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Hovedstyret 2016-17 og kontaktpersoner
Funksjon
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

Navn
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

HØSTSESONGEN I GANG!

Tekstt og bilder: Frode Berg

Etter en fin vårsesong og velfortjent
sommerferie for både spillere, lagledere og
trenere ruller fotballen igjen i Siljan Idrettspark.
August, september og godt ut i oktober er
måneder med høy aktivitet både i Siljanfotballen og ellers i landet.
De fleste lagene våre er i gang med
seriekamper igjen, og mange lag har deltatt på
cuper i sommer.

Anine Lykseth i full fart fremover for J14-laget under
Norway Cup.
Siljan J14, med god hjelp fra tre Fossum-spillere, gjorde
det bra i Norway Cup
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Telefon
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
454 64 954
952 78 480
905 10 062
479 06 887
959 32 311
908 31 072
416 25 711

E-post
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

Jenter 14 var på Norway Cup, som betegnes
som verdens største fotballturnering. Laget
deltok i J15/16-klassen, og tok seg helt til
16. delsfinalen hvor det ble tap. Med en liten
spillertropp, ble trioen Synne U. Høiseth, Hanna
T. Pedersen og Mari V. Løyland lånt fra Fossum,
og de bidro sterkt. Siljan IL takker Fossum for
lån av jentene!
Ellers skal gutta på G11 og G13 være med på
Sandar Cup i Sandefjord og overnattingscup der
i august, mens under Fjordline Cup på Urædd
midt i august starter en rekke av de yngre SILlagene høstsesongen.
A-laget gjorde det strålende i vårsesongen, og
kjemper om opprykk fra 7. divisjon (se egen
sak!).
I høstsesongen blir det noe forandringer på
lagene våre. Vi melder på et G13-lag, et lag
bestående av 12- og 13-åringer, i 9’serien,
mens det rett før sommeren startet opp en
treningsgruppe med jenter i alderen 12 og 13 år
– noe som er svært positivt. I tillegg meldes det
på to lag i G11, mot ett i vårsesongen.
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På den annen side måtte vi dessverre trekke
vårt G19-lag for spill i høstsesongen, da
laget har blitt for få spillere på et lag der det i
utgangspunktet var få spillere.

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. Alle foreldre har fått delt ut Fair
Play-kort med foreldrevett-regler. 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.
Klubbdommerne våre, ungdommer som spiller
i Siljan eller tidligere Siljan-spillere som nå er
i andre klubber, har gjort en formidabel jobb i
vårsesongen.
Det setter vi veldig stor pris på!
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.

Damefotball eller old boys!?
Vi trener fordi fotball er moro!
Har du lyst har du lov!
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
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Denne høsten 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 i bygda vår, og vi
håper å se deg der!
Velkommen til Siljan Idrettspark denne
høsten!

Foreldre & barn

Vi starter opp igjen mandag 29.8.2016
Kl. 17-17:40 for barn født i 2013
Vi synger, danser, springer, balanserer, hopper,
krabber og klatrer. Vi blir kjent med alt utstyr som
fins i en idrettshall og vi lærer nye bevegelser og
leker enkle leker.

Idrettsskolen

Vi starter opp igjen mandag 29.8.2016
Kl. 17:40-18:20 for barn født i 2012
Kl. 18:20-19:00 for barn født i 2010/11
Vi springer, hopper, klatrer, balanserer og begynner
med enkle ferdigheter. Vi blir kjent med ustyr og
det man kan bruke ustyret til. Og vi leker leker!

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.

Seniorgruppa

Seniorgruppa i Siljan Idrettslag og Siljan
Historielag har møter i 2016 med disse datoer:
6.9 Kl. 12 Båthuset
1.11 Kl. 12 Båthuset

4.10 Kl. 12 Hallen
6.12 Kl. 12 Hallen

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

Tekstt og bilder: Frode Berg

Vi startet opp A-lag i klubben igjen denne
sesongen, og det var en positiv gjeng som
gikk løs på sesongen under ledelse av Brede
Rønningene og Viljar Røsholt Myhra. Sosialt
sett er det en flott gjeng med glimt i øyet, og
sportslig sett har laget innfridd og vel så det
med tabelltopp i 7. divisjon etter vårsesongen.
Det betyr at laget kjemper om opprykk for fullt
utover høsten.

Laget har dessverre mistet Joachim
Christensen til militæret i løpet av sommeren,
men inn i stallen har Robert Myrholt og Daniel
Tveitan kommet.
A-lagets hjemmekamper har blitt en sosial
møteplass for alle aldre i Siljan, og det er
hyggelig å se at «gamle» fotballspillere er
tilbake i Siljan Idrettspark og slår av en hyggelig
(fotball)prat.
Siljan-gutta har fått god støtte av mange
tilskuere i vårsesongen, og vi håper på like god
støtte i høstsesongen!
Under følger en oversikt over A-lagets kamper:
(kan bli forandret, sjekk eventuelt på
www.fotball.no og søk opp Siljan IL og deretter
«Lag»)

Isak Øverbø jubler sammen med Ådne Dalum etter
scoring.

Dato
23.8
1.9
9.9
15.9
22.9
30.9
8.10
14.10

Klokkeslett
19.30
19.30
19.30
19.30
17.30
19.30
15.00
19.30

Lag
Siljan - Bamble
Sundjordet - Siljan
Sannidal 2 - Siljan
Siljan - Helle
Herøya - Siljan
Siljan - Gulset 2
Gjerpen 2 - Siljan
Siljan - Fossum

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».
Her får du en oppdatert oversikt 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 G9 Hvit», så vil du ha alle lagets kamper tilgjengelig på telefonen.
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

Nr. 1 – 2016

Siljan Cup lørdag 3. september

Lørdag 3. september er det Siljan Cup i Siljan Idrettspark.
Cupen er for alle aldre, fra 6 til 90 år – og man trenger ikke å være aktiv fotballspiller for å være
med. Her er alle velkomne, enten om du spiller fotball eller ei!
Siljan Cup er for barn, ungdom og voksne, og disse fordeles på forskjellige lag etter alder før
kampene setter i gang. Ergo må de som ønsker å spille melde seg på (både barn, ungdom og
voksne), før de fordeles på forskjellige lag.
Husk egnede sko og leggbeskyttere!
Kiosken er åpen!
Program Siljan Cup lørdag 3/9:			
10.30 Påmelding Siljan Cup (barn, ungdom og voksne) starter.
10.30 Kiosken åpner.
11.00 Påmelding Siljan Cup avsluttes. Lagene og kampene settes opp.
11.30 Siljan Cup for barn og ungdom starter.
13.00 (ca) Siljan Cup for voksne starter.
Ta med naboer, venner og kjente,
og møt opp!

Martin fikk prøve seg mot landets
største talenter
Tekstt og bilder: Frode Berg

Siljan-gutten Martin Hagen,
som har spilt for Odd
de siste to årene,
var med på Statoils Talentleir
i regi av Norges
Fotballforbund i slutten av juni.
Landets beste 15- og 16-åringer var samlet på
den årlige leiren på Kjølnes i Porsgrunn, og
spillerne kjempet om en plass på G15- og G16landslaget.
Martin, som er forsvarsspiller, var i
utfordrergruppa og kjempet om en plass på
G15-landslaget. Han kom ikke med på G15landslaget i denne omgang, men fikk prøvd seg
i kamp med de største talentene i landet.
Siljan IL er stolte over å ha hatt med en
Siljan-gutt på Statoils Talentleir og ønsker
lykke til videre!
www.siljanIL.no

Nytt svømmekurs
for 1.-3.trinn

Sted: Skien Fritidspark (terapibassenget).
Kursperiode 1: 25.august – 22.september
(25.08, 01.09, 08.09, 15.09, 22.09)
Kursperiode 2: 29.september – 10.november
(29.09, 6.10, 27.10, 3.11, 10.11)
Varighet: 5 kurskvelder pr. gruppe.
Tidspunkt: 17.45-18.15 eller 18.30-19.00 (30
minutter i bassenget).
Pris: 300 kr (+ eventuelt 200 kr for medlemskap
i idrettslaget).
Medlemskapet kreves for p.g.a forsikringer.
Instruktør: Josè Valigora fra Norges Svømmeforbund/Skien Fritidspark.
Påmelding: Frist 19. august.
Send påmelding eller spørsmål til Heidi Trainer
Flatebø: heidi@flatebo.no med følgende info:
Om barnet: Navn, fødselsdato (klassetrinn).
Om foreldre: Navn, adresse og telefon nr.
Hilsen Siljan Idrettslag,
v/ Heidi Trainer Flatebø., tlf: 971 26 991
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Styrkerom

Utleie av idrettsalgets anlegg

Åpningstider, priser og registrering:
Pris: 600 kr per halvår + medlemskontingent
Aldersgrense: 16 år
Åpningstider: 07:00 – 22:00 alle dager

Leiealternativer:

Treningslokalet er ikke betjent og alle må ha
eget nøkkelkort for å trene.
Kontaktinformasjon for registrering, betaling og
nøkkelkort: Heidi Flatebø, heidi@flatebo.no

ALLIDRETT SESONGEN 2016-17
Tekst: Johan Smit

Vi ønsker å ha allidrett for høsten 2016 og
våren 2017. 2- 7 klasse. Dersom det er
interesse, vil et tilbud i slutten av september/
april bli sendt ut der de får kjennskap til ulike
aktiviteter.
Eksempler på aktiviteter vi har hatt er friidrett,
håndball, volleyball, bryting, nanbudo,
orientering, alpint, gokart, turn, ballek, skihopp
og bordtennis.
Aktiviteter vi velger det kommende året
er avhengig av interesse, tilgjengelig
trenerkompetanse, samt krav til utstyr og
anlegg.
Pris er 600 kr for året for de yngste og opptil
800 kr for de eldste (for høst og vår).

•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

Aktiv Voksen
Starter opp igjen:
Mandag 29.08.16 i Siljanhallen
Kl. 14:30 - 15:30.
Disse timene består av kondisjonstrening,
bevegelsestrening, styrketrening og evt. leker
som tilpasses den alder sammensettingen på
gruppen.

Vi håper dette høres spennende ut !
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 og kjørelister.
Oppstart for hvert kull krever at vi har minst en
ansvarlig på plass for hvert kull.
Hvis ditt barn ønsker å være med send
påmelding med navn og fødselsdato.
Hvis du kan være ansvarlig (lagleder) for ditt
barns kull send informasjon om dette til:
sms til 922 95 839 eller post@siljanil.no
Siste påmeldingsfrist er 21 august.
www.siljanIL.no

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!
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Damegruppa
Damegruppa skal ha mannekengoppvisning i
hallen onsdag 14.september.
Uka før har vi basar på Sparbutikken i Siljan.
Ellers ønsker vi at så mange som mulig tar
nummer på basaren vår. Det er jo idrettslaget
som nyter godt av pengene vi samler inn.

DISCO’n

Disco’n er et samlingssted for 5.- 8. klasse.
Både nede og oppe i gamle
ungdomsklubblokalene i hallen.
Her treffes de for å være sammen med venner,
danse, synge, spille.
Disco’n er åpent fredager
Kl. 18-22 og koster Kr. 20,Det er blant annet salg av brus, godteri og
toast.
Datoer for disco’ høsten 2016:
26.8
09.09
23.09
07.10
28.10 Halloween
11.11
02.12 Nissefest
Det blir hengt opp plakater på skolen samme
uke som det er disco, og på døra til disco’n.
Vaktordning
Vi er avhengig av at foreldre stiller som vakter,
2-3 stk. hver gang, for å kunne opprettholde
dette tilbudet.
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Ellers håper vi at mange unge og gamle møter
opp på mannekengoppvisningen. Den begynner
kl 19.00 , og vi serverer kaffe og kake.
Vi er nå 15 damer i damegruppa. Vi ønsker nye
medlemmer velkommen.
Sommerhilsen fra Gro, leder damegruppa

Å være vakt er en fin måte å bli bedre kjent med
barna på.
For å sette seg opp på vaktordningen ta
kontakt med:
Caroline Laurendz, tlf: 905 10 062
carolinelaurendz@gmail.com
- Hva betyr det å være vakt på disco’n?
Du må sette av en kveld til ditt barn og venner.
Vi fordeler arbeidsoppgavene slik:
1 vakt tar betalt for inngang i ca 1 times tid, så
hjelper den til i kiosken.
1-2 vakter står i kiosken.
1 vakt i 2 etg., her har vi ps2, brettspill,
bordtennis +++. Ansvar for å sette klart utstyret
og rydde på plass sammen med barna.
Vaktene må også gå ut ved banen og rundt
hallen og se til at alt er i orden iløpet av
kvelden.
Vi håper at barna er fornøyd med disco tilbudet,
men er hele tiden åpne for forslag.
Har du forslag til ting vi kan gjøre, så ta gjerne
kontakt!
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Siljan Idrettslag arrangerer SWINGKURS!
Siljan Idrettslag inviterer til helgekurs i folkeswing, nybegynner, med
erfaren instruktør fra Grenland Rock & Swing klubb!
Siljanhallen:
Fredag 2. september kl. 18-20:30
Lørdag 3. september kl. 16-18:30
Kr. 400,- pr person

Dette blir kjempegøy, så
ikke nøl, meld deg på i dag!

Påmelding innen 2. september til:
Christina Waldenstrøm
c.waldenstrm@gmail.com eller 926 54 907
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!

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

Distribuert til samtlige husstander i Siljan kommune
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