
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

8. september 2018

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

19. årgang  |  www.vindbjart.com/ski  |  ski@vindbjart.com
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Leder

Ansvarlig redaktør:
Harry Andersen

Sentrumsløpet
Sentrumsløpet har gjennom-
gått store forandringer på 
disse 30 årene siden starten 
i 1989. Det begynte som 
en konkurranse for unge 
og «gamle» menn og noen 
kvinner. 1 1996 kom skolebar-
na på banen med stafetter 
og langløp. I 2004 kom tilbud 
for de aller minste med 
MINI – runden. De foreløpige 
siste innslagene er Trimeriets 
fargerike og humørspre-
dende tilstedeværelse ved 
arrangementet og deltakelse 
fra IL Vindbjarts øvrige lag, 
håndball, orientering og 
friidrett.    
Vi er takknemlige og stolte 
over å ha holdt det gående 
i alle disse årene. Dette 
mye takket være trofaste 
støttespillere i næringslivet 
som har bidratt økonomisk 
slik at vi har kunnet invitere til 
en kostnadsfri deltakelse!  

Sentrumsløpet er en del av 
Vindbjart ski’s totale aktivitet-
stilbud. Nå tenker vi for alvor 
på skisesongen som vi skal 
forberede oss til. Rulleskisko-
len førstkommende onsdag 
på Moseidmoen skole, 
fellestreninger rulleski, styrke 
og barmarkstrening. Den nye 
rulleskiløypa på Sandrip har 
skapt en særlig stor spen-
ning og forventninger for oss! 
Den åpner for nye muligheter 
både med og uten snø. 
Det nye kunstsnøanlegget 
vil komme alle interesserte 
skielskere til gode!

Sentrumsløpet 2017 ble vunnet av Ole 
Andreas Thomassen på tiden 15.31 
min. foran nr. 2 Niklas Tveit  16.03 min. 
Jenteklassen ble vunnet av Ingvill 
Engesland på tiden 16.06 min. foran nr. 
2 Cecilie H. Røysland 18.12 min. Drøye 30 
løpere deltok i løpet. Deltakerantallet har 
i alle år vært ganske beskjedent i selve 
sentrumsløpet, mens deltakelsen blant 
barna er stadig stigende. For andre året 
gikk arrangementet godt innrammet av 
gjerder og utstyr fra arbeidet med gågata. 
Løypa ble av dette litt lengre enn normalt. 
Ingvill Engesland oppnådde en meget sterk 
sluttid, tett bak løyperekorden til Mette 
Homme fra 1996. Trimeriet inspirerte nok 
en gang unge løpere til aktivitet med sitt 
smittende humør under oppvarming før 
skolekamp og hovedløp.

Fargerike- sprinten for 13. gang
Sprintduellen ved passering FARGERIKE Ven-
nesla ble i fjor vunnet av Sander Isaksen og 
Ingvild Engesland. Ingvild holdt sin posisjon 
helt til mål og seier i Sentrumsløpet damer, 
mens Sander bare fullførte og havnet et stykke 
nede på resultatlista. FARGERIKE er på plass i 
år også med premie til sprinterne! 

Sentrumsløpet

Litt statistikk fra Sentrumsløpet
Lang løype 4600 m 
Løyperekorden 13.19 min tilhørende Øystein Sylta satt i 2013.
Bestetid blant damene, Mette Homme fra 1996 med tida 15.59.
Mestvinnende dame er Mirjam W Andersen med 4 seire.
Hans Tore E Andersen har �est seire blant gutta med 5 seire.
Henrik Fjellstad og Hans Tore Andersen har 2 napp i 
vandrepokalen fra 2006.
Året med �est løpere på start i hovedløpet er 2014 med 69 
løpere.
Største deltakerantall for skolekampen er på 115 løpere i 2017.

Rekorden for minirunden er 182 deltakere.

Løypelengden for skolekampen er 2300 m.
Løyperekordene satt i 2015 er 9. 40 min for guttene (Mathias 
Holbæk) og 9.53min  for jentene (Hanne Sløgedal).
Hanne Sløgedal mestvinnende i skolekampen med 3 seire.(5., 
6. og 7. trinn)

Helene Sløgedal, Ole Andreas Thomassen, Sondre Rossebø og Ingvild Engesland.

Vinner, Ole Andreas 
Thomassen

Ingvild Engesland Sander Isaksen
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Mandag kl. 18.00 - Rulleski / fra 11/12 år.

Onsdag kl. 18.00 - Barmark / for alle gruppene.
Åpningsrennet på Hovden 7.-9. desember.

Treningstider i Vindbjart ski

Våre trofaste sponsorer  
er med på alle våre  
samlinger og skirenn.

Takk til Maxi Catering,  
Holbæk Rør, MesterMal, 
Sport 1, Hydro, God Driv, 
Huntonit, Jan Egil Tveit  
Transport og  
Sparebanken Sør!

Takk også til annonsører  
og samarbeidspartnere 
som hjelper oss gjennom 
denne avisa.

Hilsen
Vindbjart ski

Resultater Strumsløpet
HERRER
1 Ole Andreas Thomasen 15.31
2 Niklas Tveit 16.03
3 Ole Holbæk 16.44
4 Mathias Holbæk 16.45
5 Sondre Østervold 16.47
6 Dagfinn Lie 16.53
7 Arild Isaksen 17.01
8 Andre’ Holbæk 17.18
9 John Arvid Engesland 17.21
10 Ørjan Østervold 18.06

DAMER
1 Ingvill Engesland 16.06
2 Cecilie H. Røysland 18.12
3 Ida Roland 19.26
4 Sunniva Frigstad 20.34
5 Elise Osmundsen  21.41
6 Trine Eidet 21.49
6 Ann Louise H. Andersen 21.49
8 Rita Reinertsen 22.08
9 Karianne Røiseland 22.57
10 Iren Fauske 23.58

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

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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Resultater sammenlagt

1. Vennesla skole 160 poeng (37 løpere)
2. Moseidmoen skole 144 poeng (24 løpere)
3. Hunsfoss 109 poeng (36 løpere)
4. Birkenes 15 poeng (3 løpere)
5. Kvarstein 14 poeng (9 løpere)
6. Langenes 11 poeng (1 løper)
7. Samkom 9 poeng (4 løpere)
8. Skarpengland 1 poeng (1 løper)
9. Torridal 1 poeng (1 løper)

Idividuelle resultater
JENTER
1 Helene Sløgedal Vennesla 11.06
2 Nora Bjorå Moseidmoen 12.07
3 Kristine Sagen Dale Moseidmoen 12.07
4 Malin Gaustad Vennesla 13.14
5 Hannah Larsen Moseidmoen 13.19
6 Josefine Salvesen Vennesla 13.26
7 Julianne Lund Vennesla 13.36
8 Alida Lund Moseidmoen 13.57
9 Thea Ingebretsen Moseidmoen 14.09
10 Maja Kronborg Moseidmoen 14.25

GUTTER
1 Sondre Rossebø Hunsfoss 10.39
2 Elias G Engesland Birkeland 10.40
3 Jonas Hauge Birkenes 10.43
4 Bjørn M. Rimereit Hunsfoss 11.13
5 Oskar Lie Vennesla 11.27
6 Andreas S. Dale Moseidmoen 11.39
7 Jens Høiåsen Vennesla 11.43
8 Nathanael H. Røisland Kvarstein 11.44
9 Fillip Tambini Moseidmoen 11.45
10 Marius Østervold Langenes 11.50

Skolekampen
Skolekampen 2017 ble vunnet av Vennesla skole 
med totalt 160 poeng, 37 løpere. Moseidmoen kom 
på en klar 2. plass med 144 poeng med 24 løpere. 
Hunsfoss hadde hele 36 løpere, men sanket «bare» 
109 poeng. Her er det de eldste barna som mangler! 
Individuelt var det Helene Sløgedal fra Vennesla og 
Sondre Rossebø Hunsfoss som gikk av med seieren. 
Resultatlista forteller at 50%  av jentene som skaffet 
ekstrapoeng til skolen sin, kom fra Vennesla skole! 
Nok en pokal er dermed på hylla på Vennesla skole 
etter skolens 3. seier i oppsatt pokal.

Noen av løperne fra Vennesla skole.
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Noen av løperne fra Vennesla skole.

Skolekampen har etter hvert blitt en lang tradisjon 
i Sentrumsløpet. Statistikken kan følges tilbake 
til 1998 da Samkom skole gikk av med seieren. 
Deltakerantallet har stort sett økt år for år fra ca. 50 
løpere de første årene til 116 løpere i 2017. Vennesla 
skole har dominert løpet de siste årene. Det er 
spesielt spreke jenter fra skolen som har sanket 
mange poeng. Moseidmoen skole dominerte 
skolekampen fra 2005 til 2010. Før det igjen, var 
Hunsfoss den toneangivende skolen.

Løyperekordene for skolekampen er fra 2015 da 
skiløperne Mathias Holbæk og Hanne Sløgedal 
knuste tidligere rekorder med henholdsvis 9.40 
min for guttene og 9.53 for jentene. Hanne vant 
den individuelle skolekampen for 3. gang og satte 
dermed en rekord det blir svært vanskelig å slå i 
framtida!

2017 Vennesla
2016 Vennesla
2015 Vennesla
2014 Hunsfoss
2013 Vennesla
2012 Samkom
2011 Hunsfoss
2010 Moseidmoen
2009 Moseidmoen
2008 Moseidmoen

2007 Moseidmoen
2006  Moseidmoen
2005  Moseidmoen
2004  Hunsfoss
2003 Hunsfoss
2002 Hunsfoss
2001 Hunsfoss
2000 Hunsfoss
1999 Moseidmoen
1998 Samkom

tlf 38 15 55 05
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Stor fart og blide barn preger minirunden hvert år. 
182 barn fra 2-3 år, ofte hånd i hånd med en voksen, 
til dem som går på 3. trinn i barneskolenskolen.  
Da vi arrangerte minirunden for første gang, i 2004, 
deltok 40 barn. Siden har deltakerantallet bare økt, 
litt avhengig av været. I fjor måtte vi ha 4 heat for å 
få gjennomført løpet. Etter løpet blir det utdeling av 
medaljer til alle deltakerne. 

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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Skolestafetten

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

2015 Kvarstein Vennesla

2016 Justvik Kvarstein

2017 Vennesla Justvik

2018 NY NY

Stafettene mellom skolene ble første gang 
gjennomført i 1996. I fjor var 23 lag på startstreken. 
Dette tallet er dessverre ganske stabilt fra år til år. 
Vi savner bredere deltakelse fra �ere av skolene 
i Vennesla! Vinnerlaget på 7. trinn kom i fjor fra 
Justvik skole. Det konkurreres klassevis 2 gutter og 
2 jenter på hvert lag. Hver skole kan stille med �ere 
lag i hver klasse. Dersom laget skal kunne vinne 
vandrepokalen, må det løpes to etapper av gutt og 
to etapper av jente.

5. kl. Hunsfoss skole - Markus Kåsane Røraas, Rebekka Andersen 

Honnemyr, Sindre Emil Rimereit og Cliane Angel Delos Santos.

6. kl. Vennesla skole - Nicklas Eggen, Malin Gaustad og  
Martin Bjørnestad

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

4. kl. Hunsfoss skole - Mille Hillestad Hammen, Simen Roland, Niklas 
Skjervedal og Itilie Østebø
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Aktivitetsdagen
Aktivitetsdagen 2018 føyde seg inn i en lang 
rekke med vellykkede aktivitetsdager i regi 
av Vindbjart IL. Innholdet var som i alle år 
tidligere, nesten.     

Aktivitetsdagen har gjennomgått justeringer 
underveis fra starten i 2003. Her stod øvelsene 
kast, 60 m, lengdehopp, terrengløp, stafett 
og natursti på programmet. Fra 2008 ble 
natursti erstattet av et O – løp. I 2006 kom 
TINE – stafetten på programmet som en viktig 
øvelse. Siden har stafetten vært startøvelsen 
for aktivitetene denne dagen. Her er alle med, 
på lag med 8 løpere som løper 200m hver. 
Stafetten synliggjøres med TINE – T skjorter og 
et tineprodukt. TINE og friidretten i Norge (NIF), 
har et samarbeid om dette landsomspennende 
arrangementet som går under navnet TINE 
STAFETTEN. I år, 2018, markerte stafetten sitt 25 
års jubileum.     
  
Det fokuseres svært lite på prestasjoner denne 
dagen, selv om plassering betyr mye for mange. 
Egen framgang er viktigere enn rangering! 
Innsatsen var upåklagelig på alle arenaene. Her 
synes det også godt hvem som møter forberedt 
eller ikke. Mange barn viser naturlig talent i 
�ere av øvelsene. Vi håper �ere vil utnytte dette! 
Nytt friidrettsanlegg som lokker i nærmeste 
framtid, burde inspirere til å være med å 
fylle det nye anlegget med aktivitet. Kanskje 
blir aktivitetsdagen 2019 gjennomført på ny 
friidrettsarena! 

Heder til utvalgte arrangører av TINE – stafetten.

Ved årets aktivitetsdag ble Vindbjart IL som arrang ør 

av stafetten, overrakt en «gull-stafett-pinne» som 

et synlig bevis og takk for innsatsen som arrang ør. 

Prisen ble overrakt Ole Wilhelmsen, prosjektleder for 

aktivitetsdagen fra starten i 2003 til 2017, av leder 

i Vest Agder friidrettskrets, Jon Fjell.

Tinestafetten

Uten mat og drikke...

Kast Lengde

Veterankorpset er et innslag i arrangementet!

Tinestafetten

Løp

Orientering
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30 år med
Sentrumsløpet

Alt du trenger av
Ur,  briller  og kontaktlinser

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

Med et tilbakeblikk så langt som til 1994, kan vi 
se at vinnertidene i Sentrumsløpet varierer mye. I 
2013 løp Øystein Sylta på 13.19 min. som er løpets 
løyperekord. Øystein Andersen løp i 1997 på 13.20 
min.
Hele 7 ganger har vinnertiden vært på 13 – tallet.

Øystein Sylta 13.19 min (2013),
Øystein Andersen 13.20 min (1997)
Ole Kristian Heggheim 13.36 (2003),
Øystein Andersen 13.40 min (1996)),
Øystein Andersen 13.45 (2001)
Andre’ Løseth 13.51 min (2006) og
Finn Kolstad 13.59 min (2012)     
     
I fjor, 2017, vant Ole Andreas Thomassen på tiden 
15.31 min.

Blant jentene vant Mette Homme i 1996 løpet på tiden 
15.59 min. Denne tiden står enda som løyperekord 
for damene. I fjor, 2017, vant Ingvill Engesland på 
tiden 16.06 min. Dette var svært nær løyperekorden til 
Mette Homme fordi starten måtte �yttes noe bakover 
pga. anleggsarbeidet i sentrum. Vinnertidene 
gjennom årene for jentene ligger ellers godt opp på 
16- 17 min.

Mette Homme 15.59 min (1996),
Ingvill Engesland 16.06 min (2017) NB! Litt lenger løype. 
Kristin Salvesen 16.19 min (2013),
Solveig Steinsland 16.35 min (2005),
Tonje Homme 17.10 min (2007)
Cecilie H Røisland 17.22 min (2016)
Marlyn Møllen 17.32 min (2009)
Mirjam Andersen 17.46 min (2003) 

Skolekampen kom på programmet til Sentrumsløpet 
i 1996. Gjennom årene har �ere av skolene vunnet 
konkurransen. 

Stafettene mellom skolene kom i 1996.
Minirunden kom med i 2004.

HERRER
1994 Knut Svendsen 14.00
1995 
1996 Øystein Andersen 13.40
1997 Øystein Andersen 13.20
1998 Odd Gunnar Tveit 14.57
1999 Hans Tore Andersen 14.42
2000 Odd Gunnar Tveit 14.39
2001 Øystein Andersen 13.45
2002 Hans Tore Andersen 14.50
2003 Ole Kristian Heggheim 13.36
2004 Hans Tore Andersen 14.48
2005 Hans Tore Andersen 14.59
2006 Andre’ Løseth 13.51
2007 Hans Tore Andersen 16.22
2008 Finn Terje Uberg 15.49
2009 Henrik Fjellstad 15.38
2010 Øystein Andersen 14.47
2011 Ole Holbæk 14.47
2012 Finn Kolstad 13.59
2013 Øystein Sylta 13.19
2014 Henrik Fjellstad 14.47
 (har 14.05 som bestetid)
2015 Hans Tore Andersen 15.41
2016 Jan Helge Lislevand 15.22
2017 Ole Gunnar Thomassen 15.31

DAMER
1996 Mette Homme 15.59
2003 Mirjam Andersen 17.46
2005 Solveig Steinsland 16.35
2007 Tonje Homme 17.10
2009 Marlyn Møllen 17.32
2010 Mirjam Andersen 18.29
2011 Mirjam Andersen 18.13
2012 Helene Berås 20.27
2013 Kristin Salvesen 16.19
2014 Mirjam Andersen 18.19
2015 Mirjam Andersen 18.14
2016 Cecilie H Røisland 17.24
2017 Ingvill Engesland 16.06

Vinnere av Sentrumsløpet fra 1994

”For 18 år siden, sist i September, ble 

det første Sentrumsløpet arrangert. 

Bjørn Syvertsen har i sine notater kalt 

løpet Sentrumsjoggen, både i 1989 

og 1990. Etter dette har han notert  

Sentrumsløpet. 

Bård Tonstad kan referere fra 

protokollen tirsdag 8. august 1989 

i Skigruppa følgende: ”Lørdag 9. 

september arrangerer skigruppa et 

mosjonsløp i Vennesla sentrum.” Løpet 

ble i følge Bjørns notater gjennomført 

23. september 1989. I dette løpet 

deltok også  Astrid Stiansen. Det var 

det 5 år gamle barnebarnet, Jorunn 

Stiansen, som ville ha bestemor med 

på løpet. ”Det ble litt løping og litt 

gåing, men vi hadde ikke pauser” 

forteller Astrid Stiansen. Etter løpet 

kunne premieutdeler, Ivar Bronebak, 

overraske løpets eldste deltaker, Astrid 

Stiansen, med en �ott pokal. Det ble 

ikke �ere Sentrumsløp for fru Stiansen, 

men pokalen fra 1989 var ikke vanskelig 

å �nne i stua hennes.
 Sentrumsløpet hadde sine 

forløpere. I 1983 løp Bjørn Syvertsen 

11km lange Vennesladilten. 1984-1986 

sto halvmaraton på programmet (21 

km). Dette løpet gikk om Steinsfossen.”

I avisa for Sentrumsløpet i 2007, 
kunne vi lese følgende:
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Våre skirenn 2018
Vindbjart ski har terminfestet 3 renn i 
vintersesongen. Det er ikke alltid at det lar seg gjøre 
å arrangere løp der den opprinnelige planen sa. 
Sandripløpet måtte også denne vinteren på �yttefot 
grunnet snømangel på Sandrip i begynnelsen av 
januar. Bortelid ble redningen enda en gang. Hele 
arrangementstaben ble �yttet nordvest- over og 
gjennomførte et kjempe�ott arrangement. Å �ytte 
arrangementer, byr ikke bare på merarbeid, men 
også større kostnader. Rundt 60 løpere deltok under 
eventyrlige vinterforhold!

Endelig ble det Vardeløp igjen! To år med avlysning 
var nok. Flott vintertemperatur, lett snø i lufta i et 
nydelig vinterlandsskap, dannet rammen rundt årets 
løp! Start Loland og to runder rundt Moseisvarden i 
perfekte, nykjørte spor! Det ble et tett og spennende 
løp, både i herre og dameklassen. Eirik Grosaas vant 
på tiden 1:15:12 time, 12 sek. foran Frode Lindblom. 
(Begge Vindbjart) Dameklassen ble vunnet av 
Christine White 1:27:13 time, 13  sek.foran Grethe 
Fredvik, begge Oddersjaa.83 store og «små» løpere 
deltok.

Vindbjartmixen
Vindbjartmixen hadde i år også status som KM 
i MIX - stafett. Rennet skulle etter planen vært 
arrangert på Sandrip, men her var det ikke 
mulig å slippe til grunnet annet arrangement. 
Arrangørstaben måtte igjen på �yttefot, denne 
gangen til Høgås. Lørdagen ble KM/Trollrennet 
i fristil arrangert i godt, men surt vintervær. 
Søndagen kom med et voldsomt vintervær, 
snøvær og storm. Det ble en kald og utfordrende 
opplevelse både for løpere og arrangører og 
tilskuere! Et spennende renn ble det, vinnere ble 
kåret og oppsummeringa blir: skifolket er ikke 
som andre folk!

Representasjonsoppgaver  
for løpere i Vindbjart ski
Vindbjart ski har hatt �ere løpere med på store renn sist 
vinter. Ungdommens Holmenkollrenn er etter hvert blitt en 
�n tradisjon å delta på. Her møtes 13 og 14 – åringer fra hele 
landet til skirenn i Holmenkollen. I år var det Linnea Holbæk 
, Helene Sløgedal og Thea Nygård som deltok. Alle leverte 
solide prestasjoner i de knallharde løypene i hovedstaden. 
Linnea og Helene deltok for 1. gang, mens Thea deltok for 
2. gang. Minst like viktig som rennene lørdag og søndag, 
er lørdagskveld på byen med pizza og god stemning. 
Her er det fellesskap mellom løpere, søsken, foreldre og 
besteforeldre!

Hovedlandsrennet er for løpere i klassene 15 og 16 år. 
Løpet i år ble arrangert på Lygna skistadion ved Gjøvik. 
Fire Vindbjartløpere, Ida Roland, Hanne Sløgedal, Sondre 
Østervold (plaget av sykdom)og Mathias Holbæk, �kk 
oppleve to fantastiske skidager i skikkelige løyper og 
vintervær. Mathias Holbæk gikk fantastisk på det klassiske 
rennet med en 7. plass, bare 30 sek. bak vinner! Hanne 
Sløgedal var best av jentene med sin 30. plass. Ida ble nr. 
159 i det knallharde selskapet med godt over 200 løpere. 
På sprinten kom ingen vindbjartløpere blant de 30 beste og 
�naleplass. Mathias var 1 sek. for 
sein for �nalen. Hanne brukte 6 
sek. for mye. På stafettene gikk 
både Mathias og Hanne på Agder 
og Rogalands 1. lag. Guttene ble 
topp 10 og jentene nr. 12. Hanne 
gikk et kjempeløp og vekslet 
som nr. 4, mens Mathias gikk 2. 
etappe hos guttene og gikk laget 
opp 4 plasser. Ida Roland gikk en 
solid etappe på kretsens 4. lag.

Ungdomsstafetten
Hanne Sløgedal �kk oppleve å få gå Kong Haralds 
Ungdomsstafett i Holmenkollen. Skirennet ble TV-sendt 
og Agder og Rogalands 1. lag med Hanne på 1. etappe, 
kom på en �ott 10. plass. 

Representasjonsoppgaver 

Starten går fra Loland

Vinner av herreklassen, Eirik Grosaas

”Sandripløpet” på Bortelid

Vinner av dameklassen, Christine White

Store utfordringer for arrang ør, løpere og tilskuere
Hanne til venstreHvor er løypa?

Kalde fingre og kind, men alltid godt humør!

både Mathias og Hanne på Agder 
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I 2008 gjennomførte skigruppa den 
første rulleskiskolen. For 11. gang 
inviterer vi barn i skolealder til å 
skaffe seg erfaring med bruk av 
rulleski. «Skolen» har 5 samlinger 
på Moseidmoen skole. Her trener 
vi balanse og grunnleggende 
rulleskiteknikk. Skigruppa har rulleski 
til utlån. Staver, skisko og hjelm må 
alle ha med. NB! NB! Stabile skisko er 
en forutsetning for en god opplevelse 
på rulleski. Interessen for tilbudet vårt 

har variert mye fra år til år. På det 
meste har vi vært over 20 stykker! Vi 
opplever ofte at nye løpere dukker 
opp etter at rulleskiskolen er avsluttet. 
Det har vi absolutt ikke noe imot, men 
en gjennomført «skole» vil gjøre det 
lettere å fortsette på den ordinære 
fellestreninga som er vårt neste tilbud. 
Møt på Moseidmoen skole onsdag 12. 
sep. kl. 17.00. Spørsmål, kontakt Harry 
Andersen 41 32 64 68

Rulleskiskolen

Rulleskibaner i vår nærhet Kongsgård rulleskibane

Rulleskibanen på Kongsgårdjordene ligger i Kristiansand 
ved Fylkesmuseet på Kongsgård. Den har en total lengde 
på 1,5 km. Den er relativ slett med en �n motbakke og en 
snill utforbakke. Løypebredde er i utgangspunktet på 3 m. 
Løypa har full belysning og kjøres som skiløype dersom det 
er snø nok vinterstid. Her er Oddersjaas lekestue på rulleski. 
Klubben har også et lite klubbhus i nærheten. Denne løypa 
er �n å kombinere med en trygg sykkelsti fra Justvik skole. 
Løypa er et samarbeidsprosjekt �nansiert av Kristiansand 
kommune, Sanitetsforeninga og spillemidler.

Vi ser med spenning fram til at 
Sandripheia rulleskiarena skal stå klar. 
Den vil skape ny energi for brukere i 
vår region. Lørdag 6. juli ble et annet 
anlegg åpnet. På Flekkerøya ble et 
�erbruksanlegg åpnet med celebre 
gjester til stede. Marit Bjørgen sto for 
den høytidelige åpningen samtidig 
som hun delte ut premier og klemmer 
til unge rulleskiløpere. Disse hadde i 
forkant deltatt på et uhøytidelig barne-
renn i den nye traseen. Her var Oddvar 
Brå starter. Eliteløpere som Ragnhild 
Haga, Emil Iversen og Niklas Dyrhaug 
konkurrerte med lokale unge løpere 
i kampen om å sette verdensrekord 
på en nautisk mil. (Vi snakker jo om 
Flekkerøya!) Emil Iversen som vant 

rennet, innehar nå rekorden på tiden 
3.26 min. Ragnhild Haga vant blant 
jentene på tiden 3.59 min. Løypa på 
Flekkerøya er ei «snill» løype. Ingen 
farlige utfor bakker og tunge motbakker. 
Den �kk rosende omtale av eliteløperne! 
Den er 1 nautisk mil. og kostet kr. 6,6 
mill, �nansiert via en stiftelse, en bank, 
sponsorer og tippemidler. Med andre 
ord: Ikke ei eneste kommunal krone!??  
Anlegget er sterkt å anbefale. Løypa på 
Flekkerøya er ei typisk �erbruksløype 
tenkt for rulleski, løp/tur, sykkel, 
rulleskøyter og rullestolbrukere. Fløy 
Ski, Sørlandets største skiklubb for 
barn i alderen 7 – 10 år, har 70 barn på 
ukentlige treninger. Disse er klare til å ta 
dette �otte anlegget i bruk. Lykke til!
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...på lag med Vindbjart ski

Kiropraktorsenteret Holbæk Holding

ALLE RULLESKI

Skisesongen har aldri  
sluttet på Sporten!

ALT AV SKI

Felleski/pro/race

STAVER
PIGGER
HJELM
REFLEKSVEST

Vi støper såler til  
alle typer sko!

Sjekk www.superfeet.com
100% fornøyd-garanti!

Sykkelverkstedet  
er stedet for din sykkel.

Vi reparerer alle 
merker og modeller.

Bredt utvalg av dekk, 
deler og tilbehør.

LØPE-/JOGGESKO
Alle modeller og nyheter!

Torsbyvege 24 - Tlf: 38 15 45 60

100% fornøyd-garanti!100% fornøyd-garanti!100% fornøyd-garanti!100% fornøyd-garanti! ÷40%

REFLEKSVESTREFLEKSVESTREFLEKSVESTREFLEKSVESTREFLEKSVESTREFLEKSVEST
÷30%

Alle modeller og nyheter!Alle modeller og nyheter!Alle modeller og nyheter!

÷30%

Felleski/pro/raceFelleski/pro/raceFelleski/pro/raceFelleski/pro/raceFelleski/pro/raceFelleski/pro/raceFelleski/pro/race

÷30-50%
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Orientering
Orientering er en �ott aktivitet hvor hele familien 
ofte er engasjert. Det unike er at alle kan delta 
på trening samtidig på samme sted og med ulik 
vanskelighetsgrad. Her får en både fysisktrening, 
mental trening og �ne naturopplevelser. Tirsdagsløpene 
har blitt et �ott arrangement som gjør at de som 
er med her blir godt kjent med hva Vennesla har å 
tilby av natur. Gjennom sesongen arrangeres 2-3 
sprinttreninger og resten er tradisjonell skogsorientering 
med stort sett 4 løyper av ulike vanskelighetsgrader 
og lengde. Gjennom vintersesongen vil vi variere 
treningen ut fra vær og føre. Vi starter oftest ute og 
avslutter med ei økt inne i gymsal. Da blir det ballspill, 
innebandy, hinderløype, styrketrening eller noe annet 
alt etter hva vi har lyst til. Er det lite snø, hender det vi 
har nattorientering.

Friidrett
Norsk friidrett er i stor framgang internasjonalt. Bare 
se på resultatene i EM. Det settes stadig nye norske 
rekorder for både kvinner og menn.
Vindbjart Friidrett håper dette vil inspirere barn og unge 
til å prøve friidrett. Vi trener på Moseidmoen Idrettsplass 
tirsdag og torsdag for alle som fyller 12 år i år og eldre. 
Alle andre trener på onsdager. Klokkeslett kommer på 
Facebook, nettsida og annonse i avisa.
Vi legger vekt på at alle skal ha det gøy, alle skal føle 
mestring og alle skal føle seg trygge. Det sørger trenere 
og hjelpetrenere for.
Endelig kan vi se gram til ny friidrettsbane på 
Moseidmoen. Planen er at den skal stå ferdig 
sommeren 2019. Vi tror og håper det vil føre til økt 
interesse for friidrett i Vennesla. Friidrett består av løp, 
hopp og kast, og alle bør kunne �nne øvelser som 
passer.
Vindbjart Friidrett ønsker også å gi tilbud til de som 
ønsker å satse seriøst. Det kan vi nå som vi får ny bane 
med fast dekke og nytt og moderne utstyr. 
Vindbjart Friidrett har behov for �ere trenere og 
hjelpetrenere som ønsker å gjøre en innsats for 
friidretten i Vennesla. Vi stiller på stand under 
Sentrumsløpet, og det er bare å ta kontakt med en av 
de voksne. 
Vi oppfordrer alle til å stille opp under Sentrumsløpet. 
Det er friidrett. Håper vi sees der.

Hilsen styret i Vindbjart Friidrett
                

Håndball
Håndball er en idrett som ALLE kan være med i, og hvor 
lagspill er viktig.  Vindbjart håndball prioriterer bredde 
og kan tilby håndballtrening fra 1 trinn og opp til senior 
nivå. Vi har også et eget HU lag. De minste trener 1 
gang  i uka, og har egne mini turneringer. Etter hvert 
som spillerne blir eldre blir det �ere treninger, og fra 12 
år, begynner man å spille seriekamper. Vi vektlegger 
det sosiale og har fokus på at håndball skal være gøy.

Her er våre treningstider for sesongen 2018-2019
J/G 6,7,8: Venneslahallen onsdager kl. 17.30-19.00
J09: Kvarsteinhallen tirsdager kl. 17.00-18.30 og 
Venneslahallen torsdager kl. 17.00-18.30
J10: Kvarsteinhallen mandager kl. 17.00-18.30 og 
Venneslahallen torsdager kl. 18.30-20.00
J11: Venneslahallen mandager kl. 17.30-19.00 og 
tirsdager kl. 18.00-19.30
J12/13: Venneslahallen mandager kl. 19.00-20.30 og 
tirsdager kl. 19.30-21.00 +
Øvrebøhallen torsdager kl. 17.30-19.00
HU: Venneslahallen onsdager kl. 16.30-17.30 
MØT OPP!!

Turneringer
Svanecup
Fredrikstad cup
Cameron cup
Dyreparken håndball festival
Expertfestivalen
Trollcup

Har du lyst til å begynne å dømme kamper,  
spille eller hjelpe til å trene et lag?
Kontakt oss på post@vindbjarthåndball.no  
eller 419 33 398.

Friidrett

Ski
Skigruppa tilbyr aktiviteter ute sommer og vinter. Vi 
har selvfølgelig �otte skiløyper i tankene gjennom 
forberedelser gjennom en lang barmarksesong. Da 
koser vi oss på rulleski, løp i heia, samlinger, lange 
sykkelturer og styrketreninger. Vi deltar på ulike 
arrangementer, viser oss fram på 17. mai og bidrar med 
dugnader for fellesskapet. Ved å lese denne avisa, 
kan du få et innblikk i noe av det vi opplever sammen 
i skigruppa. Vi ønsker svært gjerne �ere velkommen i 
gruppa!

Vindbjart IL
Styret i IL Vindbjart er stolt av å kunne tilby ulike 
aktiviteter til barn og unge i Vennesla. Et annet forhold 
som vi virkelige er ydmyke ovenfor er all den innsatsen 
som legges ned av frivillig arbeid i gruppene våre. 
Det gjelder styret i gruppene, trenere, foreldre og 
andre frivillige som alle legger ned mye av sin dyrbare 
tid for at barn og unge skal få oppleve noe positivt 
i forhold til idrett eller i forhold til det å prestere 
alene eller sammen som et lag. Det resulterer i 
mye sosial læring for alle. Det er kanskje noe av 
det viktigste vi som idrettslag ønsker å formidle.                                                                                                                               
Da er vi virkelig stolt av at enkelte legger ned både 
500, 600 og 800 timer hvert år for at vi kan tilby ulike 
aktiviteter. Og det gjelder personer som har 100 % 
stillinger i andre jobber. Alt arbeid som legges ned er 
ren dugnad. Vi kan ikke annet enn å gi en stor takk til de 
som bidrar så mye!

Det har i media lokalt og nasjonalt vært satt søkelys 
på frivillighet og lønn i lag og foreninger. Dette er 
temaer vi også diskuterer som naturlig godtgjørelse 
for at vi skal få tak i bra folk som ledere og trenere. 
Det er interessante poenger som kommer frem i 
den diskusjonen, og som vi også følger med på i vår 
organisering av idrettslaget. Det vi observerer til nå 
er at hver gruppe i idrettslaget, her friidrett, langrenn, 
håndball og orientering har en solid støtte hos ledere, 
trenere og foreldre som alle bidrar med mye i form 
av frivillig innsats. De får til utrolig mye positivt via det 
arbeidet. Og det sikrer at barn og unge får dra på 
treningssamlinger, turneringer og andre konkurranser 
som gir minner for livet. Det signal som foreldre og 
ledere gir ved å stille opp sikrer også at barn og unge 
får sett gode verdier som de tar med seg videre. Men 
utviklingen fremover blir interessant å følge med på.

Den kommende høsten blir veldig spennende 
angående utbygging av Moseidmoen idrettsplass. 
Går alt som vi håper vil byggestart kunne skje i ukene 
etter siste hjemmekamp for VFK. At anlegget på 

Idrettsplassen ikke har vært bra nok for å tilby ulike 
friidrettsaktiviteter er det ingen tvil om. Endelig håper vi 
at det skal være klart neste vår. Dette er en jobb styret i 
Idrettslaget har jobbet med i over 20 år. Konsekvensen 
for idrettslaget er at det i �ere år ikke har vært 
tilbud for friidrett. Det i en tid hvor det har vært store 
verdensstjerner som har vært store forbilder for barn og 
unge. Da har det vært skuffende at vi ikke har kunnet 
gi tilbud til barn og unge om å løpe 100 meter som Bolt 
eller kaste spyd som Thorkildsen. For vi vet alle at også 
Vennesla kunne ha fått frem gode friidrettsutøvere. Vi 
håper at et nytt anlegg skal sikre at våre friidrettsutøvere 
nå etter så mange år endelig kan løpe, hoppe og kaste 
på et fullverdig anlegg. Så de kommende måneder blir 
dermed veldig spennende. 
For mer informasjon om gruppene under IL Vindbjart 
kan dere �nne 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!

Mvh Styret i IL Vindbjart

Ski
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REGNSKAPSBYRÅ

Du får så mye mer

Butikkhuset, 4700 VENNESLA tlf:  38156550 

Vi støtter Vindbjart
Langrenn 2018

Vi støtterVi støtterVi støtterVi støtterVi støtterVi støtter Vindbjart
Tlf 900 21 567



SKI

Vi støtter Vindbjart
Langrenn 2018

sannsynligvis  verdens reneste

BRUVEGEN

Vindbjart

På jakt etter ny bil?
Kontakt Daniel

909 96 798

Jan Petter Markussen
Telefon: 482 33 992

Epost:janpetter@bmtb.no
RADON-

SPESIALISTEN



Idrettsstipend i 2018 ble tildelt...

Anders Ellingsberg

Anders er en allsidig 
idrettsutøver. Han har vært 
med og deltar i �ere ulike 
idretter, fotball, handball og 
skiskyting. Golferfaring har 
han også fått! 

 Jeg begynte med fotball 
som 9 åring. Etter hvert 
ble det ski/skiskyting og 
håndball fra jeg var 10 år. 
Har også lekt meg på golfbanen i 7 år! Framover er 
det fotballen som blir hovedaktiviteten for meg. De 
andre idrettene vil fortsatt være viktige. Jeg spiller på 
Vindbjart gutter 15 i fotball. Her er vi mange og det er 
inspirerende. I håndball trener jeg sammen med gutter 
fra Øvrebø og Torridal og i skiskytter gruppa i Øvrebø IL 
er vi ca. 20 stk. på treninga. Bra å få være med i store 
treningsfellesskap. 

Hvordan ser ei gjennomsnittlig treningsuke ut for 
deg? Treningsuka mi er nøye planlagt. Mandagene 
er belagt med skiskyttertrening og fotballtrening, 2 
x 1.30 time. Tirsdag blir det fotball og trening med et 
nyoppstartet herrelag i håndball i Øvrebø. Onsdag er 
det styrketrening og skytetrening. Onsdagene er også 
kampdagen i fotball i sesongen. Torsdagen er igjen 
viet fotballtrening og rulleski eller håndball trening. 
Fredagen er min fridag! Søndag er det fotballtrening 
som gjelder. Når mulighetene byr seg vinterstid, blir det 
skitrening i helgene.

-  Vi har veldig gode treningsforhold i fotball her 
i Vennesla! Det samme opplever jeg vi har når vi 
har Øvrebøhallen og Torridalshallen i håndball. 
Treningsforholdene i skiskyting er betydelig mye 
dårligere. Nå ser vi fram til «Nye Sandrip»! Det vil bedre 
treningsforholdene for oss radikalt. Med lite snø lokalt 
må, vi til Bortelid eller Høgås for å �nne snø. Med nytt 
snøproduksjonsanlegg på Sandrip, håper vi at det blir 
lettere for oss.

Nevn høydepunkter i din foreløpige idrettskarriere.
I fotball var det stas å få være med på seier i Herkules 
cup med Gutter 14 Øvrebø. Ble seriemester med 
Vindbjart G – 15 våren 2018. Har fått delta på Svanecup 
i Danmark med håndballen. I skiskyting ble jeg 
kretsmester sesongen 2018. Har også �ne plasseringer 
i Kvalsfoss sprinten og Liatoppen Skifestival. (Tre av �re 
topp 30 – plasseringer i verdens største skiskytterrenn!) 
Bare det å få delta her, er stort! Islandstur med 
Bjaavann og Kristiansand golfklubb i fjor, var også en 
stor opplevelse. 
  Jeg kommer til å satse bredt ut ungdomsskoletida. 
Deretter akter jeg å søke KKG bredde – eller toppidrett. 
I fotball ønsker jeg å satse videre som keeper, enten på 
Vindbjart eller Start. Jeg er villig til å stå på for å se hvor 
langt det rekker! 

Jonas Urdal Vetrhus
Din idrettshistorie til nå.
Jeg har helt siden jeg var liten vært interessert i sport og 
spilte fotball i nesten 8 år. Jeg �kk store problemer med 
knærne mine av å løpe på de harde fotballbanene, så jeg 
måtte begynne med noe annet. Det ble sykkel! Nå har jeg 
satset på sykkel i to år og har ingen planer å stoppe med 
det. Jeg har en svoger (Mats Lohne) som tidligere satset 
stort på sykkel, som var interessert i å hjelpe meg. Fortsatt 
er det han som tar ansvaret for treningsprogrammet mitt, 
noe jeg er kjempefornøyd med!

Hvor stort er ditt treningsmiljø?
I fjor syklet jeg for VOC (Vennesla og omegn sykkelklubb), 
men for å få �ere jevngamle å trene sammen med, sykler 
jeg nå for KCK ( Kristiansand sykkelklubb) Klubbene har 
en samarbeidsavtale. Her har vi et bra ungdomsmiljø 
hvor alle elsker sykkel! Vi har to faste fellestreninger i uka, 
i tillegg avtaler vi felles langturer og intervalløkter som 
det måtte passe for individuelle treningsprogram hos de 
enkelte rytterne. For meg består ei vanlig treningsuke av 
langturer, intervaller, korte og litt lengre økter, til sammen 
mellom 15 og 20 treningstimer. På sommeren blir det 
lange og rolige turer, ikke mye intervalltrening da det blir 
mye ritt i helgene. Vinterstid blir det mindre langturer og 
mer intervalltrening på terskel. Ellers må styrketrening ha 
fokus!  
                                                                                                                  
Hvordan vurderer du treningsforholdene dine?
Jeg er veldig godt fornøyd med treningsforholdene mine. 
Her er muligheter for å kjøre bakker og det �nnes også 
�ate løyper. Aktuelle rundløyper er også lette å �nne. 
 
Har du �ne opplevelser så langt i din sykkelkarriere?
Første sesongen som syklist ble et år med mye læring. Jeg 
hadde behov av å hente erfaring. Denne sesongen startet 
med ritt i Danmark hvor jeg for alvor �kk smake på det 
internasjonale nivået. Resultatmessig er jeg godt fornøyd, 
nr. 17 av i alt 125 deltakere i klasse U17. Jeg trives best i 
lange bakker og ikke som mange andre som ønsker korte 
kraftspurter. I Tønsberg 3 – dagers ble det stang ut for meg 
med velt et par km fra mål. Senere i sommer satser jeg på 
en topp 10 plassering i UM. Dette er ei løype jeg trives godt 
i!
Visjoner framover?
 ønsker å prege de nasjonale rittene med aktiv kjøring og 
få noen topplasseringer i ulike ritt. I juli deltok klubben på 
et ritt i Sverige, U6. Vi deltok som lag og kjørte svært aktivt! 
En �ott opplevelse!  Etter hvert satser jeg på å komme inn 
på et kontinentallag etter to år som junior. Her kan jeg 
få mulighet til å utvikle meg som syklist og kunne kjøre 
enda større ritt. Den store drømmen er jo å bli så god at 
jeg kan bli proffrytter. Da gjelder det å utnytte de sterke 
egenskapene jeg har som syklist.

I løpet av Vennesla kommunes idrettsstipend 
historie som startet i 1998, har det blitt 
utdelt hele 73 stipender. Noen få utøvere 
har fått stipendet to ganger. 16 forskjellige 
idretter har hatt utøvere som er tildelt 
stipend. De fem «største» idrettene er 
langrenn (15), orientering og motocross (10), 
skiskyting (9) og fotball (8). Seks idretter 
har hatt 1 stipendvinner. Disse er friidrett, 
golf, skyting, dart, konkurransedrill og 
skihopp. Alle vinnerne har ikke lykkes like 
godt innen sin idrett. Karrierene er ikke 
like langvarige og presseoppslagene ikke 
like mange og store. Flere dukker opp som 
trenere og styremedlemmer i idrettslagene. 
Ved årets tildeling registreres den første 
skihopperen opp. Det er spennende. Ellers 
er det langrenn, sykkel og fotball som er 
representert. Spennende er det også å legge 
merke til at både Hanne Sløgedal og Anders 
Ellingsberg satser sterkt på �ere idretter! 

Jonatan Hansen Lauvsland

Jonatan har valgt å satse på en idrett som de 
�este barn som liker å ha ski på beina har et 
forhold til, å hoppe på ski. Jonatan har utviklet 
interessen både høyere og lengre enn de aller �este.  
Hjemmearenaen, Sandrip, gir gode muligheter 
for å lære kunsten å hoppe på ski, men ustabile 
snøforhold lokalt og store utgifter for å reise til større 
bakker, ble etter hvert en stor utfordring. Mitt lengste 
i storbakken på Sandrip er på 64 m, en halv meter 
kortere enn bakkerekorden satt i vinter. Jeg ønsker 
å bli en topp skihopper og derfor har jeg måttet 
�ytte på meg. Det er viktig å få trent i bakker som 
har riktige størrelser. Utfordrende treningsmiljø er jo 
også viktig. Har gått to år på skigymnaset i Telemark 
med nye trenere og mye inspirasjon. Har fått god 
framgang og gått fra c – nivå til elitenivå. På Rena 
hoppet jeg 137,5 m, to ganger lengden på Sandrip! I 
junior – NM i vinter ble jeg nr. 8. I 2017 ble jeg tildelt 
Agder og Rogaland skikrets jubileumspokal! 
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Hanne Sløgedal

Hanne er mest skijente, 
men trener og konkurrerer 
også på friidrettsbanen. 
Friidrett og langrenn er to 
idretter som med fordel kan 
utfylle hverandre. Etter endt 
ungdomsskole, vil Hanne 
velge skole som legger til rette 
for idrettssatsinga hennes.

Hvordan var inngangen til idretten for deg?
Jeg ble med på rulleskiskolen i Vindbjart da jeg var 
9 år gammel. Så fortsatte jeg på fellestreningene i 
skigruppa og deltok etter hvert på skirenn. Blant annet 
deltok jeg på KM som Vindbjart arrangerte på Sandrip 
den vinteren. Jeg liker godt å trene og konkurrere og 
jeg trives i miljøet i klubben. Vi løper mye på skitreninga 
og det ble etter hvert naturlig for meg å kombinere med 

velge skole som legger til rette 

friidrett, hovedsakelig på litt lengre løp. Jeg deltar både 
på bane og i terrenget.

Hvilken idrett regner du å ville satse mest på i tida 
framover? Langrenn er hovedfokus for meg nå. Jeg 
har sterke ønsker om å få gå videregående skole 
der det blir lagt godt til rette for langrennsatsinga mi. 
Kombinasjonen med konkurranseløping vil jeg fortsette 
med. Nå ser jeg fram til at den nye friidrettsbanen på 
Moseidmoen blir ferdig. Det blir spennende!

Hvordan kan ei vanlig treningsuke for deg se ut?
Treningsukene er veldig varierte. Nå er det mye 
teknikk og styrke/utholdenhet på rulleski. Jeg har 
lange sykkeløkter på terrengsykkel. Blir også mange 
økter med løping, helst i terrenget. For å opprettholde 
hurtigheten, legger jeg inn økter med løp på grusveier/
Moseidmoen. Når snøen kommer, blir det full fokus på 
langrenn. Etter et godt gjennomført treningsarbeid på 
barmark, er det helt topp å få langrennsskia på. 

Hvor stort er ditt treningsmiljø? 
Vi er ikke så mange i klubben på min alder, men 
klubben er �inke på aldersblanding. Vi gjør mye 
sammen med de som er yngre og eldre. Vi har 
sonesamling  med Otra og Oddersjaa og da blir 
treningsmiljøet  større.  Da er vi �ere på min alder. I år 
skal jeg også være med på hsg-u, (Et prosjekt ledet av 
Hovden skigymnas) og da håper jeg på skarpere og 
bredere konkurranse.

Hvordan vurderer du treningsforholdene dine?
Rundt Vennesla har vi et �nt terreng for løping barmark. 
Vi har �ne løypetraseer som er supre bare vi får nok 
snø! Rulleskiforholdene er utrolig dårlige. Få om ingen 
trygge strekninger som er tilfredsstillende. Vi må over 
kommunegrensa for å �nne sykkelstier som egner seg 
for rulleski. Ei ny rulleskiløype på Sandrip vil gi �ere 
nye muligheter, men det bringer ikke Sandripløypa 
nærmere, det blir fortsatt mye kjøring for å komme dit. 
Jeg ser absolutt fram til at den nye friidrettsbanen skal 
stå ferdig våren 2019 . Håper det vil inspirere både meg 
og andre til å satse videre. 

Noen høydepunkter fra din foreløpige karriere du vil 
trekke fram?
Jeg er kretsmester �ere år i langrenn. I Ungdommenes 
holmenkollrenn 2017 (uo�siellt NM for 13 og 14 år) 
var et høydepunkt med en 10 plass i fristil og en 12 
plass på klassisk av 180 løpere 14 sek bak vinneren. 
Et annet høydepunkt var å få delta på kong Haralds 
ungdomsstafett på Agder og Rogaland skikrets sitt lag 
siste sesong. Jeg satser på videre framgang i skisporet. 
Her gjelder det å skynde seg langsomt, ha realistiske 
mål. God og fornuftig trening over tid må ligge i bunn. 
Neste år har vi et nytt Hovedlandsrenn!

Vi er med på Sentrumsløpet!
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Jeg �kk være med Knut Inge Larsen på et lite dykk i 
Henry Larsens notater fra skimiljøet på 1970 – tallet. 
Resultatlistene inneholder kjente navn som i dag ikke først 
og fremst forbindes med ski. – Jeg begynte tidlig å gå 
på ski her på jordene i Nesane, men det var først som 12 
åring jeg deltok som aktiv. I farten husker jeg navn som 
Jon Terje Ruenes, Terje Norhagen, Terje Lie, Ivar Aas, Odd 
Halvor Wassbø, Torkild Eivindson, Steinar Sjøberg, Jarl 
Nordhagen. Se her, dagens ordfører, Nils Olav Larsen. 
Han herjet i langrennsløypa på tidlig 70 – tall, vant mange 
renn! For ikke å glemme bror min, Stein Henry! Jeg irriterer 
meg enda over at han vant sin klasse så ofte. Han var ikke 
særlig treningsivrig, men vant gjorde han! Jeg trente mer, 
men vant ikke så mye som han gjorde.   
 

Min far, Henry Larsen, Vidar Nordhagen og Olav Ruud var 
personer som fungerte som smørere og styre. Trenere 
var Øystein Lie og Reidar Hagen. Vi syklet til Moseidmoen 
med stavene på sykkelen. Her hadde vi stavgang i 
bakkene,(elghuffs i dag). Så løp vi på heia. Vinterstid hadde 
vi lite fellestreninger på ski. Det ble å gå så mye på ski 
som mulig der vi kunne �nne snø. Løypene kom etterhvert 
som vi gikk. Vi reiste på renn nesten hver helg. Å komme til 
Engesland eller Birkeland på renn var stas. Her var løypene 
kjørt med scooter og sporslede!
 Vi reiste til Hovedlandsrennet på Rena og Hoff 
i Vestfold. Henry Larsen oppsummerte resultatene fra 
disse rennene: Ikke premierte! Etter at jeg var ferdig med 
militæret, ble det stopp med skisatsinga. Jeg prøvde meg 
litt, men jobb og bil overtok. Løp forresten litt orientering 
og var med på en stafett sammen med Ivar Aas og Halvor 
Vassbø i Degernes i Østfold. Det ble en hederlig plassering 
etter det jeg husker!   
I dag er du en viktig resurs for skimiljøet i Vennesla. Hvorfor 
denne interessen? Skisporten interesserer meg. Jeg har 
fått oppleve det positive skimiljøet ved selv å få delta fra 
jeg var liten. Jeg opplever nå sammen med barnebarna 
det samme miljøet. Jeg har enda stor interesse av å gå 
på ski selv!     
 Når vi ser på resultatlistene fra tida du gikk 
konkurranser, merker vi oss at antall deltakere var høyere 
i hver klasse enn nå. Tanker om det? Konkurransen om de 
unge i idretten er annerledes i dag. Mange var med i �ere 
idretter. Fotballgutta gikk langrenn eller hoppet på ski om 
vinteren. Når snøen forsvant, ble fotballskoene funnet fram. 

Nå er fotball blitt helårsidrett.  Flere kombinerte også med 
orientering og håndball.

Intervju med Knut Inge Larsen
orientering og håndball.

Fra venstre: Torkel Eivindson, Terje Lie og Knut Inge.
Foran: Odd H. Vassbø, Terje Nordhagen og Stein H. Larsen.

Ved KM stafetten i 1973 stilte 
25 lag i gutter 12-15 år. (Max 
alder 42 år) Her ble det dobbelt 
seier til Vindbjart. I jenteklassen 
ble det også seier til Vindbjart.

Jon Terje Ruenes ble kretsmester 
i klasse 14 år i 1973. Knut Inge 
ble nr. 2. KM ble arrangert i 
Vennesla. Start menighetshuset.

TIDLIG TIL SENT

7-23
Mandag til lørdag

KJØP KJAPT, TRYGT OG BILLIG!
VENNSLA
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Tele & data

Når vil du si at du begynte 
å «satse» på idretten?
Litt usikker, men da jeg 
skjønte hva det var å bli 
verdensmester, så begynte 
jeg å drømme om å bli 
best i verden selv ei gang. 
Jeg tipper jeg var rundt 
10 år. Men det var nok 
da jeg var 14 år jeg vil si 
jeg begynte å ”satse” på 
idretten. Jeg ble nr. 2 på 
Hovedløpet (uof�sielt NM 
for ungdommer) dette 
året bestemte jeg meg 
for å vinne neste år. Det innebar litt mer struktur i treninga 
(bl.a. ei fast hard økt og en fast langtur i uka) samt at jeg 
begynte å skrive treningsdagbok.

Hvorfor orientering?
Jeg har alltid likt meg  veldig godt i skogen, likt å være i 
fysisk aktivitet. Jeg sprang orientering og gikk langrenn, 
men slutta med langrenn da jeg var 13. Det ble håpløst 
å få trent nok på ski med lite og ingenting snø her, og 
nærmeste skiløype var �ere mil unna. Jeg var bedre i 
orientering enn i langrenn og likte orientering best, så jeg 
hadde nok endt opp med orientering uansett. Men jeg ville 
nok gått langrenn 2-3 år til om det hadde vært mer snø på 
begynnelsen av 90-tallet.
                                                                                                                                       
Gjennom alle disse årene som du har satset, har du 
noen gang vurdert å legge opp? Ja, når resultatene i de 
viktigste konkurransene ikke ble som forventa, kom slike 
tanker. Et helt år med trening til ingen nytte, egentlig helt 
bortkasta. Jeg burde nok helst kutte ut idretten. Men; du 
har ikke tapt før du gir opp. Og å tape frivillig var ikke et 
tema, så da ble det til at jeg fortsatte.

Hvor annerledes er din hverdag nå kontra tida da du 
satset 100%?
Hovedsakelig på to områder: 2 ting. 
Før styrte treninga, og da kunne jeg gjør andre ting om jeg 
hadde tid og overskudd, uten at det ville gå ut over neste 
trening. Nå trener jeg hvis jeg har tid og lyst. Jeg som regel 
lyst til å trene mer, men det er en vesentlig forskjell på 
å arbeide fullt mot 50-60% som jeg gjorde de årene jeg 
satset 100% på orientering. Jeg burde egentlig arbeidet 
enda mindre som aktiv, men det var noe som heter 
økonomi også inni bilde her.  
Det andre er at det er helt nydelig å slippe all reisinga.

Hvor mange timer måtte du trene i uka for å holde 
nivået du var på?
Det varierte med årstid og tidspunkt i sesongen med 5 og 
28 timer som ytterpunkter. Men jeg trente rundt 700 timer 
i året med ren, effektiv fysisk trening, om jeg ikke hadde 
noen langvarige skade- eller sykdomsproblemer. I tillegg 
kommer mange timer med orienteringsteknisk trening. 
150-200 timer var i kombinasjon med utholdenhetstrening/
konkurranser. Hvor mange timer som har gått med til å se 
på kart for ”teoretisk” trening/”tørr-trening”/visualisering 
aner jeg ikke.

Hva med reisedøgn?
Rundt 100 døgn i året. (70-120?) Flest de årene jeg var fast 
inne på landslaget.

Nevn noen høydepunkter i karrieren. Prioritert rekkefølge:
• EM 2010. Da ble jeg nr. 8 etter å ha vært ute i 3 år med 
kronisk utmattelses syndrom (ME).
• 2. plass i et verdenscupløp 2014 (mitt beste internasjonale 
resultat).
• Fire NM-gull Inkludert en kongepokal.
• 1. plass i Jukola-stafetten i Finland i 2015 (verdens største 
klubbstafett, o-sportens ”champions league”).

 
Er det helt slutt med konkurranser med startnummer på 
brystet?
Nei. Jeg tenkte å være med på NM midt i september. Jeg 
har trent bra i sommer. Dessuten vil jeg nok alltid delta i 
noen lokale konkurranser. Det er fortsatt gøy både å trene 
og konkurrere.

Tenker du deg noen form for rolle innen idretten 
framover?
Jeg vil være med å bidra i Vindbjart, og er medlem 
i kartrådet i o-kretsen, men vil nok styre unna større 
oppgaver og verv. Idretten har styrt livet i rundt 20 år, så nå 
vil jeg ha litt mer frihet. 

Når vil du si at du begynte 

verdensmester, så begynte 

for å vinne neste år. Det innebar litt mer struktur i treninga 

Intervju med Hans Gunnar Omdal

Er det helt slutt med konkurranser med startnummer på 
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Turløypenettet
Dersom bare snøen kommer i nok mengder, 
kan Vennesla by på �otte skiløyper. Kommunens 
løypekjørere med sine løypemaskiner gjør en fantastisk 
jobb! Årets snørike vinter bød på ekstraordinære 
utfordringer for de erfarne løypekjørerne. Kommunen 
kjører løypene på Sandrip, Nasbøvarden, 
Moseidvarden, Lauvås, lysløypa ved Eikeland skole, 
Smååsane og lysløypa på Moseidmoen. Dette 
er en samlet løypelengde på over 5 mil. I tillegg 
bistår kommunen med kjøring for barnehager og 
arrangementer. Fire faste løypekjørere trakterer to 
løypemaskiner og har løypevakter i helgene. Lars Olsen 
sier at vintersesongen i år bød på helt ekstraordinære 
utfordringer.
- Vi �kk enorme snømengder. Snøen var våt og den 
frøs etter hvert i trærne. Nytt snøfall la seg på og vi �kk 
mye brekkasje på skogen. Skiløypene ble sperret av 
nedbøyde trær, rotvelt og brekte topper. Dette førte til 
mye ekstraarbeid med kjøringa. Det mest ekstreme var 
nok den 7 km lange løypa i Heptekjerr .  Vi brukte 15 
timer på å komme rundt! Motorsaga gikk kontinuerlig. 
Mens vi holdt på, braste det plutselig nye topper i 
bakken, så helt ufarlig var det jo ikke. Brukere av løypa 
kan også fortelle om  trær som hadde gitt etter for 
snøtyngden for hver runde som ble gått. En løper kan 
fortelle at en topp slo ned i løypa bare noen meter 
foran.

For å kunne tilby gode 
løypeforhold vinterstid, bruker 
kommunen 1 mill kroner i 
året. I denne summen ligger 
utgiftene til drift av maskinene. 
Løypekomiteen har gjennom 
�ere år lagt ned utallige 
timer med å utbedre og 
vedlikeholde løypene både for 
vinterbruk og sommerbruk. 
Etter en snørik vinter som vi 
hadde i år, er det naturlig å 
tenke på hvor mye løypene blir 
benyttet. Parkeringsplassen 
på Kjåvann var stadig full 
av biler, hele uka igjennom. 
Vi har gjennomført en 
uhøytidelig undersøkelse i skolen om barnas 
opplevelser i skiløypene. Hvordan kan barna få oppleve 
skiløypene? Løypene i Heptekjerr og Smååsane kan 
noen barn nå på egenhånd. Skolen og foreldre må 
bidra ellers. Av de som har svart, er det overraskende 
mange som sier at de ikke har vært i de aktuelle 
løypene i vinter. 75 % av barnas opplevelser med 
skiløypene skjer gjennom skoleturer. Løypene som er 
mest besøkt er Smååsane/lysløypa og Sandrip. 

Nasbø – løypa blir ofte en familietur! En ringerunde til 
de ulike skolene forteller at Heptekjerr blir benyttet av 
ungdomsskolen og Vennesla skole. Hunsfoss skole 
drar til Sandrip og Smååsane.  Askedalen kjøres ikke 
av kommunen, men ble benyttet av Moseidmoen og 
Hunsfoss skole. 
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Torsby  /  Vikeland
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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!

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

Trener/leder-situasjon i lag og foreninger

Vi er heldige som har så mange 
tilbud til ulike fysiske aktiviteter 
her i Vennesla. Her er mange 
frivillige i aksjon �ere dager 
i uka som trenere/ledere på 
treningsfeltet eller i styrer og råd 
som har sine regelmessige møter. 
Spørsmål om lønn til trenere har 
igjen kommet under lupen. Mye 
kan sies og menes i denne saken, 
men ønsker man en kompetanse 
for å gjøre tilbudene bedre, må 
den jo skaffes!!   
 
Det er spennende tider på 
anleggsfronten i Vennesla. 
Svømmehallen er tatt i bruk, 
ny rulleskiarena på Sandrip er 

under bygging med estimert 
ferdigstillelse oktober 2018, ny 
friidrettsbane er vedtatt med 
oppstart etter endt fotballserie nå 
i høst 2018.   

Banene er bygget for barna og 
vi håper de gis anledning til å få 
oppleve idrettene som praktiseres 
her. Men, dersom barna kommer, 
har vi da voksne som tar i mot 
dem? Vi oppfordrer derfor: Bli 
med i dette gøye og viktige 
arbeidet blant barn og unge 
med dine resurser, enten som 
trener/leder på treningene eller i 
styremøter i laget!

Lysebotn opp
Det var i år 11 unge skiløpere fra 
Vindbjart som lot seg utfordre av 
monsterbakken opp fra Lysefjorden. 
De øverste 2 km har en stigning på 
10% og er en skikkelig kraftprøve på 
rulleski. Dette strekket er distansen 

som gjelder for løpere opp til og med 
16 år.Fra junioralder (17 år) blir det hele 
bakken opp til Ørneredet (7 km) som 
gjelder. Solid innsats fra alle! Lysebotn 
opp er en �ott, men utfordrende start 
for oppkjøringen til ny skisesong!

Butikkhuset Vennesla - Tlf 38 15 53 71

Gågata • Telefon 38 15 57 28 • www.venneslablomster.no

Vi bringer dine blomsterhilsener
til alle anledninger!

Sondre Østervold 

forserer en av de 

mange svingene i 
bakken.

Simen Roland og Marius 
Østervold fornøyde etter 
”klatringa”.
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La oss bygge noe for DEG!
Vi bygde Kulturhuset...

...men vi bygger også gjerne din garasje!

Sandripheia fritidspark er i disse dager i en 
revolusjonerende forvandling! Visjoner som mange 
har hatt gjennom mange år, er i ferd med å bli en 
realitet. 

Sandrip har i mange år vært et yndet sted for 
alle skielskende, barn og voksne. Små og store 
hoppbakker, lysløype for langrenn, akebakke, 
rulleskibane og skytearena. Utbedringer har blitt 
gjort gjennom mange år. Sandripstua ble bygget 
i 2004, asfaltert arena for rulleski kom i 2003, ny 
hoppbakke ble i innviet 9. jan 2011 etter at den 
gamle gikk opp i røyk. Arbeidet med å legge plast 
i K 60 bakken ble allerede samme vår påbegynt. 
Dette arbeidet var ferdig nov. 2011. Det ble også 
lagt opp til snøproduksjon i hoppbakken samtidig. 
Snøproduksjon for langrenn ble startet så tidlig som 
i 1996.
Nye krav og behov, og ikke minst ønsker, førte til at et 
formidabelt planleggingsarbeid ble satt i gang for 5 
år siden. Fruktene av dette arbeidet er det vi ser blir 
realisert i disse dager! 

 

Hva får vi nå? 
Det vi nok kommer til å legge mest merke til, er det 
nye stadionområde. Landskapet åpner seg vest for 
Sandripstua med ny skytearena, ny skistadion med 
start og målområde og bygningsmasse for å ivareta 
lager og bruksfunksjoner i anlegget. Ny rulleskitrase’ 
som holder høy standard både i bredde og 
utfordringer, blir en realitet. 

Sammen med den gamle rulleskiløypa, blir total 
lengde 3,7 km asfalt. Denne traseen skal brukes 
både sommer og vinter. Total lengde på lysløypa 
(asfalt og grus/gress) blir nå på 5,5 km. Det satses på 
et moderne anlegg for snøproduksjon som er egnet 
for våre utfordrende værforhold.
Vi gleder oss!

Sandripheia

Unge skiløpere ser utover anlegget der ny skistadion skal ligge.

23



Superglad sponsor og stolt samarbeidspartner 
med skigruppa i Vindbjart!

- Den lokale 
megleren

kjenner  
bygda best!

Vi går for
bygda!
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