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Siljan Idrettslag
Tekst: Johan Smit

Idrettslaget jobber med å få barn, unge og voksne i aktivitet og Siljan IL har
behov for flere aktive voksne medlemmer.

Johan Smit
Styreleder i
Siljanidrettslag
Tlf: 922 95 839
Epost:
post@siljanil.no

Det er mange roller som skal fylles for å drive et idrettslag både i forskjellige styrer,
utvalg, som trener, lagleder, foreldrekontakt eller organisatør. Frivillighet er viktig
hvis vi skal få hjulene til å gå rundt. Derfor håper jeg at du som blir spurt om å være
med for å bidra svarer ja når valg-komiteen ringer.
Dette er viktig for at vi ikke skal slite ut ildsjelene!
Dugnadsarbeid og dugnadsånd.
Siljan IL har ansvar for relativt mange anlegg derfor er det viktig at ALLE
medlemmene bidrar når vi skal ta felles løft.
Alle praktiske prosjekter kan ikke løses av anleggsgruppa og vaktmestergjengen,
det er alt for mye som bør gjøres!
Anleggene Siljan IL har ansvar for er Siljan Idrettspark som favner siljanhallen,
kunstgressbanen, gressbanen, sandvolleyballbanen, skateanlegget, lekeområdet
og klatrejungelen, lysløypa på Tudalskulten og skileikområdet ved Midtbygda skole.
Ingen av disse anleggene vedlikeholder seg selv, jeg takker derfor alle ildsjelene
som har bidratt i 2015 og jeg ønsker og håper at enda flere bidrar i 2016 for å
skape trivsel i nærmiljøet vårt også i fremtiden!

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
Hovedstyret 2015-16
Funksjon

Navn

Telefon

E-post

Leder:
Nestleder:
Sekretær:
Kasserer:
Anleggsansvarlig:
Anleggsansvarlig:
Anleggsansvarlig:
Utleieansvarlig:
Organisasjonssekretær:
Styrkeromsansvarlig:
Leder fotballstyret:
Leder skistyret:
Leder freestyle:
Leder ungdomsutvalget:
Leder ungdomsklubben:
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
Caroline Laurendz
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
992 39 765
900 22 307
908 99 480
454 64 954
476 64 479
905 10 062
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
frode.berg@skole.skien.no
morten.sem@learn.no
ruan@statoil.com
kristian.hyni@gmail.com
gheishol@hotmail.com
car-dlau@online.no
danagoldbach@hotmail.com
grdahler@online.no
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Nytt fra skigruppa
Tekst: Morten Sem

Vi har mange aktive små skiløpere på trening
om dagen. Det har vært opptil 30 aktive på
mandagstreningene.
Skigruppa har også denne vinteren planer om
ski instruksjon for voksne som vil forbedre ski
teknikken sin, følg med på vår hjemmeside og
facebook for info om oppstart.
Siljansprinten blir denne vinteren arrangert på
følgende datoer:
Torsdag 21. januar kl. 18.00
Torsdag 28. januar kl. 18.00
Torsdag 4. februar kl. 18.00
Lørdag 13. februar kl. 11.00
Alle starter ved garasjen i lysløypa og det er
påmelding en time før start.

mer moderne prepareringsmaskin fra Skien
kommune. Den nye maskinen er raskere
og lager finere klassiske spor enn vår gamle
løypemaskin.
Vi kommer i vinter til å kjøre Serkelandsveien
i tillegg til skileik området og lysløypa på
Tuddalskulten
Følg med på SiljanIL.no for mer info!

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!

FREESTYLE er snart i gang!
Så snart det er nok snø på Siljan skisenter
er freestyle gruppa i gang igjen for
vintersesongen!
Følg med på Siljanil.no eller kontakt Rune Asle
Andersen, epost: ruan@statoil.com

Skigruppa skal 7. februar i samarbeid med
Siljan turlag arrangere «Kom deg ut dagen».
Det blir skileik for de minste og turlaget fyrer
bål og koker kaffe. Dette skal også forgå ved
garasjen i lysløypa.
Vi håper på en fin skisøndag.
Siljanrennet er et stort landsrenn i fristil, dette
skal i år arrangeres 13. mars.
Vi håper på godt med snø og fine forhold. Hvis
vi er litt heldige, slik vi var sist, kan vi få flotte
skiforhold i begynnelsen av mars.
Vi får kommende vinter leie en større og
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Innblikk i allidrett for 2. klasse

På plass i sulkyen

Minnerik kveld på fisketur

To ganger var allidrettsgutta på plass i sulkyen for
ponnytrav i regi av Therese Bertelsen. Gutta fikk
prøvd seg både i sulkyen og på hesteryggen, godt
geleidet av Therese Bertelsen, Celine Rød og
Monica Røed og deres ponnier.
Ettermiddagen startet med stell av ponniene, og
deretter bar det opp på hesteryggen og i sulkyen –
til nye og spennende utfordringer gutta sjelden er i
nærheten av – og de fullførte med stil!

Full fart på ATV!

Med håndball på timeplanen

Allidrett er som de fleste av aktivitetene i idrettslaget
foreldre styrt og foreldredrevet. Allidrett er ment
som et allsidig idrettstilbud hvor barn eller ungdom
får stifte bekjentskap med flere idrettsgrener og
aktiviteter. Her kommer et lite innblikk på hvordan
høsten har vært for 2. klasse.
Allidrettsgruppa i Siljan IL startet sesongen med
fisketur til Haukesjø – og det ble en minnerik kveld!
Gutta ble delt opp i fire grupper, og ble deretter tatt
med ut i robåt for å trekke garn. Alle fikk fisk, og til
sammen ble det over 80 fisker i garnet. Etterpå ble
fisken møysommelig tatt ut av garnet, før den ble
sløyet og grillet. Alle ungene smakte på fisken – og
kvelden ble utvilsomt en suksess både for små og
store.
Siljan IL vil rette en stor takk til Siljan Jeger- og
fiskeforening som hadde hovedansvaret!

Allidrettsgutta hadde en super opplevelse på gården
til Ole Jakob og Mona Tudal. Med fire ATV’er på
plass fikk gutta prøve seg, og de ble etter hvert
både stødige og flinke på fire hjul.
Mestringsopplevelsene stod i kø, og gutta dro hjem
med store smil om munnen!

Allidrettsgutta har hatt håndball på timeplanen
de siste gangene, og godt veiledet av Anstein
Enggravslia fra Norges Håndballforbund og TiT
har gutta øvd opp håndball-ferdighetene gjennom
ballsidighet og forskjellige håndball-øvelser.
Håndball var nytt for alle gutta, og mestringsgleden
stor. Åtte av guttene deltok på turnering i
Heistadhallen med stor suksess. Alle spilte sin
første håndballkamp noensinne, og guttene tok
både regler og spillet på strak arm.

Nanbudo er gøy

Allidrettsgutta har vært to ganger på nanbudo. Det
var gøy å lære litt om en kampsport. Tusen takk til
Skien Nanbudoklubb.

Vi takker alle frivillige som har stilt opp i 2015 og
gjort dette til uforglemmelige opplevelser
for både liten og stor!
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Fotballen 2015-2016

Tekst og bilder: Frode Berg

Kort oppsummering av sesongen 2015 – og
litt om 2016
Den offisielle delen av sesongen 2015 med
blant annet seriekamper er avsluttet for en
stund siden, men flere lag har trent den
siste perioden og flere av spillerne er på
kunstgressbanen på fritida.
Vi er godt i gang med planlegging av
2016-sesongen, og trenere og lagledere for de
fleste lag er på plass.

Disse gutta går gradene som dommere, og har
hatt en formidabel fremgang denne sesongen
og hatt en en rekke oppdrag fra april og ut
oktober.
Siljan fotballgruppe arrangerte Siljanfotballens
dag i mai og Siljan Cup i september – begge
arrangement med god deltakelse av både små
og store. Det setter vi stor pris på!

Siljan IL ønsker å rette en stor takk til
trenere, lagledere, foresatte, klubbdommere,
kretsdommere, SIL Xtra-trenere og ikke
minst spillerne for innsatsen sesongen
2015!

Idrettskole

Foreldre og barn - trim og idrettsskolen har siste
treningsdag 7.12.2015, men starter opp igjen
11.1.2016.
Hver mandag er det 3 grupper:

G6 for full hals etter en heidundrende innsats på Tollnes
cup i høst!

Sesongen 2015 var positiv med stor aktivitet
både gjennom kamper, turneringer, treninger og
SIL Xtra.
Flere tidligere Siljan-spillere stilte igjen opp
som trenere på SIL Xtra, noe vi er svært
takknemmelige for. Disse ungdommene er
positive forbilder for våre unge spillere!

foreldre og barn - trim for barn fra 2013
fra kl. 17:00-17:40
idrettskole for barn fra 2011-2012
fra kl. 17:40-18:20
Idrettskole for barn fra 2009-2010
fra kl. 18:20-19:00
Mer info: Dana Goldbach, tlf. 47906887,
epost: DanaGoldbach@hotmail.com

Det er også klubbdommerne som har tatt
hånd om de aldersbestemte kampene i Siljan
Idrettspark denne sesongen, og gått foran som
gode eksempler.
I tillegg har vi hatt kretsdommerne Joakim
Bentsen, Nikolai Bentsen og Amund D.
Vaagland i aksjon gjennom hele sesongen.
www.siljanIL.no
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Siljan-jenter hjalp Urædd til opprykk

Oppgradert styrkerom!

Urædds damelag sikret et historisk opprykk til
toppserien for kvinner i høst, og det med Siljanjentene Sara Elisabeth Idris og Åsa Klakegg
Thorsen i stallen.

Styrkerommet for Siljan IL har nå utvidet
lokalene med ca. 25 m2. Det er noe som virkelig
kommer til nytte!
Lokalene har blitt luftigere og romsligere, og
flere kan nå trene samtidig.
Vi har fått en egen «lettvektsavdeling» med
bl.a. ny flott treningsslynge.
Annet nytt utstyr er: Ny vektstang (10kg),
tyngre treningsstrikk, flere vekter, vektstativ,
nakkepute, flere låser og flott treningsgulv i
store deler av arealet.

Tekst og bilder: Frode Berg

Grupper/lag kan booke faste tider i
styrkerommet.
Åpningstider, priser og registrering:
Pris: 600 kr per halvår + medlemskontingent
Aldersgrense: 16 år
Åpningstider: 07:00 – 22:00 alle dager
URÆDD: Sara Elisabeth Idris i Urædds farger.

Begge jentene fikk med seg en håndfull kamper
denne sesongen, Idris fortrinnsvis i angrep,
mens Klakegg Thorsen hadde en mer defensiv
rolle i laget.
Begge har fortid som spillere i Siljan og har
også tatt del i SIL Xtra som trenere de siste
sesongene, og er flotte forbilder for våre unge
spillere.
Klakegg Thorsen forlot for øvrig Urædd i
sommer til fordel for studier i USA.

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

Siljan IL gratulerer Sara, Åsa og Urædd med
det historiske opprykket!
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Ungdomsklubben/DISCO’N

Disco´n er for de som går i 5.- 8. klasse.
Datoer for Disco’n i 2016 blir:
15. og 29. januar
12. februar
4. og 18. mars
1. og 15. april
6. og 20. mai
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!

Damegruppa

I 2016 starter Damegruppa opp i møterommet i
Siljanhallen:
3. januar kl 19
10. februar kl 19
9. mars
kl 19
13. april
kl 19
11. mai
kl 19
Vi er for tiden 17 damer som koser oss sammen
en gang i måneden. Vi tar gjerne inn nye.
Alle er hjertelig velkommen!
For mer informasjon ta kontakt med:
Leder for damegruppa
Gro Dahler, tlf: 908 31 082

Kontaktperson:

Caroline Laurendz, tlf: 905 10 062,
e-post: car-dlau@online.no
Gunn Tove Heisholt, tlf: 476 64 479,
e-post: gheishol@hotmail.com

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 siste trening er 17. desember, oppstart
etter nyttår er 5. januar.

Seniorgruppa i SIL og SHL

Seniorgruppa i Siljan Idrettslag og Siljan
Historielag starter opp i 2016 med disse datoer:
5. januar kl 12 i hallen
2. februar kl 12 i Båthuset
1. mars kl 12 i hallen
5. april
kl 12 i Båthuset
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

Lene Kolstad er instruktør

Aktiv voksen

Damefotball eller old boys!?

Bli med på aktiv voksen hver:
mandag kl. 14.30-15.30

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

www.siljanIL.no

Siste treningsdag for 2015: 7. desember
Vi startet opp igjen 11.januar 2016 i
idrettshallen.
Vi er 16 aktive voksne både kvinner og menn i
alderen 62-76 år, så kom og bli med!
For mer info: Dana Goldbach tlf. 47 90 68 87
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Siljan
idrettslag
ønsker dere
alle en

god jul
og et

flott nytt
år!
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!

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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