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Endelig i gang! 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

God aktivitet i «annerledes-perioden» 
 

De færreste av oss så neppe for seg 

varigheten av Covid-19 da Norge ble 

stengt ned i fjor. Den globale pandemien 

har rammet verden hardt, og tatt tak i 

hverdagen for oss i Siljan og Siljan IL. Vi 

har holdt i gang all aktivitet vi har hatt 

mulighet til innenfor de gitte 

retningslinjene fra sentralt hold, noe vi er 

svært glade og takknemlige for. Veldig 

mange har gjort og gjør en stor og 

uvurderlig innsats, og vist et engasjement 

vi er svært stolte over. Det har igjen ført til 

at vi har hatt muligheten til å holde i gang 

aktivitetene for barn og ungdom i denne 

perioden.  

 

Etter over syv måneder uten kamper kunne 

lagene våre igjen ta på seg Siljan-drakta for 

kamp fredag 4. juni. Våre lag har på grunn 

av gitte nasjonale retningslinjer ikke spilt 

kamp siden oktober i fjor, og spillerne satte 

stor pris på å få på seg Siljan-drakta igjen! 

Vi håper du finner veien til Siljan 

Idrettspark i høst nå når kampene nå er i 

gang igjen, heier fram spillerne våre og treffer andre fra bygda til en sosial prat.   

 

Idrett er samlende og en svært viktig sosial og trygg arena for svært mange, og vi har sett og 

ser viktigheten av dette. Nå er det også åpnet for full trening for de over 20 år, noe som er 

svært gledelig. 

 

Vi ønsker vi å rette en stor takk til alle som gjør det mulig for oss å opprettholde og holde i 

gang aktivitetene gjennom styreverv, verv som trenere, lagledere og alt annet som bidrar! 

 

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

 

 

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 «Kamper Siljan Idrettspark». Her får du en 

oppdatert oversikt over alle hjemmekamper for lagene våre. 

I tillegg kan du laste ned appen «Min fotball». Der kan du søke opp våre lag, for eksempel 

«Siljan G11», så vil du ha alle lagets kamper tilgjengelig på telefonen. 

Vi vil også legge ut en oversikt på Facebook-siden vår hver uke der du finner info om hvem 

som spiller kamper i Siljan Idrettspark. 

Kiosken vår er også åpen under alle kamper, og her kan du få deg en kaffekopp, brus, is og 

annet. 

 

 

http://www.siljanil.no/


 
 

E-sport i Siljan 
 

 

En undersøkelse gjennomført på 

mellomtrinnet ved Midtbygda barneskole og 

ungdomstrinnet ved Siljan ungdomsskole i 

vinter, viste at det er et stort ønske om e-sport 

i Siljan. Siljan IL ønsker derfor å tilby en 

trygg sosial arena for unge (i første omgang 

de i alderen 12-17 år) som ønsker å utvikle 

seg innenfor e-sport, eller bare ha en sosial 

møteplass. I tillegg til å ha fokus på utvikling 

av spillerne og teambuilding, vil vi også legge vekt på fysisk aktivitet (lek og moro).  

 

Vi ønsker å tilby et treningstilbud for inntil fire spill (Rocket League, Overwatch, FIFA og 

League of Legends) dersom vi får på plass trenerressurser.  

Er du 17 år eller eldre, har kunnskap om disse spillene og ønsker å bidra til at ungdommene 

får et tilbud om et positivt og godt miljø i verv som trener, ønsker vi å komme i kontakt med 

deg for en uforpliktende prat. 

Vi ønsker også å komme i kontakt med personer som kan tenke seg å danne et styre for e-

sportgruppa. 

Ta kontakt med Johan Smit (922 95 839) eller Anita Solvang (909 66 697). 

 

 

Ungdomsgruppa / Disco’n trenger foreldrerepresentanter 
 

Ungdomsgruppa i Siljan IL er på utkikk etter foreldrerepresentanter for neste års 5. og 7. 

klasse for å kunne opprettholde et så godt tilbud som mulig til barn og ungdom.   

 

Dette innebærer å bistå planlegging og drift av «Disco’n», og eventuelle eventer gruppen 

ønsker å gjennomføre.  

Gruppen består pr i dag av Dana Goldbach som representerer neste års 6. klasse, og Adrian 

Husby og Lone Husby. 

 

 

Styrkerommet holder åpent 
 

Styrkerommet holder åpent fremover. Husk å være nøye med Treningslokalet er ikke 

betjent og alle må ha eget nøkkelkort for å trene. 

Åpningstider: 07:00 – 22:00 alle dager. 

Kontaktinformasjon for registrering, betaling og nøkkelkort til styrkerommet: 

William Christensen: william68@gmail.com 

Pris: 600 kr per halvår + medlemskontingent i Siljan IL. Aldersgrense: Fra det året man fyller 

16 år. 
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Siljan-jenter på historisk Odd-lag 
 

 
 

For første gang i historien blir et kvinnelag hjemmehørende på Odds Skagerak Arena når 

Odds Ballklubb kvinner sparker i vei den historiske sesongen i august. 

Siljan markerer seg på Odd-laget med trioen Åsa Klakegg Thorsen, Synne Usterud Høiseth og 

Linnea Lien Myrvang i lagets rekker - noe vi er veldig stolte av!  

Det nyetablerte laget, som har overtatt Fossums plass i 2.divisjon og skal spille 

hjemmekampene på Skagerak Arena, har ambisjoner om å kjempe seg mot toppen av norsk 

fotball de nærmeste årene.  

Åsa, Synne og Linnea startet alle fotballkarrieren sin i Siljan, før de prøvde seg i Fossum.  

Åsa, som er midtbanespiller, gikk deretter til Urædd og blant annet spill i Toppserien der, før 

hun spilte collegefotball i USA, for deretter å returnere til Urædd igjen. De to siste sesongene 

har hun spilt i 1. divisjon med Oslo-klubben Øvrevoll/Hosle. 

Synne, som spiller midtstopper, var et par sesonger i Urædd etter overgang fra Fossum og så 

tilbake igjen til Fossum, mens Linnea, som er keeper, har vært alle årene i Fossum etter 

overgangen fra Siljan.  

Siljan IL ønsker Åsa, Synne, Linnea og Odds Ballklubb kvinner lykke til med sesongen! 

Foto: Dag Aas 

 

A-lag på banen igjen 
 

Etter å ha ligget nede noen år satser vi på å ha på plass et A-lag i klubben igjen kommende 

høstsesong. Korona-stoppen har holdt all breddefotball for de over 20 år nede siden mars i 

fjor, men er nå i gang igjen – noe som er svært gledelig. 

 

Petter Hagen skal være trener for laget, noe vi setter stor pris på. Petter er Siljan-gutt som 

spilte ungdomsfotballen i Odd, før han meldte overgang til Fram Larvik foran denne 

sesongen. Tidligere seniorspillere i Siljan har sagt seg interessert i comeback på banen, og 

flere av spillerne på vårt G19-lag vil også være en del av laget. 

 

Siljan IL ser et A-lag i klubben som særdeles positivt – et sosialt samlingspunkt og gode 

forbilder for våre yngre spillere.  

Laget mangler en lagleder (eller gjerne to) som kan bistå rundt laget. Er du interessert eller vet 

om noen som kan være det, kontakt leder av Siljan fotball Frode Berg (99239765). 

 

 

 

 



 
 

 

Siljan + Fossum = sant 
 

Siljan IL og Fossum stiller samarbeidslag under navnet Siljan/Fossum i G19-serien denne 

sesongen. Bakgrunnen var at begge klubber ikke kunne stille lag i G19-klassen og 11’er-

fotball i 2021, og at begge klubber ønsket å gi et tilbud til de aktuelle spillerne slik at de 

kunne spille i egen årsklasse. Klubbene kom i kontakt sist høst, og søknad om et 

samarbeidslag ble sendt NFF Telemark – og senere godkjent. 

 

Gutta har nå trent og spilt sammen siden november, og tatt mange steg fremover siden 

oppstarten. Ute på fotballbanen har det skjedd fremskritt i forhold til samspill og det å kjenne 

hverandre, og utenfor banen er det tatt like store og viktige steg. De har tatt utfordringen med 

mange nye ansikter å forholde seg til og bli kjent med på strak arm, og har knyttet nye 

bekjentskaper på tvers av klubbtilhørighet. Den erfaringen er nyttig og lærerik – langt utenfor 

fotballbanen. 

 

Siljan/Fossum trener på Fossum og i Siljan hver uke, og hjemmekampene i seriespillet 

fordeles mellom klubbene. Gutta stiller i flotte, «nøytrale» drakter som ikke skal være verken 

Siljan eller Fossum, men noe midt imellom. Vi landet på blått fra topp til tå, og draktene har 

begge klubbers klubblogo på brystet. 

 

 

Tobias fortsetter å imponere 
 

Tobias Dahl Fenre, Siljan IL / 

Grenland Ultra Runners fortsetter 

å imponere som ultraløper denne 

sesongen. Tidlig i mai var han 

raskest av alle gjennom vanvittige 

88 kilometer under Skogvokteren 

Ultra, og han marker seg i 

nasjonale løp rundt om.  

Smøresjefen for 

skiskytterlandslaget, som har blitt 

en av landets beste ultraløpere de 

siste par årene, løp inn til råsterke 

8:32 på Skogvokteren, og satte med det personlig rekord med rundt 50 minutter etter at han 

ble klokket inn til 9:23 i fjor. 

 

«Lørdagsturen» Skogvokteren Ultra i regi av Grenland Ultra Runners hadde grovt sett 

følgende rute: Porsgrunn rådhus, Mensvann, Vestre Vealøs, Middagskollane, Skrehelle, 

Jønnevald, Geitebuvarden, Fantekjerringkollen, Åfoss, Rugtvedt og tilbake til mål igjen ved 

Porsgrunn rådhus. Til sammen hele 88 kilometer og vanvittige 3500 høydemeter – en real 

kraftanstrengelse. 

Tobias og de andre ultraløperne var da også en tur innom noen av våre flotte stier i Siljan, da 

de kom fra Vealøs, opp mot Fiskebekkåsen og videre mot Solvika og Middagskollane. 

Foto: Kjetil Haugersveen 

 

 

 



 
 

 

Siljan IL hovedstyre 2021-2022 
 

Hovedstyret i Siljan IL består av følgende personer: 

Johan Smit (leder), Frode Berg (nestleder), Lena Heimdal, Anita Solvang, Kristian Trainer, 

Stian Lønberg, William Christensen, Dana Goldbach og Kristian Hyni (styremedlemmer). 

Thomas Høiseth er varamedlem. 

 
 

Kontaktpersoner Siljan IL 2021-2022 
 

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 Lena Heimdal 414 25 270 lenaheimdals@live.no 

Kasserer Anita Solvang 909 66 697 solvanghole@yahoo.no 

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

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

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

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 

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 

Ansvarlig tilskudd    
Sponsoransvarlig Anita Solvang 909 66 697 solvanghole@yahoo.no 
Ansvarlig politiattester Stian Lønberg 948 17 424 stloenbe@online.no 
Fair Play-ansvarlig Per Arne Hanssen 924 58 990 pamhanssen4@gmail.com 
Fair Play-ansvarlig Siv Kikut Tveiten 909 16 004 sivkikut@yahoo.no 

 

 

 

 

Støtt oss med din grasrotandel! 
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Støtt våre sponsorer, de støtter oss! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


