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Nesodden Fotball - et tilbud til alle som vil spille ball
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Fotballfest
på Nesodden

80 lag,
750 unger,
to landslagspillere
og masse
idrettsglede
når NIF
arrangerte
Bendit Cup
for andre
gang. SIDE 6

+ Sesongen 09

Fire talenter J96



Juniorgutta

G96

Samarbeidspartnere
A-trenerens

ord m.m.
Små barn, store gleder, med
Mikrogutta
SIDE 16

A-laget feiret sesongslutt med en
runde Gokart
SIDE 8
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Leder

Styret og administrasjon
Styreleder
Per Otto Svendsen
Nestleder
Birgitte Salamonsen
Styremedlem
Petter Rustad
Styremedlem
Sonja Kjensli

Kjære
idrettsvenner!

I

dag bruker barn og ungdom i gjennomsnitt mer tid på å se tv og å spille spill
enn de bruker på fysisk aktivitet. Det
var mange diskusjoner for noen år tilbake
hvorvidt Nesodden skulle prioritere midler
til å bygge sin første kunstgressbane.
Resultatet ble som vi alle vet et fantastisk
anlegg som har gitt uttelling i form av
mer fysisk aktivitet blant barn og unge på
Nesodden. Applaus!!
Fotballgruppa har tatt initiativ til å lage en
avis med fulldistribusjon på Nesodden, tre
ganger i året. Jeg husker at jeg som trener
og formann for et 7-divisjonslag i Telemark
(ja, du leste riktig, - 7-divisjon) midt på
1990-tallet lagde ei lita blekke som vi kalte
for ”Ballposten”. Hensikten var å skape
blest rundt fotballen i bygda, skape
engasjement og aktivitet, samt presentere
de som var aktive utøvere. En slik avis på
Nesodden med artikler, reportasjer og annet
stoff om hva som rører seg i fotballen, vil
kunne sette fokus på all den ulønnede
frivillige innsatsen som gjøres for idretten
på Nesodden, hver eneste dag.
Vi har i mange år spådd papiravisenes
undergang, men det ser ut til at de små
avisene som har en lokal forankring holder
stand. Det krever at man lager en god avis
og i tillegg må avisa være et interessant
annonsemedium! Jeg er helt sikker på at
denne tilveksten vil falle i god smak!
Vi ønsker avisa velkommen og jeg gleder
meg til første nummer!
Steinar Dahlen
Leder Hovedstyret NIF

Ønsker du å annonsere
eller har en interessant
sak for neste utgivelse ta
kontakt med Lars Smith
på e-post:
Larss@online.no eller
tlf 950 23 777

Styremedlem
Magne Pettersen

Med Nesodden på ryggen
Skrevet av:

Tormod Haugstad

- Er du Nesoddengutt du eller?
- Tja, jeg må vel
kunne si det.
- Når flytta du hit
du a?
- I 93.
- Okei, men da er du ikke ordentlig
Nesodden-gutt altså, bare så du veit det.
For å bli det må du værra født her ute.
- Okei da.
- Jada, det er noe alle veit det.
Denne lille ordvekslingen fant sted like
etter at jeg hadde flyttet til Nesodden i 93.
Jeg var 38 år og oldboy da jeg innfant
meg på Berger stadion sommeren 93.
Berger stadion var stengt for almenheten,
men fort fikk jeg høre at den banen hadde
vært den fineste gressbanen i Osloområdet tidlig på 60-tallet. En vaktmester
passet den som det var hans egen plen,
bare a-lagene fra Nesodden, Fagerstrand
og Fjellstrand fikk slippe til i kamper ,
men det norske landslaget hadde vært her
ute og trent en gang.
I 93 var den ikke så fin lenger, men
fortsatt var det bare seniorlagene som
fikk bruke den. Av og til junior. Vi hadde
et bra oldboyslag midt på 90-tallet. Vi
var i Leeds og spilte mot Peter Lorimer
og resten av stjernelaget fra 70-tallet. Vi
ledet 2-0 etter første omgang, men tapte
3-2 fordi Eddie Gray plutselig begynte å
røre på seg i det vi begynte å kjenne at vi
hadde vært gjester på Lorimers pub ved
Elland Road kvelden før. Likevel fikk vi
bare låne gressbanen på Berger en gang, i
en NM-kamp mot Strømsgodset.
Det er ganske rart å tenke på nå i 2009.
At alle på halvøya måtte trene på dårlige

grusbaner helt fram til sommeren 2006.
Det var søle og is om vinteren, tøyet
måtte vaskes etter hver trening. Med tre
fotballspillere i familien blir det ganske
mye grus i gang, vaskerom og maskin.
Eller støv om sommeren. Nesoddbanen
har satt sine spor på lungene for all
framtid.
Alt dette ble forandret i 2006. Kunstgresset ble redningen for Nesoddfotballen tør
jeg påstå. Eller KGB som vi sier. Vi fant
på det uttrykket da vi skulle samle inn
penger og begrunne økt treningsavgift.
Det var et kort og litt tøft navn hvis man
ikke bryr seg om assosiasjoner.
Mangt et fotballtalent er blitt reddet i løpet av de siste tre åra. Sakte, men sikkert
ser vi også at det gir sportslige resultater.
Aldri har flere spilt fotball på Nesodden
og aldri før har det vært satset så hardt når
det gjelder trening.
Heller aldri har det vært så stor interesse
fra næringsdrivende på halvøya når det
gjelder å bidra med økonomisk støtte til
fotballen – til tross for krisetider.
Inntil i år har Drøbak vært storebror for
oss i Nesodden Fotball, men fra i år kan
vi vel slå oss på brystet og si at Nesodden har passert badebyen både når det
gjelder treningsforhold og sportslige
ambisjoner.
Nå har vi til og med fått ny tribune
på Berger stadion. Satt opp på dugnad.
Den er så solid at den kommer til å stå i
minst 50 år.
For å si det på en annen måte: Du er
fortsatt ikke Nesodden-gutt om du ikke
er født på halvøya, men har du Nesodden på ryggen, spiller det ingen rolle.
Da spiller du fotball for Nesodden og da
vet alle at du kommer fra en klubb som
satser.   

Styremedlem
Tom Rune Fagernes
Varamedlem
Tommy Stensrud
Varamedlem
Knut Åge Hansen
Sportslig leder
Lars Smith
Trenerkoordinator jente
fotballen
Irene S. Lunde
IT-/WEB-ansvarlig
Sverre Taarud
Materialansvarlig
Tom Rune Fagernes
Regnskapsansvarlig
Liv Fagernes
Sone-/kretskontakt,
samt overganger
Trond Stagrim
Dommerkontakt
Reidar Thommesen

Byggtapetserer
Trond jørgensen
Alt i gulvbelegg-tapet og maling.
Oppretting av gulv, epoxymaling.
Små og store oppdrag.
Tlf: 90680819
Epost: tronjoer@online.no

Ønsker du hjelp med redaksjonelt innhold? Vi tilbyr:
* layout og grafisk design
* journalistikk
* fotografering
* redigering

Grundig og godt håndverk til en rimelig pris.
Ring 91181491 eller send en epost til ulshagen@gmail.com
Ansvarlig utgiver: Nesodden Fotball * Redaktør: Mats Schjølberg Ulshagen
Layout: Stine Holm Ulshagen * Foto: NIF, Amta og redaksjonen * Opplag: 8000 * Trykk: Nr1 trykk
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Mats Lund
Vang

Emil Simmons
gen
Simen R. Hau

Tobias Stensrud

Esben Smith

Even Ødegård

Vi nærmer oss noe…

S

esongen 2009 ble historisk for
Nesodden sitt a-lag, selv om vi
ikke helt nådde de målene vi hadde
satt oss før sesongen startet. Aldri før har
vi ledet serien, noe vi gjorde i seks serierunder, og aldri før har Nesodden hatt ett
lag i 3. div og rekruttlaget i 4. div.
Vi la lista høyt når vi skulle definere målsettingen for sesongen 2009. Vi så ingen
grunn til at vi ikke skulle gjøre det, og når
spillerne også delte våre ambisjoner så var
dette med på å gi oss et løft. Vi trodde, og vi
ville. Vi skulle opp og fram.
Faren for å rive er selvfølgelig tilstede når
man går hardt ut, men hvorfor tie utad om
noe som vi er enige om internt?
Nesodden sitt a-lag består for det aller
meste av lokale gutter, primært fra
Nesodden og Fagerstrand. Disse har gått
gradene i klubben og viser at det gror godt.
Sånn bør det alltid være i denne klubben,
for identitet og tilhørighet er vesentlig. I
tillegg har vi fått på plass noen rutinerte
spillere med erfaringer fra høyere
divisjoner, noe som er trengs for å være
med og nå de målene vi har satt oss.
Vi i trenerteamet er imponert over holdningene og innsatsen som spillerstallen viser.
Det er vilje, engasjement, humør og masse
ferdigheter i en herlig blanding. Det har

vært en voldsom utvikling i prestasjonene
gjennom sesongen, selv om vi ikke klarte å
stå helt ut.
Mange lokale gutter har fått slippe til, og de
har virkelig levert varene. Vi er et spillende
lag som har styrt samtlige kamper vi har
hatt(med unntak av Oslo City borte) og vi
kommer virkelig til å få avkastning for dette
neste år.
Når vi starter opp for alvor i januar 2010 vil
vi ha en mye mer homogen spillerstall enn
det vi hadde foran denne sesongen. Dette,
kombinert med noen nye fjes, vil være
med på å heve kvaliteten på treningene og
gi skjerpet konkurranse, noe som både er
sunt og nødvendig. Vi er mange erfaringer
rikere, vi kjenner hverandre bedre og vi
mener vi vet hvor skoen trykker. Summen
av dette gjør at vi ikke ser noen grunn til å
endre våre ambisjoner, avdelingsseier og
muligheten for kvalifisering til 2. divisjon
er det som gjelder for sesongen 2010
Vi håper alle fotballinteresserte på Nesodden støtter opp om denne satsingen. A-laget
ønsker å være et flaggskip som viser de
rette holdningene og som sprer entusiasme
til store og små fotballspillere. Håper vi
sees på Berger Idrettspark.
Mvh
Even Ødegaard

Statistikk for A-laget 2009
Mål

Kim Viken 		
Shariar Ghaderifar
Martin Johansson		
Simen Rak Haugen
Jan Vidar Syvertsen
Joakim Eyde 		
Alex Myklebust 		
Sindre Storhaug 		
Even Ødegaard 		
Espen Bach
Rich Aron Smedsrud
Matias Skindlo 		
Esben Smith 		
Stian Jokerud 		
Magnus Rønningen
Kim Johnsen 		
Emil Simmons 		

Kort

Alex Myklebust 		
Shariar Ghaderifar
Even Ødegaard 		
Joakim Eyde 		
Stian Jokerud 		
Kim Viken 		
Matias Skindlo 		
Magnus Rønningen
Sindre Storhaug 		
Emil Simmons 		
Martin Johansson
Espen Bach 		

Kamper

27
10
8
7
4
4
3
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1

5 gule
4 gule, 1 rødt
3 gule
2 gule
2 gule
2 gule
1 gule
1 gule
1 gule
1 gule
1 gule
1 gule

Kim Viken 		
Even Ødegaard 		
Shariar Ghaderifar
Matias Skindlo 		
Esben Smith 		
Magnus Rønningen
Sindre Storhaug 		
Emil Simmons 		
Arnfinn Rekdal 		
Martin Johansson
Alex Myklebust 		
Espen Bach 		
Jan Vidar Syvertsen
Simen Rak Haugen
Stian Jokerud 		
Joakim Eyde 		
Magnus Haugstad
Mads Lund Vang 		
Tobias Stensrud 		
Jonas Krogstad 		
Dennis Ligonja 		
Kim Johnsen 		
Rich Aron Smedsrud
Daniel E. Bisenbaum
Dennis Tjernshaugen
Claus Gvein
Christian Worren

Adelskalender Nesodden fotball
Damer

Det er fortsatt et godt
stykke før noen tar igjen
sportslig leder Lars Smith
på Adelskalenderen.

1. Nafstad, Siri		
2. Geard, Zena		
3. Geard, Kathrine		
4. Lüder-Larsen, Kari
5. Dale, Veronica		
6. Myrholt, Kari		
7. Nordby, Hanne		
8. R. Paulsen, Ane-Pernille
9. Johansen, Lene K.
10. Sandlie, Ellen		
11. Johnsen, Vivi		
12. Lillelien, Nina		
13. Bunæs, Heidi		
14. Lien, Hilde		
15. Olsen, Marianne		
16. Flatin, Ingela		
17. Prebensen, Siri		
18. Ødegaard, Ann Kristin
19. Drabløs, Ellen		
20. Opheim, Silje		
21. Udnæs, Cathrine H.
22. Skogsholm, Benedicte
23. Roald, Janece		
24. Nesse, Marie K.		
25. Aase, Trine		
26. Nørbech, Catelina
27. Aavitsland, Maria
28. Bjærke, Kathrine
29. Haughovd, Laila		
30. Grøstad, Lene		

Menn
229
209
204
194
188
175
172
169
160
160
152
138
137
127
125
124
123
119
117
114
113
112
109
107
103
99
94
91
89
85

1. Smith, Lars		
2. Hovind, Erik		
3. Jørgensen, Trond		
4. Larsen, Finn Egil		
5. Iverslien, Gunnar		
6. Sørensen, Tor Einar
7. Garder, Steinar		
8. Karoliussen, Truls		
9. Eriksen, Trond		
10. Moen, Harald		
11. Bache, Lars		
12. Lande, Pål		
13. Wold, Petter		
14. Ottosen, Geir		
15. Pedersen, Ole		
16. Larsen, Jan Roar
17. Nilsen, Rune		
18. Viken, Kim		
19. Bach, Espen		
19. Løkke, Per Are		
19. Spjeldnes, Nils		
22. Moskvild, Erik		
23. Haaland, Børge		
23. Stensrud, Tommy
25. Lund Vang, Mats
26. Ingvoldsen, Jens
27. Nodland, Sten		
28. Lauritsen, Rune		
29. Edvartsen, Espen
30. Thorsby, Henrik		

360
336
314
300
290
259
258
253
216
212
202
194
187
186
182
181
180
179
177
177
177
176
167
167
164
163
159
154
152
150

24
23
22
22
22
22
20
19
18
17
15
15
12
10
10
9
9
7
7
4
4
3
2
2
2

ff tballavis

Kim Viken

Esben Smith

Magnus Rønninge
n
Sindre Storhaug

Shariar Gharderifar

5

Shariar Gharderif
ar
Magnus Fagernes

Hva bringer morgendagen til fotballbygda Nesodden..?

S

om sportslig leder i en relativt stor
fotballklubb som Nesodden, er det
ingen problemer å finne mange
gode opplevelser i løpet av ett gjennomført
år. Det er heller ingen problemer å fylle
timene, dagene og ukene, med alle de
ting som bør og skal komme på plass for
fremtiden.
Jeg sitter med en følelse at vi er ’på gang’
og at det skjer utvikling i veldig mange
områder hvor det har vært lite progresjon
tidligere år. Vi blir flere spillere på både
gutte- og jentesiden, har god bredde og
gode sportslige resultater i de fleste alderstrinn. Medlemmene er positive og det gjør
mye at det frivillige arbeidet som så mange
legger ned, veldig mye lettere.
Bygda har den seinere tid fått ett utvidet
fantastisk anlegg på Berger Idrettspark med

ny kunstgressbane, som er i bruk fra tidlig
til seint. Ett prosjekt som viste at politikere,
kommune og idretten kan samarbeide for å
få gjennomført noe uvirkelig bra. Historiebøkene viser at den betydelige investeringen for alle parter var riktig, selv om noen
til tider tvilte.
Gode anlegg avler flere brukere, og det er
ingen tvil at Nesodden Fotball har behov
for å oppgradere flere baner rundt om på
Nesodden. Kommunen har i 2009 lagt ned
ett betydelig arbeide som har gjort både
Jaer-banen og Berger stadion attraktive
igjen for store og små. Ett nytt samarbeidsprosjekt med ny tribune på Berger
stadion tok form sensommeren i år, og dette
har oppgradert anlegget ytterligere for flere
idretter.
Det finnes noen sportslige målsettinger

nedfelt i vår sportsplan, men først og fremst
ønsker Nesodden Fotball å være en klubb
som har ett tilbud til alle. Det er ett ambisiøst ønske ettersom ’folkesporten’ fotball
har ett vidt spekter av utøvere.
Vi skal innenfor de rammer som vi disponerer forsøke å gi ett godt tilbud til liten og
stor, ivrig eller sosial, og basert på at antall
utøvere er økende, virker det som vi har
mange fornøyde medlemmer. Skal spillerne
forsette å utvikle sine ferdigheter må vi
som organisasjon utvikle oss, sammen med
anlegg og andre hjelpemidler.
Vårt ønske er at vi i løpet at sesongen 2010
skal få oppgradert minst en lokal bane
med kunstgressdekke og samtidig få lagt
en slagkraftig plan for videre fremdrift av
andre baner rundt om på halvøya. Det er ett
stort ønske at ’Lek & lær’ skal få en ny vår,

Lars Smith og
Nesodden venn Ray
slik at de små kan ha muligheter til ball-lek
rett etter skoletid. Klarer man i tillegg å
forme ett tilbud i samarbeid med Nesodden
videregående skole, hvor faget toppidrett
med fotball blir en realitet, kan vi konkludere med at ballen ruller vår vei!
Med en visjon og ett ønske om at fotballen
på Nesodden kan bli samlet under en paraply, vil jeg benytte anledningen til å takke
medlemmer, samarbeidspartnere, sponsorer
og kommunen for ett spennende fotballår,
med ønske om mange flere..
Sportslig hilsen
Lars Smith
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Bendit cup
Når en av arrangørene av Bendit Cup
plutselig trakk seg, tok Nesodden IF på seg å
arrangere det. Det gikk ikke helt på skinner,
men det var det ingen som merket noe til.

B

endit Cup er en
turnering som blir
holdt 53 ganger
i året, på ulike steder i
landet, og det er lang
ventetid på å få lov til å
være arrangører. Man får
nemlig betaling for å
arrangere det, i tillegg
til at rammene omkring
handler om sunt kosthold
og gode verdier. Så da
Mange tok en pause i hoppeslottet
Fagerstrand mot Vålerenga
Nesodden fikk tilbud om å
overta på kort varsel, hev
mange lag fra Nesodde seg på sjansen.
den, forteller hun.
- Vi fikk forespørsel en måned før, vi har
Cupen gikk over to
jo bra erfaring fra våre egne cuper og
dager, med de yngste
et bra anlegg. Cup er jo gøy, og det var
en dag og de litt eldre
jo litt penger å hente også, så da grep vi
den neste.
sjansen, forteller Irene Lunde, som er
- 2000 til 2002 spilte
arrangementsansvarlig i klubben. Det
på lørdagen, mens
er hun som er ansvarlig for både cuper
1997 til 1999og fotballskoler, og hun har dermed alle
årgangene spilte på
forutsetninger for å ta en slik utfordring.
søndagen. Da var det
- Det er en veldig fin cup, og vi var litt
også litt ekstra, blant
heldige som fikk den denne sjansen.
annet med besøk av
Bama er inne og gir mange produkter, og
Bjørn Helge Riise
så er det jo litt inn i tiden med en sunn
Tangen Spiders mot Bjørnemyr Thunder
og Brede Hangeland,
cup, sier hun.
forteller hun.
Akkurat det, at det
Det er mange som kommer på et slikt arKort varsel
kom noen fotballstjerner på besøk, var
rangement, søsken og sånt, og da er fint å
Til sammen 80 lag var med i cupen, og
ha litt ekstra å tilby, forteller hun.
mer enn 750 unge fotballspillere i alderen både flaks og en aldri så liten frekkis.
- Vi sa jo litt for tull at siden det var så
7 – 12 år deltok.
kort varsel så måtte de stille opp med
Frivillige
- Det er en cup der du er pliktig til å
noen kjendiser. Det var landskamp den
Til tross for at 40 – 50 spillere fra 96- og
invitere alle naboklubbene, og man skal
helgen, og tilfeldighetene ville ha det til
97-årgangen, hele fotballstyret og andre
ha med så og så mange lag. Cupen ble
at alt klaffa, sier Irene.
fra fotballgruppa, og omkring 50 foreldre
dermed omtrent dobbelt så stor som noe
I tillegg hadde NIF ordnet hoppeslott.
meldte seg frivillig til å delta, må Irene
vi har arrangert tidligere, med lag fra
- Det var litt for å gjøre noe ut av det.
medgi at arrangementet dessverre ikke
Drøbak, Ski og Vålerenga. I tillegg til

Speaker Trond Stagrim.

gikk helt på skinner.
- Jeg tror alle opplevde det som et bra
arrangement, men for oss bak kulissene
må vi ta en evaluering. Når opptil to
tredjedeler av foreldrene som har meldt
seg mangler, ble det til at en del måtte stå
alene der de egentlig skulle ha vært flere,
og da ble det ingen pauser. Jeg har en
litt dårlig følelse på at de som stilte opp
ikke fikk det like hyggelig som de hadde
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750 barn og 80 lag var i sving
Premieutdeling ved Bjørn Helge Riise og Brede Hangeland
Mange hadde møtt opp
for å se landslagsgutta

All frukt, juice
og smoothies forsvant

Sindre og Birk og mange andre i kø for å få autograf
Fotomuligheter

Jonas fra Tangen Spiders
får sine autografer

ønsket, sier hun.
Det kan fort gå utover framtidige cuper der
det trengs frivillige, og Irene Lunde er klar
på at de skal lære av sine feil.
- Man lærer av sine feil, og vi kommer nok
til å se hvordan vi kan gjøre det bedre neste
gang. Det er noen ting vi sikkert kunne ha
gjort bedre, men det er jo i grunnen alltid.
Jeg vil i hvert fall gi all ros til de som stilte
opp denne gang, selv om noen av dem nok

syntes det var litt kjedelig til tider, sier
hun.

Dyktig speaker

Men for dem som løp omkring på de
mange seks ulike banene var det liten grunn
til å tro at noen merket seg til dels stressede
foreldre på de ulike postene.
- De la nok ikke merke til det. Vi har bare
hørt ros og skryt, og bare positive tilbake-

meldinger. Jeg tror ikke mange merket at
det ikke gikk helt på skinner, og da er det
jo en suksess. Vi noterer oss en del ting bak
øret, og tar vel en prat om hvordan vi kan
gjøre det bedre neste gang, sier hun.
Av dem som fortjener litt ekstra heder ved
siden av de foreldrene som kom, samt
ungene som stilte opp, er banemannskaper
og speaker.
- Det gikk veldig greit å holde banene i
gang, mange var tidlig ute, banene ble
merket opp og alt var i orden til avspark.
I tillegg hadde vi en dyktig speaker som
holdt orden på startider, og det fungerte
veldig bra, forteller hun.

Må gjerne søke igjen

Herman Smith hos BAMA sitter i arrangementskomiteen til Bendit Cup, og

han forteller
at de var godt
fornøyd med
at Nesodden
kunne stille
opp.
- Vi hadde en
hensikt om å
få cupen i det
området, hvor
det ikke er så
mange cuper
som i resten av
landet, forteller
han.
Han forteller at
hele 50 000 barn er innom de 53 årlige
cupene.
- Det er en veldig populær cup å holde,
i dag har vi venteliste, og det er ikke
naturlig at man får det hvert år, forteller
han.
I følge ham gjorde ikke Nesodden noen feil,
snarere tvert i mot, og det gjør at de gjerne
må søke om å få arrangementet igjen.
- Tilbakemeldingene som vi har fått, fra
media, arrangør og fra fotballforbundet
har vært veldig positive, vi var utsolgt på
olapakker med oppskåret frukt, smoothies
og nypressa juice uten tilsetningsstoffer,
sier han fornøyd.
- Vi kommer vi jo helt sikkert til å søke
igjen neste år. Det gjør vi hvert år, forteller
Irene Lunde. ■

Vi utfører følgende oppdrag:
Høytrykkspyling
Rørinspeksjon
Slamsuging
Spesialavfall
Sandnes Transport a/s etablert i 1989 har mange
års erfaring med høytrykkspyling og slamsuging
for private, bedrifter og offentligeetater.
Vi holder til i egne lokaler på Nesodden.

Sandnes Transport A/S Kløftaveien 100 1454 Fagerstrand
Tlf: 66 91 82 16 Fax: 66 91 71 07
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Formel Neso
Det var lite å si på
vinnerviljen når
NIF fotball stilte
til dyst på Gokartbanen. Til slutt
skulle det vise seg
at konkurransens
eldstemann viste
seg å bli den mest
utholdende, mens
en unggutt uten
lappen var den
raskeste.

I

Heat 1

den offisielle konkurransen, der Nesoddens A-lag med støtteapparat var
involvert, var følgende med i det første
heatet:
Første heat:
#2 Martin Johansson (sentral kant/midtbane)
#3 Sindre Storhaug (stopper/midtbane)
#4 Emil Simmons (høyre kant)
#19 Espen Bach (sentral midtbane)
#20 Even Ødegaard (sentral midtbane/
trener)
#24 Shariar Gharderifar (spiss/stopper)
#27 Magnus Rønningen (høyreback)
#29 Denis Legonja (høyreback)
Konkurranseformen var enkel, i løpet av ni
minutter var det om å gjøre å få den beste
rundetiden, i tillegg ble det bestemt at man
også skulle konkurrere om hvem som fikk
best gjennomsnitt. Det var Espen, Martin,
Even og Emil som tok kommandoen fra
start, med sistnevnte i en ørliten ledelse.
Det var han som fikk den første rundetiden
under 36 sekunder, og også 35. I den
sjette runden knalla imidlertid Espen til
med en runde på småpene 33,464, før han
ble overivrig og hadde noen forferdelig
dårlige runder like etter. I den andre enden
av skalaen sleit kaptein Sindre og førerkortløse Magnus med flere skrens og et par
runder som var nærmere 40-tallet enn 35,
mens Denis hadde full stopp i runde åtte
og hjelpemannskapene måtte ut og rette
opp kjøredoningen hans.
Magnus plasserte sine rundetider over hele
fjøla, og i tillegg til å ha den dårligste runden av alle de som ikke stoppa helt opp,
slo han plutselig til i sin tredje siste runde
med heatets beste notering på 33,221. I
nest siste runde kom Emil tilbake igjen fra
en del svært dårlige runder, og ble tredjemann både til å kjøre på en tid på 33-tallet,
i tillegg til at han tok tredjeplassen i heatet
foran Martin som til alt overmål fikk full

«Så det var
du som fikk
rødt flagg
og ble vinket til siden.
Er ikke du
yrkessjåfør?»
stopp i sisterunden.
- Det var moro! Jeg har jo ikke en gang
lappen, gliste Magnus, som ikke kan
utelukke at han kommer til å bruke seieren
mot kameratene framover.
- Dette var dårlige greier. Jeg har jo vært
ute av fotballen en stund, unnskyldte en
smilende Denis seg med etter både dårligste runde og dårligste snitt.
- Stansen kom da jeg kræsjet i en vegg.
Det var Martin som dytta meg ut av banen,
forklarte han.
Om dette heatet skal det også sies at trener
Ødegaard gikk rimelig hardt ut, og dissa

noen av gutta uten lappen med at det var
lett å se hvem som kunne kjøre. Med sjette
beste tid i heatet, og ellevte totalt, bak
opptil flere førerkortløse sjåfører lar vi
resultatet tale for seg.

Heat 2

Dermed var det klart for andre heat:
#2 Matias Skindlo (venstreback)
(#4) Alexander Myklebust (kant/midtbane)

#15 Esben Smith (stopper)
#16 Lars Smith (trener og sportslig leder)
#19 Christian Worren (keeper)
#27 Tobias Stensrud (venstreback)
(#29) Simen Rak Haugen (spiss)
Dette skulle vise seg å bli et noe svakere
heat, hva bestetiden angikk, men langt
jevnere enn det første. Til å begynne med
var det Lars som tok kommandoen her,
og han prikket inn den ene runden etter

dden
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det var snittet som var den virkelige
konkurransen, ikke rundetiden.
- Jeg har jo det beste snittet, og vant som
forventet, gliste han.
Etter å ha tenkt seg nøye om, har imidlertid dommerpanelet funnet ut at de
åtte bestetidene og de åtte beste gjennomsnittstidene skal få poeng etter samme
modell som i Formel 1, og samlet sett
da var det faktisk «den evige treer» Emil
som stakk av med seieren. ■

Resultater
den andre midt på 34-tallet. Likevel
måtte han se sin egen sønn ta føringen
i sjette runde, med 34,435. Christian
og Matias var nærmest far og sønn, og
etter hvert nærmet også Tobias seg. Og i
tiende runde smatt plutselig alle tre foran
Smith-gutta, med Tobias som bestemann
med 34,246, en tidel foran Matias og
Christian, mens Esben holdt opphavet
på avstand. Fire hundredeler unna, for å
være nøyaktig. Alexander og Simen kom
helt bakerst, både i heat og i den samlede konkurransen, men i det Simen fikk
spørsmål om hvordan det var å komme
helt sist, hadde Alexander en innrømmelse.
- Jeg tror kanskje at det var jeg som
hadde #29 (bilen som hadde den dårligste
rundetiden), innrømmet han, og Simen,
som akkurat hadde begynt på unnskyldningen om at han ikke har lappen, pustet
lettet ut.
- Så det var du som var en katastrofe utpå
der, den eneste som fikk rødt flagg og ble
vinket til siden. Er ikke du yrkessjåfør?
lo Lars, som ellers var mest opptatt av at

Navn			

Beste runde		

Gjennomsnitt		

Poeng

Emil S				
Espen B			
Lars S				
Magnus R			
Christian W			
Tobias S			
Shariar G			
Martin J			
Esben S			
Matias S			
Even Ø				
Sindre S			
Denis L			
Simen RH			
Alexander M			

33,932 (3)
6p		
33,464 (2)
8p		
34,475 (10)			
33,221 (1)
10p		
34,391 (8)
1p		
34,246 (5)
4p		
34,382 (7)
2p		
34,082 (4)
5p		
34,435 (9)			
34,362 (6)
3p		
34,944 (11)			
35,314 (12)			
35,643 (13)			
35,724 (14)			
35,791 (15)			

35,255 (3)
6p		
35,587 (6)
3p		
34,969 (1)
10p		
36,449 (9)			
35,044 (2)
8p		
36,091 (7)
2p		
35,392 (5)
4p		
37,969 (12)			
35,371 (4)
5p		
39,519 (14)			
36,144 (8)
1p		
36,818 (10)
39,858 (15)
36,912 (11)
38,253 (13)

12 poeng
11 poeng
10 poeng
10 poeng
9 poeng
6 poeng
6 poeng
5 poeng
5 poeng
3 poeng
1 poeng

Nå skal det i anstendighetens, og i all beskjedenhet naturligvis, nevnes at den aller raskeste, og
også den som til slutt hadde dagens beste gjennomsnittstid, var magasinets redaktør og jeg som
skriver denne saken. Med en besterunde nesten halvsekunder foran nummer to, og et gjennomsnitt over 15 runder godt over sekundet foran nestemann, må det nesten regnes som utklassing av
pressen over idrettsfolket. Sånn, da er det sagt. Ferdig skrytt.

To be continued i et senere nummer…
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Talenter
for fremtiden
Vi tok en prat med fire av Nesoddens mange talentfulle
fotballspillere. Kanskje de mest talentfulle.

Fire talenter som forhåpentligvis vil
fylle opp premiehyllene i bakgrunnen

T

villingene Kristin og Eirik Haugstad,
og keepertalentet Bendik Kilander,
spiller på Nesoddens juniorlag for
jenter og gutter, og er noen av de største
unge talentene som er å oppdrive på Nesodden. Kristin og Eirik er 15, kommer fra
Oksval og trives begge best som spiss eller
kant, mens 14 år gamle Bendik altså er
keeper fra Hellvik.
- Det krever mye trening. Jeg trener hver
dag, i overkant av ti timer hver uke, forteller
Eirik, og de to andre nikker bekreftende.
- Det er de faste treningene med laget vårt
og egentrening ved siden av, i tillegg til
hospitering på A-laget, forteller Kristin.
- Jeg har vært med på noen treninger med
A-laget i år, og håper det blir enda mer av
det neste år, sier Bendik. Det er altså ikke
treningsviljen det skal stå på.

Strekke seg

Magnus Haugstad er et annet talent, som
har vært fast på A-laget en sesong til tross

for at han enda ikke er mer enn 17. Han
er ikke i slekt med tvillingparet, til tross
for samme etternavn, og har trådd barnefotballskoene sine på Hellvik.
- Jeg har alltid trent mye på egen økt, og
forsøker å ha minst ti økter i uka på 90
minutter, forteller den sentrale midtbanespilleren, og forteller at muligheten til
å hospitere hos de eldre lagene har vært
medvirkende for suksessen.
- Å hospitere hos og trene med folk som
er eldre enn deg gir deg noe å strekke seg
etter, sier han.

Gitt mye

Bendik og Eirik har i år vært med på sine
første A-lagstreninger, og de bekrefter det
Magnus sier.
- Det var litt skummelt de første gangene,
med noen svære karer og et høyere nivå
enn jeg var vant til. Jeg var veldig nervøs,
forteller Bendik.
A-lagsgutta har vært lenge nok i gamet,

eller de har hospitert selv, og vet å ikke
legge noe i mellom eller ta det forsiktig når
unggutta debuterer på A-lagstreninger. Du
kan ikke forvente noen spesiell særbehandling bare fordi du er ung.

- Nei, det er vel nesten tvert i mot. Man får
flere plikter, skal fylle vann og gå hierarkiet. Og det ingen som går noe roligere til i
taklinger, forteller Eirik.
- For min del har det gitt meg mye fysisk og

Lagt merke til og satsa på
Det er moro å ha landslagsspillere og så store talenter i klubben vår. Det viser at
du ikke må være en storklubb for å avle storspillere. Det er en del positive sider
ved å være en mindre klubb, du har en trygghet, og det er lettere å bli lagt merke
til og satsa på. Vålerenga hadde for eksempel 120 spillere på prøvespill til sitt
G13-lag i høst, det har sine ulemper det også, sier Lars Smith, sportslig leder i
Nesodden IF.
Han er imidlertid soleklar på at klubben mer enn noe annet ønsker at deres
talenter skal lykkes, og kommer aldri til å stå i veien om de ønsker eller trenger
større utfordringer.
- I det vi ser at vi ikke kan tilby dem det de trenger på Nesodden skal vi ikke
holde dem igjen, men ønske dem all mulig lykke til videre. Det er sånn vi ønsker
at det skal være, forteller han.
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Damelaget
mentalt, jeg har blitt råere i hodet og mer
aggressiv etter å ha prøvd meg på dette
nivået en stund, sier Magnus.

Stor opplevelse

For Kristins del har ikke A-laget gitt
like store utfordringer, men hun har til
gjengjeld vært med på landslagssamling i år.
- Jeg har nok aldri vært så nervøs. Men
det pleier å gå bra om jeg er nervøs, da
får jeg mer fokus, forteller hun.
Og opplevelsen ga definitivt mersmak.
- Ja, det var en stor opplevelse. Det
største var å synge nasjonalsangen og
stå med flagget på drakta, sier hun,
og sier at hun var så nervøs at hun ble
redd for om hun kom til å huske ordene
i sangen.
Første kampen hun spilte var mot Sverige, men det ble ikke mål.
- Men jeg hadde et par store sjanser.
Det var gøy, forteller hun.

Framtid

De fire talentene har håp om å kunne
leve av fotballen en dag, og de fleste
av dem tror at veien går gjennom noen
flere år på Nesodden.
- Det første målet er å spille fast på
Nesodden, og så komme opp i systemet
og en dag kunne leve av det. Det hadde
vært fantastisk, sier Eirik.
- Jeg fikk et brev fra Vålerenga i fjor,
men syntes det var litt i tidligste laget.
Det var moro med tilbudet, men tror at
jeg har godt av å bli på Nesodden en
stund til, sier Bendik.
- Jeg tror også at jeg har godt av å være
litt lenger i Nesodden, og vil se an hva
som skjer etter hvert. Det kommer litt
an på, men rykker Nesodden opp en divisjon neste år, så hadde det vært veldig
bra, sier han.
Den eneste av de fire som er usikker på
den umiddelbare fremtiden er Kristin.
Tilbudet og mulighetene for jenter er
litt begrensede på Nesodden, og hun er i
tenkeboksen hva framtiden angår.
- Jeg må se det litt an. Det er mulig at
jeg begynner å trene med guttene, forteller hun, og er ikke i tvil om hvor hun
håper å toppe karrieren.
- A-landslaget, og proff i USA, sier hun.

Fakta

Navn: Kristin
Haugstad
Alder: 15 år
Posisjon: Spiss og
høyrekant
Treneren om Kristin:
Kristin Haugstad har
på juniorlaget spilt
både sentral midtbane, høyrekant og spiss,
men jeg foretrekker henne som spiss pga
hurtigheten og avslutningsferdighetene
hennes. Hun er eksepsjonelt rask, har god
balanse og er teknisk god med et godt
reportoar av finter. I tillegg har hun meget
gode avslutningsferdigheter og er en intelligent spiller med god spillerforståelse. Kan
godt bli litt mer lagspiller, og som spiss han
hun nok bevege seg mer, men med det trenings- og spillertalentet hun besitter tar det
ikke lang tid før hun kvitter seg med disse
svakhetene også.
Ken Bampton

For første gang på
7 år skulle Nesodden stille med 11er lag for damer
denne sesongen.

S

elv om målsetningen var beskjeden
var det en spent spillergruppe og
trenerteam som stilte til første
seriekamp i slutten av april. Kampen
endte med 11-1 tap mot Øvrevoll/Hosle
2 og verste mulige start på serien for det
nye laget. Men, på den annen side, da
kunne det vel bare bli bedre! Og bedre ble det, damelaget snudde trenden
allerede neste kamp med 10-0 seier over
Tune hjemme på eget kunstgress.

Tredjeplass

Det som i utgangspunktet var en målsetning om å etablere et A-Lag for damer i
Nesodden IF Fotball ble til slutt en kamp
om tredjeplassen på tabellen og på et

Navn: Magnus
Haugstad
Alder: 17 år
Posisjon: Sentral midtbane
Treneren om Magnus:
Han har fra tidenes morgen spilt med eldre gutter og til tross for at han er født i 1992, har
han spilt med 91-gutta nesten hele sin ungdomskarriere. Er utpreget levende opptatt
av fotball og har alltid hatt ett hovmesterblikk og en god pasningsfot, som gjør ham
til en anvendelig og klok spiller. Jobbet litt
i starten av sesongen med å tilpasse seg
fysiske forskjeller i seniorfotballen, men
har både fysisk og mentalt blitt langt tøffere
utover sesongen. Jeg gleder meg til å jobbe
videre med han i 2010 og spår ham en god
utvikling fremover hvis han forsetter i det
sporet han er i nå.
Lars Smith

tidspunkt var det faktisk også en teoretisk mulighet å rykke opp. Det ble ikke
noe opprykk, men med alle kamper vel
gjennomført, en velfortjent tredjeplass og
positiv målforskjell overgår de klart sin
egen målsetning, og det er både spillere
og trenere meget fornøyde med.
- Selv om siste del av sesongen ble preget
av mye skader og sykdom klarte vi å
komme oss helskinnet gjennom med god
hjelp av «stå på»-mentalitet hos våre
egne friske spillere og noen ivrige junior
spillere var sporty å stille opp og gjorde
en kjempe innsats for oss, sier hovedtrener Orhan Ajdarovski.

Imponert

Begge de to trenerne er meget fornøyde
med alle spillerne på damelaget som har
stått på, trent mye og hatt en fantastisk
innsats, innstilling og ikke minst flott
utvikling gjennom hele sesongen.
- Jeg er imponert over den utviklingen
spillerne og laget har hatt. De fleste
har ikke spilt 11-er fotball på mange år
og noen ikke i det hele tatt. Overgangen fra 7-er til 11-er kan jo være tøff,

Navn: Eirik Haugstad
Alder: 15 år
Posisjon: Kant og spiss
Treneren om Eirik:
Eirik har et kanonrykk,
høy toppfart, balanse
over gjennomsnittet og
naturlig posisjoneringsinstinkt. Kombinert med en god skuddog innleggsfot, har han først og fremst
potensial som kant og bakromspiller. Eirik
har ikke mange klare utfordingsområder på
fotballbanen utover de to som er felles for
nesten alle fortballspillere, teknikk på den
ene siden, og klarhet og pondus i en-mot-en
situasjoner på den annen. Mine erfaringer
med Eirik treningsvilje, tilsier imidlertid at
utviklingen vil gå videre i den retning den
har gått på juniorlaget i høst, dvs i riktig
retning.
Geir-Aage Nerbye

men damene har tatt det på super måte,
sier hjelpetrener Klaus Wiik som har
hovedansvaret for forsvarsspillet og
hovedtrener er helt enig i dette.

Spent på neste sesong

- Nå blir det spennende å bygge videre på
det grunnlaget vi har lagt i år og håper vi
får damene med på å gå for opprykk til
3. Divisjon i 2010, de har det definitivt i
seg, men de må ville selv også, da har de
absolutt en mulighet til det, sier hovedtreneren.
Nå har damelaget «juleferie» og trener
kun en gang i uken, men i januar starter
forberedelsene til neste sesong og de både
gleder seg og er spente på hvordan det
vil gå.
NIF damelag trenger flere spillere!
Vi er en glad jentegjeng som trener
fotball sammen, og som ønsker oss flere
lagvenninner.
Er du interessert? Ta kontakt med
lagleder Kari Nørbech, 91731865 eller
kari@nesoddenif.no ■

Navn: Bendik Kilander
Alder: 14 år
Posisjon: Keeper
Treneren om Bendik:
Bendiks psyke er som overflaten på et dypt skogstjern,
han er ekstremt rolig. Når
det brenner i pølsebua stiger
imidlertid en eksplosiv, aggressiv og målbevisst panter opp. Bendik er målbevisst,
har talent, god fysikk og høy treningsmoral.
Han store force som målmann er hans
ekstreme reflekser. Han har fremdeles mye
å jobbe med, spesielt i felt og i utrusninger,
men hans svært modne vurderinger av egne
svakheter og hans fokus, tilsier at han vil utvikle seg til en komplett keeper. Bare i løpet
av inneværende sesong har han endret sin
status i juniorgruppa fra uerfaren førstereisgutt til sisteskanse med tillitt.
Geir-Aage Nerbye
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G96-gutta
Ønsker tre lag neste år
I år var første- og tredjelaget hovedsaklig fra Jar, Berger, Fjellstrand og Bjørnemyr, og andrelaget fra Tangen og Steinerskolen.
Neste år slår de sammen hele trinnet.

Å

rets sesong har gått veldig bra.
Vi har vært 45 stykker, og lagene
våre ble henholdsvis nummer 2,
2 og 1 i første, andre og tredje divisjon
i Oslo fotbalkrets. Vi har trent to til fire
ganger i uka, og har vært med på turnering i Kattegatt og vår egen eliteturnering i
helgen, sier lagleder Petter Rustad.
Han forteller at Fagerstrand i tillegg har
hatt eget lag, men at deres spillere nå får
tilbud om spille på NIF som fra neste år
vil være slått sammen.
- De mest ivrige spillerne på Fagerstrand
har allerede trent og spilt med oss i år,
sier han.

Hjemmesittere

Det er litt viktig at G96 greier å mønstre
bortimot det samme antallet spillere neste
år, i og med at det betyr at de kan ha tre
lag hvor alle kan få mye spilletid, mens
en situasjon med 40 spillere fordelt på to
lag fort kan føre til langt mindre tid på
banen.
- Vi håper på å ha 15 per tropp. Det er
akkurat på grensa nå, og vi vet ikke hvor
mange som kommer tilbake neste år. Det
blir noen som skal hospitere opp fra oss,
og noen hospiterer til oss, forklarer Petter.
Han forteller om et relativt stort sprik i
kvaliteter og engasjement, men påpeker
at det med tre lag skal være mulig å
dekke de flestes behov og ønsker.
- Derfor ønsker vi å få med flest mulig,
slik at det blir mer spilletid. Nå må alle
hjemmesitterne komme på trening. Da
kan vi stille et lag i første divisjon og
forhåpentligvis to i andre, forteller han.

To treningsgrupper

Petter antar at det er omtrent 20 spillere

som er veldig ivrige på trinnet, og i tillegg
er det tre spillere fra 97- og 98-årgangen
som har vært med i troppen i år.
- Blant de 20 mest ivrige er det fire – fem
som hospiterer oppover, og det er nok de
med de beste forutsetninger for å lykkes i
dag. Men mye skjer i denne alderen, noen
vokser mye og fort, og det skjer mye fysisk
i løpet av et år. Mye kan endre seg fort,
forteller han.
I januar kommer gutta til å starte neste
sesong, og da vil forhåpentligvis spillerne
deles opp i tre lag, med de beste i en egen
gruppe.
- Vi kommer til å organisere på en annen
måte enn i dag, men det avgjøres hvor
mange voksne vi får med og hvem. Vi
kommer til å ha to treningsgrupper, med
fellestreninger og treninger hver for seg.
Det kommer til å være flytende bevegelser mellom gruppene, med spillere
som går opp og ned, og det betyr at det
er mulig for spillere å spille seg inn på
førstelaget selv om de starter i andre eller
tredjelaget, forklarer han.

I tillegg til treningene med eget lag, kommer de mest treningsivrige og dyktige til
å kunne trene med andre treningsvillige.
- De ivrigste på 95, 96 og 97 kommer til
å være en egen enhet med noen fellestreninger, forteller han.

Dagsform

Et av høydepunktene i år var eliteturneringen Nesodden arrangerte.
- Det er klart det er spennende å møte
vinnere i ulike puljer i første divisjon,
norgesmestere på trinnet og Vålerenga 96
som spilte i 95-serien i år, forteller han,
og ramser opp Skeid, Ski og Drøbak blant
de andre klubbene.
I skrivende stund er ikke turneringen
ferdig, men for Nesodden er det uansett
god erfaring.
- Vi kom jo på andreplass i vår avdeling,
og vi vant og tapte en kamp hver mot
puljevinner Ski. Så vi har jo et godt lag
vi også. Det er mye som kommer til å
avhenge av nerver og dagsform. De beste
spillerne må ha dagen, avslutter Petter. ■

Unge hospitanter

Sjur og Cornelius
er to år yngre enn
de fleste de spiller
med, men det
hindrer ikke at de
har fått sjansen til
å spille i G96serien.
De to har spilt på
eget lag, og for G96, og i følge trenerne for
sistnevnte er 11-åringene ivrige og gode.
- Vi har fått lov til å spille med dem fordi
vi er flinke og ålreite, og vi trenger litt
utvikling, sier de to ungguttene smilende.
De sier at det kan være litt vanskelig å spille
mot spillere som er tre år eldre og fysisk
utviklet deretter, men de har kommet over
den verste respekten.
- Det var litt vanskelig til å begynne med,
men det er gøy også, sier de.
Og når de spiller med gutter i egen årgang,
så herjer de.
- Hehe, ja, vi gjør det, ler de.

Forsterkninger
fra Fagerstrand

Fra og med neste
år kommer Fagerstrand til å slåes
sammen med resten
av 96-gruppa, men
noen har kommet
allerede.
Fra og med januar
vil 13- og 14-åringer fra hele Nesodden møter og bli kjent på
tvers av bosted og skole, men allerede i år
har et par av Fagerstrandgutta vært med.
- Det er et høyere nivå her, og større kvalitet
på trening og kamp. Vi ønsker jo å bli
proffe, og er nok kanskje mer interessert i å
trene enn en del av de andre på Fagerstrand,
men ikke skriv at vi er bedre eller noe, sier
Mathias og Oscar fra Fagerstrand. De har
vært med siden i vinter, og er godt fornøyd
med sammenslåingen.
I følge laglederen kommer de til å få følge
av flere spillere til fra Fagerstrand.

Den 17.10.09 hadde, 13-1 og 13-3 og ledere avslutning.
Tema: paintball og pizza
Sted: Knardal, Nesodden

fire stykk og forsvare disse. Som en av
krigerne på blått lag må jeg jo si at overraskelsen var stor da vi møtte svært liten
motstand hos rødt. Hvor var de?

Gruppa består av 34 spillere og 8
trenere/lagledere og hjelpere. Begivenheten var en markering av endt sesong
og slutten av samarbeidet mellom
Bjørnemyr, Berger, Fjellstrand og Jaer.
Fra nyttår vil også Tangen og Steiner gå
inn i gruppa og nye lag og sammensetninger skal dannes.
Oppmøte på Knardal var kl 11.00. Etter
30 min sikkerhetskurs var gutta og vi
andre klare. Vi ble delt inn i fire lag, to
blå og to røde.Utstyrt med ansiktsmaske,
briller og 500 skudd hver følte vi at
krigen kunne starte.
Det skulle fort vise seg at taktikk og

godt samarbeid innad i laget var en viktig faktor for å lykkes. Målet på bane 1,
var å heise lagets flagg og forsvare dette.
På bane 2 var det mere krigføring, mann
mot mann, lag mot lag. Ved treff på
kropp eller våpen måtte deltagere tilbake

til startlinjen for så og komme tilbake i
kampen.
Kl 13 kom Peppes på besøk med bilen
full av pizza og brus.
Gutta virker meget fornøyde med dagen
så langt, men er klare for mere «krig»
Fire lag blir til to, blått og rødt. Oppgaven er igjen og heise lagets flagg, nå

Signalet gikk rett før kl 15, vår tid (og
ammunisjon) på Knardal var slutt. Til
tross store tap hos rødt, var alle enige
om at dette hadde vært en flott opplevelse og frister til gjentagelse, gjerne før
serien starter i 2010.
Hele dagen ble finansiert over lagskassen, som har fått påfyll gjennom sesongen i form av dugnader på Meny, kake/
kaffesalg på kampene, samt velvillige
sponsorer som: Augusta Arnesen A/S,
Bien Sparebank og Interiørservice A/S
Skrevet av: Petter Rustad
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Dekker behovene
for sport og fritid
Energihuset tilbyr
både trening og utstyr for NIFs mange
treningsglade
medlemmer.

V

i er en betydelig bidragsyter for
idretten på Nesodden, både med
utstyr og penger. Vi lever jo av
idrett og trening, og derfor har vi valgt
å bruke våre sponsorpenger på nettopp
idretten, forteller daglig leder Marius
Pedersen på Energihuset. Navnet både
treningssenter og sportsbutikk på Nesodden bærer.
- Vi har valgt å ha samme navn og logo på
de to, og drar nytte av det. Det er delvis en
økonomisk side av det, at vi deler kostnadene vi har på to. Samtidig som at de
mest satsende gjerne trenger styrketrening i
tillegg til utstyr. Da kan de trene gratis. Det
gjelder også en del av de mest aktive fra
fotballen, A-lag- og damelagsspillere, samt
at mange andre trener på eget initiativ,
forklarer han, og sier at dette er en del av
motytelsene mot profileringen de får gjennom NIF.

Kunstgressutstyr

Energihuset er med på å støtte mye idrett
på Nesodden, og i og med at fotballen er
den største idrettsgruppa, er det naturlig at
de samarbeider med dem.
- Vi er med på håndball, ski, friidrett og
sykkel, som sammen med fotballen er de
største idrettene, i tillegg bidrar vi noe til
idretter som basket, taekwondo og seiling.
Men fotballen jobber vi ekstra tett sammen
med, for det er en stor gruppe og det er et
stort utstyrsbehov der. Vi er med på cuper
og andre arrangementer, hvor vi har rettighetene til å profilere oss og selge utstyr.
Vi har noe inntjening på dette, men det
handler mest om profilering. Vi vil vise at
vi er her, forteller han.
Blant utstyret det går mye av, sier seg
gjerne selv.
- Vi har lagerført mange modeller av
fotballsko, shortser, strømper, leggskinn,
keeperhansker m.m. I tillegg har Nesodden
Fotball en avtale med Nike som går gjennom vår butikk. Etter at kunstgresset kom
har sesongen blitt lenger, og vi selger mer
sko hele året. Det er egne sko og keeperhansker som er beregnet på kunstgress,
forteller han.

Lokal butikk

Hva Energihuset ønsker å få ut av avtalen,
utover ønsket om å være med og bidra, sier
seg selv er ønsket om flere og mer lojale
kunder.
- Energihuset har en viktig funksjon i

Marius Pedersen ønsker
lojale kunder

kommunen, både i forhold til sponsing og
i forhold til helse, og vi bidrar mye. Men
vi legger ikke skjul på at det er en kommersiell side av dette også, vi ønsker jo
å selge utstyr og vi ønsker lojale kunder
til vår lokale sportsbutikk. Vi forventer at
foreldre og familie bruker vår butikk, og vi

«Vi tilbyr
medlemmer
av NIF rabatt
på utstyr»
mener vi er konkurransedyktige på pris selv
om etablering av mange butikker i Oslo
regionen, samt kjeder som XXL, Coop og
Smart Club har gjort konkurransen tøff. Vi
har imidlertid valgt en annen rabattmodell
enn dem, hvor vi blant annet tilbyr medlemmer av idrettsforeningen rabatt på alle
veiledende priser, og ekstra rabatt på utstyr

relatert til idretten de driver. I tillegg har vi
handlekvelder, forteller han.
For dem som lurer på hva slags rabatter
de kan benytte seg av er det bare å spørre
trenere på laget, eller i butikken.
- I håndballen har de egne medlemskort, og
på sikt jobber vi også med egne rabattkort
og andre løsninger for medlemmene i NIF.
Men det ligger litt fram i tid, sier han, og
gjentar at alle medlemmer i dag har en
automatisk generell rabatt.

Relasjoner

Energihuset skal være en fullsortimentbutikk, forteller Marius, og kommer bare på
golf og klatring blant idretter de ikke har
utstyr til.
- Vi har produkter til de største idrettene,
og dekker folks behov innen sport og fritid,
forteller han
I prosent av omsetning er ikke salg av
fotballrelaterte produkter så veldig stort, det
går mer på sykkel, ski samt øvrige fritidsprodukter.
- Ja, det gjør nok det, uten at jeg har noe
tall på det. Men igjen, det handler om at vi
er en lokal butikk og mye går ut på å skape
relasjoner til familie og søsken av NIFs

medlemmer. Det er det som er grunnlaget
for vår sponsing. Vi er ikke bare med fordi
vi er snille, smiler han. – Vi ønsker å få noe
igjen også.

Langrenn

Som samarbeidspartner av fotballen ligger det i kortene at han også holder seg litt
oppdatert på fotballen, men han har ikke
muligheten til å bruke veldig mye tid på
det.
- Jeg ser ikke så mye fotball, men jeg følger
med og holder meg oppdatert. Jeg har en
travel hverdag, men jeg følger med, sier
han.
Han slutta selv å spille fotball i 15 – 16årsalderen, og har bedre meritter innen
utholdenhetsidretter.
- Jeg spilte fotball sammen med Thomas
Dahl, som har spilt for blant annet DFI og
Bryne, og Lars Smith som var et år eldre
enn meg. Men jeg var aldri i nærheten av
deres nivå. Jeg satset etter hvert mer på
langrenn, sykkel og friidrett, og holdt et
brukbart nivå i langrenn fram til jeg var
26 – 27, forteller han. I dag er han en
ivrig mosjonist som deltar i blant annet
Birkebeiner-konkurransene.. ■
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prøve å ivareta mangfoldet
i spillegruppa. Det sosiale
miljøet og tilhørlighet til
laget spiller en stor og viktig
rolle, noe alle som har jobbet med jentegrupper sikkert
har erfart.

J96

J

enter 96 teller i dag 25 spillere, hvor
ca 15 av disse har vært stabile på
laget siden starten for fire år siden.
Noen av jentene var da helt ferske som
fotballspillere, mens andre hadde spilt
med guttene på såkalte «klasselag». I
motsetning til mange andre jentelag som
sliter med frafall, har vi hatt et jevnt tilsig
av spillere. Bare det siste halvåret har det
kommet syv nye jenter.
Denne sesongen har det vært tre trenere
knyttet til laget; Birgitte Salamonsen,
Dag Stene Jensen og Jannicke Willhelmsen. I tillegg har vi hatt et treningssa-

marbeid med Jenter 95, og dratt litt nytte
av deres trenerressurser. Vi har hatt to
treninger i uka gjennom hele året. Noe av
det som kjennetegner jentene på laget er
at de er tøffe og har godt humør. De står
på, har en god treningsmoral og stiller til
trening i all slags vær.
Årets sesong har vært preget av overgangen fra 7`er til 11`er fotball. Med tre
treningskamper i bagasjen kastet vi oss ut
i serien, og lærte noe nytt for hver kamp.
Resultatet etter serieslutt var fjerdeplass i
førstedivisjon, og det er vi godt fornøyde
med. (-Særlig fordi vi vet vi kommer til å

Rett etter nyttår skal J96,
som de to forgående årene,
delta på en innendørscup i
Moss. Denne cupen er kun
for jenter, og det er veldig
Motivasjonen er på topp, og jentene født i 1996 gleder
motiverende
å se andre gode
seg til neste år
jentelag og enkeltspillere.
Vi planlegger også noen
treningskamper i løpet av
gjøre det enda bedre neste år etter enda et
vinteren,
for
å være best mulig rustet før
år med intens trening!)
serien
starter
igjen til våren. Til tross for
I tillegg til serien har vi vært med på
Mossecup
og
spennende seriekamper, blir
cuper i Hamar og Moss.
nok et høydepunkt for laget deltakelse på
Planleggingen av neste års sesong er
Kattegatt Cup i Danmark i sommerferien.
allerede i gang, og motivasjonen til jenDet blir første gang vi er med på en så
tene er på topp. Vi har i år også for første
stor cup, første gang vi reiser utenlands
gang tre jenter med på SUP, og de venter
og første gang på cup med flere andre lag
spent på om de blir tatt ut for videre spill. fra Nesodden. Dette siste er ikke minst
Det er også rom for hospitering på eldre
viktig med tanke på det sosiale og for å
jentelag for de spillerene som ønsker å
styrke klubbfølelsen.
trene mer, og for de som trenger en ekstra
utfordring. I en så stor jentegruppe er det
Det å spille fotball på J96 er, og skal
selvfølgelig individuelle forskjeller både
være, lærerikt, utviklende, sosialt og kanpå ferdighetsnivå, erfaringer og ambisskje først og fremst veldig gøy! ■
joner. Som lag har vi ambisjoner om å bli
best, samtidig som vi etter beste evne skal Skrevet av: Birgitte Salamonsen

Suksess
for klær og gaver

Kundene strømmer til Rustikk interiør i
NB-gården på Skoklefall. Klær fra kjente
designere har falt i smak hos kvinnene på
Nesodden.

V

i vil takke våre hyggelige og lojale
kunder som stadig stikker innom
for å fornye garderoben eller slå av
en prat. Vi jobber hardt for å velge ut varer
til butikken og setter stort pris på de positive tilbakemeldingene, sier butikkeierne
Nina Lien Smith og Anne Schwartz Olsen.

Doblet omsetning

Rustikk Interiør
Kapellveien 2, 1450 Nesoddtangen.
Åpningstider: Man-tor: 11-17,
fre: 11-18, lør: 11-16

Etter at Rustikk interiør flyttet til NBgården i fjor og ble naboer med vinmonopolet og biblioteket, har de doblet
omsetningen. Før jentene startet opp var
advarslene mange om at det nesten er umulig å starte forretning på Nesodden fordi
kundeflukten er så stor til kjøpesentrene på
Vinterbro og Ski.
- Vår opplevelse er at kvinner på Nesodden
gjerne handler i nærmiljøet når tilbudet er
godt nok. Mange ganger har vi opplevd
at folk løper fra jobben i Oslo for å rekke
stengetid hos oss. Det setter vi enorm pris
på, sier Nina og Anne.

God fasong og pris

Rustikk interiør startet som ren interiørbutikk med en røff naturlig landstil, men
har utviklet seg til å bli en livsstilsbutikk

med klær, sko og smykker i tillegg til
interiør og gaver.
- Vi hørte ofte kvinner si at de ønsket seg
en butikk på Nesodden med kule klær
til kvinner over 30 år. Det ønsket vi oss
også, og begynte å lete etter designere som
skaper klær med gode fasong og akseptabel
pris. Vi fikk det vi ønsket oss. Både vi og
kundene er fornøyde, sier Nina og Anne,
og forteller at de har klær fra blant annet
Line of Oslo, Staff, Hunkydory, Braez, Ilse
Jacobsen og Nygårdsanna

Ting som varmer

På gulvet i butikken står vedkurver i
skinn og vakre lykter. Hyllene er fulle
av lysestaker, t-lys, morsomme kopper,
vakre fat, og puter og pledd. På veggene
henger lamper og speil, og på en benk
ligger de vakreste sauseskinn. I tillegg til
butikken på Nesodden, har Nina og Anne
også startet nettbutikken Hytteinterior.no
- Vi elsker naturprodukter som har
en funksjon. Så lenge vi har en stor
tekopp i hånda, levende lys på bordet, et
saueskinn under rompa og en god bok,
kan vinteren komme, sier de to butikkinnehaverne. ■
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Ikke alle vil eller kan blir fotballstjerner, men Nesodden
vil gi et tilbud til alle. Vi ble med når 93-årgangen fikk
vite hva som skjer når de skal bli juniorspillere.

I

slutten av oktober inviterte trenere og
ledelsen ved Nesodden IF klubbens
16-åringer til et møte for å fortelle litt
om hva som forventes av juniorspillere og
for å kartlegge hvor mange som ønsker å
satse og hvor mye de forskjellige kan tenke
seg å trene. De kommende juniorspillerne
var supplert av en del spillere som allerede
har vært med på junior 1 og junior 2, til
sammen 21 av de potensielt 35 spillerne
som kan komme til å utgjøre juniorstallen
neste år.
- Vi er her for å forsøke å finne ut litt om
hvor mye dere ønsker å trene neste år, og
ikke minst for at dere skal forplikte dere til
en treningsmengde og deltakelse på laget. I
år sto jeg en rekke ganger nede på Tangen
brygge og ringte som en gal for å få nok

spillere til å stille til kamp, og sånn kan vi jo
ikke ha det, begynner Geir-Aage Neerbye
alvorlig. Han har vært junior 1-trener i år.
Sammen med Lars Fanebost, junior 2, og
Lasse Grahl som trener G16, har de innkalt
til møtet for å informere litt omkring hva
som skjer med juniorsatsningen neste år,
og for å ta tak i et av problemene som har
rådet denne sesongen. Spesielt mot slutten
av sesongen har oppmøtet vært vekslende,
både på kamp og trening, mye på grunn av
at gutta er i en alder der man kanskje må
foreta noen valg i forhold til hvor mye tid
man skal eller kan bruke på fotballen.
- Det er mange forskjellige ønsker her, og
sammen må vi forsøke å finne en form som
passer dem som vil trene mye og dem som
vil trene mindre, fortsetter Geir-Aage.

Banekapasitet

En del av spillerne forventer
de samme forpliktelsene fra
trenere og ledelse, i forhold
til tilbudet som skal gies,
og man finner noen grunnprinsipper for treningen
neste år. Deriblant at det må
være minst 14 på trening, og
at man i størst mulig grad
forplikter seg til å være med
på dem man kan.
- Vi har ikke for mye
banekapasitet, eller resNesodden fotballs framtid
surser, og kan ikke sette oss
på flere treninger enn dem
høyere nivå.
det kommer nok folk på, forteller sportslig
- Og så vil vi se på om det er mulig å få til
leder i NIF, Lars Smith.
et treningstilbud for de mest treningsvillige

Treningsvillige

Pizza var en viktig del av juniormøtet

Nikolai Aasen var årets beste juniorspiller

Når prinsippene er lagt fram, og unggutta
har fått tygge litt på realitetene, stemmes
det over hvor mange aktiviteter man har kapasitet til å være med på, det vil si treninger
og kamp, og gutta kommer fram til at tre
aktiviteter i uka kan passe bra. Det vil si en
kamp og to treninger i uka. En del av gutta
ønsker mer trening enn det, men det er i
hovedsak dem som allerede hospiterer på

i flere aldersgrupper også, sier Lars.

Årets beste

Deretter er det tid for pizza og brus, og
prisutdeling.
Kawa får pris som toppscorer, mens
Nikolai Aasen får et bevis på at han har
vært årets beste juniorspiller.
Dermed er Nesoddens G93 har blitt
juniorspillere, med alt det innebærer av
krav og muligheter. ■

Avd. Nesodden, Myklerudveien 103, tlf. 66 91 85 75
Avd. Ski, Teglveien 17, tlf. 64 88 93 66
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Moro med mikrogutta
Mikrogutta har noen år igjen før de tar sitt
første brassespark, men de er ivrige og de
har det moro.

K

an jeg være på lag med Tobias?
- Jeg vil også være på lag med
Tobias!
- Alle kan ikke være på lag med Tobias,
forteller Irene Størseth Lunde vennlig,
men bestemt.
Mikrogutta har trening i gymsalen på
Fjellstrand skole, og i dag er det altså
Tobias som er gutten det er om å gjøre å
spille på lag med.

Favorittlag

Mikrogutta er i hovedsak barnehagebarn,
hovedsakelig født i 2004, ispedd to - tre
førsteklassinger som ikke har fått noe
eget tilbud enda, og noen få fireåringer
født i 2005. Gutta løper omkring i inter-

nasjonale fotballdrakter, mens foreldrene,
stort sett pappaer, står langs kanten og ser
på sine unge, håpefulle.
Det er 16 barn på plass denne tirsdagen, og blant draktene finner vi hele fire
Barcelonadrakter, i tillegg til Arsenal,
Manchester United, Real Madrid og
Vålerenga. En guttunge har til og med
på seg noe som kan være en vintage
Celtic-drakt. Bli ikke veldig overrasket
om drakta samsvarer med favorittlaget til
pappaene som står langs veggene.

Entusiasme

Etter litt oppvarming deler Irene gutta inn
i fire grupper, som tar plass bak hver sin
benk i hvert sitt hjørne. Så spiller to lag

mot hverandre til det ene laget scorer, og
så de to andre. Og så videre. Til å begynne med er det litt ujevne lag, men Irene
bytter to av lagene, og det blir jevnere
kamper. Et par av gutta har allerede en
del ferdigheter inne, mens resten i hvert
fall stiller med bøttevis av entusiasme.
Etter at et stort antall mål har blitt scoret
er det tid for «vanningspause», og så er
det øving på innsidepasninger. Det hele
blir gjort med forbløffende ro og orden,
til tross for at vi snakker om 16 unger i
sin kanskje mest utagerende alder.
- Jeg synes de er veldig flinke, både til å
høre etter og hva man får til. Det er lett å
undervurdere barn, sier Irene, og forteller
at barna er gode til å føre ballen, og flere
av dem er allerede veldig kreative med
ballen.
- Den eneste forskjellen fra eldre barn er
at de er mest opptatt av seg selv og ballen, og ikke så opptatt av samhandling.
Men det kommer etter hvert, sier hun.

Gøy

Det er Irene og mannen hennes, den
gamle fotball-legenden Håvard Lunde,
som er ansvarlig for Mikrogutta, etter at
de tok over for et år siden.
- Vi har et barn som er med på Mikrogutta, og jeg er trener, så det var naturlig
at vi tok over, forteller hun. Irene er i
tillegg utdanningsansvarlig i fotballen, og
trenerkoordinator på jentesiden.
- Det er veldig gøy med denne gjengen,
sier hun.
Barna stammer fra det meste av Nesodden, kanskje med en liten hovedvekt på
Tangen og Berger.
- Vi er tjue på lista nå, og det er litt begrensninger på hvor mange vi kan ha. Blir
det veldig
mange flere må vi kanskje dele gruppa i
to, forteller hun.
Mikrogutta avslutter med mer fotballspill,
og når treningen er over er det brede smil
over det hele. ■
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En optimal
samarbeidspartner
Nordea har større ambisjoner enn å bare ha navnet sitt på draktene
til Nesodden. De er med på å arrangere fotballskole og cup- i
tillegg støtter de priser til ildsjeler i Nesodden-fotballen.

N

ordea ble for 2009 ny hovedsponsor og samarbeidspartner for
Nesodden fotball.
- Fotballen på Nesodden er en offensiv
klubb samt at de har verdier som vi i
Nordea kjenner oss igjen i. Dette var
hovedgrunnen for at Nordea ønsket et samarbeid med klubben, forteller banksjef
Paal Sprakehaug hos Nordea. Som Nesoddenbeboer har han selv erfart at klubben er veldrevet og godt styrt. Etter ca ett
år er han godt fornøyd med samarbeidet.
- Vi har en god dialog med klubben, og
relasjonen er avgjørende for vår suksess,
forteller han.

Langsiktighet

Sprakehaug legger ikke skjul på at motivet også er økonomisk.
- Nordea ønsker nye kunder. Gjennom
vårt aktive samarbeid når vi ut til mange i
lokalbefolkningen og kan invitere Nesodden Fotballklubbs medlemmer inn til
personlig møte med oss. Vi har allerede
sett at flere har byttet bank til Nordea, og
det er vi svært fornøyd med, sier han.
Paal Sprakehaug understreker viktigheten
av å tenke langsiktig i et slikt samarbeid.
- Vi kommer til å evaluere avtalen i disse
dager, og vår intensjon er at det skal være
en vedvarende avtale. Nordea er av den
oppfatning at begge parter får en bedre
effekt av samarbeidet. Dette gir god
forutsigbarhet og langsiktighet, forteller
han.

Paal Sprakehaug og Lars Smith synes samarbeidet
mellom Nordea og Nesodden har startet bra

Formidabel synlighet

Nesodden er i godt selskap med sin avtale
med Nordea.
- Fotball er en av de viktigste idrettene
vi ønsker å satse på. Store klubber som
Vålerenga, Lillestrøm, Lyn, Ullern og
Røa er klubber vi allerede har et sa-

Skiftet til Nordea
Petter Rustad er en av NIFs medlemmer
som har byttet til Nordea etter at banken
ble hovedsponsor.
- Jeg hadde bestemt meg etter at Nordea
ble samarbeidspartner, for å bytte til den
banken så lenge jeg ikke kom til å tape
penger på det. Det viste seg at jeg til og
med sparte penger på det, og da var det
ingenting å lure på, sier Petter, som er
lagleder for G96-laget til Nesodden.
Han anbefaler andre medlemmer av NIF
til å gjøre det samme.
- Jeg anbefaler alle å ta en prat, ja. Det
tar bare fem minutter, og så kan man
vurdere det opp mot den bankforbindelsen man har fra før, sier han
Han mener at det er vinn – vinn for alle
om flere gjør som ham, og skifter til
Nordea om det gir dem like bra eller
bedre vilkår.
- Det er hyggelig å gi noe tilbake til
hovedsamarbeidspartneren, og dersom
Nordea opplever at flere skifter til dem,
så føler jo de at de får noe tilbake for

avtalen og det kan jo bety en forlengelse, sier han.
Som lagleder for G96 har han sett at
Nordea har vært en synlig og aktiv
samarbeidspartner, og setter pris på det.
- De har vært veldig synlige på cuper,
og man ser dem hele tide. De er med
når det skjer, og de bidro kraftig til å få
til elitecupen. Jeg synes de stiller veldig
opp, slår han fast.

Kjetil Hallberg ønsker Petter Rustad
velkommen som Nordea-kunde. Sønnen
Christian og vennen Jakob er med

marbeid med i Oslo-området. Selv om
samarbeidet med de store klubbene er
viktig for oss, er kontakten med lokale
klubber som Nesodden viktig for å få
nærhet og relasjon til eksisterende og nye
kunder. En annen faktor som kan være
bra for næringslivet på Nesodden, er å
kunne skape nettverk via sponsorpoolen
til Nesodden Fotball. Dette har vist seg
svært vellykket for Nordeas øvrige samarbeidspartnere, sier han.

Nesodden 3

Med nærhet til våre kontorer i Oslo og
Follo har Nesodden-befolkningen kort vei
til våre rådgivere.
- Ja, vi er jo en del av lokalsamfunnet,
med 12 – 15 prosent av markedet. Fotballen, og profileringen gjennom den, er i så
måte en god døråpner for oss hvor vi når
svært mange. Dette gjelder både utøvere,
barn og deres familier, forteller han.
Han bor som nevnt selv på Nesodden og
med seg på laget har han dessuten kundeansvarlig Kjetil Hallberg. Hallberg har for
øvrig selv over 100 kamper for Nesodden, og spiller i dag for tredjelaget.
- Han har ansvaret for Nesodden-avtalen.
God kjennskap til klubben og markedet
gjør han godt rustet til å følge opp kundene der ute, forteller Paal.
.

Eliteturnering

Nordea har vært med på å arrangere
fotballskoler og er med på de fleste av
fotballens arrangementer. I helgen var

de dessuten hovedarrangør av sin egen
turnering, Nordea Elite turnering for G95,
G96 og G97.
- Den turneringen passer oss som hånd i
hanske. Vi er sponsor for flere av klubbene som kommer. Når vi ser at både
Lyn, Ullern, Røa, Vålerenga og Nesodden
vil være tilstede, er dette veldig hyggelig
for oss, sier han.

Berømmer samarbeidet

Nesodden IF på sin side er veldig glad for
Nordeas engasjement.
- Det hadde ikke vært mulig å arrangere
en slik cup uten dem. Vi så at det var et
behov for en sånn cup på det alderstrinnet, hvor de beste lagene i Oslo og omegn
kan samles, og håper dette kan bli et årlig
arrangement sammen med hovedsponsoren vår, sier sportslig leder i NIF fotball,
Lars Smith.
Han kan nesten ikke berømme samarbeidet nok, og er veldig glad for at
samarbeidspartneren er så flink til å bruke
samarbeidet.
- A-laget er jo spydspissen i samarbeidet,
men Nordea er involvert i flere aldersbestemte lag også. Avtalen omfatter blant
annet at de har gitt vester til hele klubben, og de har logoen sin på fire hundre
drakter og gensere til alle medlemmene.
Nordea er ikke en bare en sponsor som
putter penger inn i Nesodden, de er en
samarbeidspartner som sørger for nytt og
fint utstyr til både bredde og topp, på alle
nivåer, sier han fornøyd. ■
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Har trua på opprykk
Nesoddens to tidligere trenere, Jan Peder
Jalland og Hans Erik Eriksen, har stor tro
på at Nesoddens A-lag kan ta skrittet opp i
andre divisjon om de gjør ting rett.

I

høst rykket Follo opp i Adeccoligaen
med Hans Erik Eriksen som trener,
mens Jan Peder Jalland ble ansatt som
heltidstrener på et av Tippeligaens beste
ungdomslag. Begge gir Nesodden mye av
æren for at de har hatt suksess.

God start

- Tiden min i Nesodden vil jeg si var en
kjempefin tid, veldig utviklende og et flott
sted å være. Det er masse varme mennesker
rundt klubben, og for en som har lyst til å
bli trener var det en flott tredjedivisjonsklubb å forberede seg for større oppgaver
i, sier Hans Erik Eriksen.
Eriksen kom til Nesodden som spillende
trener i 2005, og tok klubben opp i første
forsøk. Han ble et år til, før han tok over
Follos juniorspillere i 2007 og Follos
A-lag i år. Follo rykket som kjent opp i
Adeccoligaen i år, og dermed har han
greid kunststykket med å rykke opp i
første sesong med begge klubbene han
har vært trener for. Og grunnlaget la han
altså her i 2005.
- Ja, det var fin ballast, og en god start
for meg i forhold til trenerkarrieren min.
Jeg føler at mitt bidrag til Nesodden
først og fremst var at jeg fikk inn en viss
type treningskultur, å få folk til å ønske å
trene, sier Eriksen.

Grunnmur

Han har fortsatt god kontakt med gamle
kompiser i Nesodden, og har holdt et øye
med hvordan det går med gamleklubben.
- Ja, det gjør jeg. Jeg følger med i større
eller mindre grad, og har god kontakt
med folka der. I år har jo Nesodden vært
i samme pulje som rekruttlaget vårt, og
da har jeg jo fått med meg det meste, sier

Hans Erik Eriksen tok Nesodden opp i tredje divisjon.

Jan Peder Jalland følger med
på gamleklubben

han.
Han har tro på at Nesodden skal kunne nå
målet om opprykk til andredivisjon om
de gjør tingene rett framover.
- Jeg tror de er i ferd med å bygge en
grunnmur, og om de greier å ha en god
nok spillerstall som ønsker å ofre nok til
å bli nummer en, så kan de ta det neste
steget. Det er stor forskjell på å bli nummer en og nummer to, men de har kompetanse som er god nok for å lede laget,
og de har et bra anlegg på plass, forteller
Follo-treneren.
Han advarer om at man ikke må være for
snille, bare fordi man har et godt miljø.

- De må være dønn kyniske i valgene,
og ikke alltid være bestekompiser. Det
er masse hyggelige folk der, men man
mp ikke være redd for å velge klubbens
beste, sier han.

de forsto spillet bedre. På slutten av sesongen vant vi elleve av tolv kamper, og
spilte over evne med masse unge, lokale
spillere. Jeg følte at jeg hadde en god tid
der, forteller han.

Over evne

Oppdatering

På den andre siden av Nesodden, vestover til Bærum, har Jan Peder Jalland
blitt fultidsansatt som spillerutvikler og
juniortrener for Stabæk.
- Jeg har ni – ti økter med en gruppe
spillere, i en stor og profesjonell klubb,
og en spillestil i tråd med egen filosofi.
Det er en klubb med mange dyktige mennesker og et godt fagmiljø. Jeg er veldig
godt fornøyd, strålende fornøyd, forteller
Jalland.
Det samme kan han i grunnen si om tida
i Nesodden.
- Ja, den var veldig god. Vi fikk fram
noen unge spillere som tok store steg,
utviklet fotballkunnskapen deres slik at

Nesodden Torghandel
Ski- og fotballfamilien Pedersen ved Nesodden Torghandel as støtter idretten på Nesodden!

Trenger du blomster
eller ved, du får alt
på ett sted
Bråtenveien 37,
1458 Fjellstrand
Tlf. 66 91 80 48

På bilde fra venstre: Jonas fra G-96, Kornelius fra
G-98, Lucas fra microgutta og Jesper fra G-99

Også han forsøker å holde seg oppdatert på gamleklubben, selv om kampene
gjerne konkurrerer med egne kamper og
trening.
- Amta er dessverre litt dårlig på å oppdatere på nett, men jeg har fått litt oppdateringer av Even og Lars. Jeg kommer alltid
til å følge med på hvordan det går med
dem, sier han.
Han er enig med Hans Erik i at læringskurven var bratt, og erfaringen viktig,
som trener i Nesodden.
- Ja, det kan du si. For både Hans Erik
og jeg gjaldt det jo at klubben var såpass
ung, og det var en stor jobb som måtte
gjøres. Nå er det blitt en veldig bra klubb
som er skjerma i forhold til egne spillere,
som har mange gode tanker og ideer og
Lars som en god pådriver. Even er en
kjempetype som har en god trenerkarriere
foran seg, forteller han.

Kan rykke opp

Han har også noen gode råd å komme
med til gamleklubben.
- Det er bra sosialt der, og det er viktig for å lykkes, men en nøkkel blir å
planlegge langsiktig. Og kanskje få til et
samarbeid med Nesodden Videregåede.
Det er mange som går på Wang, men
får du dem over til Nesodden, med et
fotballtilbud på videregående skolen hvor
trenerne kan være involvert, så tror jeg
det kan bli kjempeviktig, forteller han, og
legger til at opprykket godt kan komme
allerede neste år.
- Det er avhengig av avdelingen de kommer i. Hadde de kommet i Lommedalens
avdeling i år hadde de garantert vunnet,
og de kommer til å være blant favorittene også neste år. De har tatt store steg
de siste årene, de tar vare på og videreutvikler de unge spillerne sine, og har fått
en god treningskultur, avslutter han. ■
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Siste stopp før Nesodden
Hannibals hybel er inne i sitt 23 år på Aker
Brygge, og daglig leder Tom Erik sier de aldri
hadde greid det uten Nesoddenfolket. Derfor
vil han gi litt tilbake.

N

år Aker Brygge åpnet i 1986, var
Hannibals Hybel en av utestedene
som forsøkte seg.
- De første åra var det nesten bare folk fra
Nesodden som holdt liv i sjappa om vinteren. Jeg vil vel nesten tro at de sto for 80
prosent av omsetningen, forteller han.
På den tiden var det vanskelig å holde
vinteråpent, og Hannibals gikk i underskudd hele vinteren men holdt seg flytende
på grunn av sommerinntektene. Og altså
Nesoddenbeboerne.
- Vi føler jo at vi er en slags lokalpub for
Nesodden, og derfor har vi valgt å bruke
markedsføringa vår på Nesodden, gjennom
fotballen, sier han.

Venterommet

De sponser først og fremst A-lagsfotballen,
men er også med og støtter revyer og andre
kulurarrangement.
- Vi har jo først og fremst et voksent publikum, og derfor har vi valgt fotballen fordi
det treffer et voksent publikum og ikke
minst fordi jeg har en genuin interesse for
fotball, forteller Tom Erik.
Også i dag er andelen Nesoddenboere som
fyller opp Hannibals Hybel, spesielt på
vintertid, betraktelig.

- Jeg har ikke noe nøyaktig tall, men tror at
det er omtrent 30 – 40 prosent av omsetningen som ligger i folk fra Nesodden
som er innom ”venteommet”. Det er jo en
betydelig andel, sier han, og legger til at det
idag er gode tider hele året.
- Ja nå driver vi i overskudd året rundt,
forteller han.

Omlegging

Han har selv aldri bodd på Nesodden,
men føler at han er godt kjent med området
likevel.
- Etter å ha drevet pub her i 23 år har jeg
knyttet mange kontakter på Nesodden. Vi
har et trofast publikum derfra, sier han.
I år har Hannibals Hybel forandret utseendet, og pusset opp, og tilbyr lokaler som er
mer oversiktelig.
- Vi stengte ved juletider i fjor, og åpnet
igjen før Påske. Vi har gjort om totalt, med
bedre bruk av beliggenhet, en mer oversiktelig bar og mer utsikt, sier han.
Tilbakemeldingene har vært gode, og Tom
Erik håper å kunne fortsette å være siste
stopp før Nesodden, eller første stopp fra
Nesodden, i mange år til.
- Ja, folk fra Nesodden er alltid velkommen
til å benytte venterommet, sier han. ■

Fra kunstgress til containere
Som leder av idrettsutvalget spilte Øyvind Degnes en viktig rolle
når NIF fikk på plass kunstgresset på Berger. Som leder for Container Norway er han fortsatt en bidragsyter for fotballen.

V

i liker idrett, synes fotball drives
på en OK måte og føler at det
er hyggelig å gi noe tilbake til
bygda. Vi har vel til og med en container
som vi har lånt dem, eller som vi har solgt dem eller leier ut til en utrolig lav pris,
forteller Degnes smilende. Både han, og
de tre andre ansatte i Nesoddenkontoret
av Container Norway er aktive i mye
frivillighetsarbeid på Nesodden, og synes
det er veldig greit å bidra der de kan.
- Vi sponser skolemusikken, ved å leie ut
containere til kostpris når de har loppemarked, vi låner ut lastebil til speideren
og så er jeg leder av Nesodden Folkeopplysningsråd, og skal dele ut en kulturpris
for 2009. Og så sponser vi vel balletten
også, gjør vi ikke det? spør han ut i
kontorlandskapet, og får bekreftelser av
Line Katrin Rødseth, som på Container
Norways hjemmesider står omtalt som
”Kvinnen bak alt”.
- Det går mange tusenlapper til frivillighetsarbeid, det er et under at vi ikke
går på en skikkelig budsjettsprekk, ler
han.

Øyvind var svært delaktig da det
ble kunstgress på Berger

Utleie og salg

Sammen med Arne Norsted og Lasse
Kalberg utgjør Øyvind og Line Katrin
hovedkvarteret i Container Norway, i

tillegg har de et Oslo-kontor med
ytterligere fire ansatte.
- I tillegg leier vi inn andre
tjenester, både personer og utstyr.
Som containerbiler og andre ting,
forteller han.
Ved siden av å låne bort utstyr
til Nesoddens mange frivillige,
er hovedgeskjeften utleie og
reparasjon av containere.
- Kundene våre omfatter forsvaret, industrien og bygg &
anlegg, eller alt mulig av firmaer
egentlig. Her på Nesodden hadde
vi en container som blomsterbu
på Tangen i sommer, vi har leid
ut til Veidekke og Nav. Galleri
Risberg skylder oss faktisk et
maleri. Men det er ikke vanlig
at vi tar den slags betaling, altså.
Stort sett er det snakk om utleie,
men i tillegg selger vi en og annen slenger, sier han.
At det er penger i det, forteller omsetningen fra i fjor det meste om.
- Container Norway omsatte for 35 mil-

lioner, i tillegg har vi et firma som driver
med paller som omsatte for ni millioner
og ATC, et containerfirma for offshore,
som omsatte for 55 millioner, forteller
han.

Viktig brikke

Container Norway holder til på Svestad
brygge, hvor de blant annet har bygd
en containerrigg hvor Falck Nutec har
treningssenter.
- De har kurs i å håndtere kritiske situasjoner, og de bruker conainerne våre
når de skal øve seg på å ta seg gjennom
mørke og røykfylte ganger, forteller han i
det han viser fotballavisa containerne.
Mens vi tar bilder for avisa oppe i containerne, forteller han om hva som gjør
det så spesielt å jobbe med containere.
- Alt kommer i containere fra et eller
annet sted. Det er et sært produkt, og en
viktig brikke i handel, import og eksport.
Og de er identiske over hele jorda. De
kommer i noen varianter, men festene,
hjørneklossene, passer overalt, avslutter
han. ■
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«I fjor holdt
vi banen
åpen hele
vinteren»

Baneansvarlige
De passer på at alle baner på Nesodden er spillbare, og i fjor holdt
de KGB åpen mens alle Oslos baner var stengt på grunn av snø.
Fredrik Ødegård, Kenneth Kristiansen og
Johnny Carlstad har ansvaret for å holde
Nesoddens mange fotballbaner klare
for spill. Under kyndig oppsyn av leder
Bjørn Askautrud.
- Hvor mange baner? Vel, Tangen,
Alværn, Fjellstrand, Jar ... det er vel 10
-12 baner i alt. De skal holdes i orden, de
skal merkes og ryddes for alle brukere.
Både organisert og uorganisert idrett,
forteller Fredrik.
- Et stort problem er faktisk bilkjøring
på kvelden. Det kommer ungdom med
nye førerkort og bruker banene til å
kjøre omkring, sier Kenneth.

Vaktsystem

Gutta har kontor, eller varmestue, med
garasje på Bergerbanen, og her holder
de det gående.
- Vi har mange faste rutiner, mye av det
sesongbetont, og det går på vedlikehold
og skjøtsel, gressmatta skal holde i
orden og om vinteren må vi brøyte, sier
Fredrik.
- Vi har et pelletsannlegg som må fyres
opp om vinteren. Hittil har vi faktisk
ikke måtte kaste inn håndkledet en
eneste gang. Da er det rydding hele
tiden, og vi bor nesten i traktoren. I fjor
holdt vi åpent hele tida, også mens de
måtte stenge i Oslo, forteller Kenneth.
Da holder de gående omtrene døgnet
rundt.
- Vi jobber i skift, i et vaktsystem med
fire personer, sier Johnny.
- Det eneste som skal til for at vi setter
foten ned, er om det er tett snøfall.
Ellers skal vi greie å holde det åpent i år
også, sier Fredrik.

Forståelse

Årets sesong har gått nærmest
upåklagelig for seg, til tross for at det er
brukere i alle aldersgrupper, turneringer
og treninger.
- Noen ganger har det vært hektisk,
spesielt når det er miniputter og de minste
som spiller. 5’er-fotball og 7’er-fotball.

Da sitter vi ikke ned i to minutter. Alle
baner er i bruk. Da kan vi ha det gående
fra morgen til 23 om kvelden.
Sportslig leder Lars Smith er full av
lovord, og vil gjerne berømme gutta for
arbeidet med banene.
- Jeg veit hvor mye arbeid som har blitt
gjort, og vi har et flott samarbeid. Vi har

et fantastisk anlegg, og setter pris på
arbeidet som blir gjort. Utfordringen er jo
at vi vil holde på hele tiden, og de trenger
å vedlikeholde, sier han.
- Vi får jo en del kritikk når vi må stenge
banene, men matta må ha litt fri den
også. Akkurat som fotballspillere. Vi må
blant annet klippe gresset to ganger i uka,
strigle banen, dyplufte og sanddresse
banene, og håper på forståelse for det,
sier Kenneth og Fredrik.
- Kunstgresset har avlasta de andre
banene, og det er flott å kunne tilby et
helårsanlegg. Det kommer nok til å bli
noen ganger hvor vi lurer på om det går.
Folk forventer grønt og varme. Men vi får
skryt for at vi har fått det til hittil, og det
vokser vi på, sier gutta.
Gutta bruker selv banen, både når de
har en ukentlig trening med kommunens
vaktmester, og ikke minst under årets
høydepunkt, kampen mot brannvesenet.
- Vi trenger ikke gå nærmere inn på
hvordan resultatet pleier å være, men det
er høydepunktet, ja. Det er veldig bra for
arbeidsmiljøet, og uten tvil årets viktigste
kamp på KGB, sier Fredrik.
- Vi lar dem vinne, så klart, vi må jo
spille på dem selvtillit, legger Kenneth til.
Vi lar Lars Smith få siste ord.
- Vi er stolte av anlegget, og arbeidet som
blir lagt ned for å holde det i gang, og
selv den mest skeptiske politiker ser jo
at dette er den beste investeringen de har
gjort, sier Lars Smith. ■
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Urtehagen

På Nesodden eldste
tettsted Fjellstrand
bygges framtidens
boligområde.
Urtehagen ble påbegynt for snart to år
siden, og siden i fjor sommer har 38
familier flyttet inn i miljøvennlige hus i et
svært barnevennlig område av Nesodden.
- Det er en del Nesoddenfolk som har
flyttet tilbake fra byen, gjerne med de
første barna, i den fasen av livet, men
vi har også eldre mennesker her. Det er
en god variasjon på alder her, forteller
Øystein Hjelseth, daglig leder i Bo Klokt
og ansvarlig for Urtehagen-boligene.
- Faktisk er det mye fotballfolk som har
flyttet inn her også, sier han.

Miljøvennlig

På området finnes det leiligheter fra 70
kvadrat, via rekkehusenheter på 80 og
96 kvadratmeter til kjedete eneboliger på
144 kvadratmeter, og det skal bygges 22
boliger til.
- I tillegg har vi det som skal være
Nesodden eldste hus, fra 1730-tallet,
som er renovert og skal selges, en
visningsbygning og en leilighet som
ikke er flyttet inn i enda. Til sammen 63
boliger, sier han.
Enhetene, alle Myresjöhus bygget etter
svensk isolasjonsstandard, har langt bedre
energiøkonomi enn man er vant med i
Norge, og er altså svært miljøvennlige.
- Det er 25 millimeter isolasjon i
veggene, og 45 i taket, og det gjør at de
er forbruker så lite energi som mulig.
Dessuten er husene produsert på fabrikk,
der alle konstruksjonene blir laget ferdig
i fabrikken, fraktet hit og montert på to

Øystein Hjelseth synes det er verdt å
støtte den lokale fotballen

dager. Det betyr at det blir minimalt med
fuktighet, og at det er lite stoffer som
blir eksponert for vann. Noe som kan gi
grunnlag for et dårlig inneklima, forklarer
Øystein, og legger til at også kvaliteten
blir bedre når det hele er laget i 20
graders varme med godt lys.
Inne i husene er det også høy standard,
med parkett, fliser, varmekabler og peis,
samt HTH-kjøkken i alle enheter.
- I tillegg er det ekstra takhøyde i
boligene, noe som gir mer rom, sier han.

Fellesområder

Det er ikke bare selve enhetene, og
utstyret de kommer med, som holder høy
standard. Også på utearealet er lagt vekt
på kvalitet.
- Vi har satsa mye på utearealet. Vi er i
ferd med å gjøre det ferdig utvendig, vi
har rullet ut gress, plantet hekker og lagt
belegningsstein. I tillegg har vi bevart
et område på midten som står urørt
med lyng og furu, hvor vi har laget en
lekeplass for de minste med benker for
foreldre, forteller Øystein Hjelseth.

Han forteller at det har vært viktig både
med en privat sone og en sosial en.
- Det er store fellesarealer, og vi har fått
landsskapsariktekt Lars Fischer til å tegne
på det og husplasseringen. Det har gitt
svært gode uteforhold, og vi har sett på
uteområdet som et helt områder hvor
variasjonen ikke blir for stor fra enhet til
enhet. Da vil det være hyggelig å legge
gåturen innom Urtehagen også, sier han.
Med sin plassering midt i skogen, og rett
ved siden av skolen, er det tilrettelagt
barnefamiliene.
- Det er virkelig tilrettelagt de minste.
Ved siden av fellesområdene, er det
skogen for de litt eldre barna, og vi har
bygd en fotballbinge der. Det ligger i
en blindvei, og foreldre skal ikke trenge
å være bekymret over trafikken, sier
han, og legger også til at det kun er 15
minutter til Fjellstrand bad.
- Det fineste badeområdet på Nesodden,
slår han fast.

vi med og bidrar, sier han.
Det er altså Bo Klokt som bygger på
Fjellstrand, og da kan det være verdt
å nevne at den andre eieren i firmaet,
ved siden av Øystein Hjelseth, er
entrepenørselskapet Øie hvor Per Berg er
investor. Per Berg og Øie eide inntil nylig
Lillestrøm SK.
- Selv har jeg hatt begge barna i
Nesodden fotball, jeg bor her ute, og har
sett med egne øyne hvor godt fotballen
er organisert. Hvor viktig det sosiale er,
at det ikke nødvendigvis bare handler om
elitefotball men også bredde. Vi ønsker
å gå hånd i hånd med det sosiale som
idretten er, det er hovedpoenget med
samarbeidsavtalen, avslutter han. ■

Breddefotball

Urtehagen har mer å gjøre med fotballen
på Nesodden enn å huse et og annet
medlem av Nesodden IF, i år har de blant
annet vært hovedsponsor for Nesoddens
juniorlag, jenter.
- Jentene har vært på dugnad her, og
vært med på å holde orden, mot betaling
selvsagt. Vi er fullt ut representert på
draktene deres, noe er en grei måte å
reklamere på. Det forsvarer nok ikke
prisen vi betaler, men vår tanke er jo
heller at vi ønsker å gi litt tilbake til de
ideelle organisasjonene. Vi er en del av
det lille næringslivet på Nesodden, og
da er det naturlig for oss å støtte opp.
Sånn jeg ser det er fotballen på Nesodden
godt organisert og veldrevet, og
fotballen har en tung hånd på den sosiale
infrastrukturen. Ved å gi penger til NIF,
som de gir videre til barneidretten, så er

STØTTER BREDDEN
- Vi som er involvert i Fotballen på
Nesodden syntes det er fantastisk
at Øystein Hjelseth ved Urtehagen
as/BoKlokt as har støttet bredden
i både organsiert og uorganisert
fotball på halvøya. Utover støtten de
har gitt til junior jentelaget og utstyr
i vår sportspakke er det ikke til å
stikke under en stol, at fotballbingene på både Alværn og Fjellstrand
ikke kunne vært bygget uten deres
økonomiske bidrag. Det kalles vi
helhetlig tenking for nærmiløet, sier
Lars Smith
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Nesoddens dommere
Nesodden har et tredvetall dommere i
stort og smått, hvorav fem er autoriserte
og kan dømme 11-er fotball. Siste tilskudd
er 17-åringen Christian Torgersen.

A

nsvarlig for
fotballdommerne
på Nesodden,
Reidar Thomassen, holder
kurs to ganger i året, først
og fremst med tanke på å få
dommere som kan dømme
i de to store turneringene
som blir arrangert på
Nesodden, på våren og
høsten. Han driver med
dommerutvikling for
Oslo fotballkrets, og kan
fortelle at det er mulig å
nå langt som dommer, på
et høyere nivå enn selv det
Nesoddens A-lag er på.
- Vi har jo en dommer i
Adeccoligaen, Trygve
Kjensli, fra Nesodden. Han har gjort det
skarpt, og var sist i aksjon i storkampen
mellom Hønefoss og Sogndal, som
jo avgjorde hvem som rykket opp i
Tippeligaen. I tillegg har vi en dommer
som dømmer i tredje divisjon, Kim
Thomas Klevengen og fire som dømmer
på lavere, aldersbestemt nivå, forteller
han.

Høyt nivå

I år har en av de sistnevnte, 17 år gamle
Christian Torgersen, blitt autorisert for
11-er fotball.
- Det skjedde etter påtrykk fra meg, mens
han enda bare var 16 år, forteller han.
Christian på sin side håper å kunne nå
langt som dommer.
- Det er målet. Å kunne dømme på så
høyt nivå som mulig, forteller han.
At det er en dommer i klubben som har
nådd Adecco-nivå, synes han er veldig

To av Nesoddens dommere, Trond
Stagrim og nykommer Christian
Torgersen

Reidar Thomassen

inspirerende.
- Ja, det er klart det. Det viser at det er
mulig, sier han.

Habile dommere

De aller fleste som er gjennom
dommerkursene i Nesodden fotball nøyer
seg imidlertid med å dømme 7-er fotball,
for de mange aldersbestemte lagene på
Nesodden.
- I år har vi hatt 20 stykker, hele ni
av dem fra jenter 14-laget. De var
med på samme kurs, og det var mye
fnising underveis, men i de har hatt
det mye moro i etteritd, og de har vist
seg som habile dommere med stor
fotballforståelse, forteller Reidar.
Han sier at det er et problem at de fleste
kamper på av den nær sagt alle nivåer
spilles på de samme dagene, i og med at
de fleste av dommerne selv er på ulike
lag.
- Dermed blir det ofte til at kampene

vi trenger dommere i, kræsjer med når
dommerne selv har kamper eller trening,
og det utelukker jo en del. Hadde det vært
sprett litt mer utover uka, ville det vært
lettere å få folk til å dømme. Nevnte ni
jenter trener for eksempel hver onsdag
klokka 18, og da er det vanskelig å få
dem til å dømme kamper på onsdager,
forteller han.

Godt miljø

Til slutt oppfordrer han flere til å ta
dommerkurs, det er en bra erfaring å ta med
seg, og Nesodden trenger alltids ungdom
som kan stille opp.
- Det gir en fin innsikt, mer disiplinerte
spillere og man får større forståelse for
regelverket, forteller han.
Og det skal være liten grunn til å bekymre
seg for overivrige foreldre som står på
sidelinja og roper.
- Jeg synes vi på Nesodden har et bra
miljø for å godta dommeravgjørelser, selv

Trygve Kjensli

om det sikkert er noen som kan oppleve
en frustrasjon der og da. Men det jeg har
sett, så er det stort sett god oppførsel blant
tilskuere og foreldre, forteller han.
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Tar gjerne en

fotballprat
Som fotballspiller
rakk Rune Lauritzen
i perioden 1981 1995 å spille 154 Alags kamper for NIF.
I dag driver hans som
rørlegger på Nesodden og i Frogn.

E

tter 14 flotte år hos firmaet Tage
Jensen AS besluttet sjefen hans,
Bjørn Jensen, å trappe litt ned
på arbeidsmengden og bedriften, og da
måtte Rune gjøre ett valg.
I januar 2007 etablerte Rune firmaet
Nesodden Rørleggerservice AS med ett
godt nettverk i Nesodden, Fagerstrand
og Skaubygda, spesielt gjennom fotballgruppene, har bedriften vært en positiv
opplevelse fra dag en.

Fotballprat

- Det er ingen tvil at jeg trives og ønsker
å arbeide mest mulig lokalt, sier Rune,
som gjerne kombinerer arbeidet med en
hyggelig fotballprat, hvis anledning byr
seg.

Fra midtbanen

Hva er ditt største fotball minne fra

fotballkarrieren og 154 kamper på
Nesodden?
- Utover mange hyggelige turer og
treningsleire, så sitter det friskt i minnet
målet jeg scoret på Berger stadion fra
midtbanen, på halvspretten … (red.
anm. det diskuteres fremdeles blant hans
tidligere lagkamerater om det målet var
en klarering eller ett velplassert skudd).

Vurderer comeback

- Det er bare å ta kontakt for fagmessig
godt utført arbeide, både fotballfolk og
andre, sier Rune.
Avslutningsvis kommenterer han tørt at
han vurderer ett comeback på Nesodden sitt A-lag, nå som han skjønner at
jaktkompis Jens Ingvoldsen har flere Akamper enn han selv på statistikken. ■

24

ff tballavis

