
Info fra Siljan IL, juni 2020 
 

Det blir lagt ned en uvurderlig innsats – TUSEN TAKK! 
 

Idretts-Norge – og resten 

av samfunnet – er inne i en 

annerledes og spesiell 

periode. Siljan og Siljan 

IL er intet unntak. Etter 

full Korona-stopp i noen 

uker, åpnet vi gradvis 

anlegget vårt og etter hvert 

startet organiserte 

fotballtreninger opp igjen. 

Nå er treningene tilnærmet 

som normalt, med 

fullkontakt-trening innad 

på eget lag. Utenfor banen 

følges det opp med 

håndvask og vask av utstyr. 

Fotballen er en flott sosial arena for store og små, unge og gamle. Trenere, lagledere og 

foreldre har gjort en super innsats for å få til dette innenfor fotballens Koronavett-regler, og 

har skapt gode og trygge rammer for våre aktive. 

Siljan IL ønsker å være en aktiv arena og møteplass også fremover i denne perioden – og det 

skal vi jobbe godt for å få til innenfor de gitte retningslinjene fra nasjonalt hold.   
 

 

Det er noen mangler – vi må redusere tilbudene våre 
 

Siljan IL driver med utstrakt virksomhet og aktivitet i bygda vår. Vi har aktiviteter som 

langrenn, fotball, allidrett, idrettsskole, aerobic, svømmekurs, damegruppe og seniorgruppe 

for «godt voksne» menn. I tillegg har vi hatt ungdomsklubb i flere år – noe uvanlig tilbud 

langt fra alle idrettslag rundt om har. Vi har hatt det – fordi vi synes det er viktig. Men det 

krever at noen kan ta ansvaret – der også. Per i dag har vi ingen som har ønsket dette ansvaret. 

 

Vi har gjennom årenes løp bygd opp og vedlikeholdt viktige anlegg for fysisk aktivitet i Siljan 

gjennom lysløypa, Siljanhallen, kunstgressbanen og utearealene i Siljan Idrettspark. Vi ønsker 

at aktiviteten skal stå i fokus, og for å få aktivitet må anlegg være på plass. 

 

Vi har hatt god aktivitet i mange år, og det er en viktig målsetting de kommende årene. For å 

få til det må folk på banen – foreldre må engasjere seg, og det å engasjere seg er mer enn å 

følge opp barnet på aktiviteten. Det i seg selv er særdeles viktig, og det skal man fortsette 

med. Uten interesse fra foreldre, vil barn slutte med aktiviteten før man ønsker – statistisk 

sett.  

Men det kreves enda mer.  

 

Siljan IL opplever at jobben med å rekruttere foreldre og andre til verv blir vanskeligere og 

vanskeligere for hvert år. Sånn var det også i våres da vi ikke fikk valgt inn nytt styre på 

årsmøtet. Det skjedde derimot på det ekstraordinære årsmøtet i mai – et ekstraordinært 

årsmøte med mange ledige stoler, dessverre. 

Det endte med at styret ble valgt, med et par mangler og verv som nå er tatt bort. Det betyr i 

klar tekst at vi må tilby et noe redusert tilbud kommende høst. Ungdomsklubben, som har 



vært et populært tilbud annenhver fredag for bygdas barn fra 5. til 8. klasse i en årrekke, får vi 

dessverre ikke til kommende høst og vinter hvis vi ikke har noen leder av denne gruppa. 

Vi har heller ikke på plass et styremedlem i fotballgruppa med ansvar for kunstgress- og 

gressbanen. 

Johan Smit ble gjenvalgt som leder i mai, selv om han i utgangspunktet ønsket å overlate 

plassen til ny leder. Valgkomitéen prøvde, men fant ingen ny leder. Resten av styret er 

omtrent det samme som før, med et par unntak. Det samme gjelder undergruppene. Det betyr 

igjen at mange av de samme personene som har gjort en innsats i årevis for at vi kan ha tilbud 

til store og små i bygda vår, fortsatt gjør det. 

Men vi trenger nye folk på banen. Det vil berike tilbudene vi allerede har, og det vil kunne 

heve kvaliteten på alle områder.  

 

 

Hva mangler vi? 
 

Av vervene vi vanligvis har mangler vi følgende:  

Fotballstyret: 

*Styremedlem med ansvar for banene våre (kunstgress og naturgress). Vi har banemann som 

tar seg av det praktiske som brøyting, salting og vedlikehold av kunstgressbanen, men 

mangler en baneansvarlig som kan administrere og koordinere alt rundt banene ellers. 

 

Hovedstyret: 

*Styremedlem med ansvar for ungdomsklubben. Denne personen er ansvarlig for 

ungdomsklubben, og har et styre under seg.   
 

 

Siljan IL hovedstyre 2020-2021, valgt inn på ekstraordinært årsmøte  

 

Johan Smit (leder), Frode Berg (nestleder), Anita Solvang, Kristian Trainer, Stian Lønberg, 

William Christensen, Dana Goldbach, Marius Torblå, Merete Marker Hauge, Kristian Hyni 

og Thomas Høiseth (alle styremedlemmer). 

 
 

Kontaktpersoner Siljan IL 2020-2021 
 

Funksjon Navn Telefon E-post 

 
Leder Johan Smit 922 95 839 post@siljanil.no 

Nestleder Frode Berg 992 39 765 frode.berg@skien.kommune.no 

Sekretær Marius Torblå 962 35 665 mariustorbla@yahoo.com 

Kasserer Anita Solvang 909 66 697 solvanghole@yahoo.no 

Ansvarlig tilskudd Marius Torblå 962 35 665 mariustorbla@yahoo.com 

Ansvarlig anlegg Kristian Trainer 904 05 316 trainerkristian@hotmail.com 

Ansvarlig anlegg Stian Lønberg 948 17 424 stloenbe@online.no 

Ansvarlig anlegg Thomas Høiseth 971 68 589 thomas.hoiseth@peab.no 

Ansvarlig styrkerom William Christensen 468 39 500 williamc68@gmail.com 

Ansvarlig politiattester Stian Lønberg 948 17 424 stloenbe@online.no 

Leder fotball Frode Berg 992 39 765 frode.berg@skien.kommune.no 

Leder ski Kristian Hyni 454 64 954 kristian.hyni@gmail.com 

Ledet Gøy i gymsal Merethe M. Hauge 907 22 611 meretemh@hotmail.com 

Leder svømming Dana Golbach 479 06 887 danagoldbach@hotmail.com 

Leder damegruppa Gro Dahler 908 31 072 grdahler@online.no 

Leder seniorgruppa Ole Kristian Gurholt 416 25 711  

Organisasjonssekretær Elin Gutterud 419 26 347 elingu73@gmail.com 

 

 

Hilsen Johan Smit (leder) og Frode Berg (nestleder) 
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