrud
1977 - 1980 Ole Lundhagen
1981 - 1982 Helge Bjerkehagen
1983 - 1985 Bjørn Dystebakken
1986  Marit Sveum
1987 - 1988 Ivar Dahl
1989 Svend Johan Haukås 
1990 Nils J. Huuse
1991 - 1992  Per Olav Røise 
1993 - 1996 Tom Erik Bjerkeengen
1997 Henning Slåttsveen 
1998 - 2000 Roar Nilsen 
2001  Odd Fjellby
2002 - 2003 Jan Dagfi n Hovde
2004 - 2005 Kai H. Stensrud
2006 - 2009 Per Egil
 Lundhagebakken
2010 Line E. Thirud
2011 - 2015 Kai H. Stensrud

Årets salg av bonusguiden
Årets salg av Enjoy bonusguid er i gang. I år valgte vi å starte 
salget første uka i mai, slik at alle som støtter opp om dette 
tiltaket skal  få muligheten til å benytte gui-
den gjennom hele gyldighetsperioden som 
er 1. mai 2015 - 30. april 2016.

Dette er et samarbeidstiltak mellom Kolbu 
IL og IL Kolbukameratene, og vi oppfordr-
er alle som får tilbud om å kjøpe guiden til 
å gjøre det. Enjoy gir rabatter på shopping, 
kulturtilbud, tjenester og restauranter i vårt 
nærområde.

Guiden koster 250,- kroner og gir deg mu-
ligheten til å spare masse penger. Etter fjorårets 
salg av guiden, har vi fått tilbakemelding fra 
fl ere fornøyde støttespillere som oppgir at de 
hadde spart opp mot 5 - 6 tusen kroner.

Det er ikke for sent å støtte oss ved å kjøpe guiden, så det er bare å kontakte noen av oss i styret 
dersom du har lyst til å være med.

Basarlotteriet 2015
På grunn av at vi har valgt å starte salget av Enjoy i mai, fl yttet vi vårt tradisjonelle basarlotteri til 
høsten. I 2015 vil vi starte loddsalget ca 1. september og trekning vil bli gjennomført sammen med 
avslutningen på fotballsesongen onsdag 28. oktober. 
Vi håper at alle våre støttespillere er like fl inke til å kjøpe lodd, selv om lotteriet nå kommer på et 
annet tidspunkt på året. Dette er også samarbeidstiltak mellom Kolbu IL og IL Kolbukameratene, så 
her støtter du idretten i Kolbu uansett hvem du kjøper lodder av.

Tusen takk til alle som støtter oss gjennom salg og kjøp av Enjoy bonusguiden og
basar lotteriet i 2015.

1935

Høsten 2014, sto endelig våre 
to gapahuker på Hoelsætra og 
Vollumsætra ferdige og klare til å 
tas i bruk. Ting tar ofte litt lengre 
tiden enn hva en har regnet med 
og håpet på, men når gapahukene 
først ble ferdige, ble resultatet 
også veldig bra. Vi er veldig godt 
fornøyd med sluttresultatet og 
håper de vil bli fl ittig brukt både 
av våre medlemmer og andre fri-
luftsmennesker som har lyst til 
å kose seg ute i frisk luft og fi n 
natur.

Dette er et prosjekt vi har jobbet 
med i ca to-tre år og takket være 
en kjærkommen gavetildeling fra 
DNB Sparebankstiftelsen, har 
dette blitt gjennomførbart. Gapa-
hukene er lagt til steder vi håper 
og tror kan være attraktive turmål 
både på sommer- og vinterstid, så 

derfor håper vi på hyppige besøk 
i årene som kommer og at dette 
er noe både våre medlemmer og 
andre “naturelskere” vil sette pris 
på.

Gapahukene vil etter vært bli ut-
styrt med bålpanne/bålplass og 
et lite vedlager. Vi håper alle be-
søkende hjelper oss med å holde 
orden på begge plassene, ved å 
rydde etter seg og ta søppel osv. 
med seg hjem. Det vil bli satt opp 
plakater med retningslinjer for 
bruken av gapahukene og vi hå-
per alle er fl inke til å etterkomme 
dette.

To gapahuker på åsen
Gapahuken på Vollumsætera står ferdig og er klar til å tas i bruk. Det 
samme gjelder den på Hoelsætera.

Dersom alt går etter planene, vil Nils Arne 
Eggen komme på besøk den 19. septem-
ber for å holde sitt “go’fot”- foredrag 
i anledning vårt 80-års jubileum. Som 
sikkert mange er kjent med, så er Nils 
Arne trener for en av Kolbu/KK Fotball 
sine motstandere i årets tredjedivisjon, 
Orkla FK, og den 19. september kommer 
de på besøk til Kolbu. I den forbindelse og 
IL Kolbukameratene sitt 80-års jubileum, 
har vi forespurt Nils Arne om han kunne 
tenke seg å holde et foredrag for oss, om 
hva som skal til for å lykkes. Han har 
takket ja til denne forespørselen, under 
forutsetning av at hans helse tillater han 

å gjennomføre denne turen (han gjennom-
gikk en nyretransplantasjon i mars 2015).

Vi håper derfor at Nils Arne fi nner topp-
formen til den 19. september og at vi får 
gleden av å høre hans engasjerende fore-
drag på KK-plassen denne dagen. Endelig 
tidspunkt er ikke fastsatt, men vi regner 
med ca klokken 14.00. Dette vil være 
avhengig av når bussen fra trønderlag 
ankommer Kolbu og hvordan kampforbe-
redelsene passer inn.

Følg med på annonse i Totens Blad og vår 
hjemmeside www.kolbukameratene.no
Arrangementet vil være gratis og åpent 

for alle, men de som ønsker det kan legge 
igjen en “gave” i vår jubileumskasse.

Styret

Nils Arne Eggen kommer på besøk på KK-plassen

Hvis helsa holder og alt går etter 
planen så kommer Nils Arne Eggen 

til KK-plassen lør dag 19. september 
med sitt “go’fot”-foredrag.
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www.evjua.no

TOTEN EIENDOM AS
SALG, UTLEIE OG UTVIKLING AV BOLIGER

GRAVING / DRENERING / GRØNTAREALER  / 

STØTTEMURER / BELEGNINGSSTEIN / TRANSPORT

KONTAKT OSS FOR 

UFORPLIKTENDE, GRATIS BEFARING 

OG PRISTILBUD!

476 42 827 / 411 01 872

www.degvolduteareal.no

degvolduteareal@gmail.com

VIL DU HA MER KRAFT
OG LAVERE FORBRUK PÅ 
TRAKTOREN?

Vi har forhandlere i hele Norge og 
det kan bestilles direkte fra oss!

Alt lagerføres i Norge! 3års garanti! 

Teiterud, 2843 Eina
Tlf. 61 15 94 50 - www.einaalmenning.no - eina-alm@online.no

● BYGGEVARER
● TREMATERIALER

● Vi lagerfører
 DRENSRØR og
 OVERVANNSRØR

SPESIALIST PÅ FIAT
 

 
DELELAGER  SERVICE  SALG AV VANNINGSANLEGG

Deler og service
SLITEDELER OG UTSTYR

SMØREMIDLER FÅR DU HOS OSS
VI FØRER NÅ BANNER BATTERIER!

 Vi reparerer alle typer landbruksmaskiner.

2850 Lena - Tlf. 61 16 07 55
GODKJENT BILVERKSTED

GRAVING - STEIN - ASFALT

Idrettsskole skal være lekbetont trening 
med varierte aktiviteter, og i varierte tren-
ingsmiljøer. Dette har blitt godt ivaretatt 
gjennom årets idrettsskoletilbud. Sesongen 
startet ute i skogen ved kirka med forskjel-
lige aktiviteter, resten av høsten foregikk 
de fl este treningene innendørs. Vi hadde 
temaer som turn, ballspill, hinderløyper, 
barneleker mm. Ungene var lydhøre og 
fl inke til å prøve seg på forskjellige aktiv-
iteter. Hoppe, løpe, hinke, balansere, stupe 
kråke, kaste, sparke – det var mye som 
skulle prøves ut og mestres. 

Som juleavslutning hadde vi nissemarsj på 
Lund skole hvor vi satte opp forskjellige 
stasjoner langs løypa. Løypa gikk rundt på 
lekeplassen ved skolen. Vi merket løypa 
med fakler og ungene hadde hodelykter og 
nisseluer. Etter marsjen fi kk alle deltagere 
premie, gløgg og pepperkaker. 

Etter jul var det klubbrenn som var tilbu-
det. På klubbrennene var det ikke felles 
opplegg, der var det foreldrene som fulgte 
sine barn rundt løypa. Vær og føre var ikke 
det beste denne sesongen heller, men det 

ble fi ne skiturer likevel, og vafl ene smakte 
like godt som alltid.

Den korte snøsesongen på KK-plassen 
gjorde at vi stilte med egne tilbud utover 
«våren». Vi hadde skilek og utelek på 
Kolbuskolen, som vi avsluttet med saft 
rundt bålet i den nye fi ne grillhytta. De to 
siste treningene før sommeravslutningen 
ble på KK-plassen med litt blanding av 
ballaktivi teter, friidrett og orientering.

Vi fi kk ikke til å gjennomføre de vanlige 
vannaktivitetene i år, i mangel på trenere 
med godkjent livredningskurs. Derfor be-
stemte vi oss for å invitere alle barn (med 
foresatte) til Totenbadet på Raufoss, det 
endte med at 43 forventningsfulle unger 
møtte opp med følge. Idrettskolen la ut 
for inngang og vi avsluttet kvelden med 
drikke og pizza til alle ungene.
Sesongen ble avsluttet med en samling på 
Tallodden på Kapp. Dagen ble stor suksess 
med godt vær, blide unger og foresatte. Vi 
startet med orientering i merket løype hvor 
alle deltagere fi kk med seg klippekort med 
dyrebilder som skulle passe på hver post. 

Da ungene var ute på orientering fyrte 
vi voksne opp bål til pølsegrilling. Mens 
bålet ble passe til grilling var ungene opp-
tatte med å kaste stein i Mjøsa og lek, det 
var mye spennende å oppdage både til 
lands og til vanns ved Tallodden. 

Rolf hadde også satt opp en liten orien-
ter ingsløype med elektroniske tidtaker-
brikker. Her var det mange som virkelig 
fi kk tent konkurranseinstinktet ved at de 
fi kk ut lapper med tidsbruk etter målgang, 
køa ble lang og skriveren tom for papir. Et-
ter grilling, saft, kaffe og kaker avsluttet vi 
med premieutdeling med diplom og buff 
fra Toten Sparebank. 

Barneidrettsgruppa har i år som tidligere 
hatt treninger på KK-hytta og Lund gren-
dehus før jul. Det har vært to grupper, 
gruppe A for barn født i 2009-2010 og 
gruppe B for barn født i 2007-2008. Grup-
pa for de minste har hatt veldig godt opp-
møte med nesten 30 barn hver mandag og 
den andre gruppa har hatt et oppmøte med 
rundt 20 barn. Totalt har vi hatt 43 aktive 
barn i Idrettsskolen i år, noe som tyder på 

at KK ikke sliter med rekrutteringen blant 
barna!

Trenere denne sesongen har vært Guro og 
Rolf Pettersen Mo, Lars Helge Furulund 
og Mette Lynne. I tillegg hadde vi god 
hjelp av fotball- og håndballgruppa som 
stilte med opplegg og gjennomførte tre-
ninger to ganger på hver av gruppene. 

Det er også fi nt å ha gode hjelpere i fore-
ldregruppa som blander saft, er grup-
peledere, og som følger på do eller blåser 
på knær når det trengs. Det er meningsfullt 
og artig å være trener for en så positiv og 
ivrig gjeng. Det trengs stadig nye krefter 
som kan være med og ta et ansvar for å 
gi ungene et så godt tilbud som mulig. Ta 
gjerne kontakt med Lars Helge Furulund 
hvis du kan tenke deg å være med på dette.
Idrettsskolen det er kult det!

Hilsen alle oss i Idrettsskolen KK 

NB! Ønsker noen informasjon om idretts-
skolen på KK kan Lars Helge treffes på 
telefon 402 22 925 eller
e-post idrettsskolen.kolbu@gmail.com

Barneidrettsgruppa
- Sesongen 2014/2015 -

Hver mandag fra oktober til april har en stor gjeng med blide unger møtt opp til idrettsskole.
Det har vært både hopp og sprett og tjo og hei og mere til. Tenk å ha så mye energi igjen etter en lang dag i barnehagen eller på skolen! 

Noen kjenner hverandre fra før, mens andre er nye for hverandre. Idrettsskolen er en fl ott arena for å bli kjent på tvers uavhengig av alder, 
skole og barnehage. Ingenting er som å få seg nye venner mens man øver på håndballkast, går en skitur eller hopper på tjukkasen!

Fornøyde deltagere på årets idrettsskole, født i 2007 og 2008, viser stolte fram sine diplomer.

Stas med diplom fra idrettsskolen synes barna født i 2009 og 2010.

Små og store fi kk vekket konkurranseinnstiktet på årets avslutning

Idyllisk ved Mjøsas strand, og mye fi n stein å kaste i vannet.

En hyggelig avslutning av idrettsskolen for små og store på Tallodden ved Kapp.
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Ring oss
 
i
 
dag!

Tlf.
 
61

 
17

 
12

 
90

Amsrudvegen
 
7,

 
Hunndalen

SORTERT MATJORD
 Ferdigplen

 Tilkjøring pukk og singel

 
www.gjovikgraveservice.no

2850 Lena
Tlf. 991 67 780

Hoel Malertjenester
2847 Kolbu

Tlf.: 48 21 70 06
E-post:kam-eng@online.no

● Sprengstein
●  Kult ●  Grus
●  Pukk ●  Bark
- leveres etter avtale

Kvalitesgrus

fra Toten Pukkverk AS

www.totenpukk.no

Vi er spesialister på bilglass!Vi er spesialister på bilglass!
● Reparasjon av steinsprut
● Skifting av bilglass til alle bilmerker
● Bilen kan hentes og bringes etter avtale 
● Vi har også gratis utlånsbil ved ruteskift

91 11 16 3191 11 16 31
VAKTTELEFON

Øverbyvegen 23 - 2830 Raufoss
www.raufossbilglass.no

Tlf. 61 16 76 60 
2850 Lena

Gransmarka, 2850 Lena
Tlf.: 922 90 169
✓ Prosjektering/Tegning
✓ Ansvarsrett/Søknader
✓ Graving/Transport
✓ Grunnarbeide
✓ Muring og flislegging
✓ Tømrerarbeide
✓ Skreddersydde innredninger

 Det er trygt åDet er trygt å
 velge en mester! velge en mester!

611 40 100
firmapost@btlogistikk.no

www.btlogistikk.no

Utemiljøgrossisten AS
Elvelia 28, 2830 RAUFOSS

Tlf.:  99 50 45 55
Fax: 63 95 35 33

www.utemiljogrossisten.no
post@utemiljogrossisten.no

Klubbens eldste treningsgruppe i langrenn, 
gruppe C, har i 2014/2015-sesongen i 
utgangs punktet bestått av 7 løpere, hoved-
sakelig i klassene 13 – 16 år. Dette er: Si-
men Sethne, Elias Hoel, Tobias Ramsberg, 
Sivert Tallerud Bakkelund, Pål Ringen, 
Kristoffer Ramsberg og Håvard Kvam. I 
tillegg er Kristian Røise (som er junior-
løper og en del av team GTL) også med i 
gruppa, selv om han sjelden har anledning 

til å delta på våre treninger. I tillegg til våre 
egne utøvere har vi også siste sesong hatt en 
gjesteløper som har deltatt på noen av våre 
treninger, dette er Even Skjaker Borgli (16) 
fra Jaren IL.

Langrennsløperne på gruppe C har lagt 
ned en solid treningsinnsats. De fl este 
på gruppa trener langrenn gjennom hele 
året. Alle fi nner likevel rom for annen 

aktivitet gjennom sommeren i tillegg til 
langrennstreninga. De fl este konkurrerer 
også om sommeren, for eksempel i fotball, 
løping, sykling og rulleski. Det er med an-
dre ord en allsidig gjeng, og allsidighet er 
noe vi legger vekt på gjennom ungdom-
sårene. 

Fellestreningene startet opp i mai   -14 og 
ble avsluttet ved sesongslutt i april-15. 
Gjennom året har vi hatt utrolig mange 
fi ne trenings opplevelser sammen. Mange 
av turene går til Totenåsen, både på beina, 
på sykkel og på ski. Mye av rulleskiøktene 
foregår i Kari dalen, men vi har også hatt 
mange fi ne rulleskiturer rundt om på Toten. 
Ellers er intervall-øktene og den faste basis-
treninga på KK-plassen en veldig viktig del 
av sesong-forberedelsene.

Løperne i klasse 15 og 16 år er med i 
klubb-samarbeidet GTL Rekrutt, som er 
et treningssam arbeid vi har sammen med 
våre nabo-klubber. Her har løperne hatt 
tilbud om trening nesten en dag i uka, 
samt innlagt nærsamling og felles samling 
på Skeikampen med GTL (jr.-løperne) i 

fjor høst. I tillegg har eldste årsklasse hatt 
mulighet til å delta på 4 samlinger i regi av 
Oppland Skikrets.

Vi har også hatt egne trenings samlinger 
for løperne på gruppe C. Høst-sesongen 
fi kk en knallstart med treningssamling 
på Sju sjøen i august. Her hadde vi supre 
treningsforhold og Sjur Røthe var pop-
ulær gjestetrener. Det skal mye til å fi nne 
en bedre teknikk-instruktør enn Sjur. Med 
rulleski-økter i Natrudstilen, elghufs-in-
tervaller i Birkebeiner løypa og langtur på 
sykkel i Birkebeinerløypa, fi kk vi et veldig 
bra utbytte av helgen.

Neste barmarkssamling var i begynnelsen 
av oktober, også den på Sjusjøen. Første 
skisamling på snø ble gjennomført på Len-
ningen andre helga i november, deretter 
langrennsgruppas familiesamling på Rus-
tad Hotell på Sjusjøen den fjerde helga i 
november.

I månedsskifte mellom november og 
desember satte konkurranse-sesongen 
i gang for fullt. Fra desember til april 
har det stort gått i ett, med konkurranser 

Oppsummering sesongen 2014/2015
- Langrenn, Treningsgruppe C -

Trening med
Sjur Røthe

nesten hver helg. Som med treningsarbei-
det ellers, har løperne på gruppa noe ulikt 
ambisjons nivå også i forhold til konkur-
ranser. Dette er selvfølgelig opp til den 
enkelte. Konkurransene er imidlertid en 
viktig del av treningsarbeidet for denne 
aldersgruppen. 
Alle løperne på gruppa har vist god frem-
gang gjennom året. Det er derfor leit at et 
par av gutta har slitt med sykdom store 
deler av sesongen. Dette understreker 
viktigheten av å være tålmodig i trening-
sarbeidet og sette seg langsiktige mål, 
fremfor å ha et for stort fokus på kortsik-
tige resultater.

På tross av at enkelte har opplevd noe mot-
gang denne sesongen har også høydepunk-
tene stått i kø gjennom sesongen. Blant 
annet har vi hatt løpere i Tour de Hed-
marken, Oslo Skifestival, KM, Ungdom-
mens Holmenkollrenn, UngdomsBirken 
og Sjusjøen Lang rennsfestival, samt i 

krets-cupene TotenbankCup (11-14 år) og 
Gålå-Cup (15-16 år) I tillegg har Kristian 
Røise representert IL Kolbukameratene/
GTL i Norgescup og jr. NM. 

Som de aller største sportslige høydepunk-
tene kan vi ikke unnlate å nevne Håvard 
Kvam sitt gull i Ungdommens Hol-
menkollrenn (uoffi sielt NM for 13- og 
14-åringer) for andre år på rad, Kristian 
Røise sin 12. plass i Sprint NM for junior-
er og stafettseieren i Oslo Skifestival med 
Simen Sethne, Sivert Tallerud Bakkelund 
og Håvard Kvam på laget.

Avslutningsvis vil vi få gratulere alle 
løperne på gruppe C med en fi n sesong og 
ikke minst alle de gode opplevelsene vi 
har delt, både i forbindelse med trening og 
konkurranser! Det er en sann glede å få lov 
til å arbeide med en gjeng som dere!

Hilsen trenerne på gruppe C

Stafettseier Oslo Skifestival

Gullvinner - Ungdommens Holmenkollrenn 2015 - Håvard

Gutta på KK-rennet

Ungdomsbirken løp 2014

 

Har du litt tid til overs ? 
 
Kunne du i tilfelle tenke deg å hjelpe  
til litt på KK-plassen i løpet av året ? 
 
Om du er ung eller gammel spiller ingen rolle, 
vi trenger alle som kunne tenke seg å hjelpe til  
med blant annet: 
 
* Kioskvakter   * Vask og pynt 
* Kaffekoking   * Maling etc. 
* Vaffelsteking   * Div. vedlikehold 
 
Dette er både sosial og gøy og du treffer noen andre  
enn bare din nærmeste nabo. 
 
Ta kontakt da vel, så snakkes vi ! 
 
Kai H. Stensrud, leder tlf. 61167032 / 90772619 
E-post: post@kolbukameratene.no 
 
   IL Kolbukameratene, styret 

Har du litt
tid til overs?
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Telefon: 476 32 579

Tlf.: 03520

Gartneri
2850 Lena

Tlf.:61 14 27 80

Narumsgården, 2850 Lena
Tlf.: 61 16 00 80

2848 Skreia
Tlf.: 61 16 41 70

Blomster til alle anledninger!

Storgata 10, 2815 Gjøvik - Telefon 611 81 300 - www.gjestvangpartners.no

S
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R

  Foto: Frank H
olm

Alt henger sammen. Eidsiva satser på fornybar energi og lager strøm av vannet som renner gjennom 
turbinene i Dokka kraft verk. Eidsiva eies av 27 kommuner og Oppland og Hedmark fylkeskommuner, og 
sponser over 200 lag og foreninger innen idrett  og kultur i hele Innlandet. Pengene Eidsiva tjener på å 
lage strøm føres tilbake til der du bor. Slik er Dokkaelva nytt ig for skiløperne i IL Kolbukameratene. 

Les mer om Eidsivas satsing på idrett og kultur på
eidsivaenergi.no/althengersammen 
 Følg oss på facebook: facebook.com/Eidsiva

Hvordan kan Dokkaelva være til nytt e 
for skiløperne i IL Kolbukameratene? 

IL Kolbukameratene:
Sindre Syvertsen Overen, Sivert Tallerud Bakkelund, 
Karsten Grønnerud, Simen Sethne og Håvard Kvam.

Elite Bil AS - Storgt. 79, 2830 Raufoss - Tlf. 61 19 19 30 - www.elitebil.no

Åpningstider: Mandag - fredag 09.00 - 17.00. Lørdag 10.00 - 14.00

ELITE BIL AS 
har holdt på i ca 8 år, og har 
fått en stor kundemasse både lo-
kalt og på landsbasis. Vi omsatte for 
ca kr 73 millioner netto i 2012. 
Elite Bil AS ble også kåret til «Årets Bedrift» 2010, noe vi er veldig stolt av!
Vi er i dag en meget solid og komplett bilforhandler, og er vel den største i Toten-
kommunene med god margin? Det er nå utviklet et autorisert og godkjent bilverksted 
hos oss, som er medlem i MECA-kjeden samt at vi er GS Bildelpartner. 
Vi har investert i masse nytt og moderne verktøy/utstyr, samt at vi har ansatt flere med 
meget god kompetanse. Dette gjør oss til et moderne og pålitelig bilverksted inkl EU-
Kontroll! Vi har også bygget ny vaskehall, ansatt en dyktig medarbeider, og starter med 
bilpleie selv.
Dette gjør Elite Bil AS ti: ET KOMPLETT BILSENTRUM PÅ TOTEN!

GRATIS
LODD PÅ

LOTTERIBIL!

8 årVi feirer
at vi nå har nådd
målet vårt om å bli
et komplett bilsentrum!

Vi støtter
lokalidretten!

 
Ekspertise & lidenskap. Corian® & heltre.
Innovasjon & stolte tradisjoner.

Corinor AS
Bergsjøvegen 31, N-2846 Bøverbru
T +47 61 19 70 70  www.corinor.no

2850 Lena
Tlf. 61 16 53 50

Fredag 21. november var det klart for tren-
ingssamling for alle tre langrennsgruppene 
på Rustad Hotell og fjellstue på Sjusjøen.  
52 kolbuinger tok turen til fjells denne 
helga, og for fl ere var det første trening på 
snø.  
Fredag kveld var det trening i friteknikk i 
Natrudstilen skiarena.  På lørdag og sønd-
ag kjørte vi bilene til Nordseter og gikk på 
ski derfra.  Der hadde vi to økter med klas-
sisk og en i friteknikk.  For ungene ble det 
også mye lek og løping i pausene og på 
kvelden denne helga.  

I tillegg til at samlingen gir et godt tren-
ingsutbytte, så er den også veldig trivelig 
for både utøvere, trenere, foresatte og an-

dre som ønsker å delta.  Etter middagen på 
lørdagskvelden samlet vi oss til hyggelig 
prat og quiz i peisestua.  De ti lagene bes-
varte spørsmål om skisport, lokalhistorie 
på Toten m.m.  Vinnerlaget ble kåret og 
belønnet med sjokolade for seieren.

Vi i Langrennsutvalget synes rekrutter-
ing av nye utøvere, trenere og foresatte 
til skigruppa er viktig.  Skisamlingen er 
en fl ott anledning til å bli bedre kjent med 
andre i gruppa!  Vi oppfordrer derfor enda 
fl ere til å delta på skisamling.  Årets sam-
ling vil bli på Ruten Fjellstue.  Følg med 
på hjemmesida vår til høsten.  Da vil det 
komme mer informasjon om datoer, priser 
og påmelding.

Treningssamling på Sjusjøen

Familiesamling Sjusjøen - Ytre Reina

Gjøvik/Toten Langrenn har i 
år hatt med 2 løpere fra KK; 
Kristian Røise, og Kristoffer 
Ramsberg som rekrutt, Kristoffer 
har dermed vært med på trenin-
ger med GTL.

Kristian har i år nådd målet han 
satte seg for sesongen og er 
veldig fornøyd. I år har Kristian 
gått 4 store renn: Norges Cup på 
Lygna, NM og Norges Cup på 
Nes i Akershus, NM i Hommel-
vik og Norges Cup i Harstad. 

Hans beste plassering i år ble 
12 plass i sprint NM på Nes, en 
svært morsom og gledelig over-
raskende da sprint vanligvis ikke 
er det han har vist mest framgang 
i. NM i Hommelvik ble ikke helt 
som forventet da han var syk 
fredag, men gjennomførte like-
vel rennene på lørdag og søndag.

Kristians trenere i GTL i år har 
vært Stig Alsbakken og Stian 
Roterud, og Stian Roterud har 
vært den av trenerne som har 
fulgt opp og veiledet gutta i GTL 
svært godt.

April måned har vært en frimåned 
for trening og det er snart oppstart 
på ny opptrening til neste sesong 
noe Kristian er svært tent på. 
Neste sesongs mål er å bli enda 
bedre teknisk, få mer styrke for 
å forbedre plasseringene fra i år.

Gjøvik/Toten Langrenn
sesongen 2014/2015

Det ble dessverre også i år en 
kort skisesong på KK-plassen.  
På grunn av snøforholdene ble 
det kun mulig å gjennomføre 
fi re klubbrenn av de oppsatte 
tolv rennene.  Det var imidler-
tid veldig godt oppmøte og 141 
deltagere gikk ett eller fl ere renn.  
Yngste deltager var bare to år 
gammel, så her skal man tidlig 
«krøkes».

Etter klubbrennet er det pølser, 
vafl er, saft og kaffe inne på KK-
hytta som er det store trekkplas-

teret.  Dette er veldig trivelig og 
en viktig sosial møteplass for 
både små og store.  Ungene hop-
per på tjukkasen eller leker «kon-
gen på haugen» ute mens skravla 
går blant de voksne inne.

En stor takk til alle dere som still-
er opp som mannskap både ute 
og inne disse mandagskveldene!  
Klubbrennene er et viktig bidrag 
til at unger i alle aldre blir glade i 
å gå på ski.

Klubbrenn
på KK

Nytt av året er en egen jentegruppe for jentene 
født i 04-06. Tanken bak og målet med en egen 
jentegruppe var at gjennom lek og fokus på egen 
mestring, så skulle jentene få lyst til å fortsette å 
gå på ski i årene fremover. Målet har ikke vært å se 
hvem som går raskest og lengst på ski, men heller se 
hva som er mulig å gjøre med ski på beina.

Vi har møttes en gang i uka og gjort alt fra å kjøre 
baklengs og i tog, til skifotball og skiskyting med 
paintball.Ved bruk av slike øvelser har det vært lett 
å se fremgang i grunnferdighetene. Jeg tror også at 
jentene har hatt det morsomt, det har i alle fall jeg. 

Jentene selv hadde mye å si om sesongen, og det er 
ingen tvil om at de har hatt en fi n vinter sammen.

Hva husker du best?
- Første skitrening på Lygna. Da hadde vi ”bikkja 
i bakken”, kjørte baklengs og hadde øvelser der vi 
måtte regne ut gangestykker”, mintes Maria Hegg-
heim Berge og Maja Leirdal.

Hvem liker du å gå på ski sammen med?
- Alle jentene på skilaget, svarte Tuva Bakke og 
Karoline Lundby

Det har ikke vært bare trening i vinter, men også 
klubbrenn som har vekket konkurranseinstinktet 
hos fl ere av jentene.

- Det er både spennende og morsomt å konkurrere. 
Det beste er fellesstart, for da starter alle samtidig 
og så går man så fort man bare kan. Førstemann til 
mål vinner, fortalte Isabell Sæther.

Til slutt måtte vi også høre hva de syntes om å 
trene med bare jenter, og svaret var klart fra Mina 
Stikkbakke: - Det er fi nt, koselig og morsomt å 
trene sammen med venninnene sine. Dessuten 
tøffer gutta seg så mye….

Anne Cathrine Heggheim

Egen jentegruppe

Ski gruppe A 2007, 2006 og 2005
Tusen takk for en inspirerende vinter med masse energi, glede, 
humor, noen tårer, smil, engasjementer, kommentarer, innspill og 
tilbakemeldinger. Til dere foresatte; Dere har noen fantastisk ar-
tige barn som vi har hatt den glede av å kunne være sammen med 
hver mandag! 

Det var 19 unger som startet opp på barmarkstrening på høsten. 
19 aktive og kreative unger som nok synes at trenerne satte dem 
til mye rart. Strukturen i treningen ble etter hvert kjent for alle 
og vi har vært gjennom joggeturer på jordene, hinderløype, elge-
hufs, stafetter og mye mer. 

På snø har vi trent på Lygna, litt på KK og de fl este treningene har 
vi hatt på Åsen. Det innebærer trening i mørket og da er hodelykt 
godt å ha. På snø har det vært lagt opp til variasjon i forhold til 
fristil og skøyteteknikk. Vi har trent mye uten staver- viktig! Vi 
har hatt slalåmbakke, stafetter, fotball, tennisballer i ski sporet, 
gått på ei ski, gått korte turer og lange turer. Vi har også hatt ski- 
skyting en gang, med strafferunder og soft Gun - det var populært! 

Å trene en aldersgruppe med 3 årsklasser byr på en del utfordring-
er i forhold til, mestring, egenskaper, motorisk utvikling og stor 
variasjon i forhold til utholdenhet. Det har vært en utfordring  å 
tilpasse trening i forhold til dette og etter hva barna selv ønsker. 
Dette har løst seg bra etter vår vurdering på bakgrunn av at vi har 
kunnet fordele barna i grupper da det har vært nok voksne til å 
stille som trenere og foresatte som har hjulpet til.

Nok voksne er en forutsetning for at tilbudet skal bli bra og det er 
viktigere enn kunnskapen om ski!!

Hilsen to ski trenere uten kunnskap
Merete og Camilla
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Alle typer
arrangementer!

Velkommen 
til en hyggelig 
stund hos oss!

● Regnskap ● Logistikk
●  CRM & Lønn

Din totale samarbeidspartner
Avd. Lena - 900 47 777 - firmapost@okonomibistand.no - www.okonomibistand.no

G J Ø V I K   E L E K T R I S K E
Hunnsvegen 3, 2821 Gjøvik - Telefon 61 13 49 40

KUPP! Nå -4300kr

Veil pris 28.200kr. Ink. standard montering.
Tilbudet gjelder ut juni 2015. Begrenset antall.

KIRIGAMINE HARA 6,6

Gunstig
finansiering!

Gratis befaring
61 13 35 55 • www.gvs.no www.ccgjovik.no

Vestvegen 150, 2847 Kolbu
Tlf.: 61 16 52 00
www.totentre.xl-bygg.no

Det er VI som
er XL BYGG
på Toten.

Pusse opp?
Snakk med meg!

I år ble årets KK-renn arrangert søndag 14. februar, 
og det ble en fl ott dag med sol fra klar himmel og 120 
løpere på startstreken. Vi skulle gjerne ha sett at det 
var fl ere løpere som deltok, men tror det skyldes at 
mange prioriterte Totenbank-cuprennet i  Skrautvål 
dagen etter denne helga.

Etter å ha vært på fl yttefot i fjor, var det i år duket 
for renn på hjemmebane. Det var supre løyper på 
KK etter en fantastisk dugnadsinnsats for å kunne 
arrangere rennet. Tre kvelder med snømåking måtte 
til for at vi skulle få nok snø på jordet til å kjøre 
løyper og sette spor. Tusen takk til alle som sporty 
stilte opp med alt fra spader til traktor og snøfreser!

På selve renndagen stilte cirka sytti personer med 
rennleder Vigdis Lynne i spissen opp og gjennom-
førte et prikkfritt arrangement.  Vi i Langrennsutval-
get er heldige som har en så fl ott og fl ink dugnads-
gjeng i klubben. Tusen takk for at dere stiller opp 
og gjør dette til vinterens store øyeblikk!

I år var det 34 løpere som deltok fra egen klubb på 
årets KK-renn.  Mange gode plasseringer med seier 
til Håvard Kvam i G14 som beste resultat.  Det som 
også var veldig gledelig, var at det i de minste jente-
klassene deltok åtte jenter fra egen klubb.  Vi har 
hatt litt få jenter med de siste årene, og vi håper 
disse jentene og fl ere til vil være med på trenin-
ger og renn i sesongene som kommer.  Det samme 
gjelder selvsagt guttene. 

Rekruttering er viktig, og å starte å gå sonerenn 
på hjemmebane hvor man er kjent fra før gjennom 
klubbrennene, er en fi nt ting.  Vi håper på enda 
fl ere løpere fra både egen klubb og andre klubber 
neste år, og ønsker både løpere, støtteapparat og 
dugnadsgjeng tilbake til KK i forbindelse med KK-
rennet 2016! 

God sommer så lenge!

Blide fjes og strålende sol
preget årets KK-renn!

Mathilde K. Gran

Sigurd Slåttsveen

Eirik Røise

Ole Kvikstad

Mina Stikkbakke

Andreas Heggheim BergeKjøkkenhjelp Rennmannskap Marius Hoel

Torjus Ensrud

Isabell Sæther

Emma Lundhaug Kleiven

Henning Gjestrumbakken
Tlf. 974 90 546 - henning@alphaspar.no

Husker du’n Henning
som spiss på lokale fotballbaner?

Nå har’n spisskompetanse som
investeringsrådgiver!

Vinterens klubbmesterskap ble arrangert på Stor-
brenna søndag 8. mars. Mildværet hadde smeltet 
bort mye snø på KK-plassen, men på åsen var det 
fremdeles bra skiføre. 

I år var det 74 deltakere som gjennomførte rennet  

- gledelig at så mange tok turen ut på åsen. Mange 
små som med stor iver gjennomførte runden sin, og 
som fi kk hilse på bamsen fra Toten Sparebank. Etter 
gjennomført renn var det mulighet for alle å grille 
pølser på bål og kose seg i sola.  

Klubbmesterskapet på Storbrenna

Yngstemann på årets klubb-
mesterskap Mats T. Skjølås, 2 år

Ingeborg Sveum.
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as
ENTREPRENØR

KRABY, 2850 LENA

Vi tilbyr:
● Tomtegraving
●  Vei, vann og avløp
●  Massetransport

●  Riving
●  Sprengning
●  Anleggsgartner

Telefon: 95 10 11 57
www.br-gudbrandsen.no

Din totalleverandør av byggevarer og trelast

• 500 gulv i utstilling og som prøver
• 100 bad- og veggplater
• 20 typer tak
• Skyvedørsgarderober

Besøk vår flotte 
interiørutstilling!Besøk vår flotte 
interiørutstilling!

ÅPNINGSTIDER: Mandag-fredag: 07.00-17.00. Lørdag: 09.00-15.00     
Telefon: 61 14 38 50  post@byggsenteret-toten.no  www.byggsenteret-toten.no

 Landbruksregnskap
 Forretningsregnskap
 Økonom. veiledning
 Kontrakter m.m.

Autorisert  regnsk. førerselskap ARS
Medlem NARF
Tlf. 61 15 96 10 

  

Østre Totenveg 130, 2816 Gjøvik
Tlf. 61 14 66 00  
Faks 61 14 66 40  

 Gjelder ikke på kampanjevarer.

 
Tilbudet varer ut juli 2015

 

-30%
på all TENG TOOLS

   

Bosch
vinkelslipersett GWS
20-230JH+GWS 850C

Kun kr. 2.550,- inkl. mva.

Telec AS
Gamme Vestre, 2843 Eina

Mobil: 97 02 80 64

Alt i graving
og kabelbasert
kommunikasjon!

Først kan de være vanskelige å se på 
som verdifulle fordi de ikke er nok. 

Men etterhvert blir de alt.

N  R TIDEN STOPPER OPP
BLIR ØYEBLIKK TIL MINNER

Tom Roger Gulbrandsen 
Synnøve Rustad

Tlf: 61 16 15 75 - Hele døgnet
Rådhusalleen 3, 2850 Lena
www.laeskogen.no

Nygardsbakken 4, 2827 Hunndalen

Tlf.: 61 17 02 98 - Mobil 951 45 578
post@elektro-partner.no - www.elektro-partner.no

Seks gutter i skisporet
Klubbens ungdommer født i 2002, 2003 og 2004 utgjør, sammen med tre trenere og fl ere hjelpsomme foreldre, ”gruppe B”. 

På fl ere treninger har vi også hatt gleden av å ha med hospitanter fra 2005. B-gjengen  har hatt fl ere søndagstreninger
etter sommerferien og frem til høstferien. Deretter har det har vært trening tre ganger i uka hvorav en basisøkt

sammen medklubbens fotballspillere i samme alder, i tillegg til skirenn.

Les hva noen av utøverne selv mener om treninger, renn og mål med sporten sin gjennom seks sentrale spørmål:

1. Ditt beste langrennsminne denne sesongen?
2. Hva er artigst på med skirenn?
3. Hva er artigst på trening?

4. Hvor ofte trener du i uka?
5. Målet ditt for neste sesong?
6. Målet ditt om 10 år?

Andreas Berge
1.Samlingen på Sjusjøen 

for der hadde vi det så 
gøy.

2. Det er gøy å konkur-
rere. Spesielt fellesstart

3. Stafetter og gå opp til 
tårnet (Moldstad  brenna)

4. 4- 5 dager i uka
5. Bli bedre på klassisk og 

staking
6. Bli verdensmester

Karsten Grønnerud
1. Ungdomsbirken var 

mitt beste minne denne 
sesongen, både å gå 
rennet og å være på 
hytte på Sjusjøen i 
forkant. I tillegg var det 
kult å vinne Skole-
skistafetten i Karidalen.

2. Det å se at tiden min 
forbedrer seg

3. Artig å trene og se at jeg 
blir bedre

4. 3 skitreninger i uka og 
skirenn i helgene

5. Bli bedre å komme 
høyere på resultatlisten

6. Bli profesjonell 
skiløper

Petter Sommerstad
1. Det var å være med på 

stafett i Holmenkollen.
2. Konkurrere med andre
3. Det er artigste er når vi 

har stafett og gå lange 
turer

4. Tre ganger i uka
5. Komme på pallen
6. Om 10år håper jeg at 

jeg fortsatt konkurrerer 
på ski

Martinius Gran
1. Gjenomførte Ung-

domsbirken for første 
gang

2. Å konkurere med andre
3. Å bli ibedre form og på 

ski
4. På det meste 7 ganger 

med fotball
5. Å bli klubbmester
6. Komme på landslaget

Sindre S. Overen
1. Oslo Skifestival og 

Ungdomsbirken
2. Moro å gå på ski og 

stemningen rundt 
rennene er artig

3. Kjøre drag og spurte
4. Tre dager
5. Trene mer og bli bedre
6. Komme på juniorlands-

laget

Engebret Narum
1. Øverbystafetten var 

morsomt å gå
2. Å prøve og forbedre 

tida mi. Moro å være 
sammen med de andre.

3. Drag og spurter liker jeg 
best.

4. 3 ganger og litt til inn-
imellom.

5. Å bli bedre.
6. Om 10 år vil jeg kan-

skje bli proff.

Takk for
løypebidrag
Selv om snøsesongen ble 
kort, har vi også i år mottatt 
mange kjærkommende bid-
rag til løype-kjøringen. Vi 
har også fått mange hygge-
lige tilbake-meldinger for 
den jobben idrettslaget og 
våre løypekjørere gjør, for at 
det skal være fl otte skiløyper 
både på åsen og framme i by-
gda og vi vil få rette en stor 
takk til alle som har vært med 
på å bidra.

Våre løypekjørere gjør dette 
på frivillig basis og det er 
derfor spesielt hygge lig at 
“skientusiastene“ setter pris 
på den jobben som nedlegges. 
Vi har fått tilbakemeldinger 
som “takk nydelige skiløyper 
igjen” og “nærmere trikke-
skinner er det ikke mulig å 
komme”.

Vi vil også få rette en stor 
takk til alle grunneierne som 
lar oss få kjøre løyper både 
i skog og på dyrket mark. 
Det er også deres fortjeneste 
at bygdas befolkning har 
så fl otte løyper, som de så 
tydelig setter pris på.

Tusen takk til dere alle !    
Styret

Bowling-
avslutning
for skigruppa
Skigruppa hadde avslutning 
på Bowling 1 Gjøvik torsdag 
23. april. Det var 29 unger 
som koste seg med bowling 
og pizza. 

Dette har blitt en fi n tradisjon 
og en fl ott avslutning på ski-
sesong.     

Styret

Spesialisten innen profi lbearbeiding

Telefon: 61 16 78 00
post@alutech.no - www.alutech.no

Etter en lang og spennende fotballsesong 
i 4. divisjon, var situasjonen som følger 
før siste serierunde. Redalen/Raufoss 
3 ville bli avdelingsvinner, men kunne 
ikke rykke opp i forbundsserie på grunn 
av at de var et samarbeidslag.  Det ble da 
rein opprykksfi nale mellom FK Toten og 
Kolbu/KK Fotball i direktesendt kamp på 
TV2, der FK Toten greide seg med uav-
gjort, mens Kolbu/KK måtte vinne for å 
sikre seg opprykket til 3. divisjon.
Kampen ble spilt på kunstgressbanen på Lena 
Lørdag 4. oktober og det ble allerede på for-
hånd stor oppmerksomhet rundt kampen. 
TV2 hadde fanget opp at det ble et lokalderby 
om opprykket til 3. divisjon og de bestemte 
seg derfor å direktesende kampen som årets 
”grasrotkamp”. Dette medført stort fokus på 
begge lag i forkant av kampen, med forhånds-
omtale både i TV og de lokale avisene.

På kampdagen stilte TV2 med hele sitt ”tip-
peligateam”, med blant andre navn som Davy 
Wathne, Drillo, Dos Santos og Jørgen Klem 
på plass. Med dette opplegget måtte opp-
rykksfi nalen bli en gedigen festforestilling og 
opplevelse for livet, uansett hvem som ville 
stikke av med opprykket. Opp mot 1700 til-
skuere fant veien til kunstgressbanen denne 
dag og hvilken fest det ble, idet Kolbu/KK 
stakk av med 2-0 seier og en divisjon opp.

Kampen startet med et spillemessig overtak 
til FK Toten, der Kolbu/KK’s keeper Tor 
Oddmar ”Toro” Lillereiten holdt Kolbu laget 
inne i kampen med glimrende keeperspill. 

Det var ingen tvil om at FK Toten var det før-
ende laget gjennom første omgang, men med 
enkelte gjesteopptredener av Kolbu/KK foran 
Toten målet. Omgangen ebbet ut med 0-0 i 
målprotokollen og FK Toten, hadde et bein i 
3. divisjon. 

Gjennom hele sesongen hadde Kolbu/KK en 
tendens til å ligge under eller holde uavgjort 
ved pause, for deretter å levere solide andre-
omganger som for det meste ga laget seieren. 
Kolbu/KK’s trener, Ole Johs. Engelien, ut-
talte gjentatte ganger gjennom hele sesongen 
at hans gutter var best trent av samtlige lag 
i 4. divisjonsavdelingen og laget derfor sto 
kampene bedre enn sine motstandere og at 
det derfor ofte endte med seier.

Ole Johs. var heller ikke mindre optimist fo-
ran opprykksfi nalen, der han både på TV og i 
avisen gjentok at Kolbu/KK skulle gå seiren-
de ut av oppgjøret på en forrykende andreom-
gang. Dette var også noe både Davy og Drillo 
hadde merket seg og de kom stadig tilbake til 
denne uttalelsen og det var nok mange spente 
Kolbuinger foran andreomgang, som kanskje 
hadde begynt å tvile på om dette ville holde.

Andreomgangen startet der førsteomgangen 
sluttet, det vil si et spillemessig overtak til 
Toten, men der et mer hissig og angrepsvillig 
Kolbulag, stadig oftere viste seg frem foran 
Lars Østerud i Toten målet. Kolbu/KK kom 
mer og mer med etter som tiden gikk og grei-
de etter hvert å tilrive seg initiativet i kampen. 
Kolbu/KK supporterne begynte å få troen på 
at dette skulle gå og stemningen på tribunen 
økt i takt med angrepene til ”laget i sitt hjerte”.

Etter 60 spilte minutter får vi en kjempe-
sjanse, der Simen Sønsteby blir spilt fri og 
kommer alene med FK Toten sin keeper, men 
dessverre ble det ikke scoring. Så etter 83 
spilte minutter får vi tildelt corner. Denne blir 
slått hardt inn foran mål av Anders Kleiven 
og ballen blir satt kontant i mål av en presset 
Marius Stensrud Larsen, FK Toten spilleren 
som kampen gjennom hadde vært selve ”klip-
pen” i Toten forsvaret og som mange hadde 
utpekt som banens beste spiller.

Kolbu/KK var nå i 3. divisjon og FK Toten 
måtte opp og score, noe de også fi kk to-tre 
muligheter til, men som Toro og Øystein 
 Nygaard sammen greide å stoppe. Etter 88 
spilte minutter ruller igjen Kolbu/KK opp et 
fl ott angrep som ender med innkast. Et langt 
kast blir stusset videre og på bakerste stolpe 
dukker Daniel Sommerstad Olsen opp og set-
ter ballen sikkert i mål og 2-0 til Kolbu/KK. 
Jubelen ville ingen ende ta og ”vi er Kolbu/
KK” dundret over kunstgressbanen fra med-
brakt anlegg av supportergjengen fra Kolbu.

Kampen endte med 2-0 seier til Kolbu/KK 
og opprykk til 3. divisjon. At dette foreløpig 
er det desiderte høydepuktet i Kolbu fot-
ballens historie hersker det ingen tvil om og 
når Davy Wathne selv i dag uttaler, at dette 
er det artigste han har vært med på og måler 
dette både opp mot tippeligaen, cupfi nalen 
og fotball VM, sier det seg vel selv at dette 
skapte minner vi kommer til å huske i mange 
år fremover.

Kolbu/KK rykket opp i 3. divisjonKolbu/KK rykket opp i 3. divisjon
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FLORISS CC GJØVIK - TLF 61 18 38 90
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ORDINÆR 
PRIS 150,-

TA MED ANNONSEN OG DU  
FÅR EN BUKETT MED VÅRE  
FAVORITTROSER TIL KUN

100,-
Mjøsgården
Kurs og konferansesenter
Restaurant og overnatting

Mobil: 983 31 135
Epost: post@mjosgarden.no

Det naturlige valget for selskap, bryllup 
og kurs i Østre Toten kommune

32 rom  med 40 sengeplasser
Selskapslokaler for inntil 60 personer
Kurs og konferanselokaler for inntil 90 personer
Restaurant med alle rettigheter

 
 
 Gratis WI-FiRørlegger

Lars Tore Skundberg
Tlf 950 88 192

● Salg og installasjon
 av HDG fl is- og vedkjeler

●  Luft/vann
 varmepumper
●  Sanitærarbeider

KLUBBAVIS VÅR 2008

GULVSENTERET

Magne Ødegård
2847 Kolbu
Tlf.: 61 16 78 78
Mob.: 911 41 204

Du finner oss i Kasper Andresens veg 4, 2815 GJØVIK - Tlf. 61 17 20 00 - www.elkjop.no

– Jeg er veldig godt fornøyd med opp-
legget for kommende sesong. Dette 
lover bra og jeg gleder meg, sier Maren 
Lundby, nettopp hjemme etter å ha vært 
på sesongens første landslagssamling i 
Granåsen.

Tekst og foto: KANY

– Det var en positiv samling og en fi n start på en ny 
sesong. Vi fi kk testet spenst og teknikk, sier Maren, som 
sammen med Line Jahr fra Vikersund, utgjør det kvinnel-
ige innslaget på kommende sesongs hopplandslag, som 
i tillegg består av fem mannlige hoppere. Neste samling 
er allerede i begynnelsen av juni. Da skal landslaget til 
Stam og Insbruck i Østerrike og da med hovedfokus på 
hopping. 

Håper på utvikling
– Det at vi nå får anledning til å være med de mannlige 
hopperne ser jeg på som veldig positivt. Skal vi utvikles 

som skihoppere er vi avhengig av å være med noen som 
er bedre enn oss. Vi må ha noen å strekke oss mot. Det får 
vi muligheten til nå. Jeg tror vi har mye å lære av gutta, 
ikke minst rent teknisk, sier Maren. 

– At det bare er Line og jeg som er gode nok for land-
slaget er beklagelig, men spranget fra oss til de nest beste 
er i øyeblikket litt for stort. Det vil imidlertid bli opprettet 
en satsningsgruppe bestående av fi re unge lovende jenter, 
blant disse er Anna Odine Strøm som hopper for Alta, 
men som bor på Raufoss. Disse vil spesielt bli tatt vare på 
og fulgt opp, sier Maren.

Satser for fullt
– Jeg ser at jeg har muligheter til å hevde meg helt i toppen 
og satser for fullt.  Kommende sesongen er det ikke noe 
internasjonalt mesterskap så da blir World-Cup hoved-
målet. Målsettingen min er å kjempe i toppen i hvert renn, 
sier Maren, som  forteller at fokuset i treningsarbeidet er 
rettet mot å bedre den hopptekniske forståelsen. 

– Det betyr at vi som utøvere skal bli mere selvstendige 
slik at vi bedre  kan klare å justere    tekniske feil. Vi skal 
bli fl inkere til å kontrollere egne oppgaver.

På vårt spørsmål om hvordan hun er fornøyd med seson-
gen hun nå har lagt bak seg, svarer Maren at hun er sånn 
passe fornøyd med sesongen som helhet, men at hun er 
bra fornøyd med slutten på vinteren. 

Høyt toppnivå
– Jeg trøblet gjennom hele sommersesongen og det for-
plantet seg inn i starten på vintersesongen. Først midt i 
sesongen fant jeg ut av det og avslutningen på sesongen 
er jeg godt fornøyd med. Da følte jeg også at selvtilliten 
vokste og jeg leverte da enkelthopp der jeg var best av 
alle. Jeg har nok aldri vært på et så høyt toppnivå før, sier 
Maren, som imidlertid har slitt med å få ut det hun er god 
for i konkurranser. Det håper hun å lykkes med i kom-
mende sesong.

– Får jeg en god sommer med mange gode hopp og tar 
godfølelsen med meg inn i sesongen, skal jeg være med å 
kjempe i toppen, sier Maren. 

– Da skal de få problemer med å slå henne uansett hva de 
heter og uansett hvor de kommer fra, sier vi.

Maren gleder seg til en ny sesong

Maren Lundby ser med forventning 
frem til en ny hoppsesong.

Nora Kristine
og Margrethe fi kk
møte sitt forbilde
For Nora Kristine Olafsen Alm (8 år) og Margrethe Thirud (7 år) er det 
stor stas og tilhøre samme klubb som landets beste kvinnelige skihopper, 
Maren Lundby. Ikke minst var det stort for de to jentene da de en kveld i 
mai fi kk anledning til å møte sitt store forbilde på KK-plassen.
– Jeg så deg på TV når du hoppet, sier Margrethe, som denne sesongen har deltatt i sine 
første hoppkonkurranser. 

– Jeg har hoppet i Slettumsbakken, i Kolbjørnrudbakken og i Maurtua i Lønnberget. Det 
lengste jeg har hoppet er 4 meter, sier Margrethe, mens Nora Kristine som har litt lenger 
fartstid som hopper, er litt usikker på om han har 7 eller 7,5 meter som sitt lengste hopp. 

– Bakkene dere har hoppet i er de samme som jeg hoppet i da jeg var på deres alder, sier 
Maren, som oppfordrer jentene til å være aktive.

– Da jeg var yngre gikk jeg på ski og sparket fotball. Det er viktig å være allsidig og drive 
med litt forskjellig i ung alder, sier Maren, og ønsker jentene lykke til med hoppingen. 

KANY

Nora Kristine Olafsen Alm (t.v.), og Margrethe Thirud har inntatt sittestillingen i 
tilløpet til en ny hoppsesong  sammen med sitt forbilde Maren Lundby.

Spennende sesong 
for Kenneth
Sesongen 2014/2015 var en spennende sesong for min del ettersom 
jeg hadde vært mer eller mindre borte i to år. Det var spennende og 
se om jeg klarte og ta steget opp igjen i det nivået jeg ville være på.
Sesongen startet helt greit, men jeg fi kk ikke helt ut det store. Men det snudde 
mer eller mindre når jeg kom meg på pallen i to COC renn i Japan og fi kk to fi ne 
renn i World Cup´n helga etter i Japan. Etter den helga så gikk det mer eller min-
dre en vei. Der jeg fi kk min første topp 10. plassering i World Cup i Vikersund. 

Høydepunktene fra sesongen må være Planica. Å hoppe der er en guttedrøm og i 
tillegg sette ny pers og få min første pallplass i World Cup der det var stort.

Når det gjelder neste sesong, så ønsker jeg å ta et steg videre. Være etablert i 
World Cup gjennom sesongen, også er det VM skifl yvning i januar som kanskje 
er det store målet.

Kenneth
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Leirdal Maskindrift DA
Teiterud Nordre, Einavegen 1802, 2843 Eina

Telefon:

95 06 76 31
91 81 53 42

www.skreiatrim.no  |  trening@skreiatrim.no  |   61 16 22 02

Alltid åpent for medlemmer 
Betjent mandag til torsdag 17 -21
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Husk den viktige kalken!
Kjøp kalk av din

lokale
 
kalkleverandør

Franzefoss Miljøkalk AS
Holevegen 101, 2846 Bøverbru

Be om tilbud på tlf. 61 19 83 80
Eller ring direkte:
Hans Martin Slåtsveen, 95 82 97 44
Bjørn Fuglset, 95 72 73 74

Franzefoss Miljøkalk AS
Holevegen 101, 2846 Bøverbru

www.kalk.no

I mellomtiden skal vi bistå alle våre kunder med:
Design, foto, alle typer skilt og dekor, vindusdekor, 
storformatprint, bildekor, plakater, bannere, 
trykksaker, klistremerker og mye mye mer.

DNB Eiendom
- Hele Norges Eiendomsmegler -

www.dnbeiendom.no

    TOTEN STEIN & 
ANLEGGSGARTNER AS

Tlf. 900 10 998

Sesongen 2014-2015 var for min del preget av både oppturer og nedturer. Etter fem 
måneder med virus gjennom senvinteren og våren, slapp sykdommen etter hvert taket 
utover sommeren. Oppkjøringen sett under ett ble en tålmodighetsprøve, og jeg måtte ta 
meg god tid i oppbyggingsfasen.

I begynnelsen var det mer enn nok med halvtimes løpeturer noen få dager i uka, men jeg 
kunne gradvis trappe opp treningen. Utover høsten kunne jeg etter hvert trene tilnærmet 
som normalt, og selv om resultatet i vinterens første konkurranse ikke var all verden, 
følte jeg at jeg hadde god kontroll på formen videre.

Mine hovedmål var ikke før etter jul, og jeg visste at jeg måtte være litt mer kynisk i 
formplanleggingen i år, i og med at grunnlaget ikke var like bra som foregående år. Jeg 
brukte konkurransene før jul som trening, og brukte juleferien til å trene godt. Jeg følte 
meg klar for resten av vinteren, men så kom dessverre sykdommen rett før nyåret tok til. 
Dermed ble jeg satt ut de første ukene av 2015, og gikk glipp av viktige konkurranser 
på grunn av det.

Jeg kvalifi serte meg likevel for junior-VM i Almaty, Kazakhstan, og det var dette som 
hadde vært hovedmålet hele vinteren. Dessverre fant jeg meg ikke helt til rette i hopp-
bakken, og var langt unna målet om medalje. Etter nok en sykdomsperiode rett etter 
mesterskapet var jeg sugen på revansje, og bestemte meg for å satse alt mot slutten av 
sesongen. Det endte med en god avslutning, med gull og bronse i junior-NM i Trond-
heim, samt en 7. plass i senior-NM.

Neste sesong skal jeg bruke til å ta store steg i hoppbakken, og en debut i verdenscupen 
vil være et naturlig mål. Forhåpentligvis slipper jeg også de lange sykdomsavbrekkene.

Sigmund

8 JU

Dekk1 Gjøvik

-stort utvalg av dekk og felg! 

Vi har dekk til:
● Personbil 
●  MC ● Anlegg
●  Lastebil ● Spesialdekk
●  Landbruk ●  Tilbehør

Dekk 1 Gjøvik
Mattisrudsvingen 9,
2827 Hunndalen

61 13 31 33

Oppturer og nedturer 
for Sigmund

Skiavslutning på Lund
Onsdag 15 april var det tid for skiavslutning med premieutdeling på Lund Grendehus.  
Det har vært  stor deltagelse på klubbrenn denne sesongen med totalt 141 deltagere i 
løpet av sesongen. De yngste deltagerne i år var Bjørn Henning Leirdal og Mats Tøftum 
Skjølås som stilte i klassen født i 2013, så her starter rekrutteringen tidlig.

Størst deltagelse er det fra årskullet 2006 som stiller med 18 løpere. Kristian Røise og 
Kristoffer Ramsberg stod for utdeling av premie, stas å få pokal av egne forbilder for de 
minste. Det ble i tillegg delt ut premier til klubbmestere som i år var Engebret Narum, 
Karsten Grønnerud, Tobias Ramsberg, Håvard Kvam, Torgeir Auråen, Jorid Hoel, Una 
Ringen, Vigdis Lynne, Olav Dyste og Hans Olav Sethne.

Simen Sethne ble tildelt vandrepokalen for fl ott innsats og gode holdninger både på 
renn og trening. Kristian Røise som nå er på GTL laget for juniorer fi kk påskjønnelse 
fra klubben for sin innsats i Norgescupen. Kenneth Gangnes, Maren Lundby, Fredrik 
Bjerkengen og Sigmund Kielland fi kk også en påskjønnelse for sin innsats både nasjon-
alt og internasjonalt i hopp og kombinert denne sesongen.

Det ble i tillegg gitt en takk til alle trenere som stiller opp hver uke på langrennstrening 
gjennom vinteren, og ikke minst til løypekjørerne som sørger for topp skiforhold så fort 
det er snø.

Noen av årets klubbmestere, som fi kk sine utmerkelser på skiavslutningen.

- Det var artig å få denne 
prisen, synes jeg.  Jeg trodde 
jeg kunne ha mulighet til å få 
denne prisen i år, fordi jeg har 
hatt fi n framgang siden forrige 
sesong. Høydepunktet var nok 
seier i fi nalen i Totenbank-cup, 
og derved 2. plass sammenlagt 
i cupen. Jeg synes jeg har hatt 
fi n framgang i klassisk stil og 
har gjort det best i de klassiske 
renn, samt sprintrenn.

Etter forrige skisesong, har jeg 
trent masse fotball og noen sønd-
agstreninger på ski. Sommeren 
ble også brukt til litt sykling og 
terrengløp. Fra uke 40 begynte 
jeg å trene fast ski tre- fi re ganger 
i uka. Jeg var mye opptatt av ski 
etter høst-ferien, men trente også 
en del fotball.  Jeg trente lite på 
rulleski, og ble derfor litt over-
rasket over at skisesongen start-
et ganske bra. Utover vinteren 
gikk det også bedre og bedre, 

med blant annet 2.plass i Sprint- 
KM og 3. plass i KM. Et anna 
høydepunkt var å slå Håvard i det 
siste rennet i Totenbank-cupen 
på Lygna. Stafettseieren sammen 
med Håvard og Sivert på Oslos 
Skifestival i Holmenkollen med 
veldig mange gode lag i klassa 
vår, var også svært spennende. 
Alle tre gikk svært gode etapper 
og det var moro å stå på «top-
pen« av pallen i Kollen. Det har 
vært mange renn i gjennom vin-

teren og tidvis har det vært slit-
somt. Men trenerne har lagt opp 
til mange fi ne samlinger og der 
vi har vært sammen på renn, som 
gjør det svært morsomt. Det har 
vært moro å trene sammen med 
alle på gruppa, men ser frem til 
fotball-sesongen nå.

Til slutt: Takk til trenerne og pap-
pa for gode treninger og ski. Og 
til klubben: Takk for prisen!

Simen

- Takk for vandrepokalen

Fredrik Bjerkeengen 
Vi har også forsøkt å få Fredrik Bjerkeengen i tale, men har ikke lykkes med å få 
tilbakemelding om hvordan han oppsummerer vinterens hoppsesong. Prestasjonsmes-
sig har det vel svingt noe fra en konkurranse til en annen, men vi har registrert gode 
plasseringer både i COC og NM. Vi må også nevne at Fredrik var “VM-deltaker” i 
Falun, denne gangen som offi siell prøvehopper, men i neste VM håper vi å se Fredrik 
som offi siell deltaker. 

Foran neste sesong er Fredrik funnet verdig til plass i “toppidrettsgruppa” til NSF. Dette 
håper vi vil gi ny inspirasjon, som vil løfte Fredrik opp på et enda høyere nivå i bakken i 
årene som kommer. Vi ønsker lykke til og håper Fredrik fortsatt har mange fi ne år foran 
seg i hoppbakken.

Fredrik er veldig fornøyd med en plass i toppidrettsgruppa til NFS neste sesong.

Det er mange både i skigruppene i KK, av bygdas befolkning og hytteeiere på åsen som 
har gledet seg over fi ne løyper innover åsen i vinter. Det har blitt mange turer for små 
og store i fl otte preparerte løyper, og skigruppene i KK har hatt fl ere  treningsøkter med 
hodelykter  fra Hakksvea.  

De siste to skisesongene har dessverre blitt korte, men mye frivillig arbeid har blitt lagt 
ned i å legge til rette for fl otte skiopplevelser på Totenåsen, lodd nr 2, av KKs dugnads-
gjeng. Magnar Skaug, Geir Bekken, Jostein Molstad, Johannes Leirdal, Jon Leirdal, 
Geir Ulven, Bjørn Ulsrud og Jon Olav Skaug deler på kjøringa, og har brukt mange 
timer og kjørt mange kilometer.  Totalt 5 mil med løyper innover åsen , og med turer ned 
til KK, Gran Gård,  gamle Veibergbutikken og vestsida over Tandsæther blir det enda 3 
mil til. Når hastigheten er 6-7 km/time, blir det noen timer hver gang det kjøres nye spor. 
Denne gjengen har også stått på for at KK har kunnet arrangere klubbrenn på mandager, 
KK-rennet og klubbmesterskapet  som i år måtte fl yttes til Storbrenna.

Løypemaskina er utstyrt med GPS, og dermed har alle mulighet til å følge med på hvor 
og når det er kjørt opp løyper på http://skisporet.no/oppland/ilkolbukameratene. 
Det er en sprek dugnadsgjeng  vi har – fl ere av dem er stadig å treffe  med ski på beina i 
egne oppkjørte løyper, og  har deltatt  i Birken og Marcialonga.  Vi setter stor pris på alle 
timene de legger ned, og ønsker å rette en stor TAKK til hver av dem!

Takk til våre løypekjørere!Takk til våre løypekjørere!
Foto: Totens Blad

ST.AR. Malerservice AS
Utvendig og innvendig maling til faste priser!

Telefon: 995 48 014
Øvre Torvgate 7, 2815 Gjøvik
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Holmstad Hjemmebakeri
Skreien
Tlf. 611 66 123
www.holmstad.no

J. Karlsen
Eiendom AS
Tlf.: 61 19 22 44 - Fax: 61 19 11 33

Spesialtjenester innen:

Bygg - Betong
Stål - Epoxy

Mattisrudsvingen 17, 2807 Hunndalen

Tlf.: 61 14 05 60
- Snart 30 år i bransjen - Tlf: 61 15 98 50Tlf: 61 15 98 50

www.ekeri.no

Mobil: 47 63 33 34
post@danielsentakogbygg.no

Last ned den nye
appen vår!

• Last ned gratis fra 
AppStore eller Google 
Play (må aktiveres i 
nettbank før bruk). 

• Betal regninger og 
overfør penger 

• Saldo, kontoutskrift og 
forfallsregister 

• SnapCash: Øyeblikkelig 
betaling fra konto til 
konto med mobil 

• Oversikt over lån og 
forsikringer 

• Drag and drop på 
eFaktura og overføring 

Få full oversikt 
med mobilbanken
i lomma.

www.totenbanken.no

janolavaasen@norgespost.no

Forhandler av:

61 13 36 0061 13 36 00
www.oyhusmotor.noStort utvalg i KAKER og MAT!

Vi kjører ut!

Telefon: 61 19 90 10

Tirsdagsmorro med barnehoppgruppa

Barnehoppgruppa har vært aktive denne sesongen 
også, med treninger en gang i uka gjennom seson-
gen. I tillegg var vi med på Karusellrenn annen hver 
uke på Raufoss og ØTS, i februar var vi på region-
cup og vi avsluttet sesongen med Fredrik-lekene på 
Raufoss i slutten av mars.

Sesongen startet så smått på KKs aktivitetsdag 23. 
august, da den nye helårs treningsbakken ble inn-
viet. Maren Lundby og Fredrik Bjerkeengen stod 
for innvielseshoppene. Mange barn hadde møtt opp 
denne dagen, og alle som ville fi kk prøvehoppe 
bakken, som KK har bygd med støtte fra Gjensi-
digestiftelsen.

Vi startet for alvor med treninger i begynnelsen av 
oktober, med innendørs-øvelser og trening i helårs-
bakken. Da snøen kom fl yttet vi treningene til Slet-
tumsbakken, der vi i vinter holdt oss til 10-meters-
bakken. I Slettumsbakken er det god plass også til 
kjøring på akebrett og lignende, og det er romslig 
varmestue. Så det har vært hygge og morro for hele 
familien på tirsdagskveldene.

Hopptrening er fi nt for å øve opp balanse, smidighet 
og kroppsbeherskelse. I tillegg til å trene i hopp-
bakken, har vi innendørsøvelser som er morsom-
me, varierte og lek-pregede. Vi har blant annet 
hatt hinderløyper, stått på rullebrett og gått på line. 
Mange ganger har småsøsken også vært med på øv-

elsene. I hoppbakken handler det ikke om å tørre 
å hoppe i de største bakkene, men om å øve inn 
teknikk og ferdigheter slik at det ikke blir skummelt 
å hoppe i store bakker.

En lørdag i oktober har vi hvert år såkalt hopp-
mønstring på KK-Plassen. Denne er lagt opp som 
en vanlig hopptrening, men med fl ere økter og litt 
bevertning til store og små i pausene. Denne dagen 
kan alle som vil komme og prøve hvordan det er 
å være med på hopptrening. Vi skal ha hoppmøn-
string til høsten også. Datoen er ikke helt bestemt, 
men vil bli annonsert på www.kolbukameratene.no.

Kolbukameratene har ski til utlån, så det eneste ut-
styret du trenger er treningstøy for ute og innebruk 
og en hjelm (sykkel- eller slalom-hjelm).

Tom Arne Sommerstad har også i år vært så snill å 
stille opp som trener. Vi er veldig heldige som har 
en så fl ink hopptrener. Tusen takk, Tom Arne! Vi har 
også vært så heldig å få hjelp av løypekjører Geir 
Ulven til å kjøre opp unnarennet i Slettumsbakken. 
Det har gitt oss veldig fi ne treningsforhold og spart 
oss for mye arbeid. Tusen takk også til deg, Geir!

Sist men ikke minst vil vi takke KKs dyktige senior-
hoppere, som gang på gang tar seg tid til å være 
sammen med oss i barnehoppgruppa. Siste gang 
under Fredrik-lekene, da Fredrik Bjerkeengen kom 
og deltok i konkurransen sammen med oss. Det er 

veldig morsomt og inspirerende for de små 
håpefulle når store, fl inke seniorhoppere tar 
seg tid til å hoppe sammen med dem, så tusen 
takk til både Maren og Fredrik for at de har tatt 
seg tid til oss i vinter!

Hopprekruttering   2015/2016
For alle Gutter og Jenter fra 4 år og eldre (sammen med en voksen).

Vi fortsetter vårt opplegg med hopprekrutering og inviterer alle 
interesserte til å bli med Høsten 2015 og vinteren 2016.

Del 1: Vi starter opp med grunntrening og teknikk på KK-Hytta 
6. oktober og fortsetter hver tirsdag frem til jul. Morsom, allsidig 
og sosial trening inne og ute. Alle dager fra 18.00-20.00
Du trenger: Sykkelhjelm, joggesko og treningstøy for inne og 
utebruk. Det er lurt å ha med regnbukse for det er alltid vått i 
helårsbakken.

Del 2: Hoppmønstring på KK-plassen en lørdag i oktober (dato 
vil bli annonsert).

Del 3: Skilek og hopping i Slettumsbakken fra tirsdag 12. Januar, 
forutsatt snø. (I motsatt fall fortsetter vi inne på KK-Plassen).
Du trenger: Vintersporthjelm, langrennsko og uteklær, Kolbu-
kameratene har mye utstyr til utlån. Har du eget hopputstyr kan 
du ta med deg dette, men ikke nødvendig.

Ingen påmelding og du må ikke være med hver gang.
Møt opp når det passer deg.

Ta gjerne kontakt med leder for hoppgruppa
Kathrine Olafsen på tlf 40 28 37 18 eller
Trener Tom Arne Sommerstad på tlf 97 04 45 16.

Hoppavslutning. Fra venstre Nora Kristine Olafsen Alm, Harald Eimar 
Thirud, Margrethe Thirud, Tom Arne Sommerstad og  Johannes Stuboden.

Hopperne som representerte IL Kolbukam under årets Fredrikleker:
Margrethe Thirud, Fredrik Bjerkeengen og Nora Kristine Olafsen Alm

Nora Kristine Olafsen Alm (8), 
Margrethe Thirud (7) og Johan-
nes Stubodden (9) på karusellrenn 
i ØTS.

TOMTER/ENEBOLIGER PÅ 
TØMMERHOLSHØGDA, KAPP

Forhandler avProsjekterte eneboliger 
fra kr. 3.690.000,-
Kontakt oss for en uformell husprat.
Vi har tomter/ leiligheter på Tømmerhol, Kapp,
Kapp sentrum, Kolbu, Stange og Eina

Kontakt Terje på 95 08 45 60,
terje.braathen@betonmast.no  

BYGGMESTER ROTSTIGEN AS
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REDUSERE
STRØMFORBRUKET?

RING OSS!

Ø
UKET?

Din sikkerhet

Tlf. 61 19 74 80
Vakt etter kl 16: 480 30 480

post@elektro-1.no - www.elektro-1.no

Ei lompe er som sitt opphav,Ei lompe er som sitt opphav,
poteten, den passer til det meste...poteten, den passer til det meste...

Alt i
låsesystemer

Kaba Møllerundall
Ringveien 3, 2815 Gjøvik

Tlf. 06866 www.kaba.no

KIWI EINA 61 19 52 61
KIWI REINSVOLL 61 15 99 50

7-21 (9-21)

- Ei krone her, og ei krone der! KJØLESERVICE A/S

• Kjøle- og frysedisker
• Prefabbrikerte kjøle- 

og fryserom
• Luftkondisjonerings- 

anlegg
• Varmepumper

DØGNVAKT
Tlf. 61 13 10 00
Telefax 61 13 10 01

Avd. Valdres: 61 36 54 50

E-post: larsen.kulde@lks.no
Pb. 48, 2807 Hunndalen

- SALG
- MONTASJE
- SERVICE

2850 Lena - Tlf. 61 14 36 00
e-mail: post@lena-jernvare.no - www.lena-jernvare.no

JERNVAR’N
 

har mer enn du tror!

Åpningstider:
Man.-fred. 09.00-17.00
Torsdag 09.00-18.00
Lørdag 09.00-15.00

Hos oss får du personlig rådgivning

61 16 02 66

Det meste innen graving
Bygging av boliger og hytter

RHG Entreprenør & Eiendom
Totenvegen 1251, 2848 Skreia

958 34 770

– Rekrutteringen til håndballen i Kolbu/KK er 
bekymringsfull. Det gjelder både på spillersiden, 
trenersiden og blant foreldrene, sier leder i Kol-
bu/KK håndball Laila Hansen Nedrud.

Tekst og foto: KANY

– Vi merker at interessen for å spille håndball er dalende 
og dette må vi få gjort noe med før det blir for sent, sier 
Laila Hansen Nedrud, som funderer på hva som kan 
gjøres for å få snudd på denne trenden. 

Konkurerer om ungene
– Får vi ikke opp igjen interessen for håndballsporten 
både på spillersiden og blant foreldrene, er jeg redd det 
fort kan ende med at vi ikke har håndball som aktivitet-
stilbud i Kolbu. Og det ville i så fall være svært bek-
lagelig om et så tradisjonsrikt tilbud skulle bli borte, sier 
Laila.

Hun har merket seg at fotballen er i ferd med å bli en 
helårs idrett. Det er opplest og vedtatt at «alle» seksåringer 

skal begynne å spille fotball. Det er ikke som før, da det 
var naturlig å ty til håndball om vinteren. I dag er det tungt 
å få til et samarbeid mellom håndball og fotball. I tillegg er 
det også mange andre tilbud som konkurrerer om ungenes 
oppmerksomhet.

Etterlyser fl ere foreldre
– Vi har i dag spillere til tre lag. Jenter 12 år og jenter 10 
år vil kommende sesong spille i Aktivitetsserien, mens 
jenter åtte år blir å fi nne i Isbørnserien. Men vi skulle 
gjerne sett fl ere ville melde sin interesse, sier Laila. Sam-
tidig etterlyser hun også større interesse blant foreldrene. 
– Jeg skulle ønske at fl ere foreldre ville stille opp og 
bidra med litt. Vi er nemlig helt avhengig av foreldrenes 
engasjement for å holde hjulene i gang. Det er utrolig 
mye som skal gjøres og alle jobber både store og små 
er like viktige. Slik det er i dag blir det veldig mye jobb 
på noen få. Dersom fl ere kunne hjelpe til ble det lettere 
på alle måter. Bli derfor med på å legge forholdene til 
rette, slik at tilbudet til ungene blir best mulig, oppfor-
drer Laila Hansen Nedrud.

Bekymret for rekrutteringen i håndball

Leder i Kolbu/KK håndball, Laila Hansen Nedrud (t.v.), sam-
men med Idun Kløverud Schjøll. Idun har i seks år har vært 
trener for jentene som nå utgjør 12-årslaget. Nå ønsker hun 
avløsning.  

Jenter 7 år
Jentene har vært lærevillige og lært seg mye håndball, så de har blitt en 
gjeng gode håndball spillere. Vi har hatt trening i dag i uka, og jentene 
har vært lærevillige og ivrige på treningene.

Vi har vært på 4 stk Isbjørn turneringer, og der har gått veldig bra. Har 
også deltatt på Isbjørncup og Toten Teddy cup.

Trond Kleiven, trener.

Jenter 10 år
Vi har denne sesongen spilt sekserhåndball for første gang. Laget har 
bestått av åtte 9 åringer og to 10 åringer. Det var litt tøft i starten, 
men jentene har vært positive og hatt en stigende utvikling gjennom 
sesongen. Vi har trent ons dager i Totenhallen og hatt ei basistrening 
på Kolbu skole tirsdager. Oppmøte på treningene har vært veldig bra.

Det har vært en morsom og sammensveiset gjeng å følge gjennom 
sesongen. Vi har vært med på Starum cup og Yngres cup på Elverum. 
Spillerstallen har bestått av: Karoline Lundby, Emma S Nøkleby, 
Emma S Holmen, Ingeborg Kvamme, Ingeborg Molstad, Tuva Bakke, 
Thea S Trillerud, Nora Røise, og Nora Kristiansen. 

Her er det også plass for nye spillere som kan tenke seg prøve å spille 
håndbal. HÅNBALL ER GØY!!

Trener Jens Petter Ødegård 
Oppmann Sonja Sæther

Sesongen nærmer seg slutten, og vi tar snart en velfortjent 
ferie. Håndballgleden og lysten til å lære er fortsatt stor, og 
J 11 er fortsatt en godt sammensveiset gjeng.

Vi har spilt i gjennomsnitt 3 kamper en helg i måneden 
med et bra resultat – det har vært en gjenganger på 2 seirer 
og 1 tap disse helgene. Motivasjonen har vært på topp, og 
mange innlærte trekk har fungert utmerket.

Vi mistet 1 spiller før sesongen startet, samt 1 spiller som 
spilte frem til jul. De har sluttet grunnet andre aktiviteter 
og fl ytting. Vi har savnet dem veldig, men har respekt for 
de valgene de har tatt.

Totalt 10 spillere har vært med, noen skader har det vært 
men det er utrolig hva som går når man må. Vi har hatt 2 
treninger i uka, begge treningene har vært i Totenhallen. Vi 
har i tillegg gjennomført enkelte treningskamper, der vi har 
invitert lag til oss. En opptur var nok treningskampen mot 
G 11 Toten som har trent etter oss på onsdager. Første kam-
pen vant vi, mens de ville ha revansje og vant uken etter.

 I april reiste vi sammen med J 9 til Elverum for å delta 
på Yngres Cup. En artig avslutning på sesongen med mye 
sosialt og 4 innholdsrike kamper. En ekstra takk til heia 
gjengen vår, hele 3 stykker bestående av Jan Erik, Ne-
lia og Arnstein, som tok nærmest helt av og fi kk oss alle 
til å gi ekstra. Tror denne lille heiagjengen ble det store 
samtaletema på Elverum i etterkant.

I år har trenerteamet bestått av 2 stykker. Anette og Idun 
har nå valgt å si takk for seg etter henholdsvis 5 og 6 år 
som trenere. Vi mener jentene nå har godt av et skifte og 
at ny innlæring og fokus fra andre nå trengs.

Hovedmålsetting i årets sesong har vært teamarbeid og 
lag moral. Jentene valgte selv kaptein i høst, og Emilie 
har gjort en strålende jobb med å holde motivasjonen opp 
når det «koker» som verst. Fortsatt håper «gamle» trenere 
at jentene fokuserer på å spille sammen som et lag og ha 
det moro – for det er det viktigste.

Anette og Idun

Jenter 11 år

Gutter 9 år
Gutter 09 bestod av 6 gutter føre jul. Vi trente en dag 
i uka sammen med Jenter 09 i Totenhallen. Vi hadde 
tre kamphelger føre jul med varierende resultater. Et-
ter jul sluttet to gutter pga.fl ytting. Det ble en litt tung 
vårsesong,men vi bestemte oss for å prøve og full-
føre. Vi ga bort vår treningstid i hallen til Jenter 07 og 
tok deres tid på Lund,da vi så at de hadde mer utbytte 
av den enn oss.Vi trakk oss fra de to første spillhel-
gene og prioriterte de to siste helgene. Med hjelp av 
noen tøffe jenter fra 09 og ei fra 07 klarte vi dette. 
Her fi kk vi både seire, tap og uavgjort. All ære til 
gutta og jentene som sto på og fi kk fullført sesongen. 
Det er litt vemodig at Kolbu ikke klarer å stille lag 
til neste sesong, men vil ønske de gutta som velger å 
fortsette på Toten lykke til og takk for innsatsen til de 
som velger å drive med noe annet. 
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Fotballvenner!
Da er vi i Kolbu/KK godt i gang med en 
ny fotballsesong. Alle lagene har kom-
met godt i gang med trening på gress og 
alle har kommet i gang med serien bort-
sett fra G/J06 som er nye av året. G/J06 
skal denne sesongen være med på noe 
som heter treerfotball og er en helt ny 
spilleform der det spilles inne i en ball-
binge med småmål og det spilles uten 
keeper. Med denne formen for spill vil 
det bli fl ere ballberøringer og involvering 
i spillet for spillerne og mindre avbrudd 
i spillet ettersom ballen vil være i spill 
stort sett hele tiden.

Denne sesongen har kolbu KK med totalt 
10 lag hvor det er påmeldt 7 lag for gut-
ter og 3 lag for jenter, på noen av gutte-
lagene er det med jenter. Det ser ut for at 
aktiviteten er stor og mye fotballglede å 

spore på anleggene våre om dagen. Det 
foregår treninger og kamper stort sett 
hver dag hele uka på våres idrettsanlegg. 

Nytt av året er at fotballen skal stå for 
basis trening for sommerhalvåret der det 
vil være muligheter for de som driver 
med annen idrett i klubben skal kunne 
delta slik at de har et tilbud hele året. Det 
vil være trenere for fotballen som står for 
gjennomføringen av dette.

Alle lagene kommer til å delta på for-
skjellige turneringer gjennom sesongen 
og det vil nok være Fåbergturneringen 
som er høydepunktet for de fl este lagene 
der det er bortimot 350 lag som er med. 
Det vil også i år være fotballskole, der 
det vil være senior spillerne som står for 
regien. Dette er noe mange av spillerne i 

barnefotballen setter stor pris på, for det 
er nok ingen tvil om at de er forbilder for 
mange unge spillere i klubben vår. Vi 
har også for i år satt opp ballgutter/jen-
ter som er med på alle hjemmekamper til 
Kolbu KK senior, noe vi ser er et veldig 
populært tiltak for spillerne våre i yngres 
avdeling.

Jeg vil med dette ønske alle spillere, tre-
nere, oppmenn og alle andre, som bidrar 
til at Kolbu/KK kan drive med den store 
aktiviteten vi tross alt gjør gjennom en 
lang fotballsesong, lykke til. Jeg håper 
vi klarer å skape et godt engasjement og 
mange fi ne opplevelser for alle gjennom 
fotballsesongen 2015. 

Frode Prøven
Leder Kolbu/KK Fotball

Da er fotballsesongen 2015 godt i gang for G/J 06. Den startet med 
deltagelse i Hadeland Energicup, og det var både store og små som 
hadde en fi n dag på Gran Idrettspark. Vi spilte 4 kamper og resultatet 
av det var to seire og to tap.

Vi har kommet i gang med trening der det er to dager i uka à 1 time. Vi 
hær vært så heldige å få Peik Solberg som trener, noe spillerne setter 
veldig pris på. Vi kommer til å stille to lag i treerturneringen som er 
nytt av året. Der skal det spilles 5 runder i løpet av vår/høst. Treerfot-
ball er nytt av året, og det spilles da med små mål inne i en ballbinge 
på 10 x 15 meter. Det spilles tre mot tre uten keeper. 

Vi kommer til å delta i fl ere turneringer utover i sesongen og neste er 
Reinsvollturneringen 4. juni. Høydepunktet for sesongen vil nok være 
Faabergcup, som er ei veldig stor turnering.

Frode Prøven, oppmann

Gutter og Jenter 2009

Fra venstre: Trener Peik Solberg, Jonas Stikkbakke, Jacob Nerseth Prøven, Ivar Farstad, Marin Ulsrud Bergum, 
Linus Bustebakke, Trym Dahl Ensrud, Martine Bjerkeengen, Andreas Narum Furulund og oppmann Frode Prøven. 
Henrik Sveum var ikke til stede da bildet ble tatt..

Nå er den andre sesongen i gang og dette alderstrinnet hadde mange 
ivrige spillere i fjorårets sesong, som også er med denne sesongen. 
Spillerne deltok i fjor på fl ere cuper, samtidig som serien rullet. Gjen-
nom sesongen utviklet spillerne seg til å bli et lag, og det høster vi 
resultater av i år.

Vi har et sterkt oppmøte på alle treninger og kamper, noe som er utro-
lig gøy for oss som trenere/oppdame. Vi har allerede deltatt på Had-
eland cup og skal til Fåberg, noe som blir veldig spennende da dette 
blir en ny opplevelse for laget. Vi håper på en ny knakende sesong, 
med fotball i bena og lek i sinnet!

Trenere Per Ivar og Rasa
Oppdame Guro

Gutter og Jenter 2008

Fra venstre bak: Vakaris, Arthur, Sondre, Elise, Emrik
Venstre foran: Aksel, Jonas, Marius, Odin, Tiril Sofi e.

Gutter 2004

Bak fra venstre: Engebret, Henrik, Kristian, Emre, Martin, Peter og Vetle.Foran fra venstre: Mathias, Andreas, Ole 
Magnus, Marius, Petter og Konrad.

Antall: 15 spillere oppdelt i 2 7`er lag.
Bergum Kristian Ulsrud, Bustebakke Vetle, Dyste 
Emil Martmann, Heimdal Marius Christoffer, 
Holten Peter Våga, Holthe Henrik, Kvamme An-
dreas, Molstadkroken Emre, Narum Engebret, 
Dalby Sandvik Ole Magnus, Sommerstad Pet-
ter, Stikkbakke Martin, Tandsæther Mathias, Sza-
franiec Konrad

Vi trener sammen med 2005 og har med oss 1-2 
stk. spillere pr. lag hver kamp. Lagt godt treningsg-
runnlag i vinter med joggeturer for å bedre uthold-
enheten, god innsats og det virker som de har det 
veldig bra i lag. 

 

Gutter og jenter 2009 på turnering.
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Gutter 2003 G 11 laget vårt består av 17 spillere, 16 gutter og ei jente. 
Vi har gjennom vinteren spilt noen turneringer og trent godt for å stille 
godt forberedt til årets utfordringer. Vi har en dag i uka hatt samarbeid 
med skigruppa, hvor vi har hatt basistrening med laget. Utover dette 
har vi trent inne i Totenhallen og inne på grendehuset ute på Lund. Vi 
har deltatt i Ottacup, Romjulscup på Raufoss og Granscup nå rett før 
seriestart. 

Siden vi har mange spillere å ta av stiller vi med 2 lag også denne 
sesongen, noe vi kan være stolte over. Mye av årsaken tror jeg ligger 
i ei foreldregruppe som er særdeles positive og innstilt på å hjelpe til 
og være med når ungene trener og spiller kamper. Vi er mange som 
har bidratt som trenere, oppmenn, altmuligmenn og heiagjeng rundt 
laget i alle år. 

Denne 2003 gjengen kan gi klubben mange gode stunder fremover, 
kryr av talenter og seriestarten har vært oppløftende, vi har virkelig 
spilt god fotball. Målsettingen for sesongen blir å utvikle oss mest 
mulig både sportslig og utenomsportslig og ha det bra sammen.

Martin Bjerkengen

Gutter 2003

Bak fra venstre: Sigur, Andreas, Aleksander H, Simen, Sindre, Karsten, Jonas og Mikkel August.
Foran fra venstre: Aleksander B, Malin, Mathias, Jasmin, Martinius, Haaken og Alexander K.

Gutter 2007

En liten aktiv gjeng på 7 gutter. Vi vinner litt og taper litt 
men det viktigste av alt er at vi har det moro! Gleder oss 
til å være med på årets Reinsvollturnering og ikke minst 
Faaberg Cupen I august.

Laget består av: Leander Bakke, Linus E.Eriksen, Petter 
Leirdal, Eirik Røise, Trym A. Bakke, Tristian Sanidago 
og Ole S. Kvikstad Trener Jøran Bakke oppmann  Ole C. 
Kvikstad.

Bak fra venstre: Petter, Linus, Eirik og Tristan.
Foran fra venstre: Leander, Trym og Ole.

Jenter 2005/2006

Jenter 10. består av 9 jenter født i 2005 og 2006. Vi hadde 
en fl ott sesong ifjor med stor fremgang og god trenings-
vilje å fremmøte. Utenom serien ifjor deltok vi på Reins-
vollturneringen og Faaberg og tenker å gjenta det i år. på 
Faabergturneringen ifjor vant vi alle våre 5 kamper. For-
rige sesong trente vi sammen med 2004 jentene, men i år 
trener vi for oss sjøl igjen. I skrivende stund har vi bare 
spillt en kamp i år og det ble sier 14-1 mot Eina, men nå 
kommer kampene tett på utover mai og juni.
spillerne på j10 er: Mina Stikkbakke ,Martine Dyste, Isa-
bell Sæther, Marie Daarstad, Karoline Holte Lundby, Nora 
Røise, Emma Holmen, Ingeborg Moldstad og Karolina 
Stefanowska.

Trener er Terje Lundby - Oppmann Tore Daarstad

Bak fra venstre: Mina, Emma, Marie, Martine og Karoline.
Foran fra venstre: Isabell, Nora og Ingeborg.

Jenter 2004

Dette er en aktiv jentegjeng og for dem er fotball en som-
meridrett. Denne sesongen trener laget to ganger pr uke i 
tillegg til kamp. De er veldig fl inke til å møte opp på både 
treninger og kamp.

I år er det første sesongen hvor laget spiller 7´er fotball. 
Dette måtte øves på. Før første seriekamp ble det arrangert 
en treningskamp mot foreldrene hvor både store og små 
fi kk en morsom treningsøkt. 

Laget har denne sesongen planlagt å delta på Reinsvoll 
turnering, Faaberg turnering og 3x3 cup på Lena.

Kampklare jenter. 
Forann fra venstre: Linn Merete Nedrud, Mari Sæther,  Maria 
Heggheim Berge, Thea Trillerud  og Tuva Bakke. 
Bak fra venstre: Tuva Utti, Malin Sæther, Maja Leirdal, Karianne 
Bjerkehagen, Karoline Røstøen og Anne Cathrine Heggheim. 

Gutter 2006

Bak fra venstre: Elias, Patrick, Sigurd, Jonas, Lasse, Tobias, Syver og Mantas.
Foran fra venstre: Torjus, August, Johannes, Bastian, Jøran, Oskar og Marius.

Jentefotballen i Kolbu KK ruller videre
Jenter-8  (født 2007) fullførte 
fjorårets sesong med et lag på syv 
trofaste jenter. I år er vi så heldige 
at vi har fått med oss to til, og er 
nå ni ivrige spillere. Mange har 
brukt vinteren på ski og hånd-
ball, så fotballtreningen var vi 
først i gang med i slutten av april. 
Jentene elsker å spille kamp, og 
i år kom vi heldigvis i gang etter 
planen. 7.mai spilte vi sesongens 
første kamp hjemme på KK-plas-
sen, der slo vi til med 9-1 seier 
mot Gjøvik-Lyn

Vi gleder oss allerede til Fåberg-
cup, som blir et høydepunkt 
også denne sesongen. Vi takker 
alle våre trofaste publikummere/
foreldre som støtter opp om lag-
et, både på trening og kamp! Vi 
lover mye bra fotball også denne 
sesongen.

Sigrund Aske Daarstad
Bak fra venstre: Mathilde, Vilde, Selma K og Hedda
Foran fra venstre: Emma, Nora Kristine, Elise og Selma B.

Tre grader
“hat trick”

På sidelinja

Det  snakkes og skrives fra tid til annen om “hat trick” i fotball. Ut-
trykket blir gjerne anvendt når en spiller har notert seg for tre mål i 
en og samme kamp. Men et hat trick i fotball er mer komplisert enn 
som så, og derfor kan det være greit å rydde opp i begrepet.

La oss først fortelle at ordet har sin opprinnelse i en fortid lenge før 
fotballspillet ble oppfunnet. Det var etablert som begrep allerede på 
middelalderens markedsfester i England, der en deltager noterte 
seg for en hat trick hvis han skjøt hatten av tre fi gurer med bare tre 
piler. I fotball er det mer komplisert enn som så, ikke minst fordi 
man har innført tre garder av hat trick, nemlig; uekte hat trick, hat 
trick og ekte hat trick.

En spiller som scorer tre mål i en og samme kamp gjør et uekte hat 
trick. Et hat trick er det hvis spilleren scorer tre mål uten at med- el-
ler motspillere scorer i mellomtiden, mens et ekte hat trick blir det 
først hvis spilleren scorer tre mål i samme omgang uten at andre 
målscorere blander seg inn og bryter rekken.

KANY

Ingenting å si på tilslaget til Andreas N. Furulund på G/J 2009, men ballen 
er ikke alltid så lett å treffe.
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En fredag ettermiddag i mars møttes 30 
små og store på Fjellby, klare for vinter-
camp. Vi skulle overnatte ute på vinteren 
under ei presenning…. 

Ja det var nok mange som lurte på hva de 
hadde begitt seg utpå. Med sekker på ryg-
gen, ski på beina og hodelykt klar trasket 
vi jevne drag ut mot Bjørkestormyra, der 
ble alle satt i sving for å lage leirplass. En 
riktig fl ott leir ble det, 4 gapahuker laget 
av presseninger og en stor fl ott bålplass.

Etter skitur og leirbygging var både store 
og små klare for mat, bålmat tilbredt ute i 
nydelig vintervær. Og mye god lek og bål-
kos utover kvelden.

Både store og små var spente på natta, for 
dette var en ny erfaring for mange av oss. 
Vi voksne var nok minst like spent som de 
yngste, men det gikk over all forventing. 
Selv om været slo om og vinden kom utpå 
natta hadde vi temperaturen på vår side, og 
tøffe Kolbukamerater tåler litt vind.  Det 

var mange blide og stolte ansikter med 
røde nesetipper som kikket opp av sove-
posene rundt kl  7 lørdag morgen. Vi klarte 
det alle sammen!

Så ble det frokost rundt bålet og utforsking 
av campen i dagslys. Plutselig  var tiden 
inne for opprydning og hjemreise, turen 
ned igjen gikk i full fart og så var Vinter-
campen 2015 over. 
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Opprydding?
Vi kjøper alt av jern og metaller som 
landbruksredskap, lastebiler, busser, 
aluminium og alle typer kabel.

Vi betaler ut vrakpant kontant.
Ta kontakt for henting.

Ta kontakt på tlf. 61 18 76 70
eller firmapost@opplandmetall.no

2827 Hunndalen - Tlf. 61 18 76 70 - www.opplandmetall.no
Åpent: Mandag - fredag 07.00 - 16.00

3000,-
VRAKPANT:

3000,-KONTANT

UTBETALT

32 år 
I EL.TJENESTEN

Jostad Elektriske AS  
utfører alle typer  
elektroinstallasjoner,  
store som små.

Ta kontakt med oss på 
tlf. 61 17 35 05 eller se vår 
hjemmeside www.jostadel.no
for mer informasjon.

Kallerudlia 3

Vi har ikke bare:

✓ Maling

✓ Tapet

✓ Gulvbelegg

✓ Tepper

✓ Løpere

✓ Gardiner

✓ Gaveartikler

✓ Hobbyartikler

men leier også 

✓ Gulvslipe-
 maskin

✓ Tepperen-
 maskin

✓ Fliskutter

✓ Gipsformer

✓ Lifter

og utfører:

✓ Maling

✓ Flislegging

✓ Gulvlegging

✓ Gulvsliping

✓ Tapetsering

Vi har ikke bare: Men leier også ut: Og utfører:

Nordhagen AS
Lena - t l f .  61 16 17 77

Odd Henning Haavi
Transport
2859 Kapp

Tlf.: 90 10 57 91

Odd Henning Haavi
Transport

og dekkbark

● Riving

●  Graving

●  Transport

●  Containerutleie

● Levering av
matjord, pukk og dekkbark

Den som eier en slik må 
nesten jobbe på Dekkpartner!

Best på dekk på Toten!

Toten Dekksenter AS
Industrivegen 30, 2850 Lena
Tlf.: 61 16 23 10 - Mobil: 40 60 43 08

Vi støtter idretten!

Grønsakspakkeri for
GULROT - BROKKOLI - REDDIK mm

40år40årNESTEN

20151976

2816 GJØVIK    TLF 905 42 642 www.nvp.no

Utleie av maskin og utstyr!
  Ramirent har det du trenger
    til dine prosjekter. Enten det
er på huset, i hagen eller på hytta.

Sivesindveien 1, 2827 Hunndalen

46 63 65 93

Bilverksted
Raufoss Bil og Motor
Storgata 9, 2830 Raufoss

● Dekk ●  Reparerer alle typer biler ●  EU-godkjent
Telefon: 61 19 55 55

●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ● ●●● ●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ● ●● ● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

Sommertur til Aulandsdalen
For tiende gang arrangerte KK 
fjelltur for de som ville være 
med. Årets hovedtur gikk fra 
Østerbø til Vassbygdi, men de 
aller sprekeste hadde da alle-
rede gått i to dager, fra Finse 
via Geite ryggshytta og ned til 
Østerbø.
Det har blitt sagt at Aurlands-
dalen kan ta pusten fra enhver 
med sin frodige natur, den ville 
elva som snor seg gjennom lands-
kapet, og fantastisk utsikt over 
fjord og fjell. Dette var det mange 
kolbuinger som ville fi nne ut av 
om stemte.

Det var rekordstor deltakelse med 
totalt 43 opplagte og fornøyde 
kolbuinger i alderen 6-77 år som 
nå tok beina fatt med Vassbygdi 
som mål. Noen valgt å følge elve-
bredden der den svingte seg brus-
ende mellom de bratte fjellsiden, 
mens andre valgte å legge turen 
om Bjørnestien og Høgstevarden. 
Etter hvert møttes vi igjen ved 
den store jettegryten hvor vi tok 
en rast, og evt et bad, før vi van-
dret videre.

Strålende vær bidro til at vi vir-
kelig fi kk oppleve den ville og 
varierte vestlandsnaturen på sitt 
fl otteste. I tillegg til dype daler 

med bratte fjell på begge sider 
fi kk vi et innblikk i hvordan folk 
bodde og livnærte seg før og fos-
ser som stupte 100 meter rett ned 
fra bratte fjellskrenter. Det ble 
også mulighet for et bad eller to 
for de som ønsket det.

Selv om vi hadde gått 7-8 timer 
var barna klare for mer lek og 
moro etter en busstur tilbake til 
Østerbø, og ekstra stas ble det da 
Vigdis kom med spill og litt got-
teri til barna som en premie for 
god innsats.

På Østerbø fi kk vi servert en 
nydelig middag, samt høre litt 
om historikken bak hvordan en-
gelske lorder hadde bidratt til 
turisme i området. Fra gammelt 
av ble dette området brukt som 
gjennomfartsvei for folk som 
skulle ta seg fra Jotunheimen 

til Hardangervidda. Jakt stod 
sentralt, men det bød på sine 
utfordringer da det vestnorske 
kulturlandskapet sammen med 
varierende vær kunne by på ut-
fordringer og overraskelser selv 
for den erfarende fjellvandrer.

Årets tur går til Glittertind i Jo-
tunheimen, og vi håper at mange 
også lar seg friste til å delta på 
denne turen. Det er veldig sosialt, 
og vi ser at barna klarer mer enn 
mange voksne tror. 

Fyller du
drivstoff
på YX-Lund?

Kunne du i tilfelle tenke deg å støtte 
IL Kolbukameratene med 10 øre pr liter

du fyller, uten at det koster deg noe ?
Da kan du søke om YX-kort på skjema som du fi nner på vår 
hjemmeside www.kolbukameratene.no eller hente det på
YX-Lund.

YX vil da gi 10 øre pr liter drivstoff du fyller til idrettslaget. 
Denne rabatten blir gitt i tillegg til din personlige rabatt og går 
derfor ikke på bekostning av dine egne fordeler. Dersom du 
ikke har YX-kort, får du dette ved å fylle ut skjema på en
YX-Lund eller på YX sine internettsider.

Dette vil kort og godt si at du kan støtte idrettslaget uten at det 
koster deg noe som helst. Helt genialt spør du oss, så vi heier
på YX og satser på at du også vil fylle ditt drivstoff der og 
støtte lokalt.

Takk for din støtte !

Kunne du tenke deg å 
gi din grasrotandel til 

IL Kolbukameratene ?
Grasrotandelen er en ordning fra Norsk 
Tipping, hvor du som registrert spiller 
kan velge én forening som du ønsker å 
støtte. Vi oppfordrer deg til å støtte oss i 
IL Kolbukameratene !

Ved å registrere oss som din grasrotmottaker 
hos Norsk Tipping vil 5 % av innsatsen gå 
direkte til vårt formål.

Merk at Grasrotandelen ikke på noen 
måte går ut over innsatsen eller premien 
din - du blir ikke belastet noe for å være 
grasrotgiver. Du trenger Norsk Tipping 
Spillerkort for å knytte deg til Grasro-
tandelen. 

Vi oppfordrer deg til å knytte deg til ordnin-
gen allerede i dag, og du gjør det på en av 
følgende måter:

1. Hos Kommisjonær:  Ta med deg vårt 
organisasjonsnummeret og ditt spillerkort 
til en av Norsk Tippings kommisjonærer.

2. SMS: Grasrotandelen 975567346 til 
2020 (tjenesten er gratis).

3. Internett: www.grasrotandelen.no eller 
norsk-tipping.no.

Vårt organisasjonsnummer: 975567346

Takk for din støtte!

Jernskrap kan leveres i containere på KK-plassen!
Har du store og tunge ting hjemme, kan vi hente hos hver enkelt.
Innsamling av jernskrap foregår i samarbeid med Oppland Metall. 

Kontaktperson for henting eller spørsmål:
Kai Henning Stensrud 90 77 26 19

Vellykket vintercamp

“Kan vi sove ei natt til?”
Pål (5år) lørdag morgen kl. 07.00

Eirik Røise koser seg på tur i Aurlandsdalen.

Dype daler og bratte fjell preget 
fjorårets sommertur.Godt med en rast i strålende vær og vakker natur.

Et forfriskende bad ble det også mulighet til for de som ønsket det.
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I år var vi raske nok med bestillingen av kanoer, 
og den 30. mai dro 17 spreke KK-inger på padle tur. 
Håvard, Sindre og Frode kan vel betegnes som de 
aller sprekeste som startet fra Kolbu tidlig på mor-
gen i øs pøs regnvær på sykkel.  Videre mot Fall og
til Horn ved ferjeleiet til Randsfjordferga. En syk-
keltur på ca 60 kilometer! Frosne men fornøyde 
hadde de fått på seg tørre klær og fått fyrt i ovnen til 
vi andre kom etter.

Regnet stilnet litt og vi pakket ned grillmat, presen-
ninger og alt utstyret vi trengte for en trivelig dag og 
ettermiddag på vannet.  Vi fant en fi n leirplass der vi 
fyrte bål, grillet og fortalte mer eller mindre sanne 

historier. Siden det var dårlig vær hadde vi leid to 
hytter slik at det gikk an å få varmet seg og sove 
tørt.  Noen valgte likevel å ligge i telt, mens han 
som lager klubbavisa vår har endret navn på bilen 
sin til ”Bobil”. 

Søndags morgen var været bedre så vi pakket med 
oss frokosten og padlet et stykke utover før vi spis-
te. Ei lita regnskur kom det på søndag også, men det 
forhindret ikke de yngste deltakerne til et bad. Kjø-
lig og forfriskende kan vi vel trygt si det var. 

Tusen takk for en fl ott tur alle sammen.
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●  Oppland/Hedmark, tlf: 95 30 20 77
● Oslo og omegn, tlf: 99 00 05 67

Totenvegen 780, 2848 Skreia

Alt innen
skadedyrbekjempelse!

www.skadedyrkontrollen.as

topro.no

● LIVSGLEDE

●  AKTIVITET

● TRYGGHET

Vår visjon er å skape

stolthet og muligheter

Rambekkvegen 1, 2816 Gjøvik

Telefon: 61 13 46 00
post@topro.no

Kloppen Lamelltre AS, 
Industrivegen 13, 2850 Lena
Telefon: 61 16 07 88
post@kloppen.com - www.kloppen.com

Kristian G. Dysthe & Sønn
2847 Kolbu

-Vi støtter idretten!

Storgata 52, 2830 Raufoss
Telefon: 61 19 08 39

Vakttelefon: 930 99 760

Skal du pusse opp eller har 
du funnet drømmeboligen?

Er du usikker på hva du har råd til?
Kontakt oss som snakker om boliglån hver dag.
Vær klar til visning med finansieringsbevis fra 
Nordea. Kontakt oss, så avtaler vi et møte.

lena@nordea.no

RØRLEGGERMESTER

BJØRN RAMSTADENGEN

2847 Kolbu

Tlf.: 61 16 75 57 - Mobil: 907 49 887

2840 Reinsvoll
Tlf. 611 97 637

2843 Eina
Tlf. 611 95 365

Posten - Norsk Tipping - Rikstoto

Stikk
innom

- din ferskvarespesialist

Du finner oss i Hunndalen

Damsletta 2,
2827 Hunndalen

Telefon: 61 14 61 00
www.bosbil.no

YRKESKLÆR VERNEUTSTYR PROFILTRYKK BRODERING

 OVER  20-ÅRS          ERFARING 

BETONGSAGING A
S

RIVINGSARBEID – KJERNEBORING

BETONGSAGING       KJERNEBORING      RIVNINGSARBEID       
  SE

RV
ICE

VE
RK

ST
ED

91 17 02 88

Fautv. 5, 2836 Biri

Telefax:
 61 13 23 91

Telefon:
61 13 23 90

post@betongsaging-as.no
www.betongsaging-as.no

BØVERBRU
KIOSK & GATEKJØKKEN

2846 Bøverbru
 

Tlf. 61 19 64 71

Kolbu
Tlf. 61 16 00 49
Åpn.tider: 9-20 (18)

Lund
Tlf. 61 16 72 56

Hagegata 5, 2850 Lena

Tlf. 61 14 36 36
firmapost@elektrikern-lena.no
www.elektrikern-lena.no

ketil@elektroinnlandet.no

Tlf. 911 39 000

Små og store oppdrag

Tlf. 61 16 03 23 
Fax: 61 16 17 23Lena

Torsdager åpent til 18!

Egil Fruseth
Mur & Puss

Tlf.: 907 97 241
2827 Hunndalen
Tlf. 61 13 50 00
www.gms-as.no

Tlf.: 61 16 10 16
2850 Lena  

Tømrer
Kjell Arne Olsby

Tlf.: 414 00 490
kja-ol@online.no

Lena
Slipeservice AS

2850 Lena
Tlf. 61 16 61 18

RAUFOSS
HANS LERVOLD

RADIO- OG TV-SERVICE
Tlf: 61 19 05 00 

Narumsgården, 2850 Lena

Tlf.: 61 16 31 23

støtter idretten!
Åpent alle dager

Koldtbord i helgene

Tlf.: 61 16 61 09

Torsætra

Toten Gjestegård
Tlf. 953 00 400

Koldtbord hver søndag!
Selskapslokaler
www.toten-gjestegard.com

Politiattester 2015
Krav om politiattest i
IL Kolbukameratene 

Styret i Norges idrettsforbund og olympiske og paralymp-
iske komité (NIF) vedtok 10. mars 2008 at hele norsk idrett 
skal kreve politiattest mot seksuelle overgrep mot barn.

Ordningen gjelder for alle som skal utføre oppgaver som i 
vesentlig grad innebærer et ansvarsforhold overfor mindre-
årige eller mennesker med utviklingshemming.

Ordningen trådde i kraft 1. januar 2009, og hos IL Kolbu-
kameratene blir ordningen håndtert på følgende måte:

Alle ansatte og frivillige  som skal utføre oppgaver for idrett-
slaget, som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor 
mindreårige (barn og ungdom inntil 18 år) eller mennesker 
med utviklingshemming, skal fremskaffe politiattest.

Det er den enkelte gruppelederen sitt ansvar og sørge for at 
alle aktuelle personer i sin gruppe, fremlegger gyldig politi-
attest. Dette gjøres i samarbeid med Leif Gunnar Bustebakk 
som er klubbens hovedansvarlige for politiattestene.

Den enkelte kan selv sende inn elektronisk søknad om politi-
attest, all nødvendig informasjon og dokumenter fi nnes på vår 
hjemmeside www.kolbukameratene.no

Se for øvrig egen klubbinstruks på www.kolbukameratene.no

Klubbkontakt for ordningen er :
Leif Gunnar Bustebakke
e-post: leif.bustebakke@hotmail.com
Telefon: 91 33 90 52

Nye muligheter med klatrevegg på KK
Vi i IL Kolbukameratene jobber hele tiden med å forhin-
dre frafall fra idretten og idrettslaget, og i den forbindelsen 
har vi lenge snakket om at vi skulle hatt en klatrevegg.  
Klatring er noe alle kan drive med, uansett alder, og det 
gir en stor følelse av mestring.  Mestring er en av verdi-
ene som vi mener skal prege idrettslaget vårt.  Med god 
økonomisk hjelp fra Gjensidigestiftelsen blir nå prosjektet 
vårt en realitet.

Med Lars Ove Berge i spissen for prosjekteringen,  Arne 
Slettum som teknisk tegner og Øyvind Nikkerud i spissen 
for å få gjennomført byggingen blir veggen klar til aktivi-
tetsdagen vår den 21. Juni. Åpningen skjer kl. 13.00 denne 
dagen, og vi håper det blir maaaange som vil prøve seg. Vi 
har sørget for godt med folk som kan sikre ivrige klatrere.  
En stor takk til alle som har gjort dette mulig.  Vi håper og 
tror at mange skal få glede av den nye investeringen vår.

Klatreveggen var ikke helt ferdig da avisen gikk i trykken, men 
den skal stå klar i god tid før åpningen søndag 21. juni. Dette 
tror vi vil bli et atraktivt tilbud til ungdom som ikke fi nner sin 
plass i de tradisjonelle aktivitetene.

På kanotur til Fjorda

Fire hardhauser på Fjorda

TOTEN FINANS &
FORSIKRINGER AS

Stikk innom oss
i våre nye flotte lokaler i Øvre Torvgate 
for en kaffe kopp så kan det hende du 
går igjen med et meget godt tilbud på 
dine forsikringer!

Du får en en uforpliktende gjennom-
gang av dine forsikringer.

Ta kontakt med oss på telefon:

91 19 37 76
eller send oss en epost på:
post@toten-forsikring.no

Øvre Torvgate 24 B, 2815 Gjøvik

Kundeservice
453 96 435

Selv om ikke været er det aller beste var det fi nt å være på Fjorda. Pølser på bålet smaker ekstra godt i ruskevær.

Utefrokost i idylliske omgivelser på Fjorda.

Frode Syversen

Eirik Røise Nora Røise

Thea Emilie Skaug
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Sæterjakta er en av mange aktiv-
iteter som IL Kolbukameratene har 
satt i gang i forbindelse med at id-
rettslaget i år fyller 80 år.
 
Tekst og foto: KANY
 
Sæterjakta går ut på å fi nne og besøke de 
gamle sætrene som tidligere var i drift på 
Toten almenning lodd nr 2. På hver sæter 
er det utplassert en plakat som inneholder 
et spørsmål, en bokstav og en klippe tang. 
Med denne skal du på svarkortet ditt klippe 
utenfor navnet på sæteren du besøker. Bok-
stavene du etter hvert fi nner samler du på, 
og fi nner du alle 19 og setter disse sammen 
i riktig rekkefølge, vil du komme frem til 
et løsningsord. Premiert blir de som fi nner 
henholdsvis 10 og 19 plasser.
 
Varierende vanskelighet
Ikke alle sætrene er like tilgjengelige. 
Dette er angitt med forskjellige fargekoder. 
Grønn farge makerer at disse sætrene kan 
du kjøre til og de nås også med barnevogn. 
Sætrene det her er snakk om er Holsætra, 
Kvikstadsætra, Maridals sætra, Vestra, 
Knutssætra og Trevægas skjella.

Neste kategori er sætre med blå farge. Det 

å komme til disse sætrene er mer krevende 
da terrenget her er kuppert og avstandene 
lengre. Under denne kategorien fi nner vi 
Solbergsætra, Vollumsætra, Monssætra, 
Narumssætra, Molstadsætra, Nysætra, 
Storbrenna, Bergsjøbrenna, Vindfl osætra, 
Rådalssætra og Berghsetrene. Under siste 
og vanskeligste kategori med rød farge 
fi nner vi Bjørkesætra og Skurven sæter. 
Det å fi nne disse byr på en liten utfordring 
fordi de ligger ulendt til og er meget krev-
ende å fi nne.
 
Et tilbud til alle
- Med denne aktiviteten ønsker vi å gi 
byg das innbyggere et lavterskeltilbud for 
å komme seg ut og bli bedre kjent på åsen. 
I tillegg til å svare på spørsmål og samle 
på bokstaver vil dette gi deg fi ne naturop-
plevelser. Kanskje oppdager du også tur-
muligheter i ditt nærmiljø, sier nestleder 
i Kolbukameratene og hovedansvarlig for 
Sæterjakta, Pål Andreas Hoel. 

Kart og svarkort legges i postkassene til 
alle husstander som sogner til IL Kolbu-
kameratene. Ellers legges det ut på Kolbu-
kameratenes hjemmeside og på YX-
stasjonen på Lund. Ved henvendelse til 
Kolbukameratene vil du også få utlevert 
kart og svarkort.

- Takket være gode samarbeidspartnere 
som Oppland Fylkeskommune og vår 
hovedsponsor Totens Sparebank, er denne 
aktiviteten gratis. Vi håper derfor at så 
mange som mulig benytter seg av tilbudet 
og ikke bare Kolbukameratenes medlem-
mer, sier Pål Andreas Hoel, som minner 
om at alle som besøker almenningen med 
bil plikter å betale bompenger.

Den offi sielle åpningen av Sæterjakta ble 
markert med familiedag og enkel bev-
ertning på Holsætra, søndag 14. juni, og 
vil holde på til søndag 27. september.

Bli med på
sæterjakt på åsen!

Nestleder i Kolbukameratene og 
hovedansvarlig for Sæterjakta, Pål 
Andreas Hoel foran Holsætra, hvor 
den offi sielle åpningen fi nner sted.

Rundt 140 små og store møtte fram på Hol-
sætra søndag 14. juni, for å overvære den 
offi sielle åpningen av årets Sæterjakt.

AKTIVITETSDAGEN 2015
KK-PLASSEN SØNDAG 21. JUNI KL. 12.00

KK-PLASSEN LØRDAG 19. SEPTEMBER KL. 11.00

I år er det jubileumsår for IL Kolbukameratene og vi slår  derfor til med 
to felles aktivitetsdager, som også blir en del av årets jubileumsarrange-
ment. Første aktivitetsdag for IL Kolbukameratene og Kolbu IL blir på KK-
plassen søndag 21. juni, kl. 12.00, mens andre aktivitetsdag blir lørdag 
19. september, kl. 11.00 Det kommer til å bli et variert og spennende 
program med mange aktiviteter som vil utfordre og engasjere både store 
og små begge disse aktivitetsdagene.

Program 21. juni:

Fra kl. 12.00  Diverse aktiviteter som ballspill, hoppbakke, natursti 
pluss kanskje noen overraskelser.

Fra kl. 13.00  Åpning av vår nye klatrevegg

Fra kl. 15.00  Grilling for hele familien (aktivitetene fortsetter).

Fra kl. 16.00 Aktivitetene fortsetter

Program 19. september:

Fra kl. 12.00 Diverse aktiviteter som ballspill, hoppbakke, natursti ++
 Åpning av klatrevegg nr. 2 (Større utfordringer)

Ca. kl. 14.00 På “godfot” med Nils Arne Eggen.
 Kom å hør trenerlegende snakke om engasjement
 (det er vanskelig å fastsette tiden på foredraget pga 

forhold vi ikke kontrollerer, men hver ute i god tid, kan 
også bli litt forsinket).

Fra kl. 14.30 Grilling for hele familien (aktivitetene fortsetter).

Fra kl. 15.00 Aktivitetene fortsetter

Fra kl. 18.30 Jubileumsaften (80-års jubileum for KK)

Fra kl. 22.30 Jubileumskonsert med Bent Andreas Lundby

Vi håper hele Kolbu avsetter litt tid disse dagene og blir med på
skape noen aktivitetsdager vi vil huske i lang tid  fremover.
Jo flere som kommer, jo bedre blir stemningen. 
Følg med på klubbens hjemmeside og annonse i Totens Blad 
for endelig aktivitetsoversikt.

Møt opp, dette blir gøy!
Styret i KK og KIL

80-ÅRS
JUBILEUMSFEST
Det vil bli arrangert jubileumsfest
i anledning klubbens 80-års feiring på 

KK-hytta, lørdag 19. september kl. 18.30

Bent Andreas Lundby vil bidra med jubileumskonsert. 

Reserver dagen allerede nå og bli med å bidra til en minnerik markering. 

Jubileumsfesten vil være åpen for klubbens medlemmer
samt innbudte gjester

Annonsering/innbydelser kommer senere, følg med i Totens Blad og 
på vår hjemmeside www.kolbukameratene.no

Styret

Ved hver sæter vil deltakerne fi nne 
en plakat med litt historikk, et 
spørsmål og en bokstav som det 
gjelder å samle på.


