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Maren tok VM-gull
til ellevill jubel på KK-hytta
Onsdag 27. februar 2019. Hvem husker ikke den dagen - dagen da Maren Lundby hoppet til VM-gull i
Seefeld i Østerrike. På Kolbukameratenes sportshytte vaiet flaggene og jubelen sto i taket, Stemningen var
til å ta og føle på. Dette var stort. Dette var magisk. Men før vi jublende kunne konstatere at Maren var blitt
verdensmester, opplevde vi noen nervepirrende sekunder. For så jevn og tett var konkurransen at da resultatet
forelå, viste det seg at Maren hadde slått tyske Catharina Althaus med knappe 0,5 poengs margin.
Etter å ha deltatt i seks VM, hadde det endelig lykkes for Maren å ta sin første individuelle medalje, og det attpå til av edleste valør. Det er bare å gratulere vår største idrettsutøver med VM-tittelen og med en fantastisk
hoppsesong. Les mer om Maren på våre midtsider.
KANY

Alt til entreprenøren, bonden
og hobbygartneren

Nye æresmedlemmer
i Kolbukam
Eiksenteret Gjøvik
Damvegen 4,
2827 Hunndalen

GJØVIK
Tlf. 61 14 65 30

Øyvind Nikkerud, Terje
Stensrud og Hans Christian
Møllerhagen er utnevnt
til nye æresmedlemmer i
Kolbukamretane.
●

Les mer på side 30
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Hallo
Kolbupatrioter!
Nok et år er godt, og mye positivt har skjedd i Kolbu sin
idrettshistorie. Vi har fått en verdensmester, en sammenlagtvinner av RawAir, og ikke minst vinner av verdenscupen sammenlagt for andreåret på rad. Gratulerer så
mye med en fantastisk sesong, Maren Lundby og lykke
til videre mot nye mål og utfordringer.
En beskjed som ikke var så positiv kom rett før jul, Kenneth Gangnes valgte å legge hoppskiene på hylla på grunn
av langvarig skade i kneet. Kenneth sin skadehistorikk
er lang, korsbåndet røk flere ganger, og til slutt var det
en lårskade som gjorde at han bestemte seg for at nok er
nok. Vi er utrolig stolte av det Kenneth oppnådde som en
svært seriøs idrettsutøver, og ikke minst for den fantastiske representanten han var for Kolbukameratene. Det står
stor respekt av det Kenneth oppnådde som skihopper, og
avgjørelsen han tok med å legge opp.Vi ønsker Kenneth
lykke til videre, og er helt sikre på at han vil lykkes med
nye oppgaver som utstyrsansvarlig for hopplandslaget.

Men det er ikke bare de store idrettsprestasjonene som
skal hylles, hver dag fylles anleggene våre opp av barn
og unge. De kommer hit for det sosiale, for å mestre på
sitt nivå, for å ha det gøy, for det fysiske og for fellesskapet som klubbene tilbyr. Det er viktig å ta vare på alle,
og målet vårt er å gi trygge og utviklende rammer til alle.
Slik at de fortsetter med idrett, flest mulig lengst mulig.
Nytt for året, er at årets klubbavis kommer ut som felles
avis for IL Kolbukameratene, Kolbu IL og Kolbu/KK
Fotball. Derfor har avisa også skiftet navn til «Kolbupatrioten». En felles klubbavis faller seg naturlig, i og
med at vi samarbeider om de fleste aktivitetene, og at det
i tillegg jobbes med en ny organisering av idretten i Kolbu. Tanken bak dette er å finne en mer effektiv og mindre
ressurskrevende organisasjon, og en organisasjon som
blir et enda bedre samlingspunkt for bygda vår. Om vi
lykkes gjenstår å se, og det vil nok ta noe lengre tid enn
det mange håper og tror. Det er en stor jobb som skal gjøres før vi kommer i mål, og vi er litt forsinket i prosessen
med bakgrunn i ting som har skjedd underveis.

3

Kolbupatrioten 2019

”Sammen om idretten i Kolbu”

om at vi lykkes med den jobben som må til. Vi ser stadig at våre utøvere presterer bedre og bedre, hjemme på
egne arenaer og når de er ute og representerer i kamper og individuelle konkurranser. Vi ser idrettsglede og
samhold, og at dette er en viktig faktor for den oppvoksende generasjon.

Idrettsforening

Vi sender en stor takk til alle som har bidratt, slik at vi
kan legge tilrette for idrettsaktivitet både for barn, ungdom og de voksne i bygda vår. Alle som stiller opp på
dugnader, de som tar på seg treneroppgaver, styreverv
etc., er helt avgjørende for at vi skal få til dette.
Til slutt en spesiell takk til alle som støtter oss økonomisk, det være seg sponsorer, annonsører, bidragsytere
og alle som kjøper lodd med mer. Uten dere hadde vi
ikke fått til noen ting.
Håvard Kvamme
Frank Nyhuus
Kai H. Stensrud

Vårt hovedfokus er aktivitet for barn og ungdom i Kolbu, og når vi ser aktivitetene rundt om på anleggene
våre, sommer som vinter, kan det ikke være noen tvil

Fjelltur med KK til Alvdal Vestfjell
Tradisjon tro så ble det igjen fjelltur i den
norske fjellheimen med KK. Denne gangen gikk turen til Alvdal Vestfjell, et område vi tilligere ikke har arrangert turer til.
Gruppen på 40 store og små hadde Breisjøseter som base, og for å komme seg inn
dit var alternativene enten å gå/sykle ca 10
kilometer på grusvei eller å sitte på med
stedets minibuss sammen med bagasjen.
Turens store mål var Store Sølnkletten,
som er en karakteristisk fjelltopp med sine

1827 moh, men det var også lagt opp til
andre litt kortere turer i området. Turen
opp til Store Sølnkletten var bratt, men det
var mange spreke kolbuinger som etterhvert kom seg opp på toppen, videre over
til Spisskletten og vider tilbake til Breisjøseter. Vi gikk alle samlet det første stykket,
men etterhvert delt vi oss opp i grupper
etter hvilket tempo man ønsket å gå i og
hvor man ønsket å gå.
Toppen på Sølnkletten blir beskrevet som
en av de fjelltoppene med best utsikt i landet, men pga tåke på toppene var det litt
varierende hvor langt man så. Været klarnet heldigvis opp utover dagen, og dette

Etter vedtak i årsmøtene 2018 ble det nedsatt en prosjektgruppe som skulle utrede
forslag til ”Ny organisering av idrettslagene i Kolbu”.
Hensikten med dette er å finne en mer effektiv og mindre ressurskrevende organisasjon, og
en organisasjon som skaper et enda bedre samlingspunkt for bygda vår. I årsmøtene 2019
ble det lagt frem et foreløpig forslag, og det ble vedtatt at prosjektgruppa skulle jobbe videre
etter følgende modell:

ble en fin tur og vi fikk med oss noe av den
utsikten som området er kjent for.
Tilbake på Breisjøseter ble det servert
middag og været viste seg fra sin beste
side. Derfor ble kvelden tilbrakt ute med
lek, fotball, turning og prat utover kvel-

To fornøyde karer på toppen av Sølnkletten,
Marius S. Huuse og Eirik Røise.

den, og det var tydelig at alle hadde igjen
en god del energi selv om de hadde gått en
fin fjelltur før på dagen.

Hvilepause på vei mot toppen av Sølnkletten.
Ole S. Kvikstad, Eirik Røise, Marius S. Huuse,
Ingeborg Sveum og Ole- Bjørn Sveum.

En fornøyd gjeng etter å ha besteget Muen. Eirik Røise, Nora Røise, Maria Heggheim Berge,
Martin Stikbakke og Andreas Heggheim Berge.

På søndagen valgte noen en litt lengre
fjelltur tilbake til bilene, mens andre gikk
veien tilbake i finværet. En del av gruppa
valgte også å stoppe på Venabygdsfjellet
og bestige Muen på hjemturen, og alle
kunne konkludere med at dette hadde vært
en vellykket tur. Derfor er allerede ny tur
planlagt, og denne gangen er det Gjendebu
i Jotunheimen som skal være vår base.

Ola Bergum
TRANSPORT
Vi tilbyr planlegging av uteområde ditt,
anleggsgartnertjenester og asfaltering
av gårsplassen din!

●

●

ASFALT BELEGNINGSSTEIN STØTTEMUR
FERDIGPLEN PLANTING GRUNNARBEID
●

●

●

●

KONTAKT OSS

Tlf. 950 34 701

Dette forslaget innebærer:
● Nytt idrettslag stiftes etter at enighet oppnådd og dokumentene er signert
av de respektive klubbene.
● Nytt idrettslag organiseres slik det er skissert over.
● IL Kolbukameratene og Kolbu IL omdannes til driftsstiftelser for sitt respektive
anlegg, med ett eget stiftelsesstyre som skal forvalte hver stiftelses anlegg.
● Begge anlegg skal disponeres vederlagsfritt fra stiftelsene til det nye idrettslaget.
● Idrettslaget er ansvarlig for drift og vedlikehold av anleggene og kostnader
det medfører.
● Stiftelsesdokumenter utarbeides i bakgrunn av dette ved hjelp av innleid kompetanse.
● Stiftelsesdokumentet må godkjennes av kulturdepartementet før ny klubb kan stiftes.
● Det må forhandles om fordeling av økonomiske midler fra de eksisterende
idrettslagene og inn i det nye idrettslaget.
● Og det må forhandles økonomiske midler som skal stå igjen i driftsstiftelsene
for oppgraderinger og nyanskaffelser i anleggene.
● Eksisterende klubbers styre velger personer til styre i egne driftsstiftelser.
Disse kan ikke samtidig sitte i styret til nytt idrettslag.
● Stiftelsesformen vil bli evaluert etter en periode på senest 5 år.
Hva ønsker vi å oppnå:
- En mer effektiv organisering, slik at vi kan bruke mindre ressurser på
administrativ organisering og mer på idrett
- Bevarer identiteten til de opprinnelige idrettslagene.
- En tydeligere identitet for idretten i Kolbu.
- Det vil spares inn 15-20 årsmøtevalgte tillitsvalgte.
- Medlemmene av idrettslagene i Kolbu får kun ha et idrettslag å forholde seg til.
- Bedre samarbeid mellom de forskjellige aktivitetene.
- Bedre fordeling og utnyttelse av alle tilgjengelige ressurser,
dvs. både økonomi og personer.
- Et bedre og fremtidsrettet tilbud innen idretten.
- Mer attraktive på sponsormarkedet.

Stiftelsens betydning for nye Kolbu/KK
- Ingen påvirkning i forhold til organisering
- Ingen påvirkning i forhold til daglig drift
- Ingen påvirkning i forhold til aktiviteter
- Ingen påvirkning i forhold til økonomi
- Stiftelsene har kun oppfølging av anleggene og godkjent stiftelsesdokument
Nye Kolbu/KK sine rettigheter i forhold til eksisterende anlegg
- Fri disponering av anleggene
- Ingen leieutgifter
- Ansvarlig for løpende driftskostnader
- Ansvarlig for nødvendig vedlikehold
- Kommunale tilskudd til drift av aktivitet og anlegg tilfaller nye Kolbu/KK
- Statlige tilskudd til drift av aktivitet og anlegg tilfaller nye Kolbu/KK
- Finansiere, søke og motta spillemidler/gaver til nye anlegg utenfor eksisterende
tomter, eks. flerbrukshall ved Kolbu skole
Det gjenstår mye arbeid før vi er i mål, noen hindringer møter vi sikkert på, og nye
innspill må i tilfelle vurderes.
Alle medlemmer som har fornuftige ideer, tanker og som ser andre muligheter til en
bedre organisering, er hjertelig velkommene til å melde inn dette. Og er det noen som
sitter med kompetanse og ledig kapasitet til å hjelpe oss på veien videre, så tar vi imot
all hjelp med stor takk. Det vil bli avholdt folkemøter i løpet av høsten, for å gi status
og få innspill/diskusjoner.
Ønsket er at endelig organisering skal kunne vedtas på årsmøtene i 2020, men før den tid
er veien lang og jobben omfattende. Her er vi avhengig av flere utforstående faktorer vi
ikke har kontroll over, og vi er avhengig av å oppnå intern enighet mellom de involverte
klubbene.

Kort oppsummert vil dette ha følgende konsekvenser:

Lillekollveien 12,
2827 Hunndalen

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

Industrimaling

Nytt idrettslag.
● Nytt idrettslag stiftes og organiseres etter foreslått modell.
● Stiftelse vil eie og forvalte eksisterende anlegg etter mandat.
Mandat til stiftelsene
- Forvaltning av eksisterende anlegg
- Vurdering, godkjenning og finansiering av nødvendig oppgraderinger
på eksisterende anlegg.
- Vurdering, godkjenning og finansiering av behov for nye anlegg på eksisterende tomter
- Oppfølging av godkjent stiftelsesdokument
- Finansiere, søke og motta spillemidler/gaver til oppgraderinger av eksisterende
anlegg og nye anlegg på eksisterende tomter

TOTEN EIENDOM AS
SALG, UTLEIE OG UTVIKLING AV BOLIGER
Storgaten 37, 2830 Raufoss

Tlf. 901 55 415

4

Kolbupatrioten 2019

Idrettsskolen 2018/2019:

Avslutningen på Totenbadet var morsomst
Vi starter med det siste og kanskje beste:
Avslutningen på Totenbadet! 23 av 35 deltakende barn på idrettsskolen årets sesong
hadde meldt seg på vårens avslutning. Undertegnede hadde et håp om å få levert deltakerliste og møte barna i resepsjonen ved
ankomst 2 minutter før oppmøtetid. Der var
det ingen barn å se, derimot kunne resepsjonisten melde om at over 20 barn var i gang
med å sjekke badetemperaturen.
Det var altså bare å følge lyden - Lyden
av vannplask - og glede! Her ble alle fasiliteter testet. Noen ble til og med observert
hoppende fra 3-meteren! Under maten
ble barna spurt hva det morsomste med
idrettsskolen var; svarene var mange, og
de fleste dreide seg selvfølgelig om badeland. Når man har det så moro en kveld,
kan det fort være vanskelig å huske hva
man har gjort tidligere.
Vi frisker dermed opp minnet, Idrettsskolen 2018/19 startet opp uke 41. Nytt
av året var påmelding i forkant. Vi lovte
hinderløype og stasjoner med fokus på balanse og koordinasjon, lek med hurtighet
og reaksjon, bevegelse til musikk, prøving
av gamle og kanskje noen nye regelleker,
testing av aktiviteter med ball, både med
hender og føtter.

4 av årets deltakere fikk følgende spørsmål:
1. Navn.
2. Alder.
3. Hvor lenge har du vært med på idrettsskolen?
4. Hva har dere gjort på idrettsskolen?
5. Hva er det morsomste?
6. Hva vil du si til dine venner om idrettsskolen?

Ved planlegging av sesongen krysset vi
fingre for nok en snørik sesong og klubbrenn som i fjor. Riktignok måtte vi vente
en uke etter planlagt oppsett, men snøen
kom og masse skiglede kunne observeres.
De fleste gikk flere runder, og mange gikk
også hele 1-kilometeren!

Agnes Dyste Dewisme

Om noen nå tenker at det var da meget
på en gruppe, kan vi berolige med at vi i
hovedsak har delt de i 2 på høstsesongen,
fordelt etter alder. Den yngste gruppa har
holdt til på Lund Grendehus, med Ann
Christin Snoen som trener, og den eldste
gruppa har vært på KK-hytta med undertegnede. Vi har begge hatt god hjelp fra
foreldre, og benytter anledningen til å si
tusen takk!

2. 4.år
3. Siden før jul.
4. Vi har trent mye, også satt vi i en ring og så
skulle noen si opp navna våre.
5. Sparke i rompa og løpe og kaste sånne ting
over plankene.
6. At det var morsomt der.

Imre Holen Bekklund
2. 6 (5 år v/oppstart 2018/19 journ.anm)
3. Usikker. (1 år).
4. Vet ikke.. Hinderløype?, JA lekt? JA
5. Badeland
6. ………….. Gøy? ….. bli med? JA bli med!
Alltid gøy med fallskjermen!

Sigurd Ødegård
Jeg er 7år gammel.
(6 år v/oppstart 2018/19 journ.anm)
Jeg har vært med på idrettsskolen siden jeg kan
huske. På idrettsskolen har vi hoppet lengde,
Spensthopp, løpt masse. Hatt lava sisten, danset og
hinket i sikksakk dette er noe av. Og noe av det morsomste synes jeg var lavasisten. Det har værtveldig
gøy å være med og det er synd det er slutt.

Vi ønsker alle velkommen tilbake til høsten, håper også at enda flere barn vil være
med oss!
Stine T. Paulseth

Oppvarming med Rolf

Full konstentrasjon med ball og balanseputer

4 om idrettsskolen

Vi har også prøvd oss på orientering med
Rolf i fra Toten Troll, veldig moro og igjen
en stor takk til Rolf! Høstsesongen ble avsluttet med super innsats fra både barn og
voksne i Nissemarsj. Marsjen gikk fra «stasjon til stasjon» med ulike leker. Til slutt
vanket medaljer i gull (les: sjokolade), pepperkaker og saft.

Vel gjennomført nissemarsj!
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Tilde Olava Hoel
2. 7 år
3. Vært med på idrettsskole i 4 år.
4. Vi har hatt orientering, lekeaktiviteter i gymsalen,
rebusløp og mye moro.
I vinter har vi gått klubbrenn på ski.
5. Å være på idrettsskolen med de jeg kjenner og
ha det gøy sammen. Jeg synes alt er like gøy.
6. Idrettsskole er gøy med masse lek og moro.
Man trenger ikke være redd for å være alene der.

I lek: “rydder eget område for baller”.

Postkassejakta 2018
- et tilbud mange benyttet seg av
I 2018 plasserte friluftskommiteen i KK ut
fem postkasser på fine turmål i lodd 2 på
Totenåsen. De sto ute i fra slutten av mai
og ut høstferien slik at flest mulig kunne
få unna turen i løpet av sommeren. Vi prøver å plassere postkassene etter en filosofi
om at noen skal være enkle å komme fram
til, og en eller to skal være noe mer utfordrende å finne.
Alle fem postkassene ble flittig besøkt.
Vinnere av gavekort på Sport1 på Lena ble
trukket og gitt til jul. Vi ser at vi ikke bare
har besøkende fra nærområdet og måtte
også i år sende ett gavekort i posten, dette
viser at det er ett tilbud mange setter pris
på og benytter seg av. Turmålene i 2018

var Gaupåspipa, Grønsjødemningen, Gråbeinsmyra (Flishytta), Bergsjødemningen
og Nysætra.
Postkassene er i skrivende stund planlagt
plassert ut på Åsen igjen og årets tema er
vann. Plasseringene vil være parkeringsplassen ved Svarttjernet, sti langs Estentjernet, rasteplassen ved Svartungen, rasteplassen ved Lønsjøen og gapahuken ved
Vålsjøen.
Håper at postkassene får stå i fred i sommer og blir tatt vare på slik at vi kan fortsette med dette lavterskeltilbudet i framtiden.
Friluftskommiteen i IL Kolbukameratene.

Alle typer
arrangementer!

Telefon 99 64 11 79

Lund
Tlf. 61 16 72 56

Velkommen
til en hyggelig
stund hos oss!

Jernvaren

Tlf. 41 65 85 16

Lenagata 62
61 14 36 00
vegard@bt-toten.no

Byggsenteret
Lenagata 151
61 14 36 00
post@bstoten.no
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Kolbu/KK Fotball G 10/11 år

Kolbu/KK Fotball G/J 6 år
Vi har en stor gruppe med 6-åringer i år,
hele 18 spillere fordelt på 5 jenter og 13
gutter. Det er en flott gjeng med høyt aktivitetsnivå og full fart. Trener for disse
er Øyvind Alm, mens oppmann (dame)
er Vibeke Tøftum-Skjølaas.
Med en så stor gruppe håper vi på engasjerte foreldre som ønsker å være med
og bidra under trening og kamper. Hvis
flere melder seg som oppmann eller øn-

Denne sesongen har 2008 og 2009 modellene slått seg sammen og ble en stor treningsgruppe bestående av 14-16 spillere.
Vi er påmeldt med et G10 og et G11 lag i
serien hvor vi nå går fra 5-er til 7-er fotball.

sker å være med som trener er de hjertelig velkommen til det.
Vi håper på å kunne delta på så mange
cuper som mulig, med så mange deltakere som mulig utover sommeren. Målet er at alle som vil være med skal ha en
morsom og trygg arena å boltre seg på,
både fysisk og sosialt.

Vi deltok helgen 4. og 5. mai på Hadelandscupen med 2 lag og spilte lørdag og
søndag, hvor alle gutta hadde det morro.
De fikk spilt sine første 7-er kamper, noe

Øyvind Alm
Premieutdeling Hadelandscup.

Kolbu/KK Fotball G 8 år
Sesongen 2019 er vi 9 spillere på laget.
Trym Owren Sommerstad, Theo Degvold,
Edvard Bakke, Jens Jørgen Dyste ,Elias
Tangen Dahl, Lucas Andreas Løvbrøtte
Herland, Mats S. Johansen, Erik Dyste
Dewisme og Johan Dyste Iversbakken.
Trenerne våre er Silje Ødemark, Daniel
Johansen og Lars Arne Dahl.

Stolte spillere etter endt Fåbergturnering.

Kolbu/KK Fotball G/J 7 år
Årets sjuåringer startet opp med sin første
trening 1. mai på KK-plassen. Per i dag
teller laget 15 stykker, 11 gutter og fire jenter. Trenerne i år er Snorre Evjen, Ronny
Huuse og Eskild Busch, mens lagleder er
Vegard Paulseth.
Med tanke på oppstarten av sesongen, har
vi grunnet snøværet som kom i mai gjennomført en trening og et foreldremøte så
langt. Vi håper nå på varmere vær og mer
fotball fremover. Vi kommer til å trene på
KK-plassen onsdager klokken 1730-1830.
Nytt for årets sjuåringer er at de også i år

Vi har en god lagånd og har det veldig artig sammen, både på treninger og kamper.
Vi har så langt deltatt på Hadelandscupen,
det var gøy å endelig spille sammen etter
en lang pause. Vi er også godt i gang med
serien, og har spilt i både regn, snøstorm

og blåst. Men moralen er alltid like god. Vi
ser fram imot en ny sesong!

Fullt fokus på Hadelandscup.

skal spille 3’er-fotball. Vi stiller med to
mixlag i serien, hvor vi kommer til å spille
ukentlige kamper. Årets planer utenom serien, er å øke kjennskapen til regler, samt
ha det mye gøy med fotball og hverandre.
Vi har ikke avtalt cuper foreløpig, men håper å stille på Fåbergturneringen helgen før
skolestart, samt andre lokale turneringer.

alle taklet veldig godt. Det virket som de
fikk større plass å spille på og fikk vist hva
som bor i hver og en.
Laget har gjennomført en treningskamp
før seriestart. Vi har to treningsdager i
uken, i tillegg til kamper så det blir mye
fotball i år.
Trenerteamet består av Peik, Haaken og
Caroline.

Spillere
Andreas Narum Furulund, Arthur Dyste Dewisme, Christoffer Busch-Solberg, Emrik
Nyhus-Slettum, Henrik Sveum, Ivar Farstad, Jacob Nerseth Prøven, Jonas Stikbakke,
Markus Sommerstad Nøkleby, Martin Ulsrud Bergum, Mathias Nicolai Lien, Oliver
Lipinski, Tobias Busch-Solberg, Tom Steffen Holmlund, Trym Dahl Ensrud, Vakaris
Pesean Parks

Premieutdeling på Hadelandscup for G10.

Peik H. Solberg jubler sammen med G10 etter sier på Hadeland.

Premieutdeling på Hadelandscup for G11.

Kolbu/KK Fotball G 9 år

Vi ønsker velkommen til gamle og nye
spillere og håper flere ønsker å være med
oss. Det hadde vært gøy om vi hadde klart
å stille et rent jentelag også! Lykke til alle
sammen!
Fair Play.

Vennskap.

Denne gjengen har spilt fotball i sammen
en god stund nå, og det ser vi godt på utviklingen til alle. De er nå 13 gutter som er
med. I år har vi meldt på 2 lag i serien, der
det ene laget er meldt på i en serie med litt
bedre motstand. Vi har ikke satt opp noe
faste lag, for at alle skal få spille med hverandre i mange kamper igjennom sesongen

og vi har meldt på 2 lag til Fåbergturneringen. Denne sesongen blir det kamper
i hovedsak på mandag og tirsdag, trening
torsdag. vi har også tenkt og ha en frivillig
trening på fredager fremover. Vi er heldige
som er 3 trenere på dette laget, og en fantastisk forelder gjeng som bidrar mye rundt
gutta og laget.

Vi deltok på Hadelandscupen, med 2 lag.

Kim, Kjetil og Per Ivar
Kveldsmat på Kolbuplassen for G9.

Magne Ødegård

På tide
å rydde?

2847 Kolbu
2850 LENA

Tlf.: 61 16 78 78
Mob.: 911 41 204

TLF. 61 16 04 10

Grus er grus
pukk er pukk

Det er VI som
er XL BYGG
på Toten.
Vi leverer alt innen:
● Vaskemidler ● Poleringsmidler
● Komplette vaskeanlegg
● Høytrykksvaskere med tilbehør

Vi har alt innen pukkvarer,
knust asfalt, sand og strøvarer
i beste kvalitet!

Pusse opp?
Snakk med meg!
Toten Tre avd Kolbu
Vestvegen 150, 2847 Kolbu

Velkommen!

Tlf.: 61 16 52 00

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

Toten Tre avd Hov
Sentrumsvegen 18, 2860 Hov

Tlf.: 61 12 72 70

ØG hjelper deg med container
/

espen@tote

ntre.no

ÅNDALEN PUKKVERK
Chem-Tech AS // Totenvegen 682 // 2848 Skreia // Tlf: 981 26000 // www.chem-tech.no

Syljuåsen ser viktigheten av å være med å støtte.
Det gjør vi først og fremst fordi det kommer nærmiljøet til
gode. Vi vil være med på å skape et engasjement og et
trygt fritidstilbud for barn og unge. Det tjener både vi og
lokalmiljøet på. Ikke i form av kroner og øre, men i form av
gode oppvekstvilkår og følelsen av å oppnå noe sammen.
Sport og kultur er for oss bærebjelker i arbeidet vi gjør for å
bygge tillit, og for å bygge et godt nærmiljø.

Skumsjøvegen 330, 2827 Hunndalen.
Tlf 61 14 07 70. Åpent man–fre 7–15.

www.øg.no

www.syljuaasen.no
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Klatregruppa har en stabil gjeng ivrige utøvere

Kolbu/KK Fotball J 9 år
Vi har hatt en aktiv gjeng med til sammen
ti jenter i alderen sju til ni år. Vi har deltatt
på flere cuper og gjennomført seriekamper
i omegnen. Det er en meget sammensveiset
gjeng som tar tap og vinn med samme sinn.
Fokuset har vært ballglede og treningsglede noe vi har fått til, det har vært stabilt
oppmøte og jentene har hatt en kjempegod
utvikling. Man ser tydelig viktigheten av
å skille i reine jentelag fra tidlig alder gjør
at fotball blir gøy og meningsfylt. Høyde-

punktet var nok Fåbergturneringen med
overnatting på Stranda camping.

KK sin klatregruppe har nå vært aktiv i
over 3 år. Det har vært en stabil gjeng som
har deltatt på treningene våre på KK-plassen. Alders-spredningen er stor og alle trener sammen uavhengig av alder og nivå.
Dette handler mest om at vi ikke er mange
nok til å dele inn i grupper, i tillegg til at
det kreves voksne til å sikre barna.

I tillegg til kamper prøver vi også å ha noen
sosiale sammenkomster i tillegg til fotballen. Kommende sesong har de største på
laget blitt med ett hakk opp og trener med
2007 og 2008 jentene. Og laget er i hovedsak 2010 og 2011 jenter. Vi spiller femmerfotball, trener en dag i uka og har kamp en
dag i uka! Om det er ønske om å være med
oss ta kontakt med fotballgruppa.

De yngste deltagerne på fotballskolen spiser først, de som vil får litt hjelp.

Uten mat og drikke…
Det er mye frivillig arbeid i Kolbufotballen igjennom året. Mange oppgaver som
skal gjøres som synes godt, noen som ikke
er like synlig men felles for alle oppgaver
er at det merkes veldig godt når de ikke
blir gjort.

Stolte jenter og trener med premie fra Fåbergturneringen.
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En av årets mest sosiale og synlige dugnader er kjøkkentjeneste på fotballskolen.
Når 100 fotballspillere og godt over 20 instruktører skal ha mat på fotballskolen, må
mange voksene trå til på kjøkkenet.
Ett lite utvalg av det som spises disse dagene: 25 brød - 120 egg - 12 bokser lever-

postei - 10 agurker- 300 kartonger Tine
sjokolademelk - 150 pinne is.
10-15 frivillige voksne koker egg, deler
opp pålegg, dekker bord både ute og inne
for å få plass til alle. Det ryddes og vaskes,
med så mange flinke foreldre blir det bra.

Vi ser det som en fordel at vi ikke har aldersinndelte grupper; de store hjelper og
motiverer de små og de yngste ser opp
til de eldste. Dette fører til fint samhold i
gruppa. Vi ser også at vi har klart å fange
opp barn/ungdom som ikke er aktive i andre idretter. Dette var en av målsettingene
våre da vi startet klatregruppa. I tillegg har
vi dette året hatt en gruppe voksne som har
vært veldig ivrige. Det er imponerende å
se hvilken fremgang mange har fått til på
kort tid.

Klatregruppa sitt styre er godkjente klatreinstruktører fra NKF. Høsten 2018 arrangerte vi vårt første Bratt kort-kurs på KK.
Dette var et viktig tiltak for å øke kompetansen innad i gruppa. En annen positiv
bi-effekt av Bratt kort-kurset, var at vi
rekrutterte mange nye medlemmer til klatregruppa. Målet er å gjennomføre et kurs
pr halvår. I skrivende stund er vårens kurs
allerede fullbooket.
For å gi klatrerne nye utfordringer, kreves
det at klatreveggen stadig utbedres og gjøres endringer på. Det er lagt ned mange
dugnadstimer på å bygge om veggen og
skru opp nye klatre-ruter. Vi har som mål
å fullføre bygging av tak over klatreveggen, for å beskytte mot vær og vind. Vi har
også fokus på kompetanse-utvikling for å
gi medlemmene er godt tilbud. Vårt neste
mål er å få økt kompetansen på å klatre ute
på naturlige sikringer (i fjell), i tillegg til
instruktør-kompetanse.
Klatregruppa sitt styre har denne våren
vært på nasjonal samling i regi Norges klatreforbund. Der var de fleste av Norge kla-

Det er alltid god stemning både ute på fotballbanen og inne på kjøkkenet på fotballskolen. Årets fotballskole er 22. og 23. juni
på KK-Plassen Har du lyst til å være med
på kjøkkenet noen timer eller hele dagen,
den helgen er du hjertelig velkommen.
Sees vi på kjøkkenet på KK hytta?

Fredrik Wiklund i buldreveggen i Fjellhallen.

treklubber representert. Vi fikk nyttig informasjon om hva Norges Klatreforbund
kan tilby av kurs og støtteordninger. Det
var også opplæring i organisasjonsarbeid
samt vedlikehold og drift av klatrevegger.
I tillegg ble det tid til erfaringsutveksling
med andre klatreklubber. Vi hadde også
konstruktiv dialog med nabo-klubben fra
Gjøvik, og tenker at vi kan ha utbytte av
å samarbeide om noen aktiviteter og kurs
fremover.

Det er satt opp regelmessig klatring utover
våren og sommeren.
Følg med på hjemmesida for informasjon
om aktiviteter.

Vår, sommer og høst har vi klatret ukentlig på KK-plassen. I vinter-halvåret har vi
klatret inne i Gjøvik Olympiske Fjellhall.
Planen er at klatreveggen også skal brukes
til bredde-trening innen flere idrettsgrener
i klubben. Klatregruppa håper på mange
aktive medlemmer fremover. Vi vil som
nevnt også tilby Bratt-kort kurs.
Mange forventningsfulle fotballspillere første dag på fotballskolen.

Varmer opp med dans før kamp på Jorekstad.

Ivrig klatrer i klatreveggen på KK.

Innendørsklatring i Fjellhallen vinterstid.

Fra nasjonal klubbsamling i Bergen.

Vi sponser lokal idrett!

Nygardsbakken 4, 2827 Hunndalen

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

Vaskeanlegget
er åpent 24/7

 Landbruksregnskap
 Forretningsregnskap
 Økonom. veiledning
 Kontrakter m.m.

Autorisert regnsk. førerselskap ARS
Medlem NARF
Fjordgt. 8, 2843 Eina

Tlf. 61 15 96 10
www.totenregn.no

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.

Forming og bearbeideing av metaller

Forming og
Produktutvikling
bearbeiding
av metaller
Produktutvikling

Toten Transport AS - mer enn forventet.
BOKS 48 - 2831 RAUFOSS
Tlf. +47 61 15 10 00
raufoss@toten-transport.no
www.toten-transport.no

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
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-Vi har som mål at ski skal være gøy
LU og trenere er forpliktet til å følge
klubbens sportsplan. Vi har et mål
om at ski skal være gøy, fokus på å få
med flest mulig utøvere lengst mulig.
Det jobbes for å skape gode miljøer
og holdninger i treningsgruppene.
Treningen på alle gruppene skal være
preget av variasjon og lek. Jamfør KK sin
sportsplan har vi lag opp til en felles trening for alle gruppene på onsdager, dette
bygger samhold og muligheter for hospitering mellom gruppene.
Holdninger; ungene, trenere og foresatte
skal jobbe med fokus på å skape gode
miljøer og holdninger. Vi skal snakke til
og ikke om hverandre. Vi som trenerne
ønsker tilbakemeldinger direkte fra foreldrene både positive og konstruktive kritiske tilbakemeldinger.
Unngå utstyrshysteri!! – gjenbruk er viktig og noe vi ønsker mer av. De som har

Her er deltakerne som deltok på trenerkurs i regi av Oppland Skikrets arrangerte på KK.

Vi har også i år satt opp en liste over prioriterte renn, dette er renn som i hovedsak
arrangeres av naboklubbene. Vårt fokus
er å få med flest mulig utøvere på disse
rennene, her bistår trenerne med gjennomgang av løypa, felles oppvarming og
med smøring av ski.
Arbeidsgruppa har bestått av bl.a Merete
Narum, Elisabet Storskogen, Maren Sofie
Røise, Tor Martin Stensrud, Stine Paulseth,
Hans Kristian Huuse og Lars Helge Furulund.

Langrenn Gruppe A
I Gruppe A har det vært ca 15 unger som
går i 2.-4. klasse. Vi startet i høst med
rulleski og barmarkstrening. Rulleskitreningen foregikk søndager stort sett i Karidalen. For mange var det nytt å ha hjul og
asfalt under skia i stedet for snø, men læringskurven var imponerende bratt, og det
var ivrige unger som stadig tok nye utfordringer på strak arm.
På onsdager byttet vi ut skiskoa med joggesko, og møttes enten på KK plassen
eller Kolbu skole. Der holdt vi på med
masse lekbaserte øvelser og stafetter, en
del foreldre deltok på dette til stor stas for
både ungene og oss trenere.

utstyr, selger i dag og vi oppfordre til at
vi alle legger ut ting til salg via Facebook
gruppene våre.

Samarbeid med Oppland skikrets og
jobbing med KK sine verdier – TIGER
T - trygghet
I - inkludering
G - glede

E - engasjement
R - respekt
Dette arbeidet sammen med Oppland skikrets har resultert i at en arbeidsgruppe
har utarbeidet et dokument som beskriver
gode holdninger og tegn på god praksis for trenerrollen. Videre er planen at
det også skal utarbeides dokumentsom
omhandler foresatte og klubbens øvrige
foresatte i de ulike verv og roller.
Skitrenerkurs med Oppland skikrets
og Sandra fra NTG
Vi gjennomførte trenerkurs på KK den
21 februar, vi var 15 ski- trenere fra KK,
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Vind og Raufoss. Her fikk vi en god del
tips, en øvelsesbank, teori og gode måter
for å formidle øvelsene ut til utøverne.
Vi ønsket oss et praktisk kurs og det vil si
at mange av oss trenere fikk en del øvelser å «bryne seg på» som ikke var like enkle for oss voksne (les: stive og støle12)

Noen i gruppa var med på skisamling på
Gålå. Selv om det ble for lite snø til å gå
på ski, var det ei super helg med masse aktivitet og ikke minst veldig sosialt. Det ble
treningsøkter både ute, i svømmebassenget på styrkerommet og inne på hotellet.
Dessuten tok ungene selv ansvar for egentrening med sisten i korridorene.
Da snøen endelig meldte sin ankomst, star-

tet vi skisesongen på Lygna og Hakksvea,
frem til det ble flotte løyper på KK. Der
ble det etter hvert klubbrenn på mandager,
med en liten treningsøkt i forkant, i tillegg til faste treninger på onsdager. Alle i
gruppa har deltatt på klubbrenn, og en del
har også vært med på kretsrenn og noen
stafetter.
Skisesongen ble avsluttet med bowling og
pizza på Gjøvik, og noen dager senere var
det premieutdeling med Maren Lundby på
KK-hytta.
Det har vært en lang og fin skisesong, med
utfordringer, ulike ambisjoner, mye læring
og glede, noen tårer, masse vilje og mestring, og en god del konkurranseinstinkt og
akkurat slik en MORSOM skisesong skal
være.
En stor takk til alle foreldre og voksne som
stiller opp, hjelper til og bidrar! Vi gleder
oss allerede til ny sesong, og håper å se
både gamle og nye fjes til høsten!
Takk for i år!

Langrennskomiteen i Norges skiforbund
innførte denne sesongen fluorforbud i
klassene til og med 16 år. Vedtaket gjelder
fra og med sesongen 2018-2019 og omfatter fluorholdige glidprodukter. Det vil bli
gjennomført stikkprøver før start i enkelte
konkurranser i vinter. Resultatene av disse
prøvene blir kommunisert til gjeldende
klubb etter at prøvene er analysert. Det vil
ikke bli noen konsekvenser mot enkeltutøvere eller klubb om forbudet brytes ettersom vedtaket er basert på tillit.

Denne sesongen har vi hatt med : Ole Sollie
Kvikstad, Eirik Røise, Kristian Strøm, Margretehe Thirud, Odin Holen Bekkelund,
Markus Sommerstad, Christoffer BuschSolberg og Marius Snoen Huuse.
Vi har hatt en flott gjeng med unger som
har vist stor glede og engasjement på trening. En positiv gjeng med mye glede,
humor og godt samhold. Vi har i år lagt
vekt på å utvikle gode basisferdigheter
gjennom ulike typer skilek. Vi har hatt
trening mandager og onsdager med meget
bra oppmøte.

Allerede 10 desember hadde vi vår første
trening med ski på beina i Kolbu!!! Deretter ble det noen turer til Lygna og etter jul i
lysløypa på KK. Det har blitt mange turer
i lysløypa men også noen i skicrossen med
hopp og slalom. Vi har hatt kjeme fine
treningsmuligheter og fine løyper tilpasset den stilarten vi har hatt, som har gjort
at alle har utviklet både skiferdigheter og
teknikken sin gjennom vinteren.

Anna Ulsrud representerte KK under Madshus-rennet på Vind.

2850 Lena
Tlf. 61 16 53 50
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Toten Gjestegård

Langrenn Gruppe B

Vi startet opp med første trening uka etter
høstferien med basistrening på KK plassen. Etter hvert spedde vi på med rulleskitrening i Karidalen en gang i uka helt fram
til 12 november. På høsten hadde vi også
samarbeid med Raufoss og trente sammen
med de en periode før snøen kom. Moro
å bli kjent med nye utøvere og trenere, og
trene sammen med flere.

Fluorvedtak – Fluorforbud

Nøklebyvn 156, 2850 Lena
Tlf. 991 67 780

I nye klubbdresser representerte disse løperne KK på Lygna.

Siste treninga gjorde vi en vri og samlet
oss i gransmarka med Scooterkjøring og
pølsegrilling, virket som dette slo ann.
Sammen med de andre gruppene deltok
flere fra gruppe B på klubbens skisamling på Gålå. Kjempefin tur der det sosiale
samholdet forsterkes på tvers av gruppene,
og at det er en motivasjonsfaktor å få trene
sammen med de eldre.
Flere av ungene på gruppe B har deltatt på
både stafetter og renn og tre stk har debutert på ungdomsbirken.
Takk til alle dere positive utøvere og foresatte som har hjulpet til på treninger og ellers ved behov. Håper dere har kost dere
like mye som oss og at vi sees igjen på trening til høsten.
Tusen takk for denne sesongen!
Hilsen trenerne Per Ivar og Hans Kristian

Eirik Røise viser her at han behersker staking.

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

Tlf. 953 00 400
Koldtbord hver søndag!
Selskapslokaler

Pål S. Kvikstad i fint driv på KK-rennet.

www.toten-gjestegard.com

toproshop.no

Parkgata 16 s  'JVIK s EPOST JOSTADELNO

Rambekkvegen 5, Gjøvik

Tlf. 61 17 35 05

Kundeservice:

800 99 299
Leah Lynne Skullerud gjennomførte KK-rennet.

Ta kontakt med oss på
tlf. 61 17 35 05 eller se vår
hjemmeside www.jostadel.no
for mer informasjon.
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Hei alle håndball-interesserte i Kolbu!
Vi håper at fra høsten 2019 kan få i gang
flere håndballag i bygda. At vi nå bare har
et lag tyder på at her har klubbene en jobb
å gjøre. Det er viktig at håndball skal være
lek og moro, og for første gang i vinter har
vi fått til et samarbeid med idrettrettsskolen.

Per Kristian Strøm og Petter Sommerstad på
vei opp edderkoppnettet.

Stafett er gøy for både store og små, og konkurranseinstinktet er på topp.

Skisamling på Gålå
allerede fredag 9. til søndag 11. november

Eirik Røise, Nora Røise, Frode Syvertsen, Bastian Nikolai Hoel og Sindre Overen på en av langturene på åsen.

Langrenn Gruppe C

Gruppe C er de eldste langrenns-ungdommene i KK og konkurrerte i sesongen 2018/19 i klassene mellom 13 og 16
år. Sosialt var det tre store høydepunkt i
sesongen for gruppe C, nemlig Holmenkollrennet, Ungdomsbirken og skisamling
på Gålå.

Vi har også i år hatt et vellykket treningssamarbeid med Raufoss fast en trening i
uken, i tillegg til samarbeid med skiklubbene Raufoss og Vind en dag pr mnd. 2004
og 2003 har GLT -rekrutt samarbeider på
torsdager.

Skriver «allerede» for det viste seg dessverre at det ikke var mulig å gå på ski pga
for lite snø. Samlingen fortjener likevel
betegnelsen «suksess» fordi både utøvere,
søsken og foreldre fikk stort utbytte. Fire
varierte barmarkstreninger hvor både naturen, styrkerommet og svømmehallen ble
brukt i tilsammen mange timer ga utøverne forbedret kondisjon, teknikk og styrke.
Både bordtennis, quiz, andre konkurranser
og leker bidro til godt sosialt utbytte. På

tross av at klubben hadde fremforhandlet
svært gode priser var vi for tredje år på
rad så heldige å komme midt i julebordssesongen med alt Wadahl høyfjellshotell
hadde å tilby av gourmet fristelser for både
store og små.
Hotellet er allerede bestilt for 2019, om
noe senere for økt sannsynlighet for snø så
både utøvere, søsken og foreldre kan bare
se frem til nye positive Gålå-opplevelser
med KK!

Klubbene på Toten har nå et tettere samarbeid enn tidligere, og alle har som motto
at vi må ha flest mulig til å kaste håndball
lengst mulig. Hvis det er en klubb som ikke
har nok spillere får vi til samarbeidslag.
Håndballkretsen har også tilbud om dom-

6 spørsmål

merkurs og andre ulike trener kurs hvis det
er foreldre eller ungdom som er lyst på en
utfordring.

trenere eller andre oppgaver for å få løftet
håndballinteressen opp igjen så ta kontakt
med:

Hvis det er noen i Kolbu som har lyst til
å kaste håndball eller ønsker å bidra som

Hanne Ulsrud Bergum, 901 54 238.
Mail: h.bergum241@gmail.com

Kenneth Gangnes legger opp
Dette var overskriftene som møtte oss rett
før jul 2018, en beskjed vi hadde fryktet,
men i det lengste håpet at ikke ville komme.
- Det er vemodig. Det er med veldig blanda
følelser at jeg sier stopp. Jeg føler en form
for lettelse, men samtidig er det tungt å gi
fra seg drømmene. Jeg gir meg ikke uten
å ha prøvd, men det nyttet ikke lenger, sa
Kenneth Gangnes i sin pressemelding.

Samarbeid med andre klubber er viktig for
at ungene skal kunne ha et større nettverk,
knytte relasjoner med andre utøvere i samme idrettsgren og ikke minst ser vi at samarbeidet er viktig for at flere skal kunne bli
værende i egen klubb.

Kenneth har oppnådd mye i sin karriere med blant annet et laggull fra skiflyvnings-VM 2016, og VM-sølv individuelt i
samme mesterskap. I 2015/2016 sesongen
ble han også nummer tre i verdenscupen
sammenlagt. Beste resultat i et verdenscuprenn er seieren på hjemmebane i Lillehammer, og totalt fikk han ni pallplasseringer i verdenscupen i sin karriere.

Trening på ski skal være tilpasset alle nivåer og vi tilstreber oss for å skape gode
miljøer slik at alle opplever mestring og
samtidig skal det være trening som utfordrer og utvikler.

Nora Røise på toppen av pallen under årets
GP-sprint.

Alle 1. klassingen som har deltatt på idrettskolen har fått tilbud om «Gøy med ball» i
Totenhallen eller Skreiahallen, tilsammen
fire samlinger. Dette er et samarbeid mellom alle klubbene på Toten og hvor elever
fra idrettslinja på Lena videregående er instruktører.

Men dessverre har skadehistorikken vært
lang. Korsbåndet røk flere ganger, og til
slutt var det en lårskade som gjorde at han
bestemte seg for at nok er nok. Det oppsto

Trenere for denne gruppen har i år vært:
Johan Narum, Frode Syversen, Knut Bergum og Merete Narum

Eirik Røise tar heng-ups før han kan løpe videre

S C O O T R Foto: Frank Holm

Med vår nye spareapp SMARTSPAR er det kjempeenkelt
å komme i gang med fondssparing - enten til deg selv,
eller til barnet ditt. Du får full oversikt over sparingen
og hvordan utviklingen på fondet er direkte i mobilen.

Hvordan kan Dokkaelva være til nytte
for skiløperne i IL Kolbukameratene?
Alt henger sammen. Eidsiva satser på fornybar energi og lager strøm av vannet som renner gjennom
turbinene i Dokka kraftverk. 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 nyttig for skiløperne i IL Kolbukameratene.

www.totenbanken.no

Som sagt var dette en trist beskjed vi i Kolbukameratene i det lengste hadde håpet
ikke ville komme, men når avgjørelsen er
tatt må vi akseptere den og huske Kenneth
for den fantastiske representanten han var
og fortsatt vil være for oss. For Kenneth er
ikke ferdig med Norsk hoppsport, han har
nå fått jobb i skiforbundet med ansvar for

Når begynte du å spille håndball? Når
jeg var 7 år.
Hva er moro med håndball?
Være med venner og mye mål.
Hva er vanskelig med håndball? Konsentrere seg og regler.
Hvorfor vi du oppfordre andre til å
begynne å kaste håndball?
For å ha det morsomt med venner.
Hvorfor begynte du med håndball?
Venner som spilte og søsken som spiller.

utstyr. Med den erfaring og kunnskap han
har opparbeidet seg gjennom mange år, er
vi helt sikker på at han vil bli en ressurs i
støtteapparatet til de Norske skihopperne.
En mer seriøs og ærlig idrettsutøver enn
Kenneth må vi lete lenge etter, noe han
helt sikkert også vil ta med seg inn i sin
nye jobb.
Kjære Kenneth, det står stor respekt av det
du har oppnådd som skihopper, og ikke
minst for den voksene avgjørelsen du til
slutt tok vedrørende din videre karriere.
Vi kommer til å savne deg som utøvende
skihopper, men håper vi kan få litt glede
av din kunnskap med tanke på fremtidig
rekruttering til hoppsporten.

www.ccgjovik.no

Fondssparing har aldri vært enklere!

Tlf 61 14 12 00 / post@totenbanken.no.

Videre sa han: - Når du ikke får beina til
å bli helt hundre, ser jeg ikke poenget i å
fortsette. Å slure rundt på 90 prosent gjør
at jeg ikke kommer tilbake på det nivået
som jeg ønsker. Faren er for stor til at det
skjer noe nytt med kroppen, føler jeg. Helsa er ganske bra nå, og jeg er i full trening,
men det føles ikke 100 prosent.

Hvilke lag spiller du på?
Kolbu/KK G9.

Knut Bergum og Vegard Paulseth på vei ned
sklia i full fart…

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

Last ned appen SMARTSPAR gratis fra AppStore eller
Google Play og kom i gang med sparing allerede i dag!

en uvisshet siden han aldri helt fant ut hva
som hemmet låret. Han forsto hvor sårbart
ting er, det var noe med muskulaturen. Alt
gjorde vondt, og plutselig slet han med
å gå i trapper. - Ting bare sviktet, og jeg
følte meg ganske dårlig, uttalte Kenneth.

til Henrik Sveum
om håndball

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

Sagvollveien 1, 2830 Raufoss

Telefon 61 19 44 90
www.rrost.no
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Kai Henning takker for seg

Kolbu/KK/Lensbygda G 9 år håndball - sesongen 2018-2019
Sesongen startet med Starum cup på høsten. Det var første gang gutta var påmeldt
på denne cupen og første gang de skulle
spille ute. Vi deltok uten å ha hatt noen
treninger for sesongen på forhånd. Gutta
spilte med 6 spillere utpå banen. Noe som
også var helt nytt for dem men dette gikk
veldig bra. Det ble 2 seire, 2 tap og 1 uavgjort. Topp innsats av alle!
Guttene startet opp igjen håndballtreningen for fullt etter høstferien. Dette er
gutter som spiller fotball på sommeren
og håndball på vinteren. Nå kunne de få
lov til å trene i Totenhallen og der har de
hatt treninger hver onsdag. Det var mening vi skulle bruke denne tiden sammen
med jentelaget men av ulike grunner klarte

Sebastian Degvold Dalen og Tobias Koch

ikke de å stille lag. Dette guttelaget er det
eneste håndballaget som er igjen i Kolbu.
Vi har hatt et samarbeid med Lensbygda
om et felles lag. Det har vært to gutter fra
Lensbygda og 10 gutter fra Kolbu/KK som
har deltatt i Isbjørnserien. Det har blitt spilt
3 runder i Isbjørnserien før jul og 4 runder
etter jul. Nå det gjennomføres en runde
spiller vi 3 kamper hver gang mot ulike lag
fra Oppland. I år har vi spilt mot nye lag
som Sjåk, Lillehammer, Veldre og Øyer/
Tretten. Det er veldig moro og få møte
nye lag som vi ikke har spilt mot tidligere.
Høydepunktet for gutta var da de fikk spille
inne i Håkonshallen på Lillehammer.
Alle guttene viser en stor utvikling hele

tiden. I utgangspunktet burde vi nok ha
trent flere ganger i uka men flere av guttene driver med andre idretter. Allsidighet
er viktig! Vi har hatt fokus på grunnleggende ferdigheter i håndball, og satt dette
sammen og utviklet det mot kampsituasjoner. Viktig at treningene er en blanding av
lek, basisøvelser og ulike type håndballøvelser ut i fra de ulike fasene på håndballbanene. Alle guttene er veldig flinke til
å møte opp på treningene.
Vi har også blitt invitert sammen med de
andre lagene til Lensbygda på en annerledes treningskveld i Totenhallen hvor alle
håndballagene til Lensbygda deltok. De av
guttene som var med denne kvelden synes
dette var artig.

Fra ei trening i Totenhallen.

Et bilde fra kampene i Håkonshallen

Fra ei trening i Totenhallen. Ida leder guttene igjennom en spennende og intensiv trening.

Kampene til og med 9 års klassen spilles på tvers av håndballbanen, og med fire spillere utpå banen
samtidig. Keeper er med i angrep. Her fra en kamp mot Vestre HK G9 i Totenhallen, Kolbu/ KK/
Lensbygda i oransje vester. Kampene spilles i 2 x 15 min.

61 18 43 32
post@hageogfritidsmaskiner.no - www.hageogfritidsmaskiner.no

Har du
smerter,
idrettsskader
eller andre ubehag?
Corinor AS
Bergsjøvegen 31, N-2846 Bøverbru
T +47 61 19 70 70 www.corinor.no

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

Ring Akupunktør

Anne Lise Bakke

41 64 17 49

Av Karsten Nyborg

Historisk idrettsår for KK

- Du er en person som har vist stor entusiasme for klubben, og du har vært en pådriver for at vi i dag er det største idrettslaget
i Østre Toten kommune. Du har hele tiden
vært opptatt av at det skal være mulig å
kombinere topp og bredde og ikke minst at
vi skal kunne gi alle i bygda et tilbud om
fysisk aktivitet, sa Vigdis.

Et for øvrig godt besøkt årsmøte godkjente
enstemmig fremlagte regnskap og årsberetning, Med sitt OL-gull i Pyeong Chang
i Sør-Korea, sørget Maren Lundby for at
Kolbukameratene ble historisk og idrettsåret 2018 kommer derfor til å bli husket av
mange. I Kolbukameratene er man utrolig
stolt av å han Maren som representant og
ambassadør i sine rekker.

Foreløpig ingen arvtaker

Din lokale fagmann innen alt av hage og fritidsmaskiner!

janolavaasen@norgespost.no

slitt klisje, blir det som å ”hoppe etter Wirkola”. Så inntil ny leder kommer på plass,
fungerer Kai Henning. De øvrige ubesatte
styreverv etter årsmøtet, ble alle dekket
opp på det ekstraordinære årsmøtet.

- Som leder i styret har du vist et engasjement som mange kan misunne deg. Du har
oversikt over alt, og har du sagt du skal
gjøre noe så gjør du det. Gjennomføringsevnen er noe som jeg setter utrolig stor pris
på hos deg, Kai, sa Vigdis, som i likhet
med Kai Henning takket for seg etter flere
år som sportslig leder.

Sammen med at vi ble et samarbeidslag
med Lensbygda fikk vi også med flere i
støtteapparatet rundt guttene. Så denne sesongen har foreldregruppa rundt laget bestått av Sissel Nerseth Granum, Ida Marie
Degvold Dalen og Hanne Ulsrud Bergum.
Ida og Hanne har deltatt på flere av modulene som går inn under trener 1 kurs, dette
har vært meget inspirerende og lærerikt.
Guttene som har deltatt i sesongen har
vært: Christoffer og Tobias Busch-Solberg,
Jonas Stikbakke, Martin Ulsrud Bergum,
Jacob Nerseth Prøven, Henrik Sveum,
Trym Dahl Ensrud, Ivar Farstad, Oliver
Lipinski, Sebastian Degvold Dalen,
Tobias Koch og Andreas Narum Furulund.

- Tusen takk for den jobben du har gjort for
IL Kolbukameratene, sa Vigdis Lynne til
Kai Henning Stensrud på klubbens årsmøte. Etter ti år som Kolbukameratenes leder,
ønsket Kai Henning nå avløsning.

Anemone
Blomster
Ringveien 11, 2815 Gjøvik

61 13 81 15

Hvem som skal overta etter Kai Henning er
fortsatt uvisst. Valgkomiteen hadde ingen
kandidat å komme med på årsmøtet, ei heller på det ekstraordinære årsmøtet som ble
holdt i etterkant. Det er ikke bare, bare å
overta etter en slik kapasitet. For å bruke en

Ellers fortalte beretningen om stor aktivitet både sportslig og anleggsmessig. Aktiviteter som fotball og langrenn samler flest
aktive, mens man sliter med rekrutteringen
til håndball og hopp.
- Som breddeklubb er det aktivitet for barn
og ungdom laget har hovedfokus på. Dersom det får frem noen utøvere som også
fortsetter i voksen alder, er det en bekreftelse på at vi har lykkes med arbeidet som
nedlegges av en rekke personer, heter det
i den fyldige årsberetningen, som trekker
frem Maren Lundby og Kenneth Gangnes
som gode eksempler på dette.

Kvartetten som forlater styret i Kolbukameratene etter mange år er foruten Kai Henning Stensrud,
Hilde Solli Kvikstad (t.v.), Vigdis Lynne og Maren Sofie Røise.
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Maren kastet glans over premieutdelingen

Suverene Maren
har vunnet alt

Med Maren Lundby som premieutdeler ble det en flott avslutning på en
aktiv skisesong i IL Kolbukameratene.
Av Karsten Nyborg
- For meg er det en selvfølge å stille opp
og gjøre dette for klubben min, sa Maren,
som innledet med å si litt om hva som skal
til for å bli en god idrettsutøver. Hun pekte
i den forbindelse på tre ting:

Ingen over, ingen ved siden. Da snakker vi om
Maren Lundby, som kan se tilbake på en ny fantastisk sesong.

- Det gjelder om å være tålmodig, ha troen
og sist men ikke minst, legge ned en god
treningsinnsats, sa Maren.

Av Karsten Nyborg
For andre året på rad har Maren Lundby vært verdens
beste kvinnelige skihopper. Hun har blitt verdensmester,
hun har vunnet verdenscupen sammenlagt og hun har gått
til topps i kvinnenes første Raw Air-konkurranse. Kort og
godt: Hun har vært suveren.

Viktig med allsidighet
- Selv hadde jeg en drøm om at jeg en gang
kunne bli god, men det var først etter passerte 20 år, de virkelig god resultatene begynte å komme, sa Maren. Hun kom også
inn på viktigheten av å prøve litt forskjellig i oppveksten.

Oppnådde målet om VM-gull
- Jeg er kjempefornøyd. Hovedmålet mitt denne sesongen
var gull i VM i Seefeld i Østerrike og det gikk jo bra, sier
Maren, samtidig som hun lar oss forstå at hun - i likhet
med oss som fulgte henne på storskjerm på KK-hytta opplevde noen nervepirrende sekunder før søylen føk til
topps og viste at hun hadde vunnet VM-tittelen med 0,5
poengs margin til tyske Catharina Althaus.
- Å stå der å vente var de verste sekundene i mitt liv. Men
det føltes kanskje enda litt bedre å vinne med så lite, for
da føler du virkelig at du har fightet for det, sa en lykkelig
Maren til VG etter at gullet var sikret. I tillegg til å ta sin
første individuelle VM-medalje, som attpå til var av edleste valør, var Maren også med på å ta to bronsemedaljer
i lagkonkurransene. Og nettopp det å ta medalje sammen
med sine lagvenninner Anna Odine Strøm, Silje Opseth
og Ingebjørg Saglien Bråten, satte Maren stor pris på.
- Det viser at vi er i ferd med å få et slagkraftig kvinnelag,
sier Maren, som etter at Line Jahr la opp, har følt seg litt
som en ensom svale.

Vendepunktet kom i Sapporo
- Hvis vi ser bort fra VM-triumfen, hvilke andre store øyeblikk vil du trekke frem fra en begivenhetsrik sesong?

Flaggene vaiet og jubelen sto i taket på Kolbukameratenes sportshytte da Maren hoppet til gullmedalje og VM-tittel i Seefeld.
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- Jeg startet allerede i treårsalderen med
litt skihopping. Men ellers prøvde jeg det
meste, langrenn, fotball, volleyball og tennis, for å nevne noe av det jeg drev med.

Allsidighet og variasjon er etter min mening veldig viktig. Det fører blant annet
til mindre skader. Selv begynte jeg først å
spesialisere meg som skihopper i 16-årsalderen, fortalte Maren, som deretter gikk
inn i rollen som premieutdeler.
Vandrepokal til Nora
- Jeg husker fra min egen barndom at det
var stor stas med premieutdeling, sa Maren. Det samme syntes nok også dagens
unge som i tur og orden kom frem og fikk
sin velfortjente premie. At den ble overrakt av verdens beste kvinnelige skihopper, gjorde sitt til at at det ble et ekstra
stort og minneverdig øyeblikk.
Høydepunktet var utdelingen av IL Kolbukameratenes vandrepokal som tildeles utøvere mellom 11 og 20 år. Intensjonen
med pokalen er å få barn og ungdom til
holde på lenge som aktive langrennsutøvere. Pokalen tildeles den utøveren som
scorer flest poeng vurdert ut fra 10 kriterier som hver og en teller like mye. For sesongen 2018/2019, var det meget lovende
og fremgangsrike Nora Røise, som sikret
seg et napp i den oppsatte vandrepokalen.

Maren er et forbilde for mange unge jenter. Derfor var det gromme greier å få premien overrakt
av henne.

Påskjønnelse til Maren
Litt påskjønnelse vanket det selvsagt også
til klubbens hoppdronning, Det skulle
bare mangle. Kai Henning Stensrud var på
plass med blomster og en reisegavesjekk
på 10.000 kroner.
- Det er ikke lett å vite hva man skal hedre deg med. Du er jo allerede hedret med
klubbens æresmedlemskap. Men det ryk-

tes at du skal på ferietur og da tenkte vi
det passet bra med en reisesjekk, sa Kai
Henning, som understreket at i Kolbukameratene var man stolte av å ha en slik
fantastisk utøver som Maren i sine rekker.
- At hun heller aldri har vært inne på tanken om å skifte klubb, er noe vi verdsetter
veldig høyt, sa Kai Henning.

Maren Lundby med glasskula hun fikk for seieren sammenlagt i verdenscupen og sine tre medaljer fra VM i Seefeld.

Maren tenker seg godt om før hun svarer for høydepunktene og de store øyeblikkene har stått i kø denne sesongen.
Men så kommer det, og da er det ikke noen stor overraskelse at det er sesongens lengste hopp hun dveler ved.
Det var artig å hoppe 137,5 meter i Holmenkollen og likeledes 141,5 meter i Lysgårdsbakken på Lillehammer, sier
Maren, som elsker å hoppe langt på ski.

Maren at det har vært kjærkomment med noen fridager.
Dager som kan brukes til det hun har lyst til. - Etter å ha
vært på reisefot i hele vinter har det vært deilig å slappe
av i hjemlige omgivelser. Godt bare å sitte å se i veggen,
sier Maren.

- Du slet litt med å få på plass teknikken i innledningen
på sesongen?

Men allerede i begynnelsen av mai, var det «på han igjen»
med forberedelser til en ny sesong. For selv for verdens
beste skihopper nytter det ikke å lene seg på tidligere prestasjoner og tro at man er best.

- Ja, jeg gjorde det. Vendepunktet kom like etter jul i Sapporo i Japan. Da fikk jeg den etterlengtede oppturen med
sesongens første verdenscupseier. Der satte jeg også ny
bakkerekord med 135 meter og vant med 19,3 poengs
margin til Althaus, sier Maren.

- Denne sesongen har vist at nivået blant kvinnelige skihoppere stadig blir bedre. Jeg må minst et steg videre skal
jeg henge med i toppen, sier Maren. Mens hun foran forrige sesong la mest vekt på styrketrening, kommer hun til
å prioritere den tekniske biten foran kommende sesong.

Etter det gikk det slag i slag. Ikke mindre enn 12 ganger
sto Maren øverst på pallen i verdenscupen, som hun vant
sammenlagt med totalt 1909 poeng, mens Althaus på andreplass oppnådde 1493 poeng. Utklassing er vel det man
kaller slikt. Maren er dermed også den første norske hopperen som har vunnet verdenscupen to år på rad.

- Etter som det blir en sesong uten de store mesterskap.
Hva blir da målsettingen?

Ny seier i verdenscupen
Etter en lang og hektisk konkurransesesong innrømmer

- Foreløpig har jeg ikke satt meg noe konkret mål for kommende sesong. Men det hadde selvsagt vært moro å vinne
verdenscupen sammenlagt for tredje gang. Så langt er det
bare den polske skihopperen Adam Malysz som har klart
den bragden. Dessuten håper jeg det kan bli mulighet for
skiflyging for oss kvinnelige hoppere i Vikersund, sier
Maren.

Årets klubbmestere ble Christoffer S. Busch, Martgrethe Tirud, Eirik Røise, Bastian Nikolai
Hoel, Martine Dyste, Even Molstadkroken, Nora Røise, Emil Dyste og Sindre Overen.
Foto: Privat

Skreia - Kolbu/KK Fotball G12
G12 ble i år slått sammen med Skreia.
Vi så raskt at gutta fant tonen både på og
utenfor banen. Den sportslige utviklingen
fra vi begynte å trene sammen i november har vært stor. Dette skyldes trolig stor
treningsiver og et ønske om å spille god
fotball.
Vi har deltatt på Romjulscup på Raufoss,
Dalacup i Brummendal og hatt jevnlige
treningskamper gjennom vinteren. Planlagt deltagelse på Fåberg og Ottacup. Vi

har kommet godt i gang med serien og
gleder oss veldig til fortsettelsen.
Laget består av Alfred Braastad Balke,
Chris Nicolai Olsby, Eivinas Zaicas, Erik
Syversen, Fredrik Buene, Jan Hammerstad, Kristoffer Østfold Bekk, Linus Elias
Eriksen, Tristan Sandigo, Eirik Røise og
Trym Agnar Bakke. I tillegg har vi hatt
god hjelp fra G11. Markus fra Skreia og
Vakaris fra Kolbu har hatt mange og positive bidrag både på trening og i kamp.

Spesialfirma
i vanning

Voksne bidragsytere rundt laget er Anders
Bekk (trener), Jøran Bakke (trener), Lene
Anita Solberg Olsby (oppmann), Terje

Olsby (fysisk trener) og Lars Østerud
(keeper trener).

 Reparasjon og vedlikehold IRUODQGEUXNRJLQGXVWUL

9LOHYHUHU6WnO7UDQVSRUWEnQG
.XOHODJHU(ORJJHDUPRWRUHU

Dystlinna 49, 2847 Kolbu

Tlf. 90 53 42 68. (tidl. Hveem Forsøksgard) Bilitt, 2850 Lena

Nora Røise med vandrepokalen hun sikret seg et napp i sammen med trener Frode Syvertsen og
premieutdeler Maren Lundby.

Kålrot er full av vitamin C!

Grønsakspakkeri for:
GULROT - BROKKOLI - REDDIK mm
Vi støtter idretten!

Industrivegen 28 - 2850 Lena. - Tlf. 61 16 09 75
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Ungdomsbirken 8. til 10. mars
Store forventninger fra elleve KK-utøvere
i klassene 12 til 16 år ble den mangeårige
tradisjonen tro ettertrykkelig innfridd i år
også. De syv voksne satte stor pris på samlingen hvor uformell prat og diskusjoner
var et godt alternativ til sedvanlig TV titting.

Marius Snoen Huuse

Håvard Kvam

Klubbmesterskap
Klubbmesterskapet 2019 ble arrangert 2. februar. Rennet gikk i
fristil med 42 deltakere. Rennet
gikk under gode vær- og føreforhold. Utøvere og tilskuere
koste seg i løypene og med servering inne på hytta i etterkant.
Det ble til sammen kåret 10
klubbmestere i år.

Årets KK-renn med 180 løpere!
Etter fjorårets suksess var vi heldige å få tildelt KKrennet på nytt, også denne gangen som en del av
Totenbankcupen. Vi visste fra tilbakemeldingene i
fjor at vi hadde fått til en ny lysløype som byr på
mange spennende utfordringer slik at utøverne her
virkelig får vist fram skiferdighetene sine.
Søndag 24. februar var vi klare for å ta imot de til
sammen 180 løpere som hadde meldt seg på rennet,
av disse var det mange fra klubben som deltok i sitt
første skirenn og det var jo ekstra gøy. Det var også
med stolthet at klubbens egen Håvard Kvam hadde
tatt med seg noen kamerater fra NTG Lillehammer,
som han ettertrykkelig satte på plass ved å gå inn til
seier i klassen gutter 18 år.
Selv om været viste seg også fra sin beste side på renndagen, og solbrillene var gode å ha, så hadde mildvær-

Her er de fleste av deltakerne fra KK og Raufoss samlet etter målgang.

sperioden i forkant medført at det ikke kunne settes
spor før natta til renndagen, så en spesiell takk til Geir
Bekken og Hans Kristian Huuse som utførte denne
jobben.

Årets utgave av Ungdommens Holmenkollrenn ble arrangert 15.-17.februar. De
som representerte klubben denne helga var
Bastian Nikolai Hoel, Sigurd Slåttsveen,
Martine Dyste, Andreas Heggheim Berge,
Even Molstadkroken og Nora Røise. Noen
overnattet i Sandvika sammen med deler
av Raufoss-gjengen, mens andre valgte å
bo hjemme.

I tillegg sette vi stor pris på alle dere andre frivillige
som også i år stilte opp på dugnad og bidro til at
dette ble nok et vellykket arrangement for klubben.
Langrennsgruppa i KK takker også gode naboer for
lån av jorder for parkering, og forståelse for ekstra
aktivitet på denne dagen, samt alle som var med å
bidra før, under og etter rennet. Vi håper på like fine
forhold neste år slik at vi også da kan få vist fram
både løyper og dugnadsånden som fortsatt lever i
høyeste grad i klubben vår.
Velkommen tilbake i 2020.

Odin Holen Bekkelund

Ole Solli Kvikstad

Ingen hemmelighet at målet er å videreføre denne aktiviteten også, så de som har
mulighet til å delta har bare å glede seg til
Ungdomsbirken 2020!

Nora Røise.

Ungdommens Holmenkollrenn

Kristoffer Nikkerud

Ole Martinus Fjellby

Det er gøy å gå på ski synes
Marthea S. Huuse.

Felles måltider hvor alle hjalp til, lørdagens gjennomgang av løypa, sosialt samvær,
spenningen før rennet, flotte idrettspresentasjoner ut ifra ambisjonsnivå og treningsgrunnlag, artige historier fra inntrykkene fra rennet, samt interessant messe
i Håkonshallen var altså i sum med på å
gjøre forventningene innfridd og vel så det.

I bua gjorde Unni Slåttsveen, Tor Martin Stensrud og Rune Sommerstad en
god jobb.

På fredag møttes de som ønsket å gå gjennom løypene for å gjøre seg kjent direkte
i Holmenkollen som en del av oppladningen. Da fikk vi stifte bekjentskap med den
berømte «Kollen-tåka», men det satte ingen demper på humøret. Etterpå gikk turen
videre til Sandvika.

Noen var fornøyde med lørdagens resultater og hadde lagt presset bak seg, mens andre nå virkelig skulle vise hva de var gode
for, og det ble mange spennende kamper
for å få et best mulig resultat.
Likevel opplevde vi at det sosiale som
skjedde rundt rennet i minst like stor grad
bidro til at dette ble ei minnerik helg. Derfor håper vi at det neste år er mange 13- og
14 åringer som igjen tar turen til Holmenkollen for å delta på denne begivenheten,
og får oppleve stemningen i Holmenkollen
på nært hold.

På lørdagen var været heldigvis litt bedre,
og KK-løperne gjennomførte 3 km i klassiske stil. For det som ikke hadde deltatt
tidligere var det nok ekstra spesielt å gå
rundt i løypa med masse folk som stod og
heiet alle steder. Det at vi, sammen med
naboklubbene, fordelte de voksne og søsken som var med som heiegjeng rundt i
løypa var en ekstra motivasjonsfaktor for
å gi det lille ekstra, selv om man var sliten
da man kom til Hellnerbakken. Dette førte
til mange gode sportslige resultater.
På søndag var det klart for 3 km fristil.

Ole Solli Kvikstad.

Kristian Strøm.

Gjennomgang av løypa med
hele gjengen har blitt en
tradisjon.

Trangt om plassen, men veldig sosialt.

Her er Nora Røise på vei opp «Hellnerbakken».

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

Strandgata 20, 2821 Gjøvik
2847 Kolbu

Tlf. 61 16 73 68
Mobil: 996 46 860

23 20 60 01
gjovik@nordea.no
www.nordea.no

Kolbulinna 996, 2847 Kolbu
Catering - Middagsservering - Take away

For bestilling ring tlf. 908 66 011

Gjøvik og Hønefoss

Tlf. 03880
unicon.no

Spør oss om løsninger
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Kolbu/KK + Skreia = sant
Bakgrunn:
Både i Skreia og Kolbu sliter vi med et stort
nok antall spillere, for å kunne stille rene
klubblag i aldersbestemte klasser for jenter
og gutter. Dette gjelder spesielt fra aldersgruppen 12 år til 19 år. Begge klubbene har
ønsket å få til samarbeidslag med FK Toten
for gruppen 15 og eldre, men da uten å stå
som ”moderklubb” i FK Toten. Dette var
ikke en ønsket samarbeidsmodell for FK
Toten. Det må vi både akseptere, men også
ta konsekvensen av for å tilrettelegge best
mulig for egne medlemmer, sett i forhold
til klubbenes ambisjoner. Med bakgrunn i
dette, ble det inngått en samarbeidsavtale
mellom Skreia IL og Kolbu/KK.
Filosofien som ligger bak er at med litt
større grupper kan vi lykkes med å gi et
godt tilbud til alle. Både de som synes fotball er så gøy og har lyst til å legge ned
mye tid på fotball, men ikke minst til de
som synes fotball er gøy og at et par fotballøkter i uka er nok.
For klubbene er det avgjørende å holde på
spillerne så lenge som mulig. De som har
et “avslappet” forhold til fotball i dag, er
kanskje de som virkelig blomstrer om noen
år dersom vi klarer å holde dem i fotballmiljøet. Samtidig kan vi gjennom et godt
tilbud i alle aldersklasser legge forholdene
til rette, slik at grunnlaget for individuell

Skreia/Kolbu/KK G 14-15
Spillertropp
Kristian Ulsrud Bergum
Andreas Kvamme
Emre Molstadkroken
Petter Sommerstad
Engebret Narum
Martin Stikbakke
Ole Magnus Dalby Sandvik
Henrik Holthe
Peter Våga Holten
Jesper Brodshaug Langgård
Marius Lundsten
Sigurd Pedersen
Kristoffer Finsveen
Mats Sønsteby

Even Eklund
Oliver Worrall
Even Bjerregård
Jørgen Leirvoll
Andreas Heggheim Berge
Eirik Bøe Taiet
Håkon Sveum
Even Molstadkroken
Nobpharit Beew Kliplamduan
Aleksander Sulland
Henrik Sulland
Linus Odenrud
Julian Gonstad

Ole Johs. (ryggen til) på spillermøte med G15.

utvikling blir det aller beste. Vi ønsker å se
hver spiller sitt behov, og tilrettelegge så
den enkelte har glede av fotballen.

dette skal vi utvikle talenter som kan løfte
seniorfotballen i klubbene og rekruteringen mot Raufoss som regionens flaggskip.

idrettslag og på denne måten klarer vi å
skape tilhørighet for medlemmene i sine
respektive klubber.

Formål:

Det er viktig for klubbene våre å se helheten. Ta vare på og utvikle miljøet vi
sammen skaper i lokalsamfunnet og på
våre fantastiske anlegg. De som ikke nødvendigvis ønsker å bli fotballspiller, er det
viktig for oss at vi kan holde tett kontakt
med slik at vi holder dem innen idretten.
Enten ved å legge til rette for andre grener eller roller for å utvikle unge ledere,
dommere, trenere for å nevne noe. Dette
er hvordan vi mener at vi bygger gode

Gjennom vinteren har vi kommet godt i
gang med treninger for felles lag. Vi har
fått til gode treningsgrupper med godt miljø, og så langt fungerer samarbeidet slik vi
håpet. Pr. dato har vi kommet i gang med
seriespill, og vi ser allerede resultater av
treningsgrunnlaget som er lagt ned gjennom vinteren. Vi gleder oss til resten av
fotballsesongen, og minst til å se flere resultater av det spennende samarbeidet som
er startet.

Klubbene skal hver og en bidra til at vi
beholder flest mulig spillere lengst mulig. Dette skal vi få til gjennom å gi et bedre tilpasset tilbud til flere, med fokus på
hvor mye utøverne ønsker å trene. Målet
er å skape et positivt og trygt trenings- og
idrettsmiljø som sikrer god rekruttering av
fotballspillere i kommunen og hvor alle
føler at de blir sett, ivaretatt og stimulert
til utvikling uansett ambisjoner. Gjennom

Treningsgruppa består av 26 motiverte
gutter som trenes av Ole Johs Engelien,
som forøvrig har med seg et glimrende trener/lagleder team på feltet. Vi har meldt på
et 11 og ett nier lag i G15. I tillegg har vi
ett lag i G14 hvor tanken er at en del yngre
spillere skal hospiterer.
Det var en spent gjeng gutter som møtte
til sesongens første trening i november.
Så mye var nytt, trenere, støtteapparat

og medspillere. Hvordan ville dette bli?
Noen var nok litt skeptiske, men de aller
fleste gledet seg til nye utfordringer. Slik
vi har sett spillergruppa fungere, både sosialt og sportslig fremstår de som en gjeng
fotballspillere som stortrives. Humoren
sitter løst og smilet er på plass En viktig
faktor har vært kveldsmaten etter trening
slik at guttene har fått blitt bedre kjent.
Takk til foreldrene som har sørget for det.

Gutta har trent sammen gjennom vinteren,
og er virkelig et lag i utvikling. Alle våre
spillere har tatt store steg i løpet av vinteren, så det blir virkelig morsomt å følge
dette laget videre gjennom sesongen. Når
de får vårsesongen på seg til å få kjørt inn
samspillet skikkelig er dette et lag som
virkelig kommer til å bite fra seg i høstsesongen.

G15 etter 1-1 i serieåpningen mot Brumunddal.

Laget har trent jevnt og trutt gjennom vinteren med et snitt på 4 økter i uka, i tillegg
til en del kamper. Ole Johs er en engasjert
og ikke minst dyktig trener som er opptatt
av å utvikle guttene til å ta neste steg på
fotballbanen og kunne bli kommende seniorspillere i egne klubber eller høyere i divisjonssystemet. Med sin spiller og trener
bakgrunn veit han hva som må til.
Treningskampene i vinter ga mange svar
om at guttene hadde utviklet seg gjennom
vinteren. Det var en motivert gjeng som
endelig var klare for seriestart, det er jo
nettopp seriekampene som er drivkraften
når snøen laver ned, det er -15 og sur vind
og Ole Johs og fysisk trener Øyvind kjører
sine økter.
Når dette skrives har G15-1 spilt to seriekamper med resultatene 2-2 mot Brumunddal og seier 5-0 over Gjøvik-Lyn.
G15-2 har vunnet begge sine kamper og
G14 reiste hjem fra Fagernes med 3 poeng.

Kolbu/KK - Skreia - LSK G 13
G13 laget er et samarbeid mellom Kolbu/
KK-Skreia og Lensbygda. Vi er til sammen
12 spillere. Trener for laget er Geir Åge
Smedsrud. Vi startet kampsesongen med
Flisekompaniet-cup på Hamar. Her spilte
gutta god fotball. Vi hadde ikke helt marginene på vår side, og burde ha vunnet to
av tre kamper på lørdag. I stedet ble det to
uavgjort og et tap.
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Vi har hatt stort fokus på det sosiale i denne gruppa. Spillerne kommer fra tre ulike
klubber, og det har vært viktig for oss å
få de til å bli en sammensveiset gjeng. Vi
har derfor hatt ulike sosiale aktiviteter som
bl.a. ake-dag og gaming-kveld.

Trener: Ole Johs. Engelien
Ass.trener: Ola Bergum
Fysisk trener: Øyvind Pedersen
Lagleder/Oppmann: Roar Finsveen
Lagleder: Stig Rasten Leirvoll
Lagleder: Trond Lundsten

Vi ser at gutta trives godt sammen og gleder seg til å reise på treninger og kamper.
Alle gleder seg til Fåbergcup i slutten av
sommerferien, men jeg tror de fleste er
enige om at årets høydepunkt blir Ottacup,
der vi avslutter årets sesong. Om det er
fotball, julebrus eller sene kvelder som er
trekkplasteret her vet vi ikke. Mest sannsynlig er det en god blanding.

Foreldrevettregler
for Kolbu/KK
●
●
●

●

●

●

●

●
●

●

●

●

●

●

Respekter klubbens arbeid.
Husk at klubben drives på dugnad
Husk at det er barna som driver
idrett – ikke du
Respekter treneren, hans/hennes
arbeid og anerkjenn ham/henne
overfor barna dine
Lær barna folkeskikk.
Gå foran som et godt eksempel
Lær barna å tåle både medgang
og motgang
Motiver barna til å være positive
på trening
Vis god sportsånd og respekt for andre
Ved uenighet, snakker du med den
det gjelder – ikke om!
Still deg spørsmålet: «Hva kan jeg
bidra med for et bedre tilbud til egne
og andres barn?»
Husk at det viktigste er at barna trives,
har det gøy og har et tilbud
Barn og ungdom gjør ikke som du sier,
men de gjør som du gjør.
Vær et godt forbilde!
Kolbu/KK ønsker foreldre som er
inkluderende og som fokuserer på
gruppen fremfor enkeltindividene
Engasjerte foreldre som bidrar og er til
stede holder barna i dretten lengre.

G14 jubler for tre poeng borte mot Fagernes

Odd Henning Haavi Transport
Kveldsmat med G13 på Lensbygdaplassen.

En liten rast

Odd Henning Haavi
Transport

2859 Kapp

Tlf.: 90 10 57 91

før og etter trening og kamp!
Tlf.: 61 16 65 90

www.hveemelektro.no

Alt innen

ELEKTRO-INSTALLASJONER
Mix Bilittkiosken AS
Totenvegen 467, 2848 Skreia
Tlf. 61 16 32 48
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Skreia/Kolbu/KK J 13-14
Det har allerede gått ett år siden forrige klubbavis kom ut, og jammenmeg skjer det da
litt på ett år. Jeg regner med at mange følger
med på det som skjer rundt de ulike lagene i
klubben vår, men ettersom vi hadde en veldig bra fjorårssesong, tenker jeg at det er på
sin plass å fortelle litt om dette her også.
Sesongen startet litt trått, men jeg og far, som
da var med meg som trener, så mye fotball
og masse utviklingspotensiale i disse treningsivrige jentene. Og som i alt annet, må
man trene på ting for å utvikle seg; noe jentene er veldig gode på. De er ikke på trening
for å bli trent, men for å trene, og det er faktisk en vesentlig forskjell. Vårsesongen gikk
greit, og vi spilte oss bedre og bedre kamp
for kamp.
I slutten av juli dro vi innover til Oslo og
Ekebergsletta for det som virkelig skulle bli
et eventyr for både store og små. Vi kom i ei

tøff pulje og spilte på baner som absolutt ikke
lignet på banene kara i Kolbu lager til oss, så
fokus måtte være på topp hele tiden. Vi tapte
for Sotra i den første kampen, og i kamp nr
to var det Skeid som sto for tur. Skeid har et
godt rykte på seg, og da de snappet ballen
fra vårt avspark og scorte etter 5 sekunder,
kjente jeg at svetten piplet (ja, det var veldig
varmt også). Ville vi tape tosifret??
Men de tøffe Kolbujentene bet tenna
sammen og trosset varmen og vondter her
og der, og vi tapte til slutt 3-0, men var godt
fornøyde med det vi til da måtte betegne som
sesongbeste. Da oppgjørets time kom, viste
det seg at Skeid skulle vinne hele J13-klassa,
og vi var et av de lagene som ga dem tøffest
motstand. Jeg synes alltid at det er morsomt
når motstanderen interessert spør hvor Kolbu (helst med helt feil trykk) kommer fra. Da
har vi gjort inntrykk.

For å gjøre en lang historie litt kortere, kom
vi til B-sluttspillet. Det betydde at vi fikk
en kampfri dag, der vi kunne heia på G14
som også var med på Norway Cup. Vi fikk
også god tid til restitusjon og å rusle rundt på
Ekebergsletta og prøve mange morsomme
aktiviteter der. Vi var til og med så heldige
at vi vant pizza til hele laget; helt perfekt. Vi
lå på Kjelsås skole, så vi rakk både et besøk
på Teknisk museum og flere bad i Akerselva
under oppholdet. Reiseavstanden til Ekebergsletta var ca en time med kollektivtransport, men det er jo gode minner å sitte som
sild i tønne på en trang buss også;)
Dag 6 av Norway-cup-historien er her og
sluttspillet begynte for vår del, så nå var det
jo vinn eller forsvinn. I 1/16-finalen vant
vi 6-3 over Heming, og senere samme dag
måtte Lyn pakke sakene sine og forlate Ekebergsletta. Det sto 4-4 etter ordinær tid, men
Ingeborg avgjorde, med venstre til og med,
kampen i vår favør, og vi måtte gjøre oss
klare til kvartfinale mot Strindheim. Dette
ble dagens tredje kamp og vi måtte virkelig
mobilisere alt vi hadde av krefter og psyke
til nok en tøff kamp. Spillertroppen vår var
bare 11 stykker og det er jo ikke for mange
med tanke på at vi spilte 9er. Kampen vinner
vi 4-2, og det er bare å gjøre seg klar for enda
en dag med fotballeventyr.
Ettersom vi bodde et stykke unna Ekebergsletta, var det bare å vende nesa tilbake til
Kjelsås, ta en kjapp dusj og gjøre klar utstyret til morgendagen, for kl 10.00 dagen etter
skulle vi møte nok et Lyn-lag, og denne gangen var det snakk om semifinale
Denne
kampen ble også tøff, med straffespark og
redninger på strek, men etter full tid står det
fortsatt 0-0. Det er nok en gang klart for Golden Goal. Klokka tikker og går, men 4 minutter ut i andre ekstraomgang får vi frispark
fra midtbanen, og hvem andre enn kaptein

SPESIALIST PÅ FIAT
Deler og service

Vi støtter
lokalidretten!
Storgt. 79, 2830 Raufoss

SLITEDELER OG UTSTYR

SMØREMIDLER FÅR DU HOS OSS
VI FØRER NÅ BANNER BATTERIER!
Vi reparerer alle typer landbruksmaskiner.

Tlf. 61 19 19 30
www.elitebil.no

DELELAGER OG SERVICE - GODKJENT BILVERKSTED

 
der!
- Ei krone her, og ei krone

KIWI EINA

61 19 52 61

Skinn og pinnekjøtt av
Gammel norsk Spælsau
fra gården Kvikstad Søndre i Kolbu

MAN-FRE

LØRDAG

07-21 07-21

Nora, setter ballen utakbart for keeper og VI
ER I FINALEN AV NORWAY CUP!!
Den gleden man er i når noe sånn skjer, kan
ikke beskrives med ord, men som de erfarne
idrettsfolkene vi har blitt, visste vi at vi måtte
roe ned og restituere så godt vi kunne til finalen senere på dagen, der vi skulle møte Heggedal. Vi kjemper godt men Heggedal, med
en tropp på hele 17 spillere, blir ett nummer
for store for oss, og vi taper til slutt 5-1. Men
å vinne andreplassen, var langt unna det vi
hadde turt å drømme om på forhånd, så fort
den første skuffelsen hadde lagt seg, var vi
strålende fornøyde. Vi må også takke for
den fantastiske støtten vi fikk av vår trofaste
supportergjeng; kjempeviktig for å bygge et
godt lag!
Det var også litt småmorsomt at foreldre som
ikke var med, kastet det de hadde i hendene,
skulket jobben og fortet seg innover for å
støtte oss i finalen. Det varmer! I tillegg fikk
vi massevis av støtte fra kjente og for meg
ukjente gjennom Facebook. Jeg kjenner at
jeg er kjempetakknemmelig som fikk lov til
å være med disse fantastiske jentene på dette
utrolige eventyret.
Et par uker senere var vi på Fåberg cup som
er ei 7er turnering. Der kom vi til a-sluttspillet og endte til slutt på en meget akseptabel
4. plass. Og selv om høstsesongens seriespill
ble tøft, dro vi i land puljeseieren i 2.divisjon; enda en prestasjon vi er meget godt fornøyde med. Vi avsluttet sesongen med Ottacup. Der hadde vi med et J13 og et J12 lag.
J13 fikk tøff motstand for de møtte mange
J14 lag, og røk ut i 1/8-finalen, der de taper
for Otta, som vinner hele J13-klassa.

S.K.R.E.KK: Skreia, Kolbu, Reinsvoll, Eina, Kolbukam jenter 14 år.

Kolbu/KK - Skreia jenter 13 år.

KK lenger, men vi har startet et meget godt
samarbeid med Skreia, Eina og Reinsvoll.
Tar vi forbokstavene i alle klubbene får vi
S.K.R.E.KK, så lag som skal møte oss, kan
bare passe seg;)

sjoner på vår banehalvdel og gjerne skaper
noen farlige situasjoner på motstanderens
halvdel. Dette er jo også ting vi trener på, for
vi ønsker å være like farlige på cornere og
dødballer denne sesongen, som den forrige.

Et samarbeid måtte til for at alle klubbene
skulle ha mulighet til å stille jentelag, og i
skrivende stund er vi 28 spillere i gruppa. 13
er født i 2005, 12 i 2006 og 3 i 2007. 7 av
06/07-modellene hører til Kolbu/KK, mens
resten av de yngste hører til Skreia. I serien
har vi meldt på et 11’er lag i J14 klassa og et
9’er lag i J13 klassa. Begge lagene er også
meldt på i Adidas Cup som er et uoffisielt
NM for jenter og gutter fra 13 år. 11er laget distribueres av Kolbu/KK, mens det er
Skreia som har hovedansvaret for 9er laget. I
tillegg har vi et lag Eina/Bøverbru/Reinsvoll
J17, som også trenger hjelp av oss gjennom
sesongen.

Når vi er såpass mange jenter, trenger vi også
flere rundt laget. Dessverre ga far (Bjørn eller Bjørnis som han også ble kalt) seg etter
forrige sesong, men vi er så heldige at Sindre
Haugli Pedersen og Magnus Reinsby Gihle
er blitt med på trenersiden, mens Harald Amlie er oppmann. Fra Skreia er det Tom Bjerregård som har hovedansvaret. Lars Østerud er
med som keepertrener og Knut Rødningsby
er oppmann.
En annen stor forandring i år er jo at vi har
begynt å spille 11er! Det er kjempemorsomt,
men jammenmeg er banen stor. Vi spiller jo
på samme bane som a-laget vårt gjør, og vi
merker virkelig at det er store rom å dekke,
så kondisen må være på plass. Det er godt
at vi løp mye 15-15 i vinter jenter;-) Det er
i alle fall noe vi får igjen for nå. Stor bane
stiller også større krav til å ha godt tilslag på
ballen, slik at vi får den unna farlige situa-

Lund
Frisørsalong

as

Tlf. 61 16 78 40

Rørlegger med
over 30 års erfaring
i bransjen!
Riving
Sprengning
● Anleggsgartner
●
●

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

Elisabet

Våre dyktige A-lagstrenere har ansvaret for
fotballskolen: Trond Linnerud, Umar Q. Malik
og Jon Harald Bakkelund. A-lagsspillerne er
selvsagt også med som instrukktører. I tillegg
kommer Kike Tinoco fra Raufoss Fotball.

Alle deltakere får ei pakke
som inneholder:
● Fotball ● T-sjorte og bag/sekk
● Lunsj, frukt og drikke begge dager
● Diplom for deltakelse og is

Pris pr. person: Kr. 500,- Søskenmoderasjon!
Påmelding innen tirsdag 18. juni til:
Elisabet Storskogen,
934 94 758 - kolbumor3@hotmail.com
Frank Nyhus,
918 33 448 - franknyh@gmail.com

BYGGEVARER
● TREMATERIALER

Vi lagerfører
DRENSRØR og
OVERVANNSRØR

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

KRABY, 2850 LENA

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

Vi håper på mange morsomme fotballminner
denne sesongen også, og at jentene trives og
utvikler seg godt på fotballbanen. Vi håper
også at vi ser akkurat deg på kampene våre,
og vet du om noen som har lyst til å spille
fotball på et lag med jenter som vil noe med
fotballen, så er det bare å sende dem på prøvetrening sammen med oss.

På KK-plassen
Lørdag 22.6: Kl. 10.00 - 15.00
Søndag 23.6: Kl. 10.00 - 15.00

●
●

ENTREPRENØR

Vi må ikke glemme at vi er et ungt J14 lag,
og dessverre har vi også ett par jenter ute med
langtidsskader. Vi krysser fingrene for at de
er tilbake på banen så fort som mulig. J13 er
foreløpig ubeseiret i cup og serie, og i tillegg
til noen jevne kamper har vi slått Lillehammer 9-1 på bortebane og Hadeland 10-0 på

Ellers så er Eskilscup i Sverige årets høydepunkt. Dit reiser vi helt i begynnelsen av
august, og vi reiser sammen med G14- og
G15-lagene våre. Vi skal også være med på
Fåberg-turneringa og Otta-cup, så det er mye
spennende å se frem mot.

Kolbu/KK Fotball arrangerer Tine Fotballskole 22. - 23. juni

Jeg var på Otta-cup helga etter også, og da
gjorde Otta-jentene det godt i spill mot jenter
på 15 og 16 år, så det var et godt og fysisk
sterkt lag vi røyk ut for. J12-laget gikk ubeseiret gjennom turneringa, men pga barnefotballbestemmelsene, er det ikke sluttspill i
12-års-klassa. Det aller siste som skjedde i
fjorårssesongen var en flott avslutning/julebord hjemme hos Linn og oppmann Anne/
Roy.
Fjorårssesongen blir jo fort historie, og jeg
regner med at dere er spente på å høre litt om
denne sesongen også. Det er jo en del endringer. For det første heter vi ikke bare Kolbu/

I fjor spilte vi i 2.divisjon, mens i år har vi
dristet oss til å melde på i 1.divisjon. Det
merker vi er tøffere, men vi har hittil spilt
to J14 kamper med et sterkt uavgjort resultat
mot Ottestad og 2-1 sier borte mot Brumunddal. Adidas-cup-kampene har dessverre blitt
litt for tøffe, så vi er ute av den.

hjemmebane. På jentesiden er det slik at vi
bruker vårsesongen til å prøve å kvalifisere
oss til Elite-divisjonen på høsten, så det blir
jo spennende å se om vi klarer dette.

Mobilnr. 918 56001
halv-fa@online.no - www.farasengen.no
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Spillerstall Kolbu/KK - 4. divisjon 2019
3

1

Foran fra venstre: Homayun Mohammadi, Pål Jørgen U. Slåtsveen, Henrik G. Myhre, Kristian O. Bjørnerud, Lars Møllerhagen, Sander Henriksen, Simen Engelien, Pål Ødemark og Lars Ødemark.
Bak fra venstre: Vidar Pedersen, Jon Harald Bakkelund (trener), Simen Stensrud, Henrik Stensrud, Sindre H. Pedersen, Tov Dyste, Øystein Nygård, Håvard G. Myhre, Emil Bakkelund, Trond Linnerud
(trener), Terje Stensrud (oppmann) og Umar Q. Malik (hovedtrener).

En treningsvillig gjeng med godt potensiale
Årets utgave av Kolbu/KK Fotball i 4. divisjon, er en forholdsvis liten tropp - sårbar for skader og forfall, men allikevel en
treningsvillig gjeng med godt potensial til
å gjøre det bra i årets serie.

Årets trenerteam: Trond Linnerud (t.v.), Umar
Q. Malik og Jon Harald Bakkelund.

Årets trenerteam består av Umar Malik,
Trond Linnerud og Jon Harald Bakkelund.
Umar har hovedansvaret for gruppa, med
god hjelp av Trond som kjenner gutta godt
fra tidligere og Jon Harald med ansvaret
for den fysiske biten, har vi trua på at laget skal kunne bite godt fra seg og berge
plassen i 4. divisjon, som skal halveres før
sesongen 2020.
I skrivende stund er vi godt i gang med sesongen, og har plukket med oss 10 poeng
på seks kamper, noe vi er fornøyde med på

vei mot målet om å fortsatt være i 4. divisjon når sesongen er over. Som vi skrev
innledningsvis har vi en litt for liten stall,
og noen sentrale skader i de første kampene har gjort oss ekstra sårbare.

Vi utfordrer trenerteamet, alle spillerne og
ikke minst støtteapparatet om å brette opp
ærma, blø for drakta, og ikke minst ofre
det som ofres må for at sesongens målsetting blir nådd.

Men når det ser litt mørkt, finnes det alltids
”lys i tunellen” og vi er veldig glade for
at Ådne Skogsbakken, Stian Hallingstad
og ikke minst ”gamletreneren” Micael Urrang har kommet inn i stallen. Dette gjør
at vi skal kunne stå godt rustet til å møte
resten av sesongens utfordringer.

Vi oppoppfordrer alle til å møte opp på
våre kamper, samt følge oss på:
www.kolbukk.no
eller vår facebook gruppe.
Men husk fotball er alltid best på stadion !

Årets J12 lag består av jenter fra tre årganger. I tillegg til jentene født i 2007 er
det med ei jente født i 2008, og i år har vi
fått med 4-5 jenter som er født i 2009.Vi er
med i samarbeidet med Skreia, men foreløpig er det ingen Skreiajenter på laget vårt.
Vi skal egentlig spille 9er fotball med
større bane og offside i år, men har valgt å
melde på et 7er lag. Både fordi vi var færre spillere da vi skulle melde på lag, men
også av sportslige årsaker. Men ser at det
også er greit for 2009-jentene som spilte
5er i fjor, at de får prøve seg på 7er før de
må over på enda større bane.

I vinter har 07- og 08- jentene hatt tilbud
om trening hver tirsdag i gymsalen på Kolbu skole. Det har vært fint å kunne leke litt
med ball, og øve på teknikk og annet.Disse
treningene er det Erik Gran som har stått
for. Sammen med ham vil også fjorårets
trener Peder Leirdal fortsatt trene jentene i
sommer. Pga snøvær fikk vi kun en trening
ute på gress før første kampen, men nå er
vinteren over og vi gleder oss til fortsettelsen på fine grønne baner.
I år som før skal vi delta på Fåbergturneringen og på 3mot3-turneringen på Lena.
Dette gleder vi oss til.

5

Tor Oddmar Lillereiten

Håvard Gramm Myhre

Tov Magne Dyste

Simen Stensrud

33 år
Sivilstatus: Forlovet, 2 barn
Yrke: Maskinfører
Tidligere klubber: Kvam,
Raufoss, Vardal, Fron, Vind,
Gjøvik FF, Redalen (lån).
Favorittlag: Man U
Favorittsp.: Paul Scholes/
Peter Schmeichel

23 år
Sivilstatus: I et forhold
Yrke: Glassmontør
Andre klubber: Bøverbru,
Raufoss
Favorittlag: Liverpool
Favorittspiller: Steven
Gerrard

23 år,
Yrke: Student,
Favorittlag: Arsenal
Andre klubber: Ingen

23 år
Sivilstatus: Singel
Yrke: Blikkenslagerlærling
Andre klubber: Ingen
Favorittspiller:
Ole Gunnar Solskjær
Favorittlag:
Manchester United

11

8

Henrik
Bjerkvoll Stensrud
24 år
Sivilstatus:Singel
Yrke:Operatør
Andre klubber: Raufoss,
Vardal, Gjøvik Lyn, Redalen
Favorittlag:Arsenal
Favorittspiller:
Thierry Henry

Kolbu/KK - Skreia J 12

4
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Sindre Haugli Pedersen

Pål Ødemark

21 år
Sivilstatus: I forhold
Yrke: barneskoleassistent
Andre klubber: Gjøvik-lyn
Favorittlag:
Manchester United
Favorittspiller:
Cristiano Ronaldo

28 år
Sivilstatus: Samboer
Yrke: Innkjøper
Favorittlag:
Manchester United
Favorittspiller:
Gennaro Gattuso

20

22

7

Kristian
Omdahl Bjørnerud
23 år
Sivilstatus: Singel
Yrke: Fabrikkarbeider
Tidligere klubber:
Eina, FK Vestre, Raufoss,
Søndre Land
Favorittlag: Liverpool
Favorittspiller: Messi

17

19

Petter
Tallerud Bakkelund

Pål Jørgen
Unnli Slåtsveen

21 år
Sivilstatus: Ugift
Yrke: Student
Andre klubber: Raufoss
Favorittlag: Manchester
United og Roma
Favorittspiller: Jon Harald

23 år
Sivilstatus: Singel
Yrke:
Regnskapsmedarbeider
Andre klubber: Ingen
Favorittlag: Arsenal
Favorittspiller:
Aaron Ramsey

23

27

29

Foran fra venstre: Anine, Margrethe, Hedda, Selma og Martine.
Bak fra venstre: Peder, Veronika, Nora Kristine, Mathilde, Vilde, Emma, Christina og Erik.

Håper på en morsom, sosial og sportslig
god sesong. Der det viktigste er at jentene
har det gøy og får utvikle seg.
Lykke til med sesongen!!

REINSVOLL

BILVASK

Spillere
Mathilde Kristensen Gran - Ambjørg
Stuen Lundstad - Selma Kvamme
Vilde Nyberg - Nora Kristine Alm
Christina Røise - Emma Lundhaug
Kleiven - Anine Eriksen Skogli

Henrik Gramm Myhre

Øystein Nygård

Simen Engelien

Hamayun Muhammadi

Lars Ødemark

23 år
Sivilstatus: Singel
Yrke: Glassmontør
Andre Klubber: Raufoss
Favorittlag: Liverpool
Favorittspiller: Neymar Jr

35 år,
Sivilstatus: samboer,
Yrke:
Automasjonsmekaniker
Andre klubber: Lensbygda,
KK, Lena, Toten
Favorittlag:
Manchester United
Favorittspiller: Ryan Giggs

23 år
Sivilstatus: I et forhold
Yrke: Student
Andre klubber: Ingen
Favorittlag:
Manchester United
Favorittspiller:
Cristiano Ronaldo

21 år
Sivilstatus: Singel
Yrke: Livsnyter
Andre klubber:
Husker ikke
Favorittlag: Liverpool

21 år
Sivilstatus: i forhold
Yrke: Produksjonstekniker
Andre klubber: Nei
Favorittlag:
Manchester United
Favorittspiller:
Paul Scholes

Veronika Polun - Selma Bakke
Margrethe Thirud - Hedda Narum
Martine Gran Bjerkeengen - Linnea

30

Eriksen Skogli - Lea L. Skullerud,

33

13

21

45

Mathilde Håkensen Molstad.
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Narumsgården, 2850 Lena
Tlf.: 61 16 00 80

2848 Skreia
Tlf.: 61 16 41 70

Tlf. 905 96 806

Sander Henriksen

Lars Møllerhagen

Emil Bakkelund

Stian Hallingstad

Fabian Løken Ringvold

21 år
Sivilstatus: I et forhold
Yrke: Butikkmedarbeider
Andre klubber: Kapp og
Skreia
Favorittlag:
Manchester United
Favoritt spiller:
Cristiano Ronaldo

23 år
Yrke: Student
Favorittlag: Kolbu/KK
Favorittspiller: TorO

21 år
Sivilstatus:Singel
Yrke: Produksjonsoperatør
Andre klubber: Raufoss,
FK Toten og Eina
Favorittlag:
Manchester United
Favorittspiller: Lars Ødemark, når han er i form

22 år
Sivilstatus: Singel
Yrke: Student
Andre klubber:
Hasle-Løren
Favorittlag:
Manchester United
Favorittspiller: Chiellini

24 år
Sivilstatus: I et forhold
Yrke:
Barnehagelærer-student
ndre klubber: Raufoss
Favorittlag:
Manchester United
Favorittspiller:
Daniele De Rossi
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Klubbsida
Verv og posisjoner fra årsmøte 2019
Fungerende
leder:
Nestleder:

Kai Henning Stensrud
kaistens@online.no

907 72 619

Rune Sommerstad
rusommer@online.no

959 61 250

Sportslig leder: Per Ivar Bekkelund
991 09 730
per.ivar.bekkelund@gmail.com
Økonomi:

Elisabeth Storskogen 934 94 758
elisabetstorskogen@hotmail.com
Magnus Bjerkeengen
bjerkeengen@hotmail.com

Sekretær:

Ann-Christin Snoen
acsnoen@gmail.com

Klubben vår drives etter idrettens organisasjonsverdier:
Frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd.
Ut fra dette har vi tydeliggjort hva som skal prege oss og
klubben vår. Verdiene våre beskriver hvordan vi er og
hvordan vi vil bli.
All aktivitet i IL Kolbukameratene skal bygge på grunnverdier som
● Trygghet
● Inkludering
● Glede
● Engasjement
● Respekt

951 75 459

IL Kolbukameratenes verdier:

Anleggsleder: Øyvind Nikkerud 480 57 924
ingr-nyg@online.no
Hyttekomitè:
Varamedlem:

Barneidrett:

Line E. Thirud
908 26 065
line.elisabeth.thirud@hafslund.no
Kai Henning Stensrud
kaistens@online.no

907 72 619

Trond Ulsrud
t-ulsrud@online.no

977 39 431

Stine Paulseth
971 24 920
s_paulseth@hotmail.com

Langrenn:
Fotball:

Ole Bjørn Sveum
sveum@bbnett.no

400 89 222

Håndball:

Hanne Ulsrud

901 54 238

Klatring:

Lene Slettum
480 78 801
leneslettum@gmail.com

Innebandy:

Ole Bjørn Sveum
sveum@bbnett.no

Friidrett:

Jan Dagfin Hovde
jan.dagfinn@bks.no

IL Kolbukameratene

400 89 222
938 38 071

Stiftet: 01.12.1935

Vestpåsveen 17, 2847 Kolbu
E-post: post@kolbukameratene.no
Hjemmeside: www.kolbukameratene.no

Kjøp bonusguiden og spar masse penger

Vårt verdigrunnlag
IL Kolbukams arbeid drives etter felles vedtatte aktivitetsverdier for norsk idrett:
Idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.

TIGER
Verdiene skal hjelpe oss til
● å skape et trygt og godt klubbmiljø,
der vi tar godt vare på hverandre
● å skape et inkluderende miljø med gode holdninger,
som fører til et godt treningsklima for alle uansett
bakgrunn. (etnisk opprinnelse, helse, funksjonshemning, alder etc. likeverd)
● å være en klubb der idrettsgleden står i fokus, der barn,
ungdom, voksne og eldre kan ha det gøy sammen, og
det skal også være lov å glede seg over gode prestasjoner
● å være en klubb som skaper engasjement ved å være
åpne og lytte til medlemmene våre
● å fremstå slik klubben ønsker i alle sammenhenger
● å være kjent for godt samarbeid og god oppførsel
Med bakgrunn i dette er vår visjon
”IDRETTSGLEDE I HELE BYGDA”
Vi ønsker å skape idrettsglede i hele bygda, og visjonen
vår er et bilde av den fremtiden vi ønsker for klubben.
Visjonen forteller hvorfor folk er med og gjør en innsats
for akkurat vår klubb. Den sier hva vi skal strekke oss etter
og skape sammen.

Hvilken betydning har ”TIGER” i praksis for vår klubb
Trenere i klubben har
ar et bevisst forhold til;
Trygghet:
 God rollemodell
 Være ute i god tid
 Si hei og takk for treningen
reningen
 Bruke navn
 God informasjon før, under og etter trening
 Gode forklaringer, visualisere/vise øvelser.
Inkludering:
 Alle er velkommen
 Er alle inkludert i lik grad på din treningsgruppe?
 Lage regler sammen med utøverne
Glede:
 Smil og latter
 Variert og lekbaserte aktiviteter.
 Bevisst forhold til bruk av humor og ironi
 Gi rom for ulike ambisjoner
 Hospitering
Engasjement:
 Voksne som deltar sammen med utøverne
 Fremtidsrettet
 Kompetanse
 Fremovermeldinger, tilbakemeldinger, innsats og lydhør
 Samarbeid mellom grupper og klubber
Respekt:
 Ta ansvar for klubbens inventar og utstyr
 Snakke med og ikke om
 Snakk positivt
 Ta innspill på alvor
 Være kjent for et godt samarbeid
 Respekt for tid
 Positivt til allsidigheten
Foreldre i klubben viser trygghet, inkludering, glede,
engasjement og respekt gjennom å;
 Møte tidsnok til trening, kamp og konkurranser slik at
utøveren er klar til oppsatt tid
 Riktig utstyr til trening
ng
 Hjelpe til med praktiske ting
 Snakke til og ikke om
ubb
 Alle er velkommen i vår klubb
esatte etter oppfordring
 Engasjerte og delaktige foresatte
fra trenere
 Vise respekt for klubbens regler og retningslinjer
 Snakke positivt

Nytt rødt krus for 2018/2019
Også i år kan du gjøre en “kaffeavtale” med KK.
For 200,- kroner får du et flott, rødt termokrus
med KK-emblem og du kan deretter fylle kruset
med kaffe, saft, te eller buljong på alle arrangementer i KK’s regi ut 2019.
For 2019 er det rødt krus som gjelder, så kom
og kjøp kruset i kiosken på KK-hytta eller ved å
ringe 907 72 619.

* Kioskvakter
* Kaīekoking
* Vaīelsteking

* Vask og pynt
* Maling etc.
* Div. vedlikehold

DeƩe er både sosial og gøy og du treīer 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

Dette er et samarbeidstiltak mellom Kolbu/KK Fotball,
Kolbu IL og IL Kolbukameratene, og vi oppfordrer 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 275 kroner og gir deg
muligheten til å spare masse penger. Etter fjorårets salg av
guiden, har vi fått tilbakemelding fra flere fornøyde støttespillere som oppgir at de hadde spart opp mot 5 - 6 tusen
kroner.

Basarlotteriet 2019
Til høsten kommer vårt tradisjonelle basarlotteri, med
masse flotte premier. I 2019 vil vi starte loddsalget ca 1. september og trekning vil bli gjennomført sammen med avslutningen på fotballsesongen i slutten av oktober.
Vi håper at alle våre støttespillere er like flinke
til å kjøpe lodd, da dette er en viktig inntektskilde for å få til gode aktiviteter for barn og ungdom i Kolbu.
Dette er også samarbeidstiltak mellom Kolbu/KK
Fotball, 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 basarlotteriet
i 2019.

Takk for løypebidrag
Selv om snøsesongen ble kort, har vi
også i år mottatt mange kjærkommende
bidrag til løype-kjøringen. Vi har også
fått mange hyggelige tilbake-meldinger
for den jobben idrettslaget og våre løypekjørere gjør, for at det skal være flotte
skiløyper både på åsen og framme i
bygda 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 hyggelig
at ”skientusiastene ” setter pris på den

Har du jernskrap som skal vekk ?
IL Kolbukameratene er med og rydder i kulturlandskapet

jobben som nedlegges. Vi har fått tilbakemeldinger som ”takk nydelige skiløyper igjen” og ”nærmere trikkeskinner 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 flotte løyper, som de så tydelig setter pris på.
Tusen takk til dere alle!

Styret

IL Kolbukameratene har i flere år
samarbeidet med Oppland Metall
om å rydde opp i kulturlandskapet
på Østre Toten. Dette arbeidet går ut
på å samle inn jernskrap og videresende dette til resirkulering.
På KK-plassen står det to containere som det kan leveres jernskrap i,
større ting kan eventuelt settes ved siden av (håper dere i størst mulig grad
er flinke til å få jernskrapet oppi containerne).
Vi kan ordne henting, dersom du har så mye eller at tyngde/størrelse gjør
det vanskelig å frakte det til containerplassen. Eneste krav vi stiller, er at
jernskrapet fraktes frem til nærmeste vei hvor det er fremkommelig med
stor lastebil Ta kontakt og vi ordner resten.
Tusen takk til alle som støtter oss ved å levere jernskrap.
Vi minner også om at det ikke er anledning til å legge igjen annet avfall på
vårt område. Vi har dessverre til tider vært plaget med mye annen søppel og
avfall. Dette er noe idrettslaget må betale for å få levert og vi håper derfor at
det blir respektert.
Vår kontaktperson er: Kai H. Stensrud 90 77 26 19

Vi har VIPPS!
Dersom du ikke har med deg kontanter, kan du nå betale inngangsbilletten
eller handle i kiosken med VIPPS. Eller viss du har lyst til å støtte IL Kolbukameratene med et lite bidrag for innsatsen vi gjør med å kjøre skiløyper,
arrangerer fjellturer, ja rett og slett for jobben idrettslaget gjør med å tilrettelegge forskjellige aktiviteter, slik at det skal være et tilbud til de aller fleste
som ønsker å komme seg ut for å trene eller få tilstrekkelig med frisk luft.
Da er det enkelt å bruke VIPPS:

Kunne du i Ɵlfelle tenke deg å hjelpe
Ɵl liƩ på KK-plassen i løpet av året ?

Gjør en “kaffeavtale med
IL Kolbukameratene!

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 guiden
gjennom hele gyldighetsperioden som er 1. mai 2018 - 1.
mai 2019.

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.

Har du litt
tid til overs?
Om du er ung eller gammel spiller ingen rolle,
vi trenger alle som kunne tenke seg å hjelpe Ɵl
med blant annet:
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Vi har fått
nye klubbgensere!
Har du lyst til å vise at du representerer
IL Kolbukameratene ?
Kjøp vår nye flotte klubbgenser og bruk
den så ofte du kan.
Pris
Ved kjøp av 1 stk. 250,- kroner
Ved kjøp av 2 eller flere, 200,- kroner pr. genser

Styret

Og VIPPS så var det gjort!
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Klubbsida

Kolbu Idrettslag er en breddeklubb

Vi er en breddeklubb innen fotball, håndball, og langrenn. Fotball og håndball aktivitetene er i samarbeid med Kolbukammeratene. Disse aktivitetene er det egne
reportasjer på.

Kolbu IL
hovedlaget’s styre 2019:
Leder:
Nestleder:
Kasserer:
Sekretær:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:

Langrenns aktivitetene denne vinteren var
stekt redusert. På grunn av sviktende deltagelse, og ble det ikke arrangert klubbrenn
på Kolbuplassen denne vinteren. Men det
betyr ikke at løypekjøringen har stoppet
opp. Takket være ivrige løypekjørere, med
Jostein Molstad og Ronny Ensrudhagen i
spissen, var det rekord tidlige skispor i lysløypa mellom Kolbuskolen og Kolbuplassen 8. desember var løypene klare.
Det ble som vanlig også kjørt løyper
hele vinteren. Løyper rund Kolbuskolen,
barnehager, og de vanlige rundene Bøverbrurunden, Midtburunden, lysløypa ++,
Det er planer om bytte av løypemaskin så
snart finansiering er i orden.

Anlegg
Fotballbanene har er som alltid i meget bra
stand gjennom hele fotballsesongen. Her
er det mange som har legger ned en formidabel innsats for at våre aktive skal få de
ypperste forhold på fotballbanen. Her kan
det egentlig ikke skrytes nok av de som
har tatt på seg ansvaret for dette.
Hytta har er et samlingspunkt, og vi leier
denne ut både til medlemmer og andre.
Se hjemmeside www.kolbuil.no for mer
info og vilkår.
Dugnadsinnsatsen har vært stor og vil rette
stor takk til alle som har bidratt på alle områder, det er denne innsatsen som gjør det
mulig å gi de tilbudene vi ønsker til våre
medlemmer.
Styret for øvrig vil takke alle som gjør en
fantastisk innsats for å holde aktivitetene i
gang i Kolbu IL

Håvard Kvamme
Hanne Ulsrud Bergum
Frank Nyhuus
Terje Lundby
Nina Bøe Taiet
Ronny Ensrudhagen
Per-Ivar Bekkelund

Leder
hyttekomite: Marita Isabelle
Lundhaug Kleven
Varamedlem: Jens Petter Ødegård

Løypekjøring i lysløypa.

Kolbu IL
Narumsvegen 55, 2847 Kolbu
Kontaktinfo: post@kolbuil.no
Hjemmeside: http://www.kolbuil.no/

Trikkeskinner i Kolbu.

VRAKPANT:

KONTANT
UTBETALT

3000,-

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

Planen er å ha en bane klar til prøvespill
før sommeren. Det vil i første omgang
være 5 permanente hull + 4 flyttbare, de 4
siste vil bli klargjort etter hvert som nordenden av anlegget er ryddet og klargjort.
Her er alle velkommen til å prøve dette ut.
Følg med på www.kolbuil.no for informasjon om prosjektet.

Selv om hovedfokus i Kolbukameratene
er rettet mot å skape aktiviteter for barn og
ungdom, har idrettslaget også tre etablerte
aktivitetstilbud for voksne. På mandag
formiddag er det en gruppe pensjonister
som samles til trening og sosialt samvær i
styrkerommet på KK-plassen. På onsdager
er det en gruppe voksne som møtes til litt
hardere trening.

spill som er en blanding mellom fotball og
golf. Spillet går ut på å få ballen ned i et
visst antall hull på færrest mulig spark, og
kan spilles enten som individuell konkurranse eller som lagkonkurranse med inntil
4 spillere pr. lag.
Spillet går ut på å sparke en ball fra utsparkstedet og ned i et hull på færrest mulig spark. Banen hvor sporten spilles består
ofte av 9 eller 18 hull. Fotballgolf spilles
med vanlige fotballer, i tillegg brukes et
scorekort som fylles ut fortløpende. Vinner
er den/de som har brukt færrest spark totalt
på alle hullene.
Fotballgolf er et lavterskeltilbud fra 6 årsalder og oppover samt fra den som aldri
har sparket en ball før til den proffe.
Plankart over fotballgolf og anleggsutvidelser på Kolbuplassen.

Hver torsdag fra september til uti juni treffes en gjeng i sin beste alder (fra 16 år til
pensjonsalder) på KK-hytta til felles treningsøkt inne eller avtalt tur ute i naturen.
Tossdasstrimmen har i flere år hatt instruksjon av Lene Slettum og Vigdis Lynne.
Nytt av året er en fordeling av treningsopplegg på flere. Dette har gitt oss nye innspill
til aktiviteter og vi har fått testet ut flere nye
øvelser.
Det vi kanskje husker best fra vintersesongen er trugeturen på Totenåsen med hodelykt. Her var vi 10-15 stk som lyste opp
terrenget og tråkket opp løype i nysnøen
før vi avsluttet med en runde i opptråkket
område.

Frank Nyhuus ble på årsmøtet i Østre Toten idrettsråd hedret for sin
store innsats i Kolbu idrettslag og i Kolbu/KK fotball med idrettsrådets
hederspris for 2018.

Opprydding?
Vi betaler ut vrakpant kontant.
Ta kontakt for henting.

Vi er i gang med å etablere fotballgolf
på Kolbuplassen. Kolbu IL har vært så
heldige å blitt tildelt gavemidler fra Sparebankstiftelsen DNB til dette formålet.
Fotballgolfbaner er vanligvis lagt til eksisterende golfbaner, vi mener derimot en
9-hullsbane på en idrettsplass med allerede
mye fotballaktivitet vil bli godt benyttet.

KK har aktivitetstilbud til alle

Frank Nyhuus ble på årsmøte i Østre Toten idrettsråd tildelt rådets hederspris for 2018. Frank er i ordets rette forstand en ekte
ildsjel. I snart 40 år har han stått på for Kolbu idrettslag og for
idretten generelt. Han er et ja-menneske om alltid stiller opp.
Det ville føre for langt å ramse opp alt som Frank har utrettet
for Kolbu IL fra han som 16-åring spilte sin første A-kamp i
fotnall for laget i 1981. I dag står han oppført med rundt 630
A-kamper.

Vi kjøper alt av jern og metaller som
landbruksredskap, lastebiler, busser,
aluminium og alle typer kabel.

Fotballgolf
på Kolbuplassen

For de uinnvidde så er fotballgolf et ball-

Hederspris til Frank

Han startet med styrverv i idrettslag rundt 20-årsalderen og har
siden vært innom det meste av utvalg og komiteer, vært trener
for aldersbestemte lag og nedlagt en enorm dugnadsinnsats på
idrettslagets anlegg. Frank har den dag i dag flere verv både i
Kolbu idrettslag og i Kolbu/KK fotball, der han er leder. Det
var således en vel fortjent person idrettsrådet denne gangen
hadde valgt å hedre. Vi sier gratulerer Frank. Dette hadde du
sannelig fortjent.
KANY
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Styrketrening med Tossdasstrimmen

Ellers har runder med styrketrening inne
på hytta gjennom vinteren gjort at vi har

Astrid Nyborg (t.v.), Astrid Mossevik og Olga Røise er i sving med apparaturene på pensjonstenes
formiddagstrening

merket en del muskler ”dagen derpå” som
vi kanskje ikke visste vi hadde. Vi har god
tro på at dette er helsebringende både for

kropp og sjel. Vi du være med så heng på torsdag kl. 19.00.

KJØLESERVICE A/S

- SALG
- MONTASJE
- SERVICE

 Kjøle- og frysedisker
 Prefabbrikerte kjøleog fryserom
 Luftkondisjoneringsanlegg
 Varmepumper

Line Kristin Karlsen
Sentrumsgata 22, 2840 Reinsvoll

Tlf. 95 91 79 11

Tlf. 47 28 52 52
www.klypp.no

DØGNVAKT
DØGNVAKT

Tlf. 61 13 10 00
Telefax
*  016 013 010 001

 +0Valdres:
* # , 0 610 360 540 50
Avd.
E-post:
, 0*larsen.kulde@lks.no
#, (+*
*,+(
+0
0
0
((
*
(
Pb. 48, 2807 Hunndalen

Industriv. 5, 2850 Lena
Telefon: +47 61 16 17 00
post@martinsen.no
www.litra.no/martinsen-transport-as

Telefon: 476 32 579 - 416 09 032
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Hemligheten bak fire flotte gressbaner

Lysløypeprosjektet på KK
I september 2017 gikk den tinglyste bruksretten til den gamle skiløypa til Kolbukameratene ut, og det var behov for å få
erstattet den med en ny og mer moderne
løypetrasè. Tre år tidligere startet derfor
arbeidet opp med en befaring i det aktuelle løypeområdet og første skisse til den
nye løypetrasèen ble utarbeidet. Deretter
fulgte en prosess med tekniske tegninger,
møter med kommunen, grunneiere og naboer samt søknader om spillemidler, gavetildelinger og ikke minst kontraktskriving,
konsesjon og tinglysinger.
20. oktober i 2016 ble første dugnad arrangert og vi var endelig i gang med den
praktiske delen av prosjektet. Året etter
ble løypetrasèen gravd og planert ut, samt
at brua over elva ble utbedret. På nyttårsaften 2017 var det nok snø til at løypemaskinen kunne kjøre sin første tur i den nye
løypetrasèen. Det første klubbrennet i ny
trasè ble gjennomført 8. januar. Da kunne
de minste løperne som går kortest, gå i lyset fra den nye stadionbelysningen, mens
de eldste gikk med hodelykter ute i de nye
løypesløyfene.
I fjor høst begynte jobben med å grave kabelgrøfter og sette opp lysstolper. Det ble
satt opp stolper i 1 og 2 kilometeren samt
deler av 3,3 kilometeren. I hellinga hvor
det er satt av plass til skileik og langs veien hvor løypetrasèen går inn mot stadion
er det også satt opp stolper. I tillegg kom
det på plass gjerde på brua før årets klubbrennsesong startet.
Vi har vært heldige og hatt to snørike vintre
etter at ny løypetrasè ble ferdige. Vi har på

Befaring i løypetrasèen etter graving og planering. Trond Ulsrud, Ole Christian Kvikstad
og Håkon Kvam.

bakgrunn av tilbakemeldinger fra skitrenerne gjort noen justeringer og brukerne er
nå veldig godt fornøyde med den nye løypa. Vi har også fått veldig positive tilbakemeldinger fra løpere fra andre klubber som
har vært hos oss og gått KK-rennet disse to
årene. Uten løypekjørere blir det imidlertid
ingen mulighet til å bruke den nye lysløypa. Så derfor vil vi benytte anledningen til
å berømme dere som kjører løypemaskinen
for den fantastiske jobben dere gjør i lysløypa og på stadion – Tusen takk!
Etter å ha hatt pause i vinter så starter vi
nå i løpet av våren opp igjen jobben med
å grave kabelgrøfter og sette opp lysstolper. Det er deler av 3,3-kilometertrasèen
som gjenstår. Her stoppet vi opp i fjor høst
da vi traff på både en del fjell og sau. Videre skal det settes opp et luftstrekk fra
KK-plassen for å kunne føre strøm ut i
lysløypenettet slik at det er lys i stolpene
når neste skisesong starter. Når det graves i
grunnen og hogges ned trær og busker blir
det også behov for en del opprydning. Det
vil derfor være en del jobbing med dette
fremover, samt med å fjerne stolper, lykter
og kabler i den gamle lysløypa før lysløypeprosjektet kan sette sluttstrek.
Det har i løpet av disse to årene blitt lagt
ned mange dugnadstimer i dette prosjektet. Tusen takk til alle dere ildsjeler som
har bidratt! En spesiell takk går imidlertid
til Ole Harald Fjelstad og Ole Jakob Hoel.
Uten alle de dagene og timene dere har
brukt på jobbing med graving, kabler og
stolper så ville vi ikke ha vært der vi er nå.
Prosjektgruppa v/Herlaug

Håvard Kvam og Sindre Overen kobler sammen lysstolpene.
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Vi i Kolbu/KK Fotball er heldige som kan
disponere 4 flotte gressbaner. Hemligheten
bak hvordan få til dette skal vi nå prøve å
gi ett svar på. For å si det med det samme
så er ikke hver sesong lik, men gjøremålene blir nok i all vesentlighet likt. Sesongen for gressbanene begynner allerede i
midten av Mars, se oppskriften her:

Kalking:
Utbedring av broa over Lena-elva. Fra venstre: Per Olav Røise, Johan Narum, Odin Bekkelund,
Tor Martin Stensrud, Rune Sommerstad, Trond Ulsrud, Marius Fjellby, Per Ivar Bekkelund og Jan
Kristian Hoel.

Nye æresmedlemmer i KK

Dette har flere effekter, blant annet smelter
snøen raskere og gresset trenger kalk med
tanke på ofte gjødsling.

Børsting/tromling:
Når banene er tørre skal de børstes og
tromles. Hensikten er den samme som når
vi raker om våren. Får bort gammelt gress
samt at vi får tørket opp overflaten raskere.
Tromlingen lager banen jevnere.
Ved gressbrann bør en ha på snarest mulig
reparasjonsfrø med mest raigras. Dette må
rakes ned i underlaget så frøet får fortest
mulig kontakt med jorda. Dersom dere ønsker rask start på veksten, legg på vekstduk på banen så fort som mulig.

Gjødsling:
Øyvind Nikkerud (t.v.), Terje Stensrud og Hans Christian Møllerhagen ble på dugnadsfesten
i Kolbukam hedret med klubbens æresmedlemsskap for sin store innsats gjennom mange år.

Det store høydepunktet under festen
som markerte slutten på en lang periode med investeringer og dugnader i
Kolbukameratene, var utnevnelsen av
tre nye æresmedlemmer. De tre nye
medlemmene, Hans Christian Møllerhagen, Terje Stensrud og Øyvind Nikkerud, har alle gjennom flere år stilt opp
på det meste av dugnader og tatt på seg
ansvarsoppgaver i forbindelse med anleggene.
Når det gjelder Hans Christian og Terje,
så har begge vært aktive inne fotball.
Hans Christian er den spilleren i Kolbukameratene med flest scorede mål,
mens Terje har flest spilte A-kamper.

Begge har dessuten innehatt vervet som
fotballgruppas leder og virket som trenere og oppmenn for yngres lag i mange
år. Terje har også i flere år vært både fotnall- og håndballdommer. Begge har i
hver sin periode vært baneansvarlige på
KK-plassen.
Øyvind har på sin side vært anleggsleder siden 2010. Med sin innsats og
kunnskap har han spart klubben for et
kronebeløp man ikke har oversikt over.
Hverken garasjebygget eller sportshytta
hadde vært i den forfatning det er i dag
uten hans innsats, heter det i begrunnelsen for hans utnevnelse.

Gjødslingen gjøres hver måned fra starten
av mai til slutten av september. Her har vi
egen gjøselplan, for øvrig den samme som
Rosenborg BK bruker.
1-10. Mai
30 kg 11-5-18
1-10. Juni
30 kg 18-3-15
1-10. Juli
30 kg 18-3-15
1-10. August 30 kg 18-3-15
1-10. Sept.
30 kg 18-3-15
Dersom det er fine forhold etter 10 okt,
bruk gjerne litt kalksalpeter.

en klipper varierer helt klart med temperatur og regn. Men, alt fra to til 3 dager i uka
må en påregne dersom en ønsker en tett og
flott «matte».
Dersom du vil ha mønster på banen er det
enkelt og ha på en trommel bak klipper når
du klipper. Dette er en liten hemmelighet
som lager fine mønster i banen.

Vanning/Sand/sprøyting/skjæring
evt. reparasjonssåing:
Det er faktisk en del gjøremål som en bør
gjøre gjennom en lang sesong. Løvetann
og tunrapp er ugress vi ikke vil ha på en
fotballbane. Derfor bør banene sprøytes en
gang i året. Her er det flere varianter å få
tak i.
Banene bruker å få litt hvile rett etter vårsesongen. Da passer vi på å ha på sand. Vi
har på ca. 30 tonn pr bane. Dersom nødvendig tilfører vi gressfrø. Dersom banen
er blitt for tett kan en kontakte Stadiondrift
på Gjøvik for å lufe og skjære banen. De er
også behjelpelige med å ha på sand. Vanning er også viktig dersom det blir tørt.
Dersom det er bløtt bør banen pigges.

KK idrettsplass.

Dersom noen der ute er interessert i gressbaner og ønsker bistand er vi i Kolbu/KK
Fotball klare til å hjelpe til. Vi som driver
med gressbaner i Kolbu har ofte mange
lange gode diskusjoner om klipping,
gjødsling, vanning, pigging osv.
Men, når alt kommer til alt er det jo viktigst det som skjer oppå matta, men en ting
er sikkert. Fotballspillere elsker flotte deilige gressbaner !!!!!
Som vi sier i Kolbu. Fotball skal spilles på
gress. (I all fall fra Mai til Oktober)

Klipping:
Klipping er vel den jobben som en bruker
mest tid på gjennom sesongen. Hvor ofte

Kåre Annexstad trimmer gressmatta på Kolbu Idrettsplass.

VÆRDENS BÆSTE
RØRKOBLING
FRA TOTEN

KANY

Din komplette bilforhandler
●

Oppland/Hedmark, tlf: 95 30 20 77
Oslo og omegn, tlf: 99 00 05 67
●

Totenvegen 780, 2848 Skreia

Teledata Øst Gjøvik AS
Kallerudlia 8, 2816 Gjøvik

Tlf.: 61 18 74 74

Alt innen
skadedyrbekjempelse!

www.minel.no

www.skadedyrkontrollen.as

Bruk ISIFLO for å være helt sikker!

WHERE QUALITY COUNTS - CHOOSE YOUR PARTNER WISELY
Raufoss Water & Gas AS, Boks 143, 2831 Raufoss
Tlf. 61 15 22 24/38 - info@isiflo.com - www.isiflo.no
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BLI KIWI PLUSS-KUNDE
KIWIs PRISLØFTE

VI GIR OSS

ALDRI
PÅ PRIS!

Lena

07.00 - 23.00

61 16 02 33

TAKSTOLER / BYGGKOMPONENTER / ELEMENTER

www.landheim.no
Ansvarlig redaktør: Kai Henning Stensrud
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