
10.00 Åpning
 Informasjon om programmet.
 Påmelding starter.

10.30 Minirunden
 Løp for alle t.o.m. 3. klasse. Medalje til alle.

11.00 Sentrumstafetten
 Stafett for 4.-7. klasse. / 4 etapper rundt herredshuset
 Vandrepokaler/medaljer.

11.45 Oppvarming ved Trimeriet

12.00 Skolekampen
 Løp på ca. 3 km. 1.-7. klasse/  Poengberegning etter plassering
 og antall deltakere. Premier til alle.

12.10 Sentrumsløpet
 Løp på ca. 4,5 km. / Valgfritt tempo.
 Gavepremier.

12.10 Trimklassen

PROGRAM

SKI

9. september 2017

Velkommen til en hyggelig handle-og løpsdag i Vennesla sentrum!

18. årgang  |  www.vindbjart.com/ski  |  ski@vindbjart.com



Leder

Ansvarlig redaktør:
Harry Andersen

Sentrumsløpet
Velkommen til et nytt 
Sentrumsløp, 2017. Dette er 
løp nr. 29 siden oppstart i 
1989.  Statistikken fra i fjor 
forteller oss at deltakelsen 
er økende på barnefronten 
mens antall voksne deltakere 
er varierende dårlig. Fjorårets 
arrangement var rammet 
inne av gjerder og stabler av 
materialer og grushauger i 
forbindelse med utbygging 
av lekeparken i sentrum. I år 
framstår sentrum i en helt 
ny drakt! Men….. så blir det 
graving i år også! Hvordan det 
får følger for arrangementet, 
må vi bare vente å se!  
 Vindbjart Langrenn 
har kommet seg gjennom 
en vanskelig snøvinter. Det 
har vært en utfordring å 
få arrangert de ønskelige 
skirennene i hele kretsen. 
Trening på snø har vi stort 
sett klart gjennom hele den 
korte vinteren. 600 meter 
med kunstsnø, reddet store 
deler av sesongen, også 
for naboklubbene våre. 
Dette oppnådde vi fordi 
kommunens løypekjørere 
gjør en kjempeflott jobb på 
Sandrip! Vindbjart ski har 
også i år deltatt på små og 
store renn. Vi har ikke hatt 
seniorer med i NM eller NC. 
Fire juniorer har deltatt på jr.NC 
og NM. Fem løpere i klasse 13 
og 14 år deltok i Ungdommens 
Holmenkollrenn. Klubben 
har også dyktige løpere som 
hevder seg godt på løpene 
i kretsen. Vi er allerede i 
gang med forberedelsen til 
en ny sesong, optimistiske 
som alltid! Velkommen til å 
være med på trening og løp 
sammen med oss. Nå først, 
SENTRUMSLØPET. 

Mandag kl. 18.00
Rulleski / fra 11/12 år.

Onsdag kl. 18.00
Barmark / for alle gruppene.

Vi blir med på åpningsrennet 
på Hovden 8.-10. desember.

Treningstider
i Vindbjart ski

Jan Helge Lislevand vant fjorårets 
Sentrumsløp på tiden 15.22 foran 
Niklas Tveit, mens Cecilie Høiåsen 
Røisland vant dameklassen på 
tiden 17.24. Nr.2 her var Hanne 
Sløgedal. 41 løpere totalt i begge 
klassene er bra, men det er god 
plass til flere! Flere deltakere 
kom fra Trimeriet som også sto 
for en flott felles oppvarming før 
Skolekampen.  
Vi oppfordrer enda flere til å stille 
til start i Sentrumsløpet. Vi ønsker 
at dette skal være et mosjonsløp 
ved siden av at det også er en 
konkurranse!

Fargerike-sprinten
Fargerikets sprintpriser ble i fjor 
vunnet av Hanne Sløgedal og Terje 
Heisel. Dette var 12. gang Fargerike 
Vennesla inviterte til sprintduell 
utenfor butikkvinduene i Graslia!

Resultater Strumsløpet
HERRER
1 Jan Helge Lislevann 15:22
2 Niklas Tveit 15:44
3 Ole Holbæk 16:05
4 Ole Martin Omdal 16:23
5 Dagfinn Lie 16:25
6 Arild Isaksen 16:40
7 Mathias Holbæk 16:51
8 Knut Olav Lie 16:53

DAMER
1 Cecilie H. Røisland 17:24
2 Hanne Sløgedal 17:57
3 Ida Roland 18:50
4 Emilie Holen Larsen 18:51
5 Sunniva Frigstad 19:54
6 Jehudith Svalland 20:00
7 Charlotte Salvesen 21:38
8 Rita Reinertsen 21:38

Vinnere av Fargerikesprinten,  
Hanne Sløgedal og Terje Heisel.

Vigeland Brugsvei 21
Venneslaporten
4700 Vennesla
Telefon: 913 49 941

Åpningstider:

Alle dager
05.00 - 24.00

trimerietvennesla.no • e-post trimeriet@vennesla.no

Bemannet tidspunkt i sesong:

Man - Tors:         09.00 - 12.00                            
                              17.00 - 20.00

Bli
varm med TRIMERIETfør Sentrums-løpet.
Ca. 11.45

Variet
timeplan!

Bra lydanlegg  
og lyssetting!

Stor avdeling for 
EGENVEKTStrening!

Musikkvideo  
på STORskjerm!

Venneslas
BESTE

saltilbud!

God ventialsjon

Topp moderne utstyr!

PERFEKT
treningsemperatur

HELE ÅRET!

Godt utvalg av
kondisjonsapparater!

STOR Treningssal
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138 løpere fordelt på 3 grupper, stilte opp i Minirunden i fjor! 
Ord kan ikke formidle inntrykkene det gir å se de små i aksjon 
rundt Herredshuset! Her vises livsglede så det smitter over 
til oss som ser på. Mange føler trygghet ved å holde fast i ei 
hånd. Et lite uhell underveis glemmes fort når den velfortjente 
medaljen legges rundt halsen. Aldersspredningen er stor, fra 
ca.3år til de som går i 3.klasse på barneskolen. Vi har plass 
til alle som vil være med!

Minirunden

Stenovnsbakte brød og ferdigsmurt mat, smørbrød og kaker.

Stikk innom og prøv våre nysmurte sandwitch!

Åpent mandag-torsdag 11.00-16.00

Telefon 38 15 76 00

Det er trangt om plassen når starten går i minirunden!
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Resultater sammenlagt

1. Vennesla skole 153 poeng (20 løpere)
2. Moseidmoen 129 poeng (16 løpere)
3. Hunsfoss 111 poeng (35 løpere)
4. Samkom 78 poeng (9 løpere)
5. Kvarstein 23 poeng (7 løpere)
8 løpere fra ulike andre skoler.

Idividuelle resultater
JENTER
1 Kristine S Dale 11:51 Moseidmoen
2 Veronika 12:06 Samkom
3 Helene Sløgedal 12:09 Vennesla
4 Thea Nygård 12:13 Hunsfoss

GUTTER
1 Joel Eggers 10:30 Samkom
2 Helge Strand 10:42 Hunsfoss
3 Ørjan Fauske 11:50 Samkom
4 Jens Høyåsen 11:51 Vennesla

Skolekampen
95 løpere stilte til start i skolekampen 
i fjor. Nå må målet vårt bli å få 100 
deltakere på plass! Hyggelig at 
deltakere fra Langenes, Hånes, 
Vågsbygd, Torridal, Flekkerøy og 
Justvik også stilte på startstreken! 
Vennesla skole gikk igjen til topps i 
poengkampen mellom skolene. Dette 
var skolens 3. seier og vandrepokalen 
havnet permanent i premieskapet på 
Vennesla skole. Det er spesielt jentene 
på Vennesla som soper inn poeng! 
Moseidmoen fulgte ikke langt bak på 
2. plass. Individuelt ble det solide seire 

både blant guttene og jentene. Joel 
Eggers fra Samkom vant gutteklassen 
på tiden 10. 30 mens Kristine S Dale 
fra Moseidmoen vant jenteklassen 
på tiden 11.51. Begge vinnertidene 
var langt bak rekordtidene som ble 
satt i 2015 av Mathias Holbæk og 
Hanne Sløgedal. (9.40 og 9.53) Årets 
skolekamp gjennomføres etter samme 
kriterier som alltid. Skolene samler 
deltakerpoeng + plasseringspoeng, 20 
poeng til vinner, 19 poeng til 2. plass 
osv. Her gjelder det å mobilisere!

Seier til Vennesla skole.

Joel Eggers mot mål.

Spent før start.
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Skolestafettene

Stafettseire 4. klasse 5. klasse 6. klasse 7. klasse

2013 Hunsfos

2014 Kvarstein

2015 Hunsfos Hunsfos Kvarstein Vennesla

2016 Hunsfos Vennesla Justvik Kvarstein

2017

tlf 38 15 55 05

For første gang ble det fire forskjellige skoler som vant de fire stafettene i 
Sentrum denne lørdagen i fjor. Hunsfoss klarte hele 4 andreplasser i tillegg 
til seieren for 4. klasse. Øvrige klassevinnere var Vennesla skole for 5. klasse, 
Justvik skole vant klassen for 6. klasse mens Kvarstein sto for seieren på 7. 
trinn. Ingen lag vant skolens tredje seier i pokalkampen. Ved årets stafetter kan 
Hunsfoss erobre pokalen både for 4. og 5. trinn siden pokalene allerede er 
vunnet av skolen to ganger. Vi hadde 30 lag til start i fjor. Hvert lag må bestå 
av 2 jente etapper  og to gutte – etapper! (Noen ganger må en person løpe 
to etapper.)Hver skole kan stille med flere lag. Alle løperne får medaljer, mens 
vinnerlaget får «låne» vandrepokalen ett år.

5. kl. Vennesla skole - Nicklas Eggen, Vilde Arstad og Malin Gaustad

6. kl. Justvik skole - Anna-Klara Udelhoven, Linnea Holbæk, 
Ivar Brunstad og Lewi Udelhoven

4. kl. Hunsfos skole - Marthe Løyning , Teodor J. Jepsen og William S. Krog

7. kl. Kvarstein skole - Jusuf Skårdal, Adrian Tallaksen, Tomine Heisel  

og Sunniva B. Tangen
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Vindbjart IL

Alt du trenger av
Ur,  briller  og kontaktlinser

Venneslamoen 24 • Vennesla • Telefon 38 15  58 70Sentrumsgården, 4700 Vennesla - Tlf. 38 15 58 70

Ved Sentrumsløpet 2016 , markerte Vindbjart IL sitt 125 

års – jubileum. Gruppene presenterte seg selv med egne 

stand løpsdagen.  Vindbjart IL representerer varierte akti-

viteter for barn og unge i Vennesla g jennom friidrett, orien-

tering , håndball og langrenn. De ulike gruppene vil også i år 

være i sentrum med tilbud om aktiviteter og trening.

Sopitas Thaimat

Styret i IL Vindbjart er stolt av å kunne tilby ulike 
aktiviteter til barn og unge i Vennesla. De siste årene 
har vi opplevd mye flott aktivitet og engasjement i alle 
våre grupper. Mange barn ønsker å prøve seg i ulike 
idretter for å se om det kan være noen som passer 
dem. Noen holder på i flere år, andre er kun innom på 
noen få treninger eller arrangementer og andre holder 
på med flere ulike aktiviteter. Vi jobber for å sikre et 
lav terskel tilbud hvor alle kan få prøve seg. Gruppene 
i idrettslaget har lave kontingenter og har utstyr 
tilgjengelig for de som ønsker å teste ut aktivitetene 
våre. Det betyr at mange er innom en av gruppene i IL 
Vindbjart og de fleste i Vennesla har vært med i korte 
eller lengre perioder. Målet til IL Vindbjart er å skape 
gode verdier som er med å sikre at fleste mulig får et 
positivt forhold til det å holde seg i fysisk aktivitet. Da er 
sannsynligheten størst for at de er i fysisk aktivitet også 
etter at det er ferdig i et organisert idrettsmiljø og at de 
også tar med sine barn når den tid kommer. Kanskje 
vi en dag får en Karsten Warholm eller ei Nora Mørk 
fra Vennesla? Det hadde selvfølgelig vært utrolig stort 
og gitt en vanvittig stolthet i bygda. Men det er ikke det 
vi jobber for. Vi ønsker å se flest mulig barn og unge 
i sunn aktivitet og skape varige positive minner som 
sikrer at aktiviteten og trening blir en naturlig del av 
hele livet til den enkelte. 
Vi ønsker her å komme med en kort presentasjon av 
våre grupper og hva vi kan tilby.

Langrenn har mandager og onsdager som er faste 
dager for fellestreninger. Mandag er det rulleskitrening 
(fra 11 år) og onsdag er det løpe/styrketrening/
rulleski trening (fra 1.klasse). Oppmøte på treningene 
er ved Moseidmoen skole. De ulike dagene deles 
grupper opp i forhold til aldre. Langrenn er en idrett 
for hele familien og vi ser at både mor og far (og 
besteforeldre) er med på treningene sammen med 
barna. Treningsfasilitetene vinterstid har blitt veldig 
flotte i Vennesla og på Sandrip. Dessverre har det vært 
noen dårlige vintre de siste årene. Men mange flotte 
turer og samlinger gjør at de fleste får gått mye på ski. 
Sentrumsløpet arrangeres av langrennsgruppa hver 
høst og har blitt en institusjon i Vennesla. 

Friidrett har sine treninger på Moseidmoen 
Idrettsplass. For årskull fra 2006 og opp til 2012 er 
treningen på onsdag. For årskullene 2005 og eldre 

er det treninger på tirsdag og torsdag. Gjennom 
vintersesongen brukes Vennesla- og Kvarsteinhallen. 
For friidrettsgruppa og styret i IL Vindbjart jobbes det 
hardt for å sikre en utbygging eller oppgradering 
av Moseidmoen Idrettsplass. Her er de politiske 
signalene at det ønskes å investere i Idrettsplassen. 
Vi håper at det allerede i høst vil komme på plass 
en løsning for ytterligere utbedring/utbygging av 
idrettsplassen.

Håndball holder til i Venneslahallen og har nå alle 
lagene her. De kan tilby minihåndball for barn i 
alderen 6 – 8 år og de trener 1,5 time i uka. 9 – 11 
åringene trener 3 timer i uka. Eldre barn er med i 
egne lokale serier. Det er høyt fokus på at det skal 
være sosiale rammer rundt lagene og de er med på 
turneringer lokalt og i Danmark (Svanecup). Håndball 
har også eget HU lag hvor idrettsgleden er ekstra stor.

Har du lyst til å spille håndball ?
Kom gjerne innom på HÅNDBALLENS DAG i 
Venneslahallen 16 september kl 12.00.
Her kan du prøve hvordan det er å spille håndball.
Du er selvfølgelig også hjertelig velkommen innom 
treningene for din årsklasse når du
måtte ønske. Treningstider, se hjemmesiden vår - 
www.vindbjart.com/handball/
Alle kan spille håndball og det skal være gøy.

Orientering er en flott aktivitet hvor hele familien 
ofte er engasjert. Her får en både trening og fine 
naturopplevelser. Tirsdagsløpene har blitt et flott 
arrangement som gjør at de som er med her blir 
godt kjent med hva Vennesla har å tilby av flott natur. 
I tillegg er det sosialt for hele familien. Gjennom 
vintersesongen holdes det fellestreninger på tirsdager. 
Idrettslaget står også som arrangør av Aktivitetsdagen 
som arrangeres for skoleungdom på 4-6 trinn. 
Dette er et arrangement som vi virkelig er stolte av. 
Her står over 100 pensjonister klar for å arrangere 
en idrettsdag med fokus på fysisk aktivitet og sunt 
kosthold. 
For mer informasjon om gruppene under IL Vindbjart 
kan dere finne ut mer på www.vindbjart.com. 
Styret i IL Vindbjart vil rette en stor takk til alle trenere, 
foreldre, sponsorer og andre som er med på å sikre at 
vi kan tilby attraktive tilbud til bygdas barn og unge.

Bli medlem
i Vindbjart IL!

Friidrett
Orientering
Håndball

Ski

Støtt arbeidet ved å  
registrere deg som medlem  

og bruk grasrotandelen  
til Vindbjart IL!
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«Holmenkollen». Navnet klinger synonymt 
med vintersport og for en skiløper er det 
stor stas å få gå renn i de samme løypene 
som landslagsløperne. Ungdommens 
Holmenkollrenn (UHR) er å regne som et 
uoffisielt NM for 13- og 14-åringer og for 
flere av Vindbjarts løpere er dette rennet, 
som arrangeres i februar, et stort mål for 
sesongen. 
Fredag 17. februar satte 7 løpere og et 
solid støtteapparat som bestod av søsken, 
foreldre og besteforeldre, totalt 20 i tallet, 
kursen mot Oslo. Skirennene er selvsagt 
overordnet, men det er også en viktig sosial 
faktor når skigruppa drar på tur. Det blir 
selvfølgelig tid til bading i bassenget på 
hotellet, lek og kjas i tillegg til selve rennene. 
Turen med t-banen fra Holmenkollen ned 
til Oslo sentrum for å spise middag lørdag 
kveld, er et av høydepunktene. I år kunne vi 
også feire tre jubilanter som til sammen ble 
119 år samme dag. 
Mye av fokuset denne helga ligger selvsagt i 
prepping og testing av ski og de to rennene.  
UHR består av to renn: Klassisk på lørdagen 
og fristil på søndagen. I år fikk vi oppleve 
både Kollen-tåka (under lørdagens klassiske 
renn) og en dag i strålende solskinn (under 
søndagens renn i fristil). Det er gøy med en 
så stor heiagjeng når de spreke tenåringene 
legger ut på sine 3 km lange løp og det er 
god stemning rundt hele løypa. I tillegg til å 
heie på løperne fra Vindbjart, heier vi også 
på løpere fra de andre klubbene i kretsen. 
Søndag dukket ikke bare sola opp i Kollen, 
men også blant annet Jonny og Anita Berås. 

Både skiene og løperne fikk dermed litt 
ekstra prepping før start og heiagjengen ble 
også større. Jonny hadde også vært med på 
å klargjøre skiparken før avreise og det er vi 
svært takknemlig for!
Mange er opptatt av resultatene, og det 
er selvsagt et viktig element også for de 
som deltar i Kollen. Men løperne har ulike 
forutsetninger og målsetninger og det står 
stor respekt av alle som stiller til start på 
disse kilometerne. Løypa er krevende og det 
må jobbes både oppover og nedover. Det 
er ikke tid til noe hvileskjær i løpet av de 3 
kilometerne. Ett sekund kan utgjøre mange 
plasser på resultatlista og konkurransen 
er hard. Mange av løperne som deltar her 
kommer fra store skiklubber fra blant annet 
Østlandet og Trøndelag hvor det er helt 
andre snøforhold enn på «palmekysten». Til 
tross for dette gjør Vindbjart ski seg bemerket 
med flere løpere høyt oppe på lista som 
består av rundt 200 løpere i hver klasse. 
Oppsummert kan vi si at UHR er en stor 
sportslig begivenhet, men samtidig også 
viktig sosialt sett. I tillegg gjenspeiler 
Vindbjart skis deltakelse i holdningen i 
skigruppa generelt: Det er plass til alle 
uansett om du ønsker å være med for å ha 
det sosialt samtidig som du er fysisk aktiv, 
eller om du også ønsker å satse høyere.

KLASSISK
J13: Fullførte: 166
- 68 Thea Nygård Vindbjart, IL              11:41  
Bak vinner:  01:30 

- 164 Hedda Elise Neset Vindbjart, IL  14:13  
Bak vinner: 04:02

J14: Fullførte: 180
- 12 Hanne Sløgedal Vindbjart, IL   10:30    
Bak vinner:00:14
- 129 Ida Roland Vindbjart, IL         12:10     Bak 
vinner:01:54

G14: Fullførte: 224
- 24 Mathias Holbæk Vindbjart, IL   09:43   
Bak vinner: 00:33
- 96 Sondre Østervold Vindbjart, IL  10:28  
Bak vinner: 01:18
- 144 Sander Tveit Vindbjart, IL        10:59   Bak 
vinner: 01:49

FRISTIL
J13: Fullførte: 152
- 58 Thea Nygård Vindbjart, IL   10:03  Bak 
vinner: 01:22
- 140 Hedda Elise Neset Vindbjart, IL  11:39 
Bak vinner:02:58
J14: Startende: 180
- 10 Hanne Sløgedal Vindbjart, IL   08:56  Bak 
vinner: 00:21
- 85 Ida Roland Vindbjart, IL            10:00  Bak 
vinner: 01:25

G14: Fullførte: 219
- 18 Mathias Holbæk Vindbjart, IL   08:07  
Bak vinner:00:32
- 55 Sondre Østervold Vindbjart, IL 08:37  Bak 
vinner: 01:02
- 115 Sander Tveit Vindbjart, IL        09:11  Bak 
vinner: 01:36

Oslo Skifestival 20.-22. januar 2017
8 skiløpere og 8 voksne 
overnattet på Holmenkollen 
Park hotell denne helgen i 
januar i forbindelse med Oslo 
Skifestival 2017.
Det er ikke så ofte disse 
ungdommene reiser så langt 
for å gå renn, men pga. flere 
avlysninger/utsettelser av 
lokale renn pga. snømangel, 
fristet det veldig å delta i Kollen. 

Det er heller ikke så ofte det er 
mulighet for å gå stafett og når 
man kan kombinere dette med 
det sosiale som klubben legger 
stor vekt på, var det bare å 
hive seg rundt å få til en nokså 
spontan Oslo tur.
Lørdag var det individuelle renn 
i friteknikk. Alle løperne gjorde 
en kjempejobb og gikk noen 
kanonbra løp selv uten Fluor 

under skiene!
Etter rennet var det avslapping 
på hotellet (noen tok seg et bad 
i bassenget) før turen gikk med 
T-banen ned til sentrum for å 
spise middag.

Søndag deltok 13- og 
14-åringene i 3×3 km klassisk 
stafett. Mathias vant sin 
førsteetappe og laget kom inn 

på en kjempesterk 15. plass 
av totalt 74 lag! I jenteklassen 
vekslet Hanne som nr. 3 og 
laget endte til slutt på en 
kjempebra 7. plass av totalt 
54 lag. Kanonbra jobba alle 
sammen!

For 10. gang blir det også i år anledning 
for barn å delta på Vindbjarts 
rulleskiskole. Treninga foregår på 
Moseidmoen skole 5 onsdager fra 
og med 13. september. Rulleskiskolen 
er ment som en prøveperiode for 
dem som har lyst til å prøve seg 
i langrennssporten. Etter fullført 
rulleskiskole, er  alle velkomne til å 
delta på klubbens fellestreninger hver 
onsdag. På skiskolen lærer barna 

grunnleggende skøyteteknikk og ikke 
minst, få ballansetrening. Vi møtes 
ved gymsalen på Moseidmoen skole 
onsdager  kl. 17.00 . Vi har rulleski til alle 
som du kan låne. Du må selv ta med 
hjelm, skistaver og gode skisko. Med 
gode skisko menes sko som har støtte 
over anklene. Dette er viktig for at barna 
skal kunne få en god opplevelse av 
treninga! Velkommen!

Rulleskiskolen 2017

Ungdommens Holmenkollrenn 18. og 19. februar 2017

Hanne og Ida tar imot Thea som 
har sikret Vindbjart en flott  
7. plass i stafetten.
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Aktivitetsdagen
Det ble et flott jubileumsarrangement (15 
år) med 545 deltakere fra alle 7 skolene i 
bygda, som deltok i Tinestafett (68 lag), 60 m, 
lengde, kast, terrengløp, skolestafett (18 lag) og 
orientering i 2 løyper med og uten tidtaking. 
Over 420 løp orientering og det er ny rekord.
Det var høytidelig åpning med flaggheising, 
Veterankorpset, «Ja, vi elsker» under medbrakte 
skolefaner. Kommunalsjef Steinar Harbo, som 
er sjef for alle skolene i Vennesla, hilste fra 
Vennesla kommune og takket alle som bidrog, 
funksjonærer og samarbeidspartnere. (Logoen 
til samtlige samarbeidspartnere var satt opp 
på store bannere ved Hovedtribunen, for å 
profilere dem på beste måte).
Velkomstordene under åpningen til alle 
deltakerne var: Vær deg selv og gjør så godt du 
kan. Disse ordene gjør det hyggeligere for alle 
- man får ikke unødvendig press for å prestere 
«over evne» og i forhold til alle andre deltakere. 
Man konkurrerer med seg selv og innsatsen i 
forhold til seg selv er hele tiden på topp!
Aller første øvelse var Tinestafett. Det er et skue 
når så store deltakerfelt er i aksjon. Hver klasse 
5.,6. og 7.kl. startet hver for seg. Det er også 
kjempeflott å se når de store feltene legger ut i 
terrengløp ca. 1100 m. Mange opplever nok at 
det er langt…
Alle koste seg i vårsola, som etter hvert dukket 
opp. Godt vær skaper god stemning. Og 
stemningen var udelt stor…De fleste deltok på 
de 3 basisøvelsene 60m, lengde og kast. Og 
positivt mange i o-løp.

Midt i stevnet var det felles lunsj, noe alle setter 
pris på. Både store og små får noe å bite i .

Begeistring
Vi som arrangører ønsker å skape begeistring 
gjennom aktive og glade barn. Det klarer vi 
på denne Aktivitetsdagen ved å legge til rette 
øvelser for alle. «Alle» er fornøyde!
Visjon betyr fremtidssyn. Og det vi ønsker med 
vårt budskap er at jevnlig fysisk aktivitet og riktig 
kosthold over tid gir bedre helse. God helse er 
alltid viktig for alle! 

Takk
Diverse forhold gjør at jeg trekker meg tilbake 
etter årets sesong. Det har vært stor stas å 
være med i denne aktiviteten i så mange år, og 
hele tiden som leder av arrangementsutvalget. 
Jeg vil benytte anledningen til å takke 
elever, lærere, stevnefunksjonærer og 
samarbeidspartnere og Veterankorpset for 
hyggelig samarbeid i mange år - i en lang 
periode.
Arrangementsutvalget har bestått av følgende:
Peter Rosendahl, Gerd Hodnemyr, Per Erik 
Malterudbakken, Marit Vennesland, Harry Alf 
Andersen, Bjørg Reber, Per Ole Strædet og Ole 
Wilhelmsen.

Av Ole Wilhelmsen.

En stor takk til 
Ole Wilhelmsen 
som har  ledet 
aktivitetsdagen 

i 15 år!
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Superglad sponsor og stolt samarbeidspartner 
med skigruppa i Vindbjart!

SALOMON CAGLIARI MID GTX
Lett ankelhøy turstøvel. ContagripTM yttersåle 
for godt grep, GORE-TEX®  holder deg tørr på 
føttene, gummiforsterkninger på tå- og hælpartiet 
beskytter i steinete terreng. Dame/Herre

TWENTYFOUR
Vind- og vanntett jakke 
og bukse.
Veil. 2299,-

Torsbyvege 24
Tlf: 38 15 45 60

999,-

1599,-

Sjekk prisen!

Nå!

ALLE RACERSYKLER, SKI, 
LØPESKO,FOTBALSKO OG 
TUR/FJELLSKO

MASSE FLEECEJAKKER
SKOGSTAD/TWENTY FOUR
FØR:
899,-÷30-50% 399,-Nå!
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Vi støtter Vindbjart
Langrenn 2017

SKI

REGNSKAPSBYRÅ

Du får så mye mer

Butikkhuset, 4700 VENNESLA tlf:  38156550 



Vi støtter Vindbjart
Langrenn 2017

SKI

Bjørkås Assuranse
Sentrumsveien 55 • Vennesla
Telefon 38 13 94 30

sannsynligvis  verdens reneste

BRUVEGEN

På jakt etter ny bil?
Kontakt Daniel

909 96 798

multiconsult.no

Jan Petter Markussen
Telefon: 482 33 992

Epost:janpetter@bmtb.no
RADON-

SPESIALISTEN



Butikkhuset Vennesla - Tlf 38 15 53 71
Gågata • Telefon 38 15 57 28 • www.venneslablomster.no

Vi bringer dine blomsterhilsener
til alle anledninger!

Siden 1998 har 57 (+ 2016 og 2017 vinnere) 
mottatt Vennesla kommunes idrettsstipend. 
Dette er utøvere som i svært varierende grad har 
dominert idretten sin både hva gjelder satsing 
over tid og oppnådde resultater. 20 år etter sitt 
første stipend, har Hans Gunnar Omdal gitt seg 
med toppsatsinga. En imponerende karriere, 
resultatmessig og varighet! Det har vært utrolig 
gøy å følge Hans Gunnar gjennom karrieren. 
Noen utøvere som oppnår idrettsstipendet, 
hører vi svært lite til. Sykdom og skader tvinger 
utøveren til å legge opp. Studier krever mer og 
mer og gir ikke rom for toppsatsing. Andre igjen 
har ikke motivasjon for videre satsing. Det kreves 
ufattelig mye for å komme til tops!

Idrettsstipend

Gunnar Steinsland, landeveissykling.
Gunnars valg av idrett ble gjort gjennom prøving 
og vurdering. Med to eldre brødre som gikk 
langrenn og skiskyting, var det naturlig at dette 
var aktuelt for Gunnar også. Han oppnådde 
å bli regionsmester i skiskyting som 16 åring. 
Sykkelinteressen har imidlertid alltid vært stor, 
inspirert av prestasjonene til Thor Hushovd i Tour 
de france. -Etter hvert måtte jeg ta konsekvensene 
av dårlig balltalent og lite muskler i overkroppen 
. Jeg måtte sette min lit til styrken i beina, derfor 
sykkel! Fra 14 år har det vært full satsing på 
sykkel. Jeg liker å komme rundt på lange turer. 
Hvor mye trening har du? – Gjennom vinteren 
kan det variere mellom 15 og 20 timer, mens i 
konkurransesesongen med ritt hver helg blir det 
noe mindre. På året blir det rundt 600 timer.Er 
det deltakelse i tour de france som er det store 
målet ditt? - Drømmen om en profftilværelse 
kan virke urealistisk, men realistiske ambisjoner 
er steget til Kontinentallags nivå, som vil si eks. 
Team Sparebanken Sør. Da vil man kunne kjøre 
internasjonale UCI – ritt og være i norgestoppen. 
Status resultatmessig til nå? -4. plass i UM 
(uoffisielt NM) som 16 åring. Denne sesongen 
har jeg klart flere topp 10 plasseringer i NC 
som junior. Jeg har ambisjoner om å prege 
norgescupen siste del som junior og ta steget 
opp som senior bra og kunne være med i 
finalene der!

Hallvard Castle
Hallvard Castle kjører Motocross. Dette begynte 
som 3 åring! Fra 13 års alderen ble det satsing 
på idretten. Starten? Da jeg gikk i barnehagen, 
hadde vi  en «vise dag»  der Skjærli guttene 
(kjente lokale navn innen motocross) hadde 
med seg crossyklene sine. Etter det ble det mye 
mas hjemme om å få være med på dette! Slik 
ble det.      
 Av idrettsaktiviteter har jeg mest vært 
med på aktiviteter med mye fart, hopp og 
akrobatikk. (trampoline). Nå driver jeg med 
utholdenhetstrening og styrketrening utenom 
motocross kjøringen. I aktivitetslærefag på 
skolen, praktiserer vi flere ulike idretter. - Gjennom 
vinteren trener jeg ca. 20 t/uka. I sesongen bare 
10 timer. Jeg trener for å bli så god som mulig! - I 
2014 oppnådde jeg en sterk 2. plass i en NM 
runde i klassen MX 85, bare 3 sek bak vinner og 
det årets suverene norgesmester i klassen. I årets 
sesong har jeg gått opp i senior klasse MX 2. 
Målet har vært å kjøre flest mulig løp i NM serie 
og vestlandsmesterskapet . Har kjørt nordisk og 
1. runden i Danskemesterskapet. Pallplassering 
sammenlagt i Vestlandsmesterskapet , er mål for 
denne sesongen.

Aleksander Lie
«Fotball og bare fotball, kanskje litt sjakk i ny 
og ne.» - Aleksander fulgte med kameratene 
til fotballbanen som 5 åring. Det som begynte 
som lek ble etter hvert bevisst satsing fra 11 – 12 
års alderen. Nå som 18 åring er det trening med 
A – laget til VFK som keeper -  Kampene spilles 
for det meste i 4. divisjon med 2. laget til VFK. 
Mitt absolutte høydepunkt så langt i karrieren, 
er NM kampen mot Strømsgodset i vår. Etter 8 
min måtte vår faste keeper forlate banen og 
jeg fikk et innhopp i målet. Vi tapte kampen 
med 10 mann på banen, men utrolig moro å få 
sjansen i den kampen! Nå er jeg mest fokusert 
på treningsarbeidet som må gjøres for å bli 
best mulig forberedt for nye innhopp på A laget. 
Treningsmengden varierer en del, men 12 – 14 
økter /uka er målet.  Jeg er innstilt på å jobbe 
hardt for å se hvor god jeg kan bli. Nye mål kan 
settes etter hvert!
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...på lag med Vindbjart ski

Kiropraktorsenteret Holbæk Holding

Tobias Hægeland
Å kombinere langrenn og skyting er noe jeg 
stortrives med! Sporten stiller mange krav til 
ulike ferdigheter. Nå går all ledig tid til å utvikle 
meg innen sporten. Jeg begynte med skiskyting 
i Øvrebø IL som 11 åring. I sesongen jeg gikk opp 
i G 16, ble det full satsing og nå som 18 åring er 
jeg tilknyttet  Team i-Sandnes. Har tidligere drevet 
med ulike idretter, spesielt fotball. Nå sykler jeg 
en del som et ledd i treningsopplegget mitt. 20 
timer ukentlige treningstimer går med, fysisk 

Jehudith Svalland og Emilie Holen Larsen
Emilie og Jehudith ble tildelt idrettsstipend for 
2016. Vintersesongen har vært hektisk for jentene 
med mye reising for deltakelse i NC renn og 
jr. NM. Stor treningsinnsats har vist store hopp 
oppover på resultatlistene.
Resultater: Emilie 30. plass 7,5 km klassisk i NC.
Jehudith 36. plass NM sprint.
Begge jentene er tilknyttet jr. kretslaget for Agder 
og Rogaland. Kretslaget har regelmessige 
samlinger gjennom sommer og høst, både 
barmark og snøsamling på bre.

trening,( 60 timer i måneden) og skytetrening 
på standplass. Trivsel er den store drivkraften 
for meg. Spennende er det også å se etter 
eventuell framgang resultatmessig. Går det an å 
bli best? I junior NM i Os i vinter ble jeg nr. 12 på 
normaldistansen. Jeg har satt meg et neste mål 
om å bli topp 20 sammenlagt i NC !
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Butikkhuset
tlf 38 15 55 61 tlf  38 15 52 66

tlf 38 15 55 19

Torsby  /  Vikeland

4700 Vennesla • tlf 38 13 94 01

VENNESLA • Tlf 38 15 68 88

Hvitevarer / brunevarer
Tele & data
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Jonny Berås

Jonny Berås er så mye mer enn 
skismøreren på landslaget fra 
Vennesla! Han er, og har vært det 
i utallige år, en inspirator, trener og 
alt-mulig-mann i langrennsmiljøet i 
Vennesla. Aktiv i skisporet har han 
også vært.

Jonny startet sin karriere i Vindbjart 
som langrennsløper i 8 – 9års 
alderen. Han ble fort en lovende 
skiløper, samtidig som han spilte 
fotball og løp orientering. Alt dette 
for Vindbjart. Han hevdet seg godt 
på kretsnivå i årene som fulgte. I 15 
årsklassen oppnådde han en sterk 2. 
Plass i Områdemesterskapet (senere 
kalt Sørnorsk mesterskap), som gikk i 
Gjerpen. Som 16 åring ble Jonny fast 
førsteetappeløper for Vindbjarts 1. 
Lag, sammen med Arild Isaksen og 
Steinar Åsan. Stafettene var på denne 
tiden prestisjefulle affærer, med opp 
mot 30 lag i seniorklassen. Jonny var 
meget startrask, og kom ofte først til 
mål etter første etappen. Han hadde 
en toppfart, og en eksplosivitet, som 
i dagens langrenn hadde ført ham 
langt med tanke på sprint.

Som 19 åring var Jonny uheldig, og 
falt under et skiskytter renn. Han fikk 
børsa i nakken, slik at han fikk en 
omfattende nakkeskade av dette. 
Dette 

satte en stopper for Jonny`s satsing på 
langrenn på toppnivå.  
Jonny engasjerte seg fort som trener 
for nye generasjoner skiløpere. Han 
hjalp slike som Arild Martin Tonstad, 
Tor Øyvind Strøm, Geir Ludvig Aasen 
Ouren, Øystein Andersen og Hans 
Tore Andersen til å få gode resultater 
på nasjonalt plan. Han ble også en 
svært viktig servicemann for klubbens 
løpere, og etterhvert for kretsens 
løpere. Han tilegnet seg kunnskaper 
på smøring og preparering av ski og 
utstyr, som til slutt førte til at han ble 
hentet inn som smører for landslaget. 
Han jobbet for Norges skiforbund i ca. 
10 år, 
og besitter i dag en erfaring og 
kunnskapsbase som få i Norge gjør.  
    
Jonny har en egen evne til å se den 
enkelte løperen, gi kyndig veiledning 
og oppmuntring. Jonny er alltid 
til stede, på samtlige treninger, 
dugnader og renn. I Holmenkollen 
i vinter dukket han plutselig opp 
sammen med Anita! I sivil skapte 
han straks ro rundt smørebordet og 
Vindbjarts løpere fikk perfekte ski og 
kunne prestere optimalt i rennet!  
Takk Jonny!

Janne Marit 
Andreasen 
Åsan

Janne Marit var aktiv skiløper i årene 
1972-1983. Hun ble etter hvert svært 
god og i 1981 ble hun norsk mester i 
junior klassen. Det resulterte i at hun 
ble uttatt på junior landslaget i 1981.

– Jeg fant meg ikke til rette på 
landslaget. Jeg fant ut at jeg heller ville 
fortsette som jeg alltid hadde gjort med 
eget treningsprogram og opplegg! 
Etter hvert mistet jeg motivasjonen til å 
fortsette. Jeg måtte øke treningsdosene 
betraktelig og det var jeg ikke villig til.

–I år ble boka om din far, Reidar 
Andreassen, lansert. Hva hadde hans 
skisatsing å si for din interesse for 
langrenn?
– Den hadde alt å si. Jeg vokste 
opp med å gå på ski, det ble bare 
en naturlig del av min barne - og 
ungdoms tid. Det ble aldri et spørsmål, 
det ble bare slik. 

– Hvilken treningsfilosofi hadde du?
– Ingen! Det var min far som hadde 

den, regner jeg med. Hver måned fikk 
jeg et nytt ark med detaljert program 
som jeg fulgte til punkt og prikke. Han 
kjente meg og han visste hvordan jeg 
måtte trene. Det ble mye intervaller på 
beina, rulleski og distanse på beina. 
Hadde ikke mye rolige lange turer. Jeg 
har fortsatt tro på treningsopplegget 
jeg fulgte. Jeg angrer nok litt på at 
jeg ikke satset på en lengre karriere 
enn jeg gjorde. Jeg opplevde ikke at 
jeg levde i idretten. Jeg trente mye 
og regelmessig, men jeg brukte mye 
tid sammen med venner. Samtalene 
hjemme dreide seg absolutt ikke bare 
om idretten!

Hvilke råd vil du gi til unge som vil 
satse på en skikarriere?
- Ikke begynn for tidlig med store 
treningsmengder. Dette må gradvis 
økes over flere år. Det primære målet 
må jo være å beholde aktivitetslysten 
gjennom hele livet! I dag er jeg helt 
avhengig av å være fysisk aktiv!

Reidar 
Andreassen
I gamle dager kjørte to slags tog 
på Sørlandsbanen: Somletog og 
ekspresstog.
Navnene forklarer forskjellen. Ikke 
så rart da at en av landsdelens store 
idrettsprofiler gjennom tidene fikk 
kallenavnet Sørlandsekspressen.  Han 
var fra Sørlandet, arbeidet på jernbanen, 
gikk styggfort på ski og løp fra de aller 
fleste på barmark.
Reidar Andreassen fra Herefoss står 
for alltid skrevet på stjernehimmelen 
som en av våre virkelige helter.  To 
ganger norsk mester på 5-mila, norsk 
mester på 10 000 m baneløp, vinner av 
Egebergs Ærespris, OL- uttatt to ganger, 
flere høyt premierte løp i Holmenkollen, 
og en bråte med seirer og strålende 
plasseringer, lokalt og nasjonalt, sommer 
som vinter.
Folkloristen og forfatteren Thor Gotaas 
gav i vår ut en strålende bok om denne 
unike mannen.  Det er en spennende 
reise gjennom det mine barnebarn kaller 
gamle dager, hvor utstyr, treningsforhold, 
reisemuligheter og treningstid var så 
totalt annerledes enn i dag, men hvor vi 
kjenner igjen idrettens innerste vesen: 
fortere høyere, raskere.
Reidars treningsiver og vilje gav resultater 
som, ellers like forhold, nesten ingen i 
dag matcher.  Det er betegnende at hans 
løyperekord i Besseggenløpet fra 1963 

først ble slått for et par år siden.
Selv begynte jeg min lille skikarriere 
da Reidar var i ferd med å avslutte sin 
på toppnivå, men ikke sjelden deltok 
han på lokale kretsrenn, hvor vi unge 
fikk beundre en helt unik teknikk og 
se vår store helt rase forbi i en for oss 
uforståelig fart.
Han tok seg også tid til å prate med oss, 
og gi råd om trening og smøring.
Spesielt husker jeg han en gang sa at 
vi ikke burde spise de siste timene før et 
løp for ikke å få vondt i magen.  Den satt 
langt inne for en matmons!
Jeg syns mange av dere som leser dette 
burde skaffe dere boka om Reidar.
Det tør jeg si nå når bokhandelen ikke 
lenger er min.

John Terje Ruenes.

Oddbjørn Årdalen 
har sendt oss dette diktet 
som er hentet fra boka «Tryms 
verd», Setesdalsforlaget 
2009. «En illustrasjon på den 
svinnende tida vi alle har et 
forhold til»

Eg gjeng på ski
Seige, klassiske tak
over det kvite det grøne
det gule det grå
ho som har ansvaret
for havresuppa 
ropar at skia er borte
at eg maser meg ut
viss eg ikkje legg klister
på tida
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Svømmehallen i Vennesla ble åpnet sommeren 
2016. I avisen vår for Sentrumsløpet 2016, ba vi 
hovedtrener for Vennesla svømmeklubb, Geir 
Amundsen, avsløre noen av sine forventninger 
til den nye hallen. Dette er noe av det han trakk 
fram: – Mulighet for de aktive svømmerne til å 
trene riktig svømmeteknikk, nok treningstid for de 
aktive i klubben og starte opp svømmeskole med 
svømmeforbundets opplæringsstige for barn som 
modell.

- Har den nye svømmehallen svart til 
forventningene som  svømmeklubben hadde?
- Bassengene er svært flotte og fine for trening 
og opplæring for de minste. Det store bassenget 
holder enda litt for høy temperatur etter vårt 
ønske. Dette jobbes det med fra kommunens 
side. Vi har fått eget kontor og tilgang til et flott 
konferanserom. Dette er vi veldig førnøyde med!  
Vi har også et sterkt ønske om å få på plass et 
styrkerom for tørrtrening.

- Har den nye hallen påvirket interessen til å 
benytte seg av tilbudene svømmeklubben gir?
- Helt klart! Etter bare få måneder i den 
nye hallen, hadde vi over 100 deltakere på 
svømmeopplæring. Vi har også fått flere 
svømmere som trener flere ganger i uka. Vi 
har også fått henvendelser om å holde kurs for 
voksne også. Da må kapasiteten på instruktører 
og halltid økes.

-Hvordan måler dere treningsverdien på den 
nye hallen?
-Vi har et økende antall svømmere som deltar 
på svømmestevner og som jobber hardt for å bli 
bedre. Flere trener opptil 4 dager i uka i hallen. 
Vi både håper og tror at opplæringsbiten i det 
lille bassenget vil resultere i god rekruttering for 
svømmeklubben på sikt. Til nå har annonseringa 
til svømmekursene bare foregått på Facebook 
og ryktespredning. Gode tilbakemeldinger ryktes 
fort! Vi trenger flere instruktører slik at vi kan sette i 
gang nye kurs utover høsten!

Svømmehallen i Vennesla - 1 år

Norges største tilhengerprodusent

TILHENGERDAGER

- tilhenger av norsk kvalitet

6051 Totalvekt 750kg/Kassemål 193/132/35
BESTSELGER | Fritidshenger

6301NF Totalvekt 2000kg/Kassemål 250/150/35
BESTSELGER | Varehenger

Inkludert fritidspresenning 
og tyverilås. Spar kr 1.160,-

6260 Totalvekt 1000kg/Båtlengde inntil 18fot
Båthenger

Inkludert 4stk jekkestropper og
tyverilås. Spar kr 1.010,- NYHET!

Kan nå leveres med vanntette

LED Lys.Tillegg kr 2.450

Tilbud gjelder uke 13. Gjelder tilhengere med 
kassemål t.o.m 320/150/35 og alle båthengere.

Inkludert fritidspresenning 
og tyverilås. Spar kr 980,-

www.tysse.no
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Mandag-lørdag 7-23 s

KIWI Vennesla

GLENN VIK
BUTIKKSJEF, KIWI VENNESLA

dmood.no

I N T E R I Ø R A R K I T E K T E R
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Vi mimrer sammen med

Finn Ole Honnemyr
Finn Ole Honnemyr, morromann godt plantet i idrettsmiljøet i 
Vennesla, i o-sporten trodde jeg! Men det er skisporten som 
har vært Finn Oles idrett. Han var aktiv i en periode Vindbjart 
dominerte skisporten på Sørlandet. Uten løpere fra Vindbjart 
på startstreken i kretsrennene, var det liten deltakelse!

Finn Ole, nå 70 år, startet med å 
gå skirenn som 13 åring. “I samme 
årsklasse var Oddbjørn Hagen, 
Ivar Bronebakk, Arnfinn Heisel, 
Svenn Arve Askedal og Kåre Lie”, 
renner det ut av Finn Ole. Han sitter 
og blar i gamle utklipp fra tiden 
vindbjartguttene dominerte i skisporet 
på sørlandet. Fra ei resultatliste i 
15 års klassen, hadde Vindbjart 5 
løpere blant de 6 beste! – Vi hadde 
noe fellestrening i uka, men mest ble 
det å trene på egenhånd. Etter hvert 
ble det vanlig å samles søndager 
for lange løpeturer. Jeg begynte på 
arbeid som15 åring, så da ble det å 
trene etter arbeidstid. Utover høsten 
ble det å løpe i mørket på veier. Å 
løpe på skogsstier uten hodelykt, 
var ikke mulig selv om synet mitt 
var bedre da enn det er nå! Alle 
skiklubbene i nærheten arrangerte 
sine skirenn. Husker at  et renn langt 
unna, var i Gjerstad. Vi tok vogna 
(toget) fra Grovane kl. 07.30 og 
returnerte Grovane 22.30.
Finn Ole har mange historier fra 
mange år i idretten. – Jeg var med på 
et renn på Frigstad. Det var harli’ mye 

snø og utfordrende smøreforhold. 
Vi la gul REX under skiene for å få 
feste. Midt under løpet kom det 
et kraftig snøfall. Klabba det? har 
mange spurt meg. Klabba! Stavan 
ble for korte etter hvert! Vi måtte 
gå ut av løypa og skrape snøen av 
skiene på bjørkestammene som lå 
bøyd av snømassene! Et år jeg deltok 
på Skinnarbuløpet, blåste det heilt 
forferdelig og det var bitende kaldt. 
Jeg opplevde å ta igjen løpere som 
måtte gå fiskebein på sletta for i det 
heile å komme seg framover. 
Jeg deltok i flere KM og SM. Husker 
faktisk ikke om jeg noen gang ble 
individuell kretsmester, men jeg vant 
flere gull på Vindbjarts stafettlag! Jeg 
gikk en del skiskyting og her deltok 
jeg i NM.  - Det ble arrangert flere 
turrenn før og her deltok Finn Ole 
ofte. Etter hvert ble det orientering, 
for moro. Hva er den beste erfaringa 
du har fått gjennom idretten? – Det 
har alltid vært viktig for meg å være 
fysisk aktiv. Jeg har drevet langrenn, 
skiskyting og orientering. Felles for 
alle disse greinene, er det fantastiske 
miljøet jeg har opplevd her.

38 15 92 86

VI BRINGER I HELE
ÅPNINGSTIDEN

Prøv ”Biffen” appen!
Se hele menyen og bestill rett fra appen.

Last ned på Google Play og AppStore

Vi støtter

Vindbjart Ski!

Fra 1979

En ærlig testvinner!
Ny, stor artikkel i “Dine Penger” viser at mange kjente merker jukser
med resultatene for å bli en testvinner. Det gjør ikke Toshiba! Vi vinner
test etter test på en ærlig måte. Kom inn til oss, så får du et særtrykk
av artikkelen, eller vi forklarer deg forskjellen på Toshiba og “alle de
andre” merkene. Toshiba kjøper du hos STONE på Moseidmoen! Stemhei Håndverkspark, Vennesla.

Tlf. 99 33 99 70 - stonevennesla.no

OVN, STEIN & FLIS
Hunsfos Næringspark, Vennesla

Tlf. 99 33 99 70 - stonevennesla.no
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Øystein forlater Vennesla
Øystein takker av etter 5 år i Vindbjart 
ski’s trenerteam. Vi er svært takknemlige 
for den betydelige innsatsen han har 
lagt ned i trenerjobben gjennom disse 
årene. Det er særlig de yngste løperne 
som har fått gleden av Øysteins grundige 
teknikktrening og inspirasjon. Resultatene 
har også vist seg i skiløypene gjennom 
vinteren. Sammen med Øystein, forlater 
også mor Mirjam og Mathea og 
Benjamin fellesskapet vårt. Både Mathea 
og Benjamin har levert gode resultater 
på skirennene. Også på de ukentlige 

treningene har de vært en stor ressurs 
for klubben! Nå blir det Nittedal og 
Oslo for familien. Øystein er engasjert i 
Norges skiforbund. Mathea begynner i 
en klasse med mange jenter hvor alle 
er med i skigruppa. Lykke til Mathea. 
Vi møtes helt sikkert i Holmenkollen 
etter hvert! Allsidiggutten Benjamin blir 
nok å bruke mye tid i slalombakkene, 
på hockeybanen, i turnhallen og i 
langrennsløypene. Lykke til alle sammen!

Skigruppas 
sponsorer
Vi er både heldige og svært 
takknemlige for at det er firmaer i 
Vennesla som satser på skigruppa. 
Før sesongen 2017, gikk vi til 
innkjøp av nye langrennsdresser. 
Åtte sponsoravtaler ble signert 
og logoene til disse firmaene 
pryder nå det nye klubbtøyet vårt. 
Foruten hovedsponsoren vår, 
Holbæk Rør, er  følgende firmaer 
med på dressene: Malerfirmaet  
Mestermal, Sparebanken Sør, 
Maxi Catering, God Driv, Sport 1, 
Jan Egil Tveit Transport, Hydro og 
Huntonit.
Vi har i tillegg til sponsorene 
på klubbtøyet, flere 
samarbeidspartnere som 
hjelper oss med støtte gjennom 
Sentrumsløpet. Disse sponsorene 
er presentert i avisa vår.

La oss bygge noe for DEG!
Vi bygde Kulturhuset...

...men vi bygger også gjerne din garasje!
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