
Nr. 4 - 2013
Informasjonsavis fra Siljan Idrettslag 
Distribuert til samtlige husstander i Siljan kommune.

 

God jul!!

FRISK LUFT: Tilbudet om skitrening for 6-9-åringene har blitt 
godt mottatt av en gjeng sprekinger. Foto Mari B. Nordtun

SILJAN CUP GJENOPPSTÅTT: Det var god deltakelse og topp 
innsats på Siljan Cup i september. Foto Frode Berg

KJAPPE BEIN: Mange raske løpere fikk vist seg frem under 
gateløpet på Siljan Cupen . Foto Frode Berg

TIDLIG KRØKES: De minste krabber, hopper, løper og danser, 
hver mandag i Siljanhallen. Foto Dana Goldbach
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Vi venter på skiføret!
I skrivende stund er de fleste av Siljan sine fotbalspillere i ferd med å sette knotteskoa på hylla for et par 
måneder. Men innendørs svettes det som aldri før, på idrettsskolen for førskolebarna, foreldre- og barntrim-
men, aerobictrening, fotball old-boys, fotball damer og ikke minst på styrkerommet hvor pågangen er større 
enn kapasiteten. 

Og de aller tøffeste holder det fortsatt gående utendørs. Når stupmørket har lagt seg og vi gamle for lengst 
har karret oss fra middagsbordet til sofakroken, blinker det i gule refleksvester og hodelykter ved Siljan 
Idrettspark. Tre dager i uka møtes 16 barn fra 7-12 år til skitrening, foreløpig uten snø. Treningen foregår på 
kunstgressbanen og i skileikområdet ved skolen, og de største er i gang med trening på rulleski. 

Nå gjenstår bare å vente på at snøen legger seg, sånn at de ivrige skiløperne får prøve seg på ekte underlag. Vi 
har både Siljansprint og landsskirenn å se frem til etter nyttår, og da gjelder det å være godt forberedt! 

  Vi ønsker alle en aktiv vinter og en riktig fin julehøytid og nyttårsfeiring!
             
             Mari B. Nordtun
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Siljan Idrettslag ønsker å bygge ut idrettshallen. 
Planen er å bygge på slik at hallen blir tre ganger 
så stor.

Med større hall vil vi kunne arrangere hånd-
ballkamper og vi vil ha plass til langt flere aktiv-
iteter enn i dag. Vi ønsker at idrettshallen skal bli 
en storstue for Siljans innbyggere, med flyttbar 
scene til bruk for lokale arrangementer, konsert-
er og forestillinger. 

Vi søker kommunen om delfinansiering, og 
saken skal legges frem for kommunestyret i slut-
ten av juni 2014. Den nye hallen vil tidligst bli 
bygd i 2016.

Ønsker du at Siljan skal få ny hall og storstue? 
Da trenger vi deg i prosjektgruppa! 

Kontakt Johan Smit på 922 95 839 eller post@
siljanil.no

Utbygging av hallen - søker prosjektmedlemmer
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Det har vært veldig godt fremmøte på høstens skitre-
ninger, og vi har plass til enda flere. 

Gruppene 9-11 år og 12 år og oppover, trener mand-
ager og torsdager kl. 18.00 - 19.30 

Gruppa 6-8 år, (7-9 års skiklasse) har skileik mand-
ager kl. 18.00 - 19.00

Første trening etter nyttår blir mandag 6.januar. 

Siljansprinten starter 9.januar 
Vinterens vakreste eventyr, Siljansprinten for små 
og store barn, arrangeres i år på mandager kl. 1800. 
Starter 9. januar og fortsetter 16., 23. og 30.januar. 
Alle renn går fra Midtbygda, registrering første dag. 
Mer info kommer på www.siljanil.no og facebook.

Skikurs for voksne i januar
Kurset starter tirsdag 14. januar og går over tre tirsd-
agskvelder fra kl. 18. For info og påmelding, kontakt 
Morten Sem 900 22 307 eller post@siljanil.no
Landsrenn i lysløypa 9. mars
I mars arrangerer Siljan IL landsrenn i fristil. Dis-
tanser fra 1 km til 10 km, alder 8 år og oppover. 

Hopptrening
Det har kun vært tre deltakere på hopptrening i 
høst, så det vil ikke bli noe organisert trening utover 
vinteren. Men Hasselbakken på Gulset er åpen for 
alle på tirsdager og torsdager fra klokken 1730 for de 
som ønsker å trene. I tillegg er det laget en liten hop-
pbakke i skileikområdet ved skolen (7 meter), her er 
det åpent for alle å hoppe!

Skigruppa informerer:

NYHET: Svømmekurs
Etter nyttår tilbyr vi for første gang svømme-
trening for barn i 1.-4. trinn. Det er mange år 
siden kommunen hadde eget svømmebasseng, 
og tilbudet i skolen begrenser seg til noen få 
svømmetimer på 4., 7. og 9. trinn. Vi synes det 
er viktig at flere får muligheten til å bli trygge i 
vann, særlig fordi vi bor ei bygd med mange fine 
bademuligheter. 

 
Påmeldingsfristen har gått ut, men ta gjerne 
kontakt for å høre om det fortsatt er noen ledige 
plasser: heidi@flatebo.no / 97126991

Sted: Kvelde svømmehall
Tid: Onsdager i januar-mars
Varighet: 5 kurskvelder a 45 minutter.
Pris: 200 kr
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Klubbdommerne

Ti 14- og 15-åringer har denne sesongen vært 
klubbdommere etter at de tok klubbdommerkurs i 
våres. De har dømt kamper i Siljan Idrettspark med 
Siljan-lag fra 6 til 13 år.

Ungdommene er gode kampledere og hyggelige 
ungdommer – de er rett og slett svært positive 
forbilder for alle.

Og det er ikke bare i Siljan det blir lagt merke til, 
alle motstanderne som kommer til Siljan Idrettspark 
roser ordningen med klubbdommere – og ikke minst 
måten dommerne fremstår på.

Siljan IL takker dommerne for super innsats i 2013, 
og håper på flere flotte kvelder med dommere, 
spillere, ledere og alle andre i 2014!

SIL Xtra

Siljan fotball har arrangert ekstra treninger for de 
som ønsker, SIL Xtra, i 2013. Syv lørdagstreninger 
har vært avviklet, og sammen med noen av klubbens 
egne trenere har vi hatt veldig god hjelp fra Siljan-
ungdommer som enten spiller i klubben vår nå eller i 
andre klubber.

Disse ungdommene er veldig gode forbilder for 
våre unge spillere, og de setter en ekstra spiss på 
treningene. De er gode rollemodeller både i forhold 
til ferdigheter på banen, og ikke minst oppførsel på 
og utenfor banen med positiv innstilling og gode 
holdninger.

Siljan IL takker de unge trenerne for innsatsen i 
2013!        
           Frode Berg

Siljan IL minner om viktigheten av Fair Play både 
hos spillere, trenere, lagledere og foreldre! 

Siljan-ungdommer gode forbilder for de unge
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.

Her er spillerne på SIL Xtra avbildet sammen med ungdommene, som har stilt frivillig opp som trenerne denne sesongen. Foto Frode Berg
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Sist høst arrangerte vi trenerkurs, «Delkurs 1, 
barnefotballkurset (6-8 år)» sammen med Gjerpen 
der vi hadde med seks deltagere.

Gjerpen setter opp et nytt Delkurs 1 nå i januar, og 
deretter påbygging med «Delkurs 2, Barnefotball flest 
mulig med kvalitet (9-10 år)» i mars. Håper det kan 
være av interesse! 

I utgangspunktet går da både teorien og praksis-
kvelden på Gjerpen. Skulle det være flere fra Siljan, 
kan vi eventuelt sjekke med Gjerpen om det er 
aktuelt å legge en kveld til Siljan. I høst hadde vi to 
kvelder i Siljan og en på Gjerpen.

Meld fra til Frode Berg på 992 39 765 innen 17.12. 
om dette kan være av interesse for deg. Kommer 
tilbake med bindende påmelding i 2014.

Aktuelle datoer:
Delkurs 1 (samme kurs som vi hadde i høst):
Teorikveld 1: Mandag 20.januar (uke 4)
Teorikveld 2: Mandag 3.februar (uke 6)
Praksiskveld: Avtales i forbindelse med teorikveld 1.  
 
Delkurs 2:
Teorikveld 1: Mandag 3.mars  (uke 10).
Teorikveld 2: Mandag 10.mars (uke 11).
Praksiskveld: Avtales i forbindelse med teorikveld 1.
            Frode Berg

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

Tilbud om trenerkurs, Delkurs 1 og Delkurs 2

Lørdag 21. september gikk Siljan Cup av stabelen 
i Siljan Idrettspark etter et par års pause.

De fremmøtte barn og voksne ble delt inn i lag 
da de møtte frem, og lagende lød beskjedne navn 
som Barcelona FC og Liverpool. 

Det ble en hyggelig dag med 50-60 spillere fra 
5 til 50 år, mens rundt 40 spreke barn deltok i 
Siljanløpet Vi var heldige med været, og humøret 
er som alltid upåklagelig!
                MBN

Siljan Cup har gjenoppstått!
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Aerobic for voksne
Allsidig trening med aerobic og step for voksne 
i alle aldre. Velkommen!

Tid: Tirsdager og torsdager kl. 20.00 - 21.00
(Husk å ta med ullsokk til torsdagstreningene)

Trener: Lene Kolstad
Pris: 500 kr/halvår

Treningen starter opp igjen torsdag 2. januar

Idrettsskolen er for de aller minste, og er delt i tre 
grupper:

• Foreldre og barn-trim (født 11-12) kl 17:00-17:40
• Idrettsskole gruppe 1 (født 09-10) kl 17:40-18:20 
• Idrettsskole gruppe 2 (født 07-08) kl 18:20-19:00

Vi har plass til flere aktive barn og foreldre!

Sted: Idrettshallen
Trener: Dana Goldbach
Pris: 250 kr/halvår

Første trening etter nyttår er mandag 6.januar.

Det har vært veldig trivelig at så mange som 16 stk 
fra 8. klasse og oppover har deltatt på allidrett i høst. 
Vi har i høst hatt samarbeid med ski og fotball om 
basistreninger i hallen. Dette har vært noen harde, 
men morsomme og varierte treninger. De siste 
gangene nå før jul er det klatring, paintball og curl-
ing som står på programmet. Mye spennende altså! 
Oppstart etter jul er tirsdag 7 januar. 

Jeg er veldig takknemlig for at vi har funnet en 
forelder som tar over allidretten etter jul. Eva Kjær 
blir dermed leder for allidretten. Så en stor takk til 
deg. Med dette er allidretten reddet et halvt år til. 

Håper så mange som mulig ser nytten i å ha allidrett 
i bygda vår. Jeg personlig håper at noen foreldre i de 
yngre klassetrinna kan ta opp igjen tilbudet vi har 
hatt for 2.-7. trinn. Kontakt da Eva i løpet av vårh-
alvåret. 

Ellers vil jeg si at det har vært stor glede å se 
mestringsgleden og iveren til alle barna/ung-
dommene som har vært med i allidretten i løpet av 
årene allidretten har vært. Etter mange år i allidretten 
sier jeg nå takk for meg. Så da vil jeg ønske alle små 
og store i Siljan en riktig god jul og et godt nytt år!   
               
             Anita Folkedal Roksund

Allidrett for ungdom Idrettsskole for barn 1-6 år 



Søker instruktør til trimgruppe for voksne menn

Siljan IL ønsker å få på plass en trimgruppe (et lavterskel-tilbud) 
til voksne menn fra våren 2014 og søker instruktør til gruppa. 
Interessert? Kontakt Johan Smit på 922 95 839 / post@siljanil.no

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 (fra 1.1.) Eva Kjær 951 19 337 eva.velstad.kjaer@hotmail.no

Leder Ungdomsklubben (fra 1.1.) Gunn Tove R. Heisholt 476 64 479 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 
Seniorgruppa i Siljan IL møtes den første tirsda-
gen 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.

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. Vil 
du bli med? 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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Vil du støtte idrettslaget vårt?

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 ellinor3748@hotmail.com

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.

SILJAN IDRETTSLAG
Organisasjonsnummer: 
975839028

32774975839028

www.siljanil.no

Følg oss på:

SiljanIL
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SiljansenteretSiljan

Allum Transport

Støtt våre sponsorer – de støtter oss!


