
Takk for mange minnerike opplevelser gjen-
nom våren og sommeren – med treninger, cuper, 
konkurranser, turer og hygge. En aktiv høstsesong 
står for døren, og vi har gleden av å presentere 

høstens tilbud i denne utgaven av infoavisa.
Noen av nyhetene er: Hopptrening (se side 4), 
Siljan Cup (se side 3), foreldre og barn-trim (se 
side 5) og allidrett for ungdom (se s. 5).

Nr. 3 - 2013
Informasjonsavis fra Siljan Idrettslag 
Distribuert til samtlige husstander i Siljan kommune.

 

Trening = samhold og glede

Takk for en flott vårsesong – nå står høsten for døra

FERSKE OG TØFFE: Gutter 6 består av en gjeng spreke spillere 
– her avbildet på cup på Tollnes (foto Frode Berg)

JENTER MED KRUTT: Jenter i 1.-3. klasse har startet eget lag, 
og gjør stor suksess med godt humør og tøffe taklinger. 

FERIEMINNER: Gutter 12 tilbrakte noen fine sommerdager på 
Dana Cup i Danmark. 

KJAPPE BEIN: 110 barn og unge deltok i gateløpet på Siljanfot-
ballens dag. Nest yngste pulje gir alt ut fra mål. (foto F. Berg)
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Idrett til folket!
I dag spiller 370.000 barn og unge organisert fotball i Norge. Her i lille Siljan er 140 av bygdas unge aktivt 
med i fotballen – det er nær halvparten av alle skolebarna i Siljan. Fotball er så mye, mye mer enn Ferguson 
og Neymar. Her i Siljan har vi Dahle, Kiste og Berg, og vi har Nicolai, Frida, Emil, Martin og Åsa. Og mange, 
mange fler. Fotballen er kanskje bygdas fremste arena for sosialisering, engasjement og trening. 

Samtidig er vi stolte av å si at vi har mye mer å by på enn fotball. I år har vi allidrett for flere aldrestrinn, 
der de unge kan få en smakebit av mange idretter som man ellers må reise til Skien eller lenger for å finne. 
Idrettsskolen for de minste barna er også i full sving igjen – en kjærkommen aktivitet når høstmørket senker 
seg og holka fester taket. Da kan barna se frem til å løpe ut oppspart energi inne i en opplyst idrettshall en 
kveld i uka. Og ikke minst, venter en sesong full av skitreninger, skirenn og for første gang på flere år; hopp-
trening. Med alle disse mulighetene ønsker vi små og store en aktiv høst!         

Mari B.Nordtun

Odd-spillerne Frode Johnsen og André Hansen var 
populære gjester da Siljan Idrettspark var fylt opp 
under Siljanfotballens dag 30.mai.
    For de mange håpefulle Siljan-spillerne var det å 
treffe Odd-gutta på egen hjemmebane et minne for 
livet, og Odd-gutta fikk prøve seg mot Siljanspillerne. 
Johnsen prøvde seg mot unge Siljan-keepere og 
scoret noen ganger, mens André Hansen måtte tåle 

noen baller bak seg fra straffemerket. 
    Nærmere 400 mennesker var samlet i idrettspark-
en på Siljanfotballens dag som inneholdt noe for alle 
aldre, fra hoppeslott til seniorkamp. Klubbens yngste 
lag møtte hverandre til kamp, mens kvelden åpnet 
med Siljanløpet der 110 barn og ungdom i alderen 
3-16 år tok ut alt av krefter på tilpassede distanser.  
                     Frode Berg

SILJANFOTBALLENS DAG: Besøk av Odd-spillerne Frode Johnsen (t.v) og André Hansen var populært i Siljan. Her er klub-
bens 6-åringer, som møttes til internkamp med Johnsen og Hansen som dommere, avbildet med Odd-gutta. (Foto: Frode Berg)

En minnerik Siljanfotballens dag 

2



Aktivitetslederkurs,
barneidrett
I september arrangerer Telemark idrettskrets helge-
kurs for aktivitetsledere her i Siljan. Innhold:

- Grunnutdanning i idretten
- Barns vekst og utvikling
- Aktivitet
- Holdninger og verdier
- Mye praktisk

Dato: 28.-29. september
Pris: GRATIS
Påmelding til: post@siljanil.no
Kurslærer: Ronni Holmen

Andre kurs

Idrettskretsen tilbyr også et bredt spekter av andre, 
gratis kurs for frivillige i idrettslagene. Eksempler:

For styre/anleggsansvarlige:
Styrearbeid, møteledelse, økonomi, anleggsdrift

For trenere/lagledere:
Idrettsskade, kosthold, idrettsleder ungdom, aktivi-
tetsledelse for barn med funksjonsnedsettelse.

Se www.idrett.no/telemark (kurskalender høst 2013)

Siljan Cup og Siljanløpet for 
alle – lørdag 21. september
Hold av lørdag 21. september, da blir det full fart i 
Siljan Idrettspark! Først arrangeres Siljanløpet – et 
løp for alle aldre. Deretter blir det Siljan Cup i fotball 
for alle som har lyst – enten om man spiller fotball 
aktivt i Siljan eller ikke.

Nærmere info følger på www.siljanil.no, Siljan IL på 
Facebook, samt at det blir sendt et infoskriv til alle 
aktive i Siljan-fotballen.

Damefotball
Vi er en liten gjeng som samles for å spille fotball to 
kvelder i uka. Målet er å bli slitne og ha det moro, 
tekniske fotballferdigheter er ikke påkrevd! 

Vil du være med? 
Kontakt Heidi 97126991 eller Mari 97173106

Sted: Idrettshallen
Oppstart: Vi er i gang
Tid: Søndager (inne) og torsdager (ute) kl. 20- 21
Trener: Ingen – her råder anarkiet
Pris: ikke avklart enda

Ta en tur til Siljan Idrettspark!
Ta en tur i Siljan Idrettspark denne høsten! Der 
spiller våre lag fra seks år og opp til senior kamper 
flere kvelder i uka. 

For å se hvilke lag som spiller på hvilke tidspunkt, 
se www.siljanil.no og fanen «Kamper Siljan Idretts-
park». Her får du full oversikt over hjemmekampene 
til alle våre lag. Det er åpen kiosk under alle kamper.

Siljan IL ønsker alle lykke til med høstsesongen – 
og minner om viktigheten av Fair Play både hos 
spillere, trenere, lagledere og foreldre! 
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Skitreningen starter
Skigruppa starter opp med trening igjen etter som-
merferien, og vi deler nå inn i tre partier: 

12 år og oppover, (13-års skiklasse ) starter opp 
mandager og torsdager kl. 18.00 - 19.30 fra uke 34

9-11 år, (10-12 års skiklasse) starter opp mandager og 
torsdager kl. 18.00 - 19.30 fra uke 38.

6-8 år, (7-9 års skiklasse) starter med barmarkstren-
ing og skileik mandager kl. 18.00 - 19.00 fra uke 42.

Still opp med treningstøy og gode sko. Noen av 
treningene kommer til å være inne i hallen. Detaljert 
treningsplan blir levert ut til alle som vil være med. 

I høst blir det rulleskitrening, barmarkstrening, 
løping og moro. Når snøen kommer er det ut på ski, 
og de som vil, kan bli med på konkurranse renn. 

Det er felles oppmøte ved hallen om ikke annen 
beskjed blir sendt ut pr. tlf. eller på hjemmesiden. 
Møt opp på en trening for mer informasjon, eller 
kontakt et av medlemmene i skigruppa.

Morten Sem - 900 22 307 - leder
Gunnar Olsen - 926 50 753 - langrenn

Styrkerommet
I fjor ferdigstilte idrettslaget et styrkerom med 2 
multiapparater, 2 spinningssykler, 1 ryggtrener, et 
olympisk styrkevektpakke (frivekter), manualer, 
medisinballer og matter. 

Grupper/lag kan booke faste tider i styrkerommet.
Enkeltpersoner (over 16 år) kan trene når rommet 
er ledig. For åpningstider og info, se www.siljanil.no 

Pris: 400 kr/ halvår*
For avtale om bruk av styrkerom: heidi@flatebo.no

Siljansprinten 2014
Siljansprinten blir avholdt ved skileikanlegget ved 
Midtbygda Skole. Det blir online påmelding på 
hjemmesidene til Siljan IL. Mer info kommer.

Hopptrening i hallen
Etter noen år uten hopptrening vil vi i hoppkomiteen 
starte opp innetrening i høst. Vi starter opp trening-
en etter høstferien, onsdag 16. oktober kl. 19.00.

Alle er hjertelige velkommen til en morsom og spen-
stig trening. Når vinteren kommer satser vi på å trene 
i Hasselbakken, Gulset.

Hopphilsen fra hoppgruppa
v/ Inge Eriksrød - 924 61 741
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Idrettsskole for barn 1-6 år 
Idrettsskolen er et tilbud til alle barn som er under 
skolealder. Nytt i høst er et tilbud om trening for 
foreldre sammen med små barn (under 3). Vi ønsker 
at barna skal få oppleve gleden ved bevegelse gjen-
nom lek med ball, apparater og gruppeleker. Her skal 
alle ha det gøy og samtidig bli litt slitne!
 
Sted: Idrettshallen
Start: 9. september
Tid: Mandager

Foreldre og barn-trim (født 2011-12) kl 17:00-17:40
Idrettsskole gruppe 1 (født 2009-10/) kl 17:40-18:20 
Idrettsskole gruppe 2 (født 2007-08) kl 18:20-19:00

Trener: Dana Goldbach
Pris: 250 kr/halvår*

Aerobic for voksne
Allsidig trening (aerobic og step) voksne i alle aldre.

Sted: Idrettshallen
Start: 3. september
Tid: Tirsdager og torsdager kl. 20.00 - 21.00
(Husk å ta med ullsokk til torsdagstreningene)

Trener: Lene Kolstad
Pris: 500 kr/halvår*

* I tillegg må man betale årsmedlemsskap i idrettslaget. Se bakerste side for priser.

Alidrett for 2.-7. trinn
På grunn av variabel påmelding så langt, utsettes 
oppstart til etter høstferien. 
 
Oppstart uke 42
Tid: Tirsdager
Pris: 600 kr/år*

Påmelding
2-4 klasse: Hilde Thorbjørnsen, tlf:  98207297
5-7 klasse: Siv Kikut Tveiten, tlf:  95119940 

Nytt tilbud for ungdom
Allidretten i Siljan vil satse på at alle aldersgrupper 
har en aktivitet å gå til. Derfor har vi laget et opplegg 
for ungdommer fra 13–19 år. Ungdommene har selv 
vært med å velge ut idretter. Noe av det de ønsker er: 
Sandvolleyball, Golf, Friidrett, Basistrening, Basket-
ball, Styrketrening, Trail, Bowling, Paintball, Snow-
board, Tennis og Crosskart. 

Oppstart: september
Tid: Tirsdager
Pris: 1500 kr/år*

Påmelding til Andreas Hammer 95892318 eller 
Martin Godal 94896025.
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Vi trenger enda flere ildsjeler!
Det er i dag utrolig mange av bygdas innbyggere som er involvert i idrettslagets drift, gjennom oppgaver som 
trenere, instruktører, lagledere, styre- og gruppemedlemmer, anleggsansvarlige, vaktmestere, damelag, sen-
iorgruppe og dugnadsarbeid. Og vi vil gjerne ha med enda flere! Følgende aktiviteter søker ildsjeler:

Ungdomsklubben

I dag har Siljan IL et tilbud om ungdomsdisco (5.-8. klasse) 
annenhver fredag kl. 18-22. Leder gjennom mange år ønsker å 
gi seg i løpet av høsten, og vi håper at andre, engasjerte foreldre 
vil ta over arbeidet. Anbefaler at en liten gruppe på 3-4 foreldre 
overtar i fellesskap. Kontakt Mette på tlf 40401371

Allidretten

Vi i allidretten har vært med i mange år og synes det er positivt 
for Siljan at det gis et bredt tilbud for barna våre. Og ønsker at 
allidrett er noe som skal bli værende i bygda. I løpet av høsten og 
vinteren er det imidlertid klart for et «styreskifte». Nye krefter 
skal inn med nye ideer og engasjement. Er du en av de som øn-
sker å gjøre noe for ditt eller andres barn, ta kontakt med Anita 
Folkedal Roksund, tlf 91716105. 

Trimgruppe for voksne menn

Siljan IL ønsker å få på plass en trimgruppe (et lavterskel-tilbud) 
til voksne menn fra høsten 2013. I den anledning trenger vi 
en instruktør. Interessert? Kontakt Johan Smit på 922 95 839 / 
post@siljanil.no

Etablering av hinderløype/ klatrejungel

Siljan IL vurderer å lage hinderløype/ klatrejungel plassert i 
Siljan Idrettspark. Vi mener at dette vil være en fin aktivitet for 
barn og unge, som kan brukes både i idrettslagets regi og ellers. 
Kan du tenke deg å lede et prosjekt eller være med i en prosjekt-
gruppe? Kontakt Johan Smit på 922 95 839 eller post@siljanil.no
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nye ledere vil disse to 

tilbudene forsvinne neste år!



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 Mari Nordtun 971 73 106 mbn@folkeuniversitetet.no 

Kasserer/Politiattestansvar Mari Ann Kløverød 468 44 614 mari.ann.aadalen@birgerlie.no 

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

Assisterende anleggsansvarlig Viggo Sikane 482 78 500 viggo042@online.no

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

Utleie/hall ansvarlig Solfrid Tveitan 416 06 660 tor-tvei@online.no 

Sponsoransvarlig Frode Abrahamsen 917 12 057 fa@brevini.no 

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

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 Anita Roksund 917 16 105 anita-fokedal-roksund@t-fk.no 

Leder Ungdomsklubben Mette Sivertsen 404 01 371 mette09@online.no 

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

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

Hovedstyret i Siljan IL 2012-2013

Seniortreffene fortsetter 
Seniortreffene gjennom Siljan IL, som ble startet opp sist vinter, fortsetter denne høsten. Første møte blir i 
Siljanhallen tirsdag 3. september klokka 12.00, og planen er et treff den første tirsdagen hver måned. 
Deretter 1. oktober klokka 12.00 i Båthuset, 5. november i Siljanhallen, 3. desember i Båthuset, 7. januar i Sil-
janhallen, osv. Tanken er at bygdas seniorer kan møtes for en hyggelig sammenkomst der praten sitter løst – 
om både nåtida og ”gamle dager”, og det blir enkel servering. – Vi håper på enda flere. Vi som har vært med, 
har hatt det veldig hyggelig, forteller initiativtaker Ole Kristian Gurholt.

Damegruppa er i gang
Damegruppa i Siljan Idrettslag består for tiden av 24 damer i sin beste alder. Vi møtes hver andre onsdag i 
måneden i møterommet i Siljanhallen kl. 1900. 

I løpet av året ukentlige møter med utlodning og servering, samt to basarer og en mannekengoppvisning. 
Dette gjør vi for å få inn penger. Vi sponser idrettslaget med utstyr til hallen og gir penger til gruppene 
når de trenger ekstra utstyr mv. Av og til trengs det en ekstra opprydding i skuffer og skap og utskifting av 
gardiner mv. Da trår Damegruppa til. Vil du bli medlem? Vi har det koselig sammen og vil gjerne ha med 
flere. Bare møt frem, eller ring Gro Dahler på 908 31 072.
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“Støttespillerandelen” i Sparebank 1
Er du kunde i Sparebank1 Telemark? Send “Siljan” til 02610 og støtt idrett-
slaget med 100 kr - Sparebank1 Telemark betaler! Alle kan sende sin stemme 
en gang per år. Se www.sparebank1.no 

Støttemedlemsskap i SIL
Vi oppfordrer personer som ikke lenger trener aktivt i idrettsslaget, men som ønsker 
å støtte opp om vårt arbeid, til å bli støttemedlemmer. Dette koster kr 100/år. 
Ring Johan Smit på tlf 922 95 839 eller send epost til post@siljanil.no

Ordinært medlemsskap i SIL koster kr 400 for familier, kr 200 for enkeltmedlem.

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

Vi oppfordrer deg til å knytte deg til ordningen på én av følgende måter:
1. Hos Kommisjonær: Ta med strekkoden og ditt spillerkort
2. SMS: GRASROTANDELEN 975839028 til 2020 (tjenesten er gratis).
3. Internett: grasrotandelen.no eller norsk-tipping.no 
4. Gjennom Norsk Tipping Mobilspill.

Vil du støtte idrettslaget vårt?

Siljan

SILJAN IDRETTSLAG
Organisasjonsnummer: 
975839028

32774975839028

www.siljanil.no

Følg oss på:

SiljanIL
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Siljansenteret Siljansenteret

Allum Transport

Støtt våre sponsorer – de støtter oss!


