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Spørsmål fra Siljan Idrettslag til de 
politiske partiene i Siljan:

Vi utfordret de politiske partiene i Siljan, og 
sendte dem aktuelle spørsmål og utfordringer i 
forhold til vårt frivillige arbeid.
Under følger spørsmålene våre, og svarene de 
politiske partiene ga.

Hvor høyt verdsetter ditt parti Siljan 
idrettslags arbeid (på skala fra 1-6, hvor 6 er 
høyest)?

Arbeiderpartiet (Ap): 6.Siljan Idrettslag driver 
veldig godt. 
Høyre (H): 6. Siljan Høyre ser på viktigheten 
av et sterk og markert idrettslag, som drives på 
dugnad og med støtte fra kommunen skaper 
gode pilarer i samfunnet.
Kristelig Folkeparti (Krf): 6,verdsetter Siljan IL
Senterpartiet (Sp): En klar 6.

Hvor stor betydning mener ditt parti at Siljan 
idrettslag har på folkehelsearbeidet i bygda 
(på skala fra 1-6)?

AP: 6. Siljan Idrettslag driver veldig godt. 
H: 6.
Krf: Mener at Siljan IL har betydning i fht 
folkehelsa: 5.
Sp: 6. Styret er enige om en klar sekser.

Hvor viktig synes ditt parti det er å gi 
driftstøtte og prosjektstøtte til Siljan 
idrettslag sitt arbeid (på skala fra 1-6)?

Ap: 6. Viktig å støtte opp om breddeidretten.
H: 6.
Krf: Synes det er viktig å gi driftsstøtte / 
prosjektstøtte: 6.
Sp: Her var styret enige om høyeste skår 6.

Utbygging av Siljanhallen:
Siljan idrettslag har fremlagt et ønske om en 
utbygging av Siljanhallen for og bedre 
kapasiteten og styrke tilbudet. Hvor høyt vil 
ditt parti prioritere denne saken (på skala fra 
1-6)? 

Ap: 6. Siljan Ap har alltid prioritert Siljan IL 
høyt.  Utfordringen her er at dette må tas av 
driftsbudsjettet i kommunen. SKK fondet kan 
ikke brukes da dette er et investeringsfond. Slik 
er reglene. For å få til dette må man se mer enn 
2-3 år frem i tid.
H: 6. Vi vil sette dette som en høyt prioritert 
sak, sammen med andre prosjekter for å skape 
en helhet i kommunen med tilbud for alle aldere 
og helsetilstand.
Krf: Prioriterer dette høyt og ser verdien av en 
større hall.
Sp: 6. Det bør være liten tvil om Senterpartiet 
sin prioritering av utbygging Siljanhallen, da vi
har frontet saken både i media, og overfor de 
andre partiene i Siljan. For at prosjektet skal 
være mulig og realisere er idrettslaget avhengig 
av en betydelig økonomisk støtte fra kommunen 
på rundt syv millioner kroner. 

Er ditt parti villig til å prioritere dette 
beløpet?

Ap: Ja, over en 10 års periode. 7 millioner er 
mye penger. Dette er et beløp som eventuelt 
må deles opp over flere år. Husk kunstgress-
banen var tilskuddet på 1,5 millioner fordelt over 
to år. Siljan Ap er positive.
H: Ja.
Krf: Nei.
Sp: Ja, Senterpartiet vil prioritere en driftstøtte 
til utbygging av hallen

Hvis ikke, hvor stort beløp vil dere prioritere 
til dette prosjektet?

Ap: Dette er vanskelig å tallfeste. Dette må 
gjøres sammen med Siljan IL.
H: 7 millioner kroner.
Krf:  Vi ser det som vanskelig å redusere drifta 
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tilsvarende det beløpet for å frigjøre penger 
til dette.  Utfordringen er at pengene som kan 
brukes til dette må tas fra drift, da kommunen 
ikke eier hallen selv.
Sp: 5-7 millioner kroner fordelt på en 10 
årsperiode.

Hvilket tidsperspektiv kan dette eventuelt 
settes inn i fremtidige økonomiplaner?

Ap: Slik økonomiplanen ligger nå kan det ikke 
skje før i slutten av 4 års perioden 2017-2020.
H: 5 årsplan.
Krf: Blir ikke prioritert
Sp: Senterpartiet vil ha fokus på og få beløpet 
inn i økonomiplan for 2017.

Lysløypa:
Skigruppa i Siljan Idrettslag har de to siste 
vintrene preparert lysløypa på Tuddalskulten 
med egen løypemaskin.  
Vi kjøpte høsten 2013 egen løypemaskin for 
å få bedre preparerte løyper til våre egne 
langrennsløpere og andre som benytter løypa. 
Løypene blir kjørt på dugnad av skigruppas 
medlemmer Dette har vært svært vellykket, og 
vi har mange tilbakemeldinger på svært gode 
løyper i Siljan. Lysløypa på Tuddalskulten blir 
brukt av mange i Siljan både på kveldstid og i 
helger, parkeringsplassen ved vanntårnet og 
Industriveien er ofte full av biler.

Siljan idrettslag dekker alle utgifter til 
løypekjøring selv. Vi har søkt Siljan 
kommune om stønad til dette arbeidet, men 
fått avslag.

Hvor stor betydning mener ditt parti at 
lysløypa har på folkehelsearbeidet i bygda 
(på skala fra 1-6)?

Ap: 6. Dette har stor betydning sammen med 
løypekjøring på jordene og Vindfjellsamarbeidet.
H: 6.
Krf: 5, mener lysløypa er viktig i 
folkhelsearbeidet.
Sp: En udiskutabel sekser.

Hvor stort beløp vil dere prioritere til 
driftsstøtte for kjøring av lysløypa?

Ap: Siljan IL søker på lik linje med andre 
organisasjoner på tilskudd «til lag og 
organisasjoner».  Vi vil ikke øremerke hva 
pengene skal gå til innenfor Idrettslaget. Da må 
man se på muligheten for å øke tilskuddet fra 
potten «lag og organisasjoner».
H: Dette må behandles individuelt ved søknad.
Krf: Vi ser det som realistisk å støtte 
idrettslaget ytterligere, og da med 5000 kr til 
drift av  lysløype. 
Sp: Det er vanskelig og være konkret på 
driftstøtte-beløp til kjøring av lysløypa nå, det 
kan vi komme tilbake til etter 14. september da 
Senterpartiet forhåpentligvis er i posisjon, og 
vi kan sette oss godt inn i saken. Vi er likevel 
enige om at driftstøtte til kjøring av lysløypa må 
på plass.

Siljan Idrettspark:
Vi bruker betydelige beløp hvert år for å 
vedlikeholde både kunstgressbanen og 
gressbanen vår. Det er viktig at begge banene 
er spillbare, kunstgressbanen gjennom hele 
året. 

Kan kommunen være med å støtte dette 
økonomisk?

Ap: Siljan IL søker på lik linje med andre 
organisasjoner på tilskudd «til lag og 
organisasjoner». Vi vil ikke øremerke hva 
pengene skal gå til innenfor idrettslaget. Da må 
man se på muligheten for å øke tilskuddet fra 
potten «lag og organisasjoner».
H: Dette må behandles individuelt ved søknad.
Krf: Vi ser det som realistisk å støtte 
idrettslaget ytterligere,  og da med 5000 kr til 
drift av idrettspark.
Sp: Vi ser en godt utbygd idrettspark som ett av 
de aller viktigste tiltak for god bolyst i 
kommunen, økt bolyst vil igjen trekke nye 
innbyggere til bygda som igjen bedrer 
kommunens økonomi. Da sier det seg vel selv 
at her er det viktig for Senterpartiet å bidra.
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Leder: 
Nestleder:
Sekretær:
Kasserer:
Anleggsansvarlig:
Anleggsansvarlig:
Anleggsansvarlig:
Utleieansvarlig:
Organisasjonssekretær:
Styrkeromsansvarlig:
Leder fotballstyret:
Leder skistyret:
Leder freestyle:
Leder ungdomsutvalget:
Leder ungdomsklubben:
Leder idrettsskolen:
Leder damegruppa:
Leder seniorgruppa 
 

Johan Smit
Frode Berg
Øydis M. Strandgård
Cesilie Olsen
Thomas Høiseth
Jøran Mobæk
Stian Lønberg
Elisabeth Høines
Ellinor Kjær Holt
Heidi T. Flatebø
Frode Berg
Morten Sem
Rune Asle Andersen
Kristian Hyni
Gunn Tove Heisholt
Dana Goldbach
Gro Dahler
Ole Kristian Gurholt

post@siljanil.no
frode.berg@skole.skien.no
oydis.m.s@gmail.com
dl1329@labaguette.no
thomas.hoiseth@huh.no
joran@skienror.no
stloenbe@online.no
elihoi@hotmail.com
ellinor3748@hotmail.com
heidi@flatebo.no
frode.berg@skole.skien.no
morten.sem@learn.no
ruan@statoil.com
kristian.hyni@gmail.com
gheishol@hotmail.com
danagoldbach@hotmail.com
grdahler@online.no

922 95 839
992 39 765
907 56 203
982 87 229
971 68 589
478 78 080
948 17 424
920 95 272
959 32 311
971 26 991
992 39 765
900 22 307
908 99 480
454 64 954
476 64 479
479 06 887
908 31 072
416 25 711

Funksjon Navn Telefon E-post
Hovedstyret 2015-16

Vi bruker mye dugnadsarbeid på vedlikehold av 
anlegg, og Siljan Idrettspark med fotballbane, 
sandkasse/lekeanlegg, basketballbane, 
sandvolleybane og klatrepark har blitt et flott 
møtested for bygdas befolkning. 

Kan kommunens ansatte være med på 
vedlikehold (f.eks. klipping av gress rundt 
våre anlegg og hallen) her?

Ap: Nå er det slik at mange organisasjoner 
har anlegg å vedlikeholde. Skytterlaget, Siljan 
Jeger og fiskerforening, historielaget osv har 
anlegg å vedlikeholde. Åpner man opp for den 
type bruk av kommunale ressurser må alle 
organisasjoner ha mulighet til å få den type 
hjelp til å vedlikeholde anlegg.
H: Dette burde vurderes lagt inn under teknisk 
etat og klippes som annet parkanlegg i 
kommunen.
Krf: Siljan kommune har selv mye grøntanlegg 
rundt i hele bygda som skal vedlikeholdes. Vi i 
Krf ser ikke at kommunens ansatte kan ta over 
noe av det arbeidet.
Sp: Det høres veldig fornuftig, men må være en 
sak Senterpartiet kommer tilbake til.

Idrettskole
Foreldre og barn - trim og idrettsskolen starter 
opp igjen 31/08-15. Hver mandag er det to 
grupper:

foreldre og barn - trim for barn fra 2012 og 2013 
fra kl. 17:00-17:40
idrettskole for barn fra 2009-2012 
fra kl. 17:40-18:30

Mer info: Dana Goldbach, tlf. 47906887, 
epost: DanaGoldbach@hotmail.com

Siljan IL setter veldig stor pris på 
tilbakemeldingene fra de politiske partiene. 
Planer om hallutbygging er vår høyeste 
prioritet fremover, og det er hyggelig å se 
at partiene er positive til dette, samt at 
Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Høyre også er 
positive i forhold til den økonomiske delen av 
prosjektet med tanke på deres støtte.
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Etter en fin vårsesong og velfortjent 
sommerferie for både spillere, lagledere og 
trenere ruller fotballen igjen i Siljan Idrettspark.

August og september er måneder med høy 
aktivitet både i Siljan-fotballen og ellers i landet. 
De fleste lagene våre er i gang med 
seriekamper igjen, og mange lag har deltatt på 
cuper i sommer. 
Jenter 13 var på Sandar Cup i Sandefjord, 
hvor de tok en sterk 2. plass i klassen. Jentene 
hadde en super helg både sportslig og sosialt! 
Under Fjordline Cup på Urædd midt i august 
startet en rekke SIL-lag høstsesongen, og 
gjorde en formidabel innsats gjennom hele 
helga. 

Innsatsen var på topp – og sosialt sett - både 
for spillere, ledere, foresatte, søsken og 
besteforeldre – var det innertier på det flotte 
Kjølnes-anlegget.

I høstsesongen blir det noe forandringer på 

lagene våre. Jenter 7, som er en blanding av 6-, 
7- og 8-åringer, har blitt en stor og fin gruppe, 
og de har meldt på to lag foran høstsesongen – 
noe som er svært positivt! 
På den annen side måtte vi dessverre trekke 
vårt J16-lag for spill i høstsesongen, da laget 
har blitt for få spillere i løpet av sommeren. 

Vi ønsker derimot å se mot 2016, da vi 
ønsker å få til et damelag i klubben. I jente-/
damefotballen er hverdagen rundt om slik at 
damelagene ofte er veldig unge, og dette vil 
være et tilbud til jenter fra 16-17 år og oppover.

Kommende høst vil vi også gjøre et forsøk på 
å få til et A-lag for herrer i 2016. Dette vil vi  
informere mer om på vår hjemmeside og Siljan 
IL på Facebook utover høsten.

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. I Siljan Idrettspark henger det to 
«Foreldreplakater», ta deg tid til å lese på dem. 
Vi har også hengt opp en Fair Play-banner, 
«Det handler om respekt, ikke sant?», som 
en påminnelse til oss selv og alle som ferdes i 
Siljan Idrettspark.

Vi skal være gode forbilder – både på og 
utenfor banen.

Sportslig hilsen Frode Berg,  
leder Siljan fotballgruppe

Høstsesongen i gang!  
Tekst og bilder: Frode Berg

Grasrotandelen gir alle som spiller hos Norsk Tipping mulighet 
til å være med og bestemme hva noe av overskuddet skal gå til. 
Gjennom Grasrotandelen kan spilleren støtte oss hver gang de 
spiller hos Norsk Tipping. 

Hvis de tilknytter oss som sin grasrotmottaker, vil vi motta 
inntil 5% av spillinnsatsen. Og best av alt, hverken innsats, 
premie eller vinnersjanser reduseres! 

Hjelp oss å verve flere grasrotgivere, fortell alle du kjenner 
at de kan støtte oss via Grasrotandelen. 

Tilknytning kan gjøres på følgende måter:
- Hos kommisjonæren
- Via grasrotandelen.no
- Norsk Tipping mobilspill
- SMS, send Grasrotandelen <org.nr> til 2020. 

                                   Flax, Extra og Belago inngår ikke i Grasrotandelen. 

Hjelp oss å VERVE en grasrotgiver

Husk støtt SiljanIL -
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Slik får du oversikt over kamper i 
Siljan Idrettspark

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. 

I tillegg kan du laste ned appen «Min fotball», 
der du kan søke opp våre lag, for eksempel 

«Siljan G10 Hvit», så vil du ha alle lagets kamper 
tilgjengelig på telefonen.

Klubbdommerne våre 
Tekst: Frode Berg

Ungdommer som har tatt klubbdommerkurs 
og dømmer hjemmekampene til våre 
aldersbestemte lag, har gjort en formidabel jobb 
i vårsesongen. 
Jobben de har gjort så langt blir lagt merke 
til, og vi får veldig mye positiv respons fra 
våre motstandere som er på besøk i Siljan 
Idrettspark. 
Denne sesongen er det spillere fra lagene G16 
som er klubbdommere, og de fleste av dem 
fortsetter i høst.

Det setter vi veldig stor pris på!

SIL Xtra
Tekst og bilder: Frode Berg

Ved siden av ordinære treninger og kamper 
med egne lag har vi også hatt SIL Xtra i 
vårsesongen, der mellom 25 og 30 spillere 
mellom 7 og 16 år har hatt et ekstra  
treningstilbud flere lørdager. 

Trenere har vært de tidligere Siljan-spillerne 
Viljar Røsholt Myhra, Joachim Christensen, 
Henry Pedersen, Sara Idris og Isak Øverbø 
sammen med våre egne trenere. Ungdommene 
har gjort en formidabel jobb med våre spillere 
og er veldig gode forbilder. 
Tilbudet fortsetter i høst, og invitasjon er sendt 
alle spillere og lagt ut på vår hjemmeside og 
Siljan IL på facebook.

SIL XTRA: Her er de ivrige Siljan-spillerne på SIL Xtra 
samlet sammen med ungdommene som stiller opp som 
trenere.

Aerobic for voksne i idrettshallen
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. 
Høstens første trening er tirsdag 1. September. 
Lene Kolstad er instruktør

Frivillige til vaktmesterordningen i vintersesongen søkes.
Består i ettersyn og enkle vedlikeholdsoppgaver ca en kveld hver fjerde uke gjennom vinteren.
Kontakt Thomas for og bli med tlf: 971 68 589

Aktiv voksen
Bli med på aktiv voksen hver: 
mandag kl. 14.30-15.30
Vi startet opp igjen 31.8.15 i Idrettshallen.
For mer info: Dana Goldbach tlf. 47 90 68 87



DISCO’N
Disco´n er for de som går i 5.- 8. klasse. 
Vi prøver å ha disco ca hver 14. dag, 
dvs. 2 fredager hver måned.
Oppstart fredag 11. september
Datoer vil bli informert om på plakater på 
barneskolen.

Åpningstid: kl 18.00-22.00
Lokalene våre er i kjelleren til Siljanhallen.
1-2 voksne er vakter, de går runder for å se at 
alt er ok og hjelper til der det trengs. 
Ta gjerne kontakt om du kunne tenke deg å 
hjelpe til som vakt!

Kontaktperson: Gunn Tove Heisholt
Tlf: 476 64 479, e-post:gheishol@hotmail.com
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Seniorgruppa i SIL og SHL
Seniorgruppa i Siljan Idrettslag og Siljan 
Historielag starter opp høstsesongen med 
disse datoer: 

Tirsdag 6.10 kl. 12:00 Hallen
Tirsdag 3.11 kl. 12:00 Båthuset
Tirsdag 1.12 klokkeslett ikke bestemt, Hallen

Alle er hjertelig velkommen!
For mer informasjon ta kontakt med:
Ole Kristian Gurholt, tlf: 41625711

Nytt fra Skigruppa 
Tekst og bilde: Morten Sem 

 Etter en lang sommerferie starter vi snart opp 
med skitrening igjen.

  

De eldste i skigruppa, over 14 år, har 
innetrening i hallen hver:
mandag fra 18.30 – 20.00 

Vemund har vært trener for dem noen år, men 
etter at Vemund flyttet til Trondheim har vi rullert 
på treneransvaret til vi finner en fast skitrener. 
Denne styrketreningen er åpen for alle som vil 
være med. 

De minste fra 7 år (2. klasse) og oppover starter 
med trening:
mandag 7. september kl. 18.00 ved 
Siljanhallen.  
Vi prøver å dele dem i passende grupper og 
holder på 1 time til kl. 19.00.

Ellers planlegger skigruppa å holde skikurs for 
voksne også kommende vinter, følg med på 
SiljanIL.no for mer info!

Vi takker for at alle som bruker anleggene i og utenfor sesong tar hensyn rydder etter seg og gir 
beskjed om de ser skader eller ting som ikke er som det skal.
Ikke minst ønsker vi å takke for at alle nå respekterer at det ikke skal ferdes med motorisert 
kjøretøy oppe i idrettsparken!

Damegruppa
Damegruppa starter opp i møterommet i 
Siljanhallen 9.september kl 19.00. 
Vi tar gjerne inn nye. 
Vi er for tiden 17 damer som koser oss 
sammen en gang i måneden. 

Leder for damegruppa 
Gro Dahler

Styrkerom 
 
Alle som ønsker å benytte seg av Siljan 
IL sitt styrkerom kan ta kontakt med 
styrkeromsansvarlig: 
Heidi Flatebø, epost: heidi@flatebo.no
For mer info se SiljanIL.no
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STØTT VÅRE 
SPONSORER,            
DE STØTTER 
OSS!
Ønsker du å være med å 
støtte det lokale idrettslaget?
Ta kontakt med Cesilie Olsen, 
tlf: 982 87 229

www.ronningene.no

Idretten i fokus 
Tekst og bilder: Frode Berg
Store og små var høyt, lavt og i full fart da Siljan 
IL og Siljan MC Klubb arrangerte Idrettens dag 
og Siljan Cup.
Lørdag var det først terrengløp over 400, 800, 
1600 og 3200 meter der både barn og voksne ga 
alt, mens det var oppvisning i motocross av Siljan 
MC Klubb etterpå. 
Her ble det vist mye god kjøring og høye svev.

Søndag var det klart for den årlige Siljan 
Cupen i fotball, der spillere fra fem til 50 år 
deltok med stor innsats og spilleglede. På 
aldersblandede lag med navn som Real 
Madrid, Barcelona og Liverpool var det stor 
innsats og spilleglede i Siljan Idrettspark.

 
– Det var gøy å se så mange barn, ungdom 
og voksne i aksjon denne helga. Det er sam-
lende for klubben vår og veldig sosialt, sier 
leder i Siljan IL Johan Smit.HIMMELHØYE SVEV: Siljan Motocrossklubbs medlemmer viste 

seg fra på banen til klubben med mye god kjøring og høye svev.

FULL KONTROLL: Marthe Gravir Pettersen har full kontroll i 
duellen med broren Eirik Gravir Pettersen (t.h).


