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Siljan idrettslag i 2014

Følg oss på
www. siljanil.no

Tusen takk for hjelpen!
I august sto endelig Siljan Idrettslag
klatrepark klar. En stor suksess fra første
dag! For de av dere som ennå ikke har sett
klatreparken så ligger den på høyden
mellom kunstgressbanen og hallen. Den
består av et edderkoppnett og frittstående
lekeapparater/hinderløype som gir mange
fysiske
utfordringer.
I
løpet
av
fotballsesongen er det mangt et fotballag
som har prydet edderkoppnettet våres.

Prosjektgruppa skal også ha en stor takk!
Lange
planleggingskvelder,
dugnader,
telefoner og mailer. Mye arbeid ligger bak et
slikt prosjekt. Thomas Høyseth har gjort en
solid jobb med å dra lasset i gruppa. Bak
Thomas står Knut Erik Garmo, Marius Torblå,
Ingrid Solberg, Frode Koch og Per Arne
Hansen.

For de aller yngste barna (0-3 år) har vi laget
et område ved siden av kiosken som er døpt
«Loppekassa». Her kan man blant annet
bryne seg på en aktivitetsvegg, teste
tyngdekraften i ei sklie, kose seg i et lekehus
og krabbe gjennom et rør. Det er selvfølgelig
også mye sand som kan flyttes rundt på i
«Loppekassa».
Alt dette står nå klart takket være den gode
dugnadsånden som fortsatt bor i Siljan.
Foreldrene til «jenter 6», «gutter 6» og
idrettsskolen har, bokstavelig talt, trosset vær
og vind for å bidra på en rekke
dugnadskvelder . Knut Harald Andresen
berget oss en ettermiddag med utmerkede
losseferdigheter. Fritzøe og Simen Breian har
bidratt med sittebenker til tilskuerskaren.
Allum transport har ytet utmerket service
gjennom hele prosjektet. Plantasjen og
Anette Martinsen har bistått med både
kunnskap og varer av ypperste klasse. Takk
til alle dere!

Til slutt vil vi takke Johan Smit! I tillegg til
idrettslagets kontinuerlige drift har han også i
dette prosjektet vært en svært viktig pådriver
og bidragsyter. I den sammenheng vil vi også
rette en varm takk til Jorun Smit og de andre
som sitter alene hjemme for at idrettslaget
skal bestå.

Skisesongen er godt i gang

Skitrening

Siljansprinten

Det er full fart på skitreningen hver
mandag, alle fra 7år og oppover kan
være med.

Det blir Siljansprint også denne sesongen.
Den starter torsdag 15.januar kl. 18.00 og
fortsetter 22. og 29.januar og blir avsluttet
lørdag 7.februar. Alle starter ved
skigarasjen oppe ved vanntårnet.

De som er over 14år trener inne i hallen
fra 18.30 til 20.00. De yngre fra 7 - 12
trener ute fra 18.00 - 19.00. Vi er
tilsammen ca. 40 på treningene.
Vi har foreløpig bare barmarkstrening,
men vi venter på snø så vi kan bruke
skiene.

Påmelding via vår nettside:
www.siljanil.no

Siljanrennet

I den nye garasjen/varmestue i lysløypa
står løypemaskinen klar til løypekjøring.
Vi planlegger også i år et skikurs for
voksne
i
januar,
følg
med
på
www.siljanil.no for mer info.

Søndag 8.mars arrangerer vi Siljanrennet
i lysløypa. Det blir et stort skirenn med
deltakere fra hele Østlandet.

.

Aktiv voksen
Bli med på aktiv voksen hver mandag
kl. 14.30-15.30. Vi starter opp igjen etter
jul mandag 5.1.15 i Idrettshallen.
For mer info: Dana Goldbach
Mobil: 47 90 68 87

Seniorgruppa i SIL og SHL

Idrettsskolen

Foreldre og barn trim starter igjen etter jul
mandag 05.01.2015 kl. 17.

Seniorgruppa har møter på følgende
datoer:
6.1.15 kl. 12.00
Hallen
3.2.15 kl. 12.00
Båthuset
3.3.15 kl. 12.00
Hallen
7.4.15 kl. 12.00
Båthuset
5.5.15 kl. 12.00
Hallen
2.6.15 kl. 15.00
Grilldag ved
Båthuset

Idrettsskolen starter igjen etter jul på mandag
05.01.2015 kl. 17:40!

For mer info: Dana Goldbach
mobil: 47906887,
mail: DanaGoldbach@hotmail.com

Velkommen!
For mer informasjon ta kontakt med
Ole Kristian Gurholt
Mobil: 41625711
Aerobic for voksne i idrettshallen
Allsidig trening, aerobic og step, for voksne i
alle aldre. Treningen er på tirsdager og
torsdager kl. 20.00 – 21.00. Årets første
trening er tirsdag 6. januar.
Lene Kolstad er instruktør.

Siljan IL 90 år!
Jubileumsfesten for Siljan
Idrettslag
arrangeres
lørdag 24. januar 2015.
Informasjon og
invitasjoner blir sendt ut
per post.

Reserve-banemann søkes
Våre banemenn de to siste
årene har gitt seg. Ny mann,
Thor Halvorsen, er på plass, og
er i gang med arbeidet, men
han trenger en reserve hvis
han selv er forhindret.
Arbeidet består hovedsakelig av
brøyting vinterstid, og vedlikehold
som slådding og lignende ellers i
året.
Kunstgressbanen
skal
etter
planen være klar og brøytet til totre dager denne vinteren.
Er du interessert, eller kjenner du
noen som kan være det?
Ta kontakt med Frode Berg på
99239765!

Disco’n
Det har være mange som har benyttet seg av tilbudet
på Disco’n denne sesongen. Noe vi syntes er
kjempebra, dere har noen fantastiske unger som vi
møter og har blitt kjent med de få timene vi har hatt
sammen til nå.
Har satt opp noen nye datoer for det nye året altså
2015
16. og 30. januar
6. og 27. februar
6. og 20. mars
10. og 27. april
8. og 29. mai
5. juni

Vi trenger fortsatt flere foreldre som kan være vakter,
og vi håper at noen har lyst til å trå til i det nye året.
Vi voksne har det like moro som barna 
Ta kontakt med Gunn Tove
på telefonnummer 47664479.

Siljan-fotballen sesongen 2015
Sesongen 2014 er avsluttet for en stund siden, selv om
flere lag har trent og flere av spillerne er på
kunstgressbanen på fritida. Selv om årets sesong nylig
er avsluttet, er arbeidet med sesongen 2015 godt i
gang.
Dessverre får vi ikke til noe A-lag for 2015 heller, men gir
ikke opp av den grunn og vil gjøre et nytt forsøk høsten
2015 med tanke på 2016. Flere Siljan-ungdommer som
spiller i skiensklubber i høyere divisjoner enn 7. divisjon,
som vi kan tilby, ønsker å fortsette i sine respektive klubber,
noe vi har respekt og forståelse for. Vi håper uansett at
flere av dem ønsker å komme tilbake i Siljan-drakta i
fremtiden, slik at vi igjen kan ha et A-lag i klubben.
På den positive siden får vi 16-årslag for både gutter og
jenter i 2015, noe vi ikke har hatt på mange år.
Trenere og lagledere for de fleste lagene er på plass, og
forberedelsene i gang selv i denne stille perioden av
sesongen.

Viljar har tatt steget – Siljan belønnes
Siljan-gutten Viljar Røsholt Myhra (18)
spilte noen sesonger i Siljan-drakta, og
etter overgangen til Odd det året han
fylte 14 år har han gått gradene i
skiensklubben – steg for steg.
I våres skrev han under proffkontrakt med
eliteserieklubben på Skagerak Arena,
og når unge spillere skriver under
proffkontrakter utløses det automatisk en
utdanningskompensasjon til moderklubben.
Siljan IL mottok dermed 21 000 kroner da
Viljar skrev under, penger som kommer
veldig godt med i vårt arbeid med barn, ungdom og voksne.

Viljar Røsholt Myhra og Einar
Rossbach, keepertrener i Odd.
Foto: Ole Martin Møllerstad, TA

I tillegg til å være et stort keepertalent, som også var med G18-landslaget denne høsten, er Viljar
et veldig godt forbilde for bygdas unge fotballspillere med sine gode holdninger og væremåte.
Han har, sammen med andre ungdommer, vært med som trenere på SIL Xtra, noe som er veldig
inspirerende for våre unge spillere.
Etter at André Hansen forsvant til Rosenborg er Sondre Rossbach forfremmet til førstekeeper i
Odd, mens Viljar Røsholt Myhra er reservekeeper per dags dato. Vi håper å se Viljar mellom
stengene i eliteserien kommende sesong!
Vi er veldig stolte av å ha en Siljan-gutt i eliteseriestallen til Odd – og ønsker Viljar lykke til videre!
Frode Berg, leder Siljan fotball

