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Fotballen ruller igjen – for små og store

Aktiviteter vi velger det kommende året
er avhengig av interesse, tilgjengelig
trenerkompetanse, samt krav til utstyr og anlegg.

Tekst: Frode Berg

Foto: Frode Berg

FULLT FOKUS: Martin Thormodsrød har fullt
fokus på ballen under kamp mot Eidanger i fjor.

De eldste har trent siden januar, og nå er alle
våre lag i gang med treninger og etter hvert
kamper.
Rundt 110 Siljan-spillere er i aksjon denne
sesongen, fra de minste på fem-seks år og opp
til G16 og J16, som er vårt eldste lag denne
sesongen. 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.

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.
Vi skal være gode forbilder – både på og
utenfor banen.
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 på lørdager, i snitt en gang per måned, og
rundt 35 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 tidligere Siljan-spillere,
ungdommer som nå spiller i andre klubber. De
er veldig gode trenere og forbilder for våre unge
fotballspillere.

Etter å ha hatt A-lag for herrer i 2013, fikk vi
dessverre ikke det til verken i fjor eller i år på
grunn av for få spillere.

Gode forbilder har vi flere av i Siljan, ikke
minst klubbdommerne våre. Det er ungdommer
som har tatt klubbdommerkurs, og dømmer
hjemmekampene til våre aldersbestemte lag.
Det er fortrinnsvis spillere på våre 16-årslag.
Det blir lagt merke til, og vi får veldig mye positiv
respons fra våre motstandere som er på besøk
i Siljan.

Husk støtt SiljanIL -

I tillegg har vi trioen Nikolai Bentsen, Joakim
Bentsen og Amund Vaagland som har tatt
steget opp fra rekruttdommere til dommere i
kretsregi denne sesongen (se egen sak!).

Foto: Marius Torblå

ALLE I FORSVAR: Gutter 7 i aksjon på
Badeparken Cup i Langesund i mars.

Pris er 600 kr for året for de yngste og opptil 800
kr for de eldste (for høst og vår).
Vi håper dette høres spennende ut!

ALLIDRETT SESONGEN 2015-16
Vi ønsker å ha allidrett for høsten 2015 og våren
2016.
2-7 klasse vil dersom det er interesse, få et tilbud
i tidsrommet slutten av september – slutten
av april, der de får kjennskap til mange ulike
aktiviteter.
Vi har tidligere hatt mange ulike idretter på
programmet, og vi vurderer spennende aktiviteter
neste år. Eksempler på aktiviteter vi har hatt er
friidrett, håndball, volleyball, bryting, nanbudo,
orientering, alpint, gokart, turn, ballek, skihopp og
bordtennis.

Hovedstyret 2015-16

Dette er en foreldredrevet aktivitet. Vi trenger
derfor minst en ansvarlig pr kull.
Den/de ansvarlige er med å planlegge
programmet, gjøre avtaler, sette opp vaktlister,
kjørelister. Oppstart for hvert kull krever at vi har
minst en ansvarlig på plass for hvert kull.
Hvis ditt barn ønsker å være med på allidrett send
påmelding med navn og fødselsdato til:
post@siljanil.no
Hvis du kan være ansvarlig (lagleder) for ditt
barns kull send informasjon om dette til:
922 95 839 eller post@siljanil.no
Siste frist er 1 juni.

Funksjon

Navn

Telefon

E-post

Leder:
Nestleder:
Sekretær:
Kasserer:
Anleggsansvarlig:
Anleggsansvarlig:
Anleggsansvarlig:
Utleieansvarlig:
Organisasjonssekretær:
Styrkeromsansvarlig:
Politiattestansvarlig:
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
Roger Hoksrød
Frode Berg
Morten Sem
Rune Asle Andersen
Vemund Gurholt
Gunn Tove Heisholt
Dana Goldbach
Gro Dahler
Ole Kristian Gurholt

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
922 93 029
992 39 765
900 22 307
908 99 480
924 53 596
476 64 479
479 06 887
908 31 072
416 25 711

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
rogerhoksrod@gmail.com
frode.berg@skole.skien.no
morten.sem@learn.no
ruan@statoil.com
vers-14@hotmail.com
gheishol@hotmail.com
danagoldbach@hotmail.com
grdahler@online.no

Sportslig hilsen Frode Berg, leder fotballgruppa

Hjelp oss å VERVE en grasrotgiver
www.siljanIL.no

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
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Fra klubbdommere til dommere
Tekst og bilde: Frode Berg

KLARE: Amund Dahl Vaagland, Nikolai Bentsen
og Joakim Bentsen er klare for en ny sesong i
dommerdrakta.

De startet opp som klubbdommere og dømte våre
yngre lag i 2012 og 2013. I fjor tok de steget opp
som rekruttdommere i kretsregi, og i år er den
17-årige trioen Amund Dahl Vaagland, Nikolai
Bentsen og Joakim Bentsen divisjonsdommere i
Telemark Fotballkrets.
Spennende
- Det er veldig spennende å være dommer, sier
dommertrioen da vi samlet dem for en prat før
sesongstart.
Siljan-guttene kan nå dømme opp til G16-kamper,
samt være linjedommer opp til G19 og 5. divisjon
senior.
Siljan-guttene startet dommerkarrieren som
klubbdommere etter å ha tatt Klubbdommerkurs i
Siljan i regi av Telemark Fotballkrets.
Erfaring
- De årene var nyttige, og helt avgjørende for at
vi har gått videre med dømmingen forteller de,
som har mange gode minner fra dømming av
aldersbestemte lag i Siljan Idrettspark.
De oppfordrer alle ungdommer i Siljan-fotballen til
å ta dommerkurs, og starte som klubbdommere.
- Det er veldig spennende, og man lærer mye,
forteller de.

Utfordring
- Hva må til for å bli en god dommer?
- Man må ha spilleforståelse, det kommer
man langt med. I tillegg må man tåle noen
kommentarer fra spillere eller sidelinja. Det er jo
sånn at det ofte er noen som er uenige i det du
dømmer. Blir man sur akkurat i øyeblikket det
skjer, er det en ting.
Det kan aksepteres. En dose selvtillit er også
kjekt å ha, sier Amund Dahl Vaagland, Nikolai
Bentsen og Joakim Bentsen, som denne vinteren
har deltatt på dommertreninger i kretsregi.

Tekst og bilder: Frode Berg

To SIL Xtra-treninger, et tilbud til de mest ivrige
spillerne våre fra 7 til 14 år som ønsker mer
trening, er gjennomført denne våren, med rundt
35 påmeldte deltagere.

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.
Disco’n er åpen disse dagene før sommeren:
8. mai, 29. mai og 5. juni.

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 «Fotball» og så
«Kamper Siljan Idrettspark».
Her får du en oppdatert oversikt dag for dag,
uke for uke eller måned for måned for alle
hjemmekampene for lagene våre.
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

www.siljanIL.no

Takk til Damegruppa!

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

Også i år er vi så heldige å få veldig god
trenerhjelp av tidligere Siljan-spillere, ungdommer
som nå er i andre klubber.
Isak Øverbø, Henry Pedersen, Viljar Røsholt
Myhra, Sara Idris, Åsa Klakegg Thorsen og
Joakim Christensen stiller opp som trenere –
og gode forbilder – når de har mulighet.

Tekst: Frode Berg

Damegruppa er for tiden 17 medlemmer og har
møte andre onsdag i måneden i møterommet i
hallen.
Det er to damer som holder møtet, og dette går
på omgang.
De koser seg sammen og av og til får de 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.
Til høsten skal vi ha basar på butikken og
mannekengoppvisning.” 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 vinteren har damegruppa vår gitt hele
40 000 kroner til SIL; 20 000 kroner til et
svømmeprosjekt som har pågått det siste halvåret
og 20 000 kroner til Klatrejungelen.

Det er vi svært takknemlige for!

Seniorgruppa i SIL og SHL

Seniorgruppa har møter på følgende datoer:
5.5.15 kl. 12.00
2.6.15 kl. 15.00

Hallen
Grilldag ved Båthuset

For mer informasjon ta kontakt med:
Ole Kristian Gurholt, tlf: 41625711

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.
Årets siste trening er tirsdag 12. mai, oppstart
høst 1. september.

www.siljanIL.no

Tusen takk for bidragene –
de kommer veldig godt med!

Idrettskole

Foreldre og barn-trim og idrettsskolen tar snart
sommerferie.
Vi trener frem til mandag 1. juni og starter opp igjen
etter sommeren mandag 31. august.
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Siljan-fotballen i nye farger
Tekst og bilder: Frode Berg

Etter at våre fotballag i alle år har hatt hvite
drakter med tilhørende røde strømper og rød
shorts har de nå blitt historie, og det røde er nå
byttet ut med blått – Siljans farger.

en søknad ble sendt Telemark Fotballkrets og
Norges Fotballforbund. Denne ble godkjent, og
sist mandag stilte G16-laget vårt til kamp i de nye
og historiske draktene.
Fargekombinasjonen var litt uvandt for de
fleste umiddelbart – men nå er Siljan-fotballen i
klubbens opprinnelige farger!
De gamle draktene våre har blant annet blitt gitt
bort til Midtbygda skoles prosjekt SIS (Skoler i
samarbeid), som er et samarbeid mellom ti skoler
i Grenland og 14 skoler i Kongo-Brazzaville. I
tillegg har Toppidrettsgymnaset i Telemark et
samarbeidsprosjekt i Afrika, hvor vi også har
sendt noen drakter – og draktene ble tatt imot
med stor glede.
					

Skigruppa sesongen 2014/2015
Tekst og bilder:Gunnar Olsen

Skigruppa har denne sesongen bestått av 3
trenere, 22 ungdommer/voksne og 30 barn.
Ungdom/voksen gruppa har hatt jevnlige treninger
i hallen på mandager, noen har også deltatt i
turrenn som Vindfjelløpet, Svanstulrennet og
Helterennet.
Talent: Ungdommens Holmenkollrenn

norgesmesterskap for 13-14 års kullene.

Stolte gutter16 i nye Siljan-drakter!

Bakgrunnen for at Siljans fotballag i alle år har
hatt hvitt og rødt var at seniorfotballen startet opp
med røde shortser i sin tid tilbake på slutten av
1940- og begynnelsen av 1950-tallet.
På 1970-tallet søkte så klubben om å skifte farge
til klubbens farger, blått og hvitt.
Fargekombinasjonen hvit drakt med blå shorts og
strømper var det derimot mange klubber i distriktet
som hadde, og dermed fikk Siljan IL avslag fra
fotballkretsen den gang.
Siden har klubben spilt i rødt og hvitt, men har
stort sett hatt blå treningsdresser, skigruppa
har også som regel hatt klubbens blå farge i
treningsdressene.
I anledning årets 90-årsjubileum for Siljan IL
vedtok fotballstyret og hovedstyret i Siljan IL sist
høst at vi ønsket tilbake til klubbens farger, og

Støttemedlemskap i SIL

Vi oppfordrer personer som ikke lenger trener aktivt
i idrettslaget, men som ønsker å støtte opp om vårt
arbeid, til å bli støttemedlemmer.
Dette koster kr 100,- per år, kontakt:
Ellinor Kjær Holt på tlf 959 32 311 eller send epost
til ellinor3748@hotmail.com
Ordinært medlemsskap i SIL koster kr 400 for
familier, kr 200 for enkeltmedlem.

www.siljanIL.no

Spreke deltakere i Helterennet!

Anders Brekke overleverer Siljan-drakter i KongoBrazzaville.

Barnegruppa har hatt treninger på mandager og
torsdager. På torsdagene har vi også gjennomført
Siljansprinten, med finale og klubbrenn på en
lørdag i mars.
Alle renna ble holdt i lysløypa ved Tudalskulten,
med rundt 90 deltagere som var med på mange
av renna.

Siljanfotballens dag med
Siljanløpet

Følg med på www.siljanil.no og Siljan
IL på Facebook for program når det
nærmer seg!
Nr. 2 – 2015

Skianlegget har før denne sesongen fått en bra
oppgradering.
Lysløypa har blitt utbedret på mange steder, det
er lagt inn drenering, jevnet ut løypa og sådd
gress hele veien. Dette gjør lysløypa godt egnet til
turer hele året.
Nye lysmaster er blitt satt opp slik at vi nå har lys
hele runden og tvers over i den nye traséen.
Dette arbeidet vil fortsette utover sommeren slik
at løypa og stadionområdet blir enda bedre neste
sesong.

Onsdag 27. mai er det Siljanfotballens
dag, da håper vi at du og mange du
kjenner tar turen til Siljan Idrettspark.
Her blir det Siljanløpet (gateløp),
grilling, utlodning, kamper mellom
aldersbestemte Siljan-lag og mye annet!
Det blir også besøk av Odd spillere!

Fra 13 år kan løperne også bli med i Grenland
ski, et treningssamarbeid for klubbene i Grenland,
vi har med 3 løpere der i år.
Dette er veldig sosialt og med gode
treningsmuligheter, det kan være opptil 70
ungdommer på treningene i Grenland ski. De
samles på forskjellige steder i Grenland, og har
også besøkt lysløypa vår flere ganger i år.
Skigruppa har i år hatt en deltager med i
Norgescupen, i menn 17 år. Det betyr at vi nå
har løpere i de fleste klassene fra 8 år opp til
yngre junior med 17 års klassen.

Siljansprinten

Noen av løperne har også deltatt i kretsrenn
på forskjellige steder i Telemark og Vestfold.
Vi har også hatt 2 deltagere i Ungdommens
Holmenkollrenn, dette er nærmest å regne for et
www.siljanIL.no

April er pausen mellom sesongene, så vi
starter opp igjen med litt barmarkstrening og
løping allerede i mai for de som ikke har andre
aktiviteter.
I august/september starter vi opp med litt
grundigere barmarkstrening og rulleskitrening for
alle som kan.
Nærmere informasjon om treningstider og
oppstart vil bli lagt ut på internettsidene til
Siljan IL i god tid før oppstart.
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Storstilt feiring av en sprek 90 åring!
Tekst: Frode Berg

90-åringen Siljan IL ga sine medlemmer en svært
populær gave:
Aktivitetsdag i Skien Fritidspark for alle aldre.
Lagets medlemmer, der over 250 hadde møtt opp,
takket med strålende innsats enten i aktivitetene
eller gjennom dugnadsinnsats – og der stilte mange
opp.
Med innleid utstyr var det blant annet hoppeslott,
sumobryting, hoppegrop/trampett, klatrevegg, zorb
ball, putekrig og wrecking ball, samt noen forskjellige
varianter av fotball.
Utpå ettermiddagen vanket det velfortjent pause
med pølser, som seg hør og bør i en bursdag.
Aktivitet stod i fokus for dagens feiring, og det var
det til de grader!
Store og små kjempet side om side, eller mot seg
selv i de forskjellige aktivitetene.
Siljan IL takker alle for en strålende dag, der
både små og store koste seg!

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
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