
Nr. 1 – 2016Distribuert til samtlige husstander i Siljan kommune

INFORMASJONSAVIS
Siljan idrettslag 2016

www.siljanIL.no



A-laget er tilbake
Denne sesongen har vi et A-lag, noe vi er veldig 
glade for!
Laget består hovedsakelig av Siljan-gutter, og 
mange «utvandrede» spillere er igjen tilbake i 
Siljan. Laget trenes av Brede H. Rønningene 
og Viljar Røsholt Myhra, begge Siljan-gutter. 
Vi setter stor pris på å ha et A-lag i klubben 
igjen, spillerne er gode forbilder for våre yngre 
spillere og flere av dem er også trenere på SIL 
Xtra.

Fotballen ruller igjen
De eldste lagene våre har trent siden januar, 
og rett før påske var alle våre lag i gang med 
treninger og etter hvert kamper. Rundt 130 
Siljan-spillere er i aksjon i år, fra de minste på 
fem-seks år og opp til A-laget. I tillegg er det 
samlet en gjeng Old boys- og Old Girls-spillere 
innendørs hver uke. 
Vi har lag som spiller både 3’er, 5’er, 7’er og 
11’er-fotball denne sesongen.

Fotballen ruller igjen – for små og store 
Tekst: Frode Berg

Leder: 
Nestleder:
Sekretær:
Kasserer:
Anleggsansvarlig:
Anleggsansvarlig:
Anleggsansvarlig:
Utleieansvarlig:
Styrkeromsansvarlig:
Politiattestansvarlig:
Leder fotballstyret:
Leder skistyret:
Leder freestyle:
Leder ungdomsutvalget:
Styremedlem:
Leder ungdomsklubben:
Leder idrettsskolen:
Organisasjonssekretær:
Leder damegruppa:
Leder seniorgruppa 

Johan Smit
Frode Berg
Christina Waldenstrøm
Cesilie Olsen
Thomas Høiseth
Jøran Mobæk
Stian Lønberg
Christine Hanes
Heidi T. Flatebø
Christina Waldenstrøm
Frode Berg
Morten Sem
Rune Asle Andersen
Kristian Hyni
Sebastian Stensrød
Caroline Laurendz
Dana Goldbach
Ellinor Kjær Holt
Gro Dahler
Ole Kristian Gurholt

post@siljanil.no
frode.berg@skole.skien.no
c.waldenstrm@gmail.com
cesilie.olsen@gmail.com
thomas.hoiseth@huh.no
joran@skienror.no
stloenbe@online.no
christinehanes@hotmail.com
heidi@flatebo.no
c.waldenstrm@gmail.com
frode.berg@skole.skien.no
morten.sem@learn.no
ruan@statoil.com
kristian.hyni@gmail.com
sebbe-fcb@live.no
carolinelaurendz@gmail.com
danagoldbach@hotmail.com
ellinor3748@hotmail.com
grdahler@online.no

922 95 839
992 39 765
926 54 907
982 87 229
971 68 589
478 78 080
948 17 424
934 49 028
971 26 991
926 54 907
992 39 765
900 22 307
908 99 480
924 53 596
952 78 480
454 64 954
905 10 062
922 93 029
908 31 072
416 25 711

Funksjon Navn Telefon E-post
Hovedstyret 2016-17 og kontaktpersoner
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Foto: Frode Berg

FULL FART IGJEN: Nå er det full fart med kamper i Siljan 
Idrettspark igjen. Her er det Nikolai Tveiten fra G11 i 
aksjon i fjor høst.

Foto: Frode Berg

Keepertrening på SILXtra



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 og 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.

SIL Xtra
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 en gang i måneden og rundt 30 
spillere er påmeldt denne våren. Her trener 
spillerne på tvers av alder, noe som er svært 
positivt både sportslig og sosialt. Samtidig får 
de god veiledning av A-lagsspillerne Isak 
Øverbø, Joakim Christensen og Henry 
Pedersen, samt Viljar Røsholt Myhra 
(reservekeeper Odd og trener A-laget) og Sara 
Idris (Urædd, tidl. Siljan). 

Gode forbilder 
Gode forbilder har vi flere av i Siljan, ikke minst 
dommerne våre. 
I våres tok flere av de eldste jentene i klubben 
klubbdommerkurs (se bildet), 
mens noen av de eldste guttene har tatt kurset 
tidligere. 
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De dømmer hjemmekampene til våre 
aldersbestemte lag. Det blir lagt merke til, og vi 
får veldig mange positive tilbakemeldinger fra 
våre motstandere som er på besøk i Siljan. 

Kretsdommere
Vi har også trioen Nikolai Bentsen, Joakim 
Bentsen og Amund Vaagland som er 
kretsdommere på  andre sesongen og 
er med i fotballkretsens 
utviklingsgruppe, etter å ha startet 
opp som klubbdommere.
I tillegg har Martin Berge Pedersen 
vendt tilbake til Siljan, både som 
spiller og dommer, noe som gjør at
vi har hele fire kretsdommere. 
Det er veldig positivt. 

Full fart!
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

BLE KURSET: Anine Lykseth, Sofie Eriksrød, Synne 
Usterud Høiseth, Hanne Hovden, Mari Forsberg og Sofie 
Marlene Rasch tok Klubbdommer-kurs i våres.

Foto: Lasse Hansen

Foto: Frode Berg



Slik får du oversikt over kamper i 
Siljan Idrettspark

Kampoversikt finne du her: www.siljanil.no
Deretter går du på fanen «Fotball» og så 
«Kamper Siljan Idrettspark». 
 
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
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DISCO’N
Disco’n i Siljan er et tilbud for barn i 5-8 
klasse, hvor de kan treffes og være sosiale. 
Disco dager er fredager kl. 18 - 22.

De siste gangene har vi i tillegg hatt et tilbud i 
2etg. med bordtennis, div. brettspill og ps2 med 
blant annet Buzz og singstar. Noe som har vært 
veldig populært hos barna. 

For å kunne ha et tilbud i 2etg er vi avhengige 
at foreldrene stiller som vakter. 
Det er sosialt og en fin mulighet til å bli bedre 
kjent med barna. 

Disco  datoer før sommeren:
20 mai
10 juni

Kan du stille som vakt, ta kontakt med:
Caroline Laurendz, Tlf: 905 10 062.

Seniorgruppa i SIL og SHL
Seniorgruppa i Siljan Idrettslag og Siljan 
Historielag har møter i 2016 med disse datoer:

3. mai       kl 12 i hallen
7. juni       kl 12 avslutning i Båthuset

Alle er hjertelig velkommen!
For mer informasjon ta kontakt med:
Ole Kristian Gurholt, tlf: 416 25 711

DISCO’NSiljan Idrettslag i Borgertoget 
17. mai

A-laget er fanebærer i årets borgertog og vi 
vil gjerne ha med alle, både store og små!

La barna ha på seg Siljan-drakta eller SIL-
treningsdressen, og still opp i Borgertoget!

Oppmøte på Brekkeby vgs som tidligere, for 
nærmere informasjon følg med på 

www.siljanil.no og facebook!



Vi vil gjerne ha flere medlemmer også, så har 
du lyst så ta gjerne kontakt med oss. I 2018 har 
vi 50 års jubileum”  Kan Gro Dahler, leder for 
damegruppa, fortelle.

Damegruppa i Siljan IL gjør viktig dugnadsarbeid 
som knapt synes utad. Og hvert år gir de en 
pengesum til idrettslaget gjennom deres arbeid.

Denne gangen har damegruppa vår gitt hele 
30 000 kroner til fotballmål og 20 000 kroner 
til styrkerommet! 
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Takk til Damegruppa! 
 Tekst: Frode Berg

 

Damegruppa er for tiden 15 medlemmer og har 
møte andre onsdag i måneden i møterommet i 
hallen.  
Vi koser seg sammen og av og til får vi besøk av 
personer som viser ting og forteller om ting de 
interesserer seg for. 

“Intensjonen er selvfølgelig å samle inn litt penger 
til idrettslaget. Men like viktig er kosen og praten.  
Dugnader er vi også med på. I april skal vi ha 
basar på butikken. 

A-laget med comeback i Siljan Idrettspark!
 Vi har igjen et A-lag i klubben, og torsdag 28. april klokka 19.30 gjør laget 

comeback på Siljan Idrettspark. 
Motstander er Sundjordet. 

Siljan er tippet i toppen av sin avdeling i 7. divisjon.

Møt opp og hei laget fram til seier

Tusen takk for bidragene – 
de kommer veldig godt med!
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Utleie av idrettsalgets anlegg
Leiealternativer:
• Gymsalen
• Møterom B
• Barneselskap i møterom B og gymsal
• Barneselskap i diskoteket
• Ungdomsklubben (som møterom)
• Overnatting en natt
• Andre arrangementer i hallen og 

ungdomsklubben
• Bruk av hallen (gymsalen) til stort 

arrangement
• Stoler og bord (ut av hallen)

Se siljanil.no for priser og informasjon!

Utleieansvarlig:
Christine Hanes - 
934 49 028 / christinehanes@hotmail.com

Styrkerom 

Åpningstider, priser og registrering:
Pris: 600 kr per halvår + medlemskontingent
Aldersgrense: 16 år
Åpningstider: 07:00 – 22:00 alle dager
 
Treningslokalet er ikke betjent og alle må ha 
eget nøkkelkort for å trene.
Kontaktinformasjon for registrering, betaling og 
nøkkelkort: Heidi Flatebø, heidi@flatebo.no

Damefotball eller old boys!?

Vi trener fordi fotball er moro! 
Har du lyst har du lov!

Damefotball trenes ons./sønd. kl. 20-21
Old boys trenes man. 20:30-21:30 og ons. 21-22

Kontakt oss om du synes dette høres spennende ut!

Damefotball: Merete Marker Hauge, tlf: 907 22 611
Old boys: Jarle Bøe, tlf: 958 85 073

Styrke/sirkeltrening:
Mandager 19-20:30 har skigruppa tilbud til 
de over 14 år som ønsker å trene styrke/
sirkeltreninger, her er det plass til flere om dere 
har lyst til å være med!

Aerobic for voksne i 
idrettshallen
Allsidig trening, aerobic og step, for voksne i alle 
aldre med Lene Kolstad som instruktør

Treningen er på:
tirsdager og torsdager kl. 20.00 – 21.00. 

ALLIDRETT SESONGEN 2016-17

2.- 7. klasse vil dersom det er interesse, få 
et tilbud i slutten av september til slutten av 
april, der de kan få kjennskap til mange ulike 
aktiviteter. Som tidligere, vurderer vi spennende 
aktiviteter også denne gangen!
Aktiviteter vi velger det i denne omgangen 
er avhengig av interesse, tilgjengelig 
trenerkompetanse, samt krav til utstyr og 
anlegg. 

Vi trenger også minst en forelder som er 
ansvarlig pr kull før oppstart. Den/de er med på 
å planlegge programmet, gjøre avtaler, sette 
opp vaktlister, kjørelister etc.  
Hvis ditt barn ønsker å være med på allidrett 
send påmelding med navn og fødselsdato,
hvis du kan være ansvarlig (lagleder) for ditt 
barns kull send også informasjon om dette til:

Sms: 922 95 839 eller epost: post@siljanil.no
Påmeldingsfristen er 15 juni - 

førstemann til mølla!

Johan Smit, Siljan Idrettslag
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Vi har denne sesongen hatt en stor gruppe 
skiløpere. I gruppen 7-16 har det vært  42 
medlemmer og 6 trenere. 
Ungdomsgruppa har bestått av ca. 22 
medlemmer, så totalt teller skigruppa rundt 70 
medlemmer. Det er helt fantastisk flott at så 
mange er med og trener på ski!
Rekrutteringen har vært veldig bra, og det 
håper vi den fortsetter med også neste sesong. 

Det har i tillegg til treningene vært stor aktivitet 
på skirenn. 
Vi har hatt rundt 70 deltagere i Siljansprinten i 
år, en ørliten oppgang fra i fjor. Heldigvis ble det 
i år nok snø til også å arrangere Siljanrennet, 
også dette med rundt 70 deltagere. Det var 
påskestemning i løypa den helgen og mange 
gode tilbakemeldinger på arrangementet, som 
forøvrig var et landsrenn og trakk deltagere fra 
både Telemark, Vestfold og Buskerud. 

Mange av de yngre løperne har også deltatt på 
den lokale Sparebank1 cup’en, 5 renn rundt om 
i Grenland, og vi hadde med 18 løpere der på 
det meste. 

I tillegg har noen av de større deltatt i kretsrenn 
og vi har én løper som i år har gått Norges Cup 
for junior og deltatt på Junior NM. (i Menn 18)
Lysløypa har også i år blitt utbedret med 
fyllmasse og drenering. Dette arbeidet fortsetter 
utover sommeren i år, og vi håper at hele løypa 

Skigruppa 2015 - 2016 
Tekst: Gunnar Olsen

Foto: Frode Berg

SILJANRENNET: Siljanløpere

etter hvert skal bli tørr og fin for trening og 
turgåere hele sommeren og høsten.

Til tross for en kort sesong, har vinterens løyper 
vært veldig bra. Dette takket være innkjøp av ny 
løypemaskin. 

Vi har fått støtte fra Gjensidigestiftelsen og fra 
spillemidler gjennom Skiforbundet som gjorde 
det mulig å investere i en relativt moderne 
løypemaskin. 
God og ivrig dugnadsånd i skistyret har bidratt 
til at løypene ofte har blitt kjørt opp. Vi har også 
live oppdatering på når løypene kjøres med en 
GPS løsning som ligger på nett. 
Informasjon og lenker til live tracking ligger på 
Siljan IL Lysløype på facebook.
https://www.facebook.com/lysloypeSIL/

Foto: Morten Sem

Ny løypemaskin
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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

Til  alle brukere av anlegget!

Vi ber dere alle om å benytte vei og gangbaner når 
dere ferdes rundt på idrettslagets anlegg, ikke gå i 
kulestein skråningene.

Bruk våre oppsatte søppelkasser, samt respekterer 
innkjøring forbudt skilt oppe ved idrettshallen.

Alles Anlegg og alles ansvar!

Vaktmester - SØKES 

Siljan Idrettslag søker etter en vaktmester til fast 
stilling!
Stillingsstørrelse og lønn etter avtale.
Oppgaver avtales, men gjelder hovedsakelig 
vedlikeholdsarbeid og småreparasjoner og 
utbedringer.

Høres dette interessant ut?
Ta kontakt med:
Thomas - 971 68 589 / thomas.hoiseth@huh.no
Johan - 922 95 839 / post@siljanil.no

Idrettens dag!
Tirsdag 24. mai er det Idrettens 
og Siljanfotballens dag, da håper 
vi at du og mange du kjenner tar 
turen til Siljan Idrettspark. Her 
blir det Siljanløpet (gateløp),  

presentasjon av idrettsklubber i bygda, 
grilling, utlodning, kamper mellom 

aldersbestemte Siljan-lag og mye annet!
 

Følg med på www.siljanil.no og Siljan 
IL på Facebook for program når det 

nærmer seg!


