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Informasjonsavis fra Siljan Idrettslag 
Distribuert til samtlige husstander i Siljan kommune.

 

BALLKUNSTNER: Det serveres mange harde og målrettede 
spark på SIL Xtra-treningene. Foto Frode Berg.

SIL XTRA: Det var godt oppmøte til årets første ekstratrening 
8. mars, og selv solen tok seg en tur innom. Foto Mari Nordtun

LANDSRENN: Raske Siljan-løpere tok seg frem i løypa under 
landsrennet 9. mars. Foto Knut Erik Olsen

SILJANSPRINTEN: Glitrende innsats under årets fire Sil-
jansprint-skirenn. Foto Gunnar Olsen
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Årsmøtet i Siljan Idrettslag 6. mars
Siljan Idrettslag avholdt sitt årsmøte 6. mars, og samtlige saker ble 
godkjent, kun med mindre kommentarer/tillegg.

Det knyttet seg stor spenning til valget, for det har vært en ut-
fordring å fylle enkelte styreverv. Mangeårig leder Johan Smit 
ønsket ikke gjenvalg på årsmøtet, og ble behørlig takket av. Få dager 
senere, på forlenget årsmøte, ble han imidlertid hanket inn igjen 
som leder, da det skulle vise seg vanskelig å finne en erstatter. Styret 
og idrettslaget veldig takknemlige for at Johan stiller nok et år som styreleder!

Andre som gikk ut av hovedstyret, var Mariann Kløverød, Solfrid Tveitan, Viggo Sikane og Mari B. 
Nordtun. Nye styremedlemmer er Øydis Strandgård, Cecilie Olsen, Thomas Høiset, Elisabeth Høines, 
Roger Hoksrød og Gunn Tove Heisholt. I tillegg ønskes Dag Kjær velkommen som styremedlem, etter at 
årsmøtet vedtok å innlemme freestyle-klubben i Siljan Idrettslag. 

Verv / Ansvar Navn Tlf. mob. E-post 

Leder Johan Smit 922 95 839 post@siljanil.no 

Nestleder Frode Berg 992 39 765 frode.berg@skole.skien.no 

Sekretær/Informasjonsansvar Øydis M. Strandgård 907 56 203 oydis.m.s@gmail.com

Kasserer Cesilie Olsen 982 87 229 dl1329@labaguette.no

Anleggsansvarlig Steinar Jørgensen 975 79 473 steinar.r.jorgensen@gmail.com

Anleggsansvarlig Thomas Høiseth 971 68 589 Thomas.hoiseth@huh.no

Utleieansvarlig Elisabeth Høines 920 95 272 elihoi@hotmail.com

Sponsoransvarlig Frode Abrahamsen 917 12 057 fa@brevini.no

Styrkeromsansvarlig Heidi T. Flatebø 971 26 991 heidi@flatebo.no

Politiattestansvarlig Roger Hoksrød 922 93 029 rogerhoksrod@gmail.com

Leder Fotballstyre Frode Berg 992 39 765 frode.berg@skole.skien.no

Leder Skistyre Morten Sem 900 22 307 morten.sem@learn.no

Leder Allidrett Eva Kjær 951 19 337 eva.velstad.kjaer@hotmail.no

Leder Freestyle Dag Kjær 913 31 430 dag.kjaer@brubakken.no

Leder Ungdomsutvalget Vemund Gurholt 924 53 596 vers-14@hotmail.com

Leder Ungdomsklubben Gunn Tove Heisholt 476 64 479 gheishol@online.no

Leder Idrettsskolen Dana Goldbach 479 06 887 danagoldbach@hotmail.com

Leder Damegruppa Gro Dahler 908 31 072 grdahler@online.no

Organisasjonssekretær Ellinor Kjær Holt 959 32 311 ellinor3748@hotmail.com

Hovedstyret i Siljan IL 2013-2014
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Lyst til å trene styrke?
Styrkerommet i Siljan Idrettslag er et ubetjent 
styrkerom hvor medlemmene gis adgang via et 
gyldig nøkkelkort.  

Styrkerommet har alt utstyret du trenger for en 
god styrkeøkt. Kan benyttes fra 06.00 til 22.00 
hver dag. 

Tirsdag og torsdag fra 20.00 – 22.00 er rommet 
reservert for brukere over 25 år. 

For mer informasjon ta kontakt med Heidi 
Flatebø, tlf. 9712 6991 eller heidi@flatebo.no.

Utleie av lokaler i Siljanhallen
Ønsker du å leie lokaler til barnebursdag, konfirmasjon eller møter? 
Vi leier ut idretthallen, møterom, ungdomsklubben og diskoteket. 

•	 Barneselskap i hallen og møterom B, maks 4 timer  600 kr – medlem, 1000 kr – ikke-medlem
      (må vaske/støvsuge selv)
•	 Barneselskap i diskoteket, maks 4 timer   700 kr – medlem, 1000 kr – ikke-medlem
      (Musikk/DJ kommer i tillegg, 300 kr)   
•	 Møterom B (sofa-rommet), maks 2 timer   400 kr
•	 Andre arr. i hallen eller klubben inkl. møterom B 2500 kr
      (Med bruk av kjøkken inkl. vasking, eks konfirmasjon)
•	 Utleie av stoler (ut av huset) 15 kr/ stol, utleie av bord (ut av huset) 30 kr/ bord

Utleieansvarlig: Elisabeth Høines, 920 95 272, elihoi@hotmail.com
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Kort, men aktiv vinter
Snøen lot vente på seg i vinter, men til tross for en kort sesong, har 
medlemmene i skigruppa fått med seg mange renn. Her er et lite utdrag 
fra vinterens skiaktiviteter:

Lilly Nora på startstreken. Foto Frode Berg

Synne i full fart. Foto Frode Berg. Mørke og snødrev er ingen hindring! Foto Gunnar Olsen.

Siljansprinten

Årets Siljansprint fikk en utsatt start i vente på snøen. 
Men da vi først kom i gang, var oppmøtet og innsat-
sen upåklagelig! 130 barn og unge deltok i årets 
Siljansprint. 

To fornøyde deltakere på Ungdommens Holmenkollrenn. 
Foto Gunnar Olsen.

Holmenkollrenn

Helgen 15-16 februar gikk Ungdommens Holmen-
kollrenn. Dette er nesten for NM å regne for gutter 
og jenter som går i 13-14 års klassene. Siljan IL var 
representert ved Sander Hanssen og Tarjei Olsen. 
Dessverre var ikke været det beste, tett tåke, snødrev 
og vind. Det stoppet ikke våre gutter fra å sette alle 
kluter til og gi alt de hadde i både lørdagens klassisk 
renn og søndagens fristil. Super innsats fra begge 
to og en fin og minnerik helg. Dette er noe som alle 
unge skiløpere burde være med på. Totalt var det 
påmeldt mer enn 1100 skiløpere, så det var et stort 
og flott arrangement.
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Landsskirenn i Siljan 9. mars

I strålende solskinn fra blå himmel ble nærmere 
130 deltagere satt på en skikkelig prøve på bløtt 
føre under landsskirennet i lysløypa i Siljan. 

- Vi er godt fornøyd med rennet. Det var bra 
deltagelse, og løperne gjorde en strålende innsats 
på tungt føre, fortalte leder av skigruppa i Siljan, 
Morten Sem, til TA. Han var svært fornøyd med 
gjennomføringen av rennet og berømmer alle som 
har bidratt med dugnadsarbeid.

Det var god deltakelse fra Siljan, og vi gratulerer 
spesielt klassevinnerne i J16 år (Susann Kiste), G16 
år (Håkon Nelson) og Seniorklassen (Even Elseth).  

Anders i god fart ut fra start på landsskirenn i Siljan 9. mars. 
Foto Frode Berg.

Og enda mer..

I tillegg er det mange, aktive løpere som har deltatt 
på skirenn lokalt og nasjonalt. Kjoserennet, Farris-
rennet og Vindfjell-løpet for å nevne noen...

Vemund Gurholt og Malene K. Holt etter Kjoserennet. E.K.H. 

Her er det ledig plass
til å skrive noe lurt om skitreningen som har vært i vinter, eller noe helt annet...
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Rundt 120 Siljan-spillere er i aksjon denne sesongen, 
fra de minste på fem-seks år og opp til J16, som er 
vårt eldste lag denne sesongen. I tillegg er det samlet 
en gjeng Old boys- og Old Girls-spillere innendørs 
hver uke. Vi har lag som spiller både 5’er, 7’er og 
11’er-fotball denne sesongen.

Etter å ha hatt A-lag for herrer i 2013, fikk vi 
dessverre ikke det til i år på grunn av for få spillere. 

Vi har stort fokus på Fair Play – et svært viktig 
område innenfor fotballen – både lokalt, nasjonalt og 
internasjonalt. Alle lag skal ha fokus på dette, i alle 
sammenhenger som trening, kamp, foreldremøter 
– i det hele tatt alle steder der laget er samlet. Fair 
Play er viktig for spillere, trenere og lagledere og 
ikke minst alle på sidelinja som foreldre, søsken, 
besteforeldre og alle andre. Vi skal være gode 

forbilder – både på og utenfor banen.

Ved siden av ordinære treninger og kamper for de 
forskjellige lagene våre, har vi fortsatt med SIL Xtra, 
som er et ekstra treningstilbud til de som ønsker det 
i alderen 7 til 16 år. Treningene er på lørdager, i snitt 
en gang per måned, og rundt 35 spillere er påmeldt 
denne våren. Her trener spillerne på tvers av alder, 
noe som er svært positivt både sportslig og sosialt. 
Flere av klubbens egne trenere stiller opp, og ikke 
minst flere ungdommer. Joachim Christensen, Sara 
Idris, Henry Pedersen og Isak Øverbø er med denne 
våren og gjør en strålende jobb. De er flotte forbilder 
for våre unge spillere!

Gode forbilder har vi mange av i Siljan, ikke minst 
klubbdommerne våre. Det er ungdommer som har 
tatt klubbdommerkurs, og dømmer hjemmekampene 

Fotballen ruller igjen – for små og store
Denne sesongen har mange Siljan-ungdommer vært i aksjon for våre unge fotballspillere – 
enten som dommere eller trenere. Dette setter Siljan IL veldig stor pris på, disse ungdommene 
er veldig positive forbilder for alle våre yngre fotballspillere.

En gjeng positive spillere og trenere samlet til SIL Xtra-trening i vår. Foto Frode Berg
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til våre aldersbestemte lag. Det blir lagt merke til, og 
vi får veldig mye positiv respons fra våre motstandere 
som er på besøk i Siljan. Noen av de eldste jentene 
våre fortsetter som klubbdommere i år, mens vi skal 
ha et kurs i våres der spillere fra G14 vil være med. 
Det setter vi veldig stor pris på!

Siljan har for første gang på mange år, sannsynligvis 
for første gang i historien, fire dommere som 
skal dømme kamper i kretsregi. Martin Pedersen 
dømmer seniorkamper oppover i divisjonene, mens 
trioen Nikolai Bentsen, Joakim Bentsen og Amund 
Vaagland har tatt kretsdommerkurs denne vinteren 
og skal prøve seg denne sesongen. 

Fram til St. Hans, og deretter fra medio august 
og ut oktober vil det være full fart på den flotte 

kunstgressbanen vår. Vi håper at du vil komme å se 
lagene våre i aksjon. Da vil du oppleve idrettsglede, 
engasjement blant store og små og kanskje treffer 
du naboen der også? Vi ønsker at Siljan Idrettspark 
skal være en sosial samlingsplass for alle aldre, og vi 
håper å se deg der!

Velkommen til Siljan Idrettspark denne sesongen!

Sportslig hilsen Frode Berg, 

leder Siljan fotballgruppe

 

Slik får du oversikt over kamper i Siljan Idrettspark
Ønsker du å finne ut hvilke Siljan-lag som spiller hjemme i Siljan Idrettspark til enhver tid, gå inn 
på www.siljanil.no! Deretter går du på fanen «Kamper Siljan Idrettspark». Her får du en oppdatert 
oversikt dag for dag, uke for uke eller måned for måned for alle hjemmekamper for lagene våre.

Kiosken vår er også åpen under alle kamper, og her kan du få deg en kaffekopp, vafler, is og annet. 
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Torsdag 22. mai er det Siljanfotballens dag, da 
håper vi at du og mange du kjenner tar turen 
til Siljan Idrettspark. Her blir det Siljanløpet 
(gateløp), grilling, utlodning, kamper mellom 
aldersbestemte Siljan-lag og mye annet!

Følg med på nærmere program på www.siljanil.
no og Siljan IL på Facebook!

Siljanfotballens dag 
med Siljanløpet

KLUBBDOMMERE: 
Denne gjengen tok 
klubbdommerkurs 
i våres og er klare 
for å dømme våre 
aldersbestemte lag. 
Bak fra venstre: 
Jørgen Godal, Sverke 
Roksund, Dennis 
Fjeld, Mohammed 
Nader og Andreas 
Kiste. Foran fra ven-
stre: Shaker Omar, 
Theodor Thorbjørns-
en, Eivind Kjær og 
Torjus Lykseth. 
Foto: Bård Kiste

For å spille fotball i Siljan IL må du være med-
dlem av idrettslaget. Dette koster 400 kr for fami-
lier, 200 kr for enkeltmedlemmer. I tillegg må du 
betale en treningskontingent for hver sesong du er 
deltar i aktivitet. 

Kontingenten varierer fra 475 kr for de yngste til 
1550 kr for 16-åringene. Se www.siljanil.no, under 
“Medlemsskap og kontingenter” på høyre side.

Hvis du ønsker å være aktiv i fotball men ikke har 
råd til å delta så kan du søke om redusert betaling 
eller fritak for betaling av trenings-avgift.

Du finner søknadsskjema på siljanil.no. På høyre 
side klikker du på “fotball lenker” og der finner du 
søknadsskjemaet.

Medlemskontingent og støtte til aktivitet
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Seniorgruppa i Siljan IL møtes den første tirsdagen i 
hver måned (klokka 12.00). 

Vi har alliert oss med historielaget og arrangerer 
annethvert treff på båthuset ved Gorningen og i 
idrettshallen. Ønsker nye medlemmer velkommen! 

Kontaktperson er Ole Kristian Gurholt, tlf 416 25 711

Aerobic for voksne
Allsidig trening med aerobic og step for voksne 
i alle aldre. Velkommen!

Tid: Tirsdager og torsdager kl. 20.00 - 21.00

Trener er Lene Kolstad,  pris: 500 kr/halvår

Trening ut mai måned. Starter opp igjen 2.9.

Idrettsskole for små barn
Idrettsskolen er delt i to grupper:

•	Foreldre	og	barn-trim	(født	11-12)	
•	Idrettsskole	(født	09-10)	

Vi trener på mandager, og har plass til flere ak-
tive barn og foreldre! Dana, tlf 479 06 887

Siste trening før sommeren er 2. juni

Damegruppa i SIL har neste møte onsdag 9. april kl. 
19.00 i møterommet i hallen. Vi vil gjerne få med 
noen nye medlemmer til våre hyggelige treff. Vi 
møtes månedlig – hver andre onsdag i måneden. I 
mai skal vi ha basar på butikken. Lurer du på noe, 
ring gjerne til Gro, tlf 35941480. Velkommen!

Hilsen leder i damegruppa, Gro Dahler

Damegruppa Seniortreffene fortsetter

Vi har startet jentefotball for jenter i førskolegruppa, 
1. klasse og 2. klasse (2008-2006-årgangene).
Treningen er på onsdager. Foreløpig er det 10 jenter 
som er med, men vi har plass til flere. 

Ta kontakt med Heidi T. Flatebø, tlf 971 26 991

Jentefotball 5-7 år
Vi er i gang med fotball for trollklubb-barna, de som 
starter i 1. klasse til høsten. 
Treningen er på torsdager kl. 17-18. Vi har plass til 
flere spillere!

Ta kontakt med Helle Thorblå, tlf 952 67 623
eller Lasse Hansen, tlf 955 21 070

Guttefotball 5-6 år

Bli med på damefotball
Vi er en gjeng som samles for å spille fot-
ball i hallen. Tekniske fotballferdigheter er 
ikke påkrevd! 

Vil du være med? Kontakt Heidi 97126991 
Tid: Søndager og onsdager kl. 20- 21
Pris: 400 kr/halvår

Old Boys søker spillere
Old Boys møtes for å trene og ha det gøy to 
kvelder i uka, og vi har plass til flere!

Vil du være med? Møt opp eller 
kontakt Jarle Bøe 958 85 073
Tid: Mandager kl. 20-21 og onsdager kl. 21-22
Pris: 400 kr/halvår



I går omtalte Varden det store frafallet i aldersgruppa 
13 til 19 år. Med lokalt tilbud er ikke Andreas Ham-
mer, Martin Godal og Magne Erlandsen med på å 
gjøre statistikken dystrere.

Fikk midler
Siljan IL har tatt affære og startet idrettsskole for 
ungdom. Med god hjelp av ekstraordinære midler 
fra Telemark Fylkeskommune, søkt på via Telemark 
Idrettskrets. – 100 000 kroner er brukt til motivas-
jonsmidler for å gi ungddom et enda bedre tilbud. 
Bare Siljan, Kragerø, Fyresdal og Hjardal søkte, sier 
Sondre Fjelldalen i Telemark Idrettskrets. 

Siljan ville drevet dette uten støtte, for de startet al-
lerede for halvannet år siden. – Det har vært veldig 
positivt, sier Siljans leder, Johan Smith om tiltaket.
Andreas (17) har ingen idrettsbakgrunn fra før, mens 
16-åringene Martin og Magne har spilt fotball, men 
droppet ut på grunn at aldersspennet ble for stort i 
laget, og at det ble for alvorlig. – Derfor tror jeg at 
mange slutter av den grunnen, sier de.

Har egne planer
Forruten å være blant 16-17 ungdommer som uke-
ntlig er med på aktiviteten i lagets allidrett, har de 

egne planer for å få enda flere i aktivitet i Siljan. – Vi 
skal starte opp igjen med fotball for moro skyld. Vi 
skal bare trene og ha det gøy, forklarer de.

– Dette gjør vi i tillegg til allidretten, sier Martin.
Halvparten av deltakerne på allidretten driver ikke 
med annen idrett. – Jeg ville ikke drevet med idrett 
hvis det ikke var for denne aktiviteten, sier Andreas 
Hammer.

Tilbud for alle
– Vi tror at man må ha tilbud som alle vil være med, 
slik som vi har i Siljan, sier guttegjengen som selv 
har vært med på å forme allidretten i Siljan. – Vi har 
kommet med ønsker. – Dette har slått til i år, og det 
skal bli gøy å evaluere sammen med ungdommen 
etter sesongen for det er tydelig at dette har slått an. 
Hvilken betydning dette har på lang sikt, er vanskelig 
å anslå, sier Eva Kjær som er ansvarlig for aktiviteten.
Tirsdag var mange av dem i Tennishallen i Porsg-
runn, og aktivitetene spenner over et vidt spekter. 
Senere i vår skal de på motorsport.

Uten Siljans idrettsskole for ungdom ville ikke 
denne trioen vært en del av idretten.

Artikkel fra Varden 20.03.2014 .
Tekst og foto: Tom Arne Borgersen

Ikke i idretten uten idrettsskolen

Andreas Hammer 
(17), Martin Godal 
(16) og Magne 
Erlandsen (16) 
deltar på allidrett 
(idrettsskole for 
ungdom)i regi av 
SIL.



Endring eller oppsigelse av medlemsskap
Hvis du/dere vil endre medlemsskapet i Siljan Idrettslag (eks. fra enkeltperson til familiemedlem) eller 
ønsker å si opp medlemsskapet, er det veldig fint om vi får beskjed, så slipper vi å sende ut feil faktura. 
(Det er ingen automatikk i at medlemsskapet sies opp fordi man slutter på en aktivitet)

Gi beskjed til organisasjonssekretær Ellinor Kjær Holt, ellinor3748@hotmail.com eller tlf. 95932311. 

Årlig medlemskontingent: 400 kr for familier, 200 kr for enkeltpersoner, 100 kr for støttemedlemmer.

Fredags-disco i hallen er et tilbud for ungdom fra 5. 
til 8. klasse. Vi prøver å ha disco hver 14 dag, men på 
grunn av ferier og fridager kan datoene variere noe.

Datoer frem til sommeren
•	 21 mars
•	 4 april (cowboy- og indianer-disco)

•	 9 mai
•	 30 mai
•	 6 juni avslutning for sommeren

NB! Vi trenger flere voksne som kan stille opp noen 
av fredagene (kl 18 - 22). Har du lyst og anledning, ta 
kontakt med Gunn Tove Heisholt, tlf 47 66 44 79.

Ungdomsdiskotek

Siljan Idrettslag har fått et nytt nøkkelkortsystem for 
adgang til idrettshallen. Alle aktører i idrettslaget har 
nå et eget personlig nøkkelkort. Nøkkelkortet brukes 
til å åpne og låse inngangsdørene. 

Idrettslaget har tre ulike innngangsdører til bygget. 
Nøkkelkortet til den enkelte er aktivert i forhold til 
den døren/delen av hallen medlemmet bruker. 

Med nøkkelkortet følger det en personlig 4-sifret 
kode. Denne koden velger brukeren selv ved mottak 

av kortet. Dersom feil kode tastes tre ganger, så vil 
nøkkelkortet deaktiveres. Dersom nøkkelkortet er 
deaktivert eller koden er glemt, så må bruker ta kon-
takt med undertegnede. Merk at alarm og nøkkelkort 
kode er ikke det samme. 

Gamle nøkler til Siljanhallen leveres til Steinar Jør-
gensen (97579473). Ved spørsmål, ta kontakt med 
Heidi T. Flatebø   heidi@flatebo.no / 97 12 69 91. 

Nytt nøkkelkort-system



Vil du støtte idrettslaget vårt?

Grasrotandelen i Norsk Tipping
Spiller du Lotto, Tipping eller Joker? Vi oppfordrer til å gi din “grasrotandel” til SIL-
JAN IDRETTSLAG. Ved spill hos Norsk Tipping vil 5 % av innsatsen gå direkte til 
ditt lag eller forening (gjelder ikke Extra og Flax). Mer info: www.grasrotandelen.no

SILJAN IDRETTSLAG
Organisasjonsnummer: 
975839028

32774975839028
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Siljansenteret

Siljan

Allum Transport

Støtt våre sponsorer – de støtter oss!

“Støttespillerandelen” i Sparebank 1
Er du kunde i Sparebank1 Telemark? Send “Siljan” til 02610 og støtt idrettslaget med 
100 kr - Sparebank1 Telemark betaler! Alle kan sende sin stemme en gang per år. 
Se www.sparebank1.no 

Siljan

www.ronningene.no


