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Vi er alle fra
Vål’enga
Høsten er «over oss» og sommerferien slutt for de
fleste. Mange medlemmer har vært på organiserte
idrettsaktiviteter/treningstilbud i ferien også, noe
som er et godt alternativ til kommunens sommerskoler og eller aktivitetsskolen.
Vi har fått ny redaktør i Vålerenggutten etter årsmøtet, og det virker som om han
har startet på jobben med iver og engasjement sammen med en rutinert redaksjon.
Årsmøtet vårt i mai vedtok å videreføre Vålerenggutten, men av økonomiske årsaker
gi ut færre nr med færre sider. Det betyr nye utfordringer for en redaksjon med mye
på hjertet, og for foreningen i forhold til å komme ut med budskap og informasjon.
Arbeidet med å få oppdatert nettsida vår blir ekstra viktig.
Det er særlig tre viktige arbeidsoppgaver som venter på nytt styre i VIF.
• Videreføre merkevarearbeidet og «passe på» logoen.
• Nedsette og få i arbeid et anleggsutvalg.
• Få VIF-skolen i gang.
Disse sakene kommer til å stå på dagsorden på AU-møter og hovedstyremøter
framover. De er godt forankret i klubbene, det viste seminaret i juni på Jordal oss. På
ekstraordinært årsmøte 1.september i år vedtok Vålerenga Fotball å skille ut elitev
irksomheten som en egen klubb, Vålerenga Fotball Elite. Klubben ble stiftet samme
dag, og den er opptatt i VIF-allianse. Dette var en god test på alliansen som organisasjon, dette gikk både raskt og uten store problemer. For foreningen/VIF blir det viktig
å få gode samarbeidsflater til begge eliteklubbene vi nå har i alliansen, og hovedstyret
har startet et arbeid med å utarbeide samarbeidsavtaler med disse to klubbene, bla.
pga behovet for sikkerhet rundt merkevaren, royalties og andre økonomiske forhold.
Anleggsutvalget blir oppnevnt i løpet av september, alle klubbene blir invitert
til å delta her. Første jobb de vil gjøre er å lage en status på anleggssituasjonen for
klubbene våre som utgangspunkt for å jobbe fram anleggsplan for VIF. Vi mener at
en samlet allianse på vår størrelse står sterkt når vi fremmer krav på dette området.
VIF-skolen er planlagt å ha første samling første uka i november.
Brakka er snart ferdig oppusset, stor takk til Roar Haglund som har ledet arbeidet, og til alle som har bidratt med mindre og større arbeider. Fotballen har vært
«plassjefer» og har bidratt til gode avtaler og logistikk rundt jobbingen. Økonomiske
bidrag er mottatt fra Tippens Fond, Aldermannsligaen, Klanen og Dameligaen.
Uten disse bidragene hadde vi aldri fått dette til. – Tusen takk!
Vi går spennende tider i møte både sportslig og driftsmessig i klubbene våre,
lykke til !
Hanne Finstad
Leder av Vålerengens Idrettsforening

Jubileumsboka, nå kr 250!
Sikre deg VIFs 100 års jubileumsbok, første bok om en
idrettsforening skrevet av en faghistoriker, Finn Olstad.
Og første bok som inneholder alle 100 år, ikke bare 99 år,
med bilder fra jubileumsfeiringa.
Kjøpes hos Sjappa på Helsfyr, eller send en epost til
ove@bengt-berg.no.
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REDAKTØRENS SPALTE

Ny redaktør
Det lå ikke i mine framtidsplaner at jeg 47 år etter at jeg sist var redaktør i
Vålerenggutten, igjen skulle bli redaktør. Jeg takker for tilliten, og tenker ikke på om
det hadde vært mer naturlig at en yngre i stedet hadde tatt den oppgaven.
I ei tid med mye digital kommunikasjon, og der
postdistribuerte trykksaker blir dyrere og dyrere, er
det naturlig at det blir stilt spørsmål om det er verdt
å betale for å opprettholde en medlemsavis på papir
sendt rundt gjennom posten. Dermed blir kravene
til klubbavisas kvalitet og relevans enda større. Jeg
veit at mange medlemmer er klar til å gi beskjed når
de ikke er fornøyde med Vålerenggutten. Heldigvis
har jeg en engasjert og våken redaksjon til å hjelpe
meg til å gjøre avisa best mulig, og bedre.
Årsmøtet i VIF har ikke valgt en redaktør og en
redaksjon for å være «en klubb i foreningen» med egne synspunkter som hovedstyret må forholde seg til. Det er gjennom medlemsmøter og valgte styrer VIFs og klubbenes medlemmer
vedtar kursen framover. Men Vålerenggutten kan bidra til inspirasjon om fellesskapet og til
et grunnlag for vedtak på veien videre.
Utenom å gi et bilde av aktivitetene i mange av klubbene, har det vært et ønske med dette
nummeret å framheve allianseforeningen gjennom hovedstyret både som en hjelper og en
styrer av klubbene. For å følge opp det foreningens og klubbenes tillitsvalgte samlet seg om
på seminaret «VIF de neste 100 år» i mai.

Stadion – ferdig i 2017?
For det må den helst. Det er viktig for
stadionprosjektet at det står ferdig til
2017, for det betyr at stadion-driften
kan leie ut skolelokaler for et betydelig årlig millionbeløp til Oslo kommune.
Blir stadionanlegget forsinket, skaper det
også problemer for den leieavtalen som
det er opsjon på.
Avtalen er tenkt å vare i 25 år med
en ramme på 23 millioner kroner i året.
Med en nedbetalingstid på inntil 17 år,
skulle det også gi muligheter for en god
driftsøkonomi etter at lånet på byggekostnadene er nedbetalt.
Det kreves videre en tomeleiegaranti.
De totale kostandene ved bygginga har
utviklet seg til det bedre siden mars, nå
ligger anslaget for låneopptak på 340
millioner kroner.
Det er Vålerenga Kultur- og Idrettspark som står for det praktiske arbeidet
med stadion.
Stadion vil bli et breddeanlegg,
der 95 % av all aktivitet vil dreie seg
om breddebruk hver dag året rundt.

Elitelagets fotballkamper vil bare utgjøre
15 kamper i året. Av denne grunn vil
det fortsatt være breddeklubben i fotball
som står for framdriften av stadion
anlegget.
I forbindelse med OL-søknaden, er
det uvisst hvordan det blir med skøytebanen på Valle.

Den blir enten liggende der den
er, med tak over, eller flyttes nord
for Vallhall. Som noen vil ha lest i
Aftenposten, har også Vålerenga Ski
lansert et forslag om skitunnell for å
bruke av isproduksjonen til skøytebanen.
Vålerenga Ski har presisert at dette forslaget ikke må forsinke de to nye hovedanleggene. 
VÅLERENGGUTTEN 3
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EN FORELDER MENER

Her er Gutter 12 år satsningslaget i årets Norway Cup, rett etter å ha vunnet en av innledningskampene. Foran f.v.: Njegos Ljusic, Edonis Mulaj,
Sebastian Tengelsen, Daniel Gundersen, Nicolai Hauge. Bak f. v.: Elias Nybakk Benyoub, Ole-Tobias Brendeland, Fredrik Gysler Støa, Falk Michael
Fjellstad Larsson, Petter Danielsen, Florind Lokaj, Christoffer Myrvold Øverland, Trygve Solberg Aarstad, Ian Barobe.

H
S

Pappa Lars Erik Aarstad:

Tid og penger for sønn:
– Verdt det!
Tekst og foto: Ove Bengt Berg

Lars Erik Aarstad er far
til Trygve Solberg Aarstad
som spiller på Vålerengas
12 års satsningslag for gutter. De bor på Kolbotn og far
Aarstad var tidligere trener
for et lokalt fotballag. Men
da sønnen ville til et lag der
han i større grad kunne få
utvikle seg under kyndig
ledelse, blei det Vålerenga for
dem begge. Han synes det
er fint at minst ett lag i Oslo
by som har et så bra fotballtilbud for dem som ønsker
å bli bedre fotballspillere.
Omtrent ingen andre i Oslo.
På spørsmål mente han at for

eksempel Skeid ikke hadde et
sånt tilbud. Muligens Stabæk
og ett lag til vestpå utenom
Vålerenga.
Aarstad forteller at han
er imponert over måten
Vålerenga har organisert dette
laget. Det er både faglig godt
gjennomført med et gjennomtenkt treningsprogram.
Aarstad sier at Vålerengas
tilbud er fotballfaglig bra, og
at spillerutvikling er satt i
sentrum. Lederne er akkurat så tålmodige som de må
være, og tar alt steg for steg.
Aarstad ville også framheve hovedtrener Stephan
Danielsson og hans medhjel-

pere som har klart å skape
en god tone og en god felles
lagstemning blant spillerne.
Noe som Vålerenggutten
kan bekrefte ut fra sitt inntrykk, i tillegg til at han synes
12-åringene var imponerende
gode teknisk og måten de
organiserte seg på i kampen
mot Sveio som de vant 7-0.
– Laget har fellestreninger
tre ganger i uka, og jeg kjører
Trygve 4-5 ganger til Oslo
i uka hele sesongen, både til
treninger og til kamper. Det er
det verdt. Hadde jeg fortsatt
vært lokal lagleder i Kolbotn,
hadde det blitt like mye arbeid,
så dette er like greit.

– Men utgiftene da, hvor mye
er det riktig at skal en betale
for sine barns fritidsaktiviteter?

– For meg å være med på dette laget går det med fra 5 til
10 000 kroner i året, inkludert grunnavgift og tilleggsutgifter. Det er mange penger, men er egentlig ganske
rimelig når man ser hva man
får tilført av ressurser. Det
koster å ha barn i dag. At det
koster så mye å være med
akkurat dette laget, skyldes
jo at det er et satsningslag for
spesielt interesserte. Jeg vil
minne om at fotball i Norge
virkelig er et lavterskel idrettstilbud, sammenliknet med
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Resultater Vålerengas
20 lag i Norway Cup 2014
Vålerenga Unified

Lagleder for G12S, Thomas Støa med sine to sønner
Fredrik Gysler Støa og Aleksander Gysler Støa (barnebarn til tidligere landslagskeeper Ebbe Gysler).

Tre seire, en uavgjort og
ett tap før finalen mot
Åmotkameratene. Kåret til
vinner i finale A sammen
med Åmotkameratene.
Jenter 11 år

Fem, seire, ett tap

Jenter 13 år

Vant av tre gruppespillkamper, tapte første sluttspillkamp
Jenter 15/16 år

Hovedtrener G 12:
Stefan Danielsson.

Lars Erik Aarstad med sønnen
Trygve Solberg Aarstad

Vant én gruppespillkamp,
fire kamper i sluttspillet,
og tapte den femte mot
Rennebu på straffesparkkonkurranse
Vålerenga Kongeblå,
gutter 11 år

Sju kamper, sju seire!

for eksempel både langrenn
tida som Trygve). Da blir det
og særlig alpint. Så fotball
naturlige spørsmålet:
koster ikke så mye i Norge
vanligvis. Det er selvfølgelig – Jammen, da kan han jo
synd hvis noen av økonomis- også gå på ski for Vålerenga!
ke årsaker ikke kan være med Pappa Aarstads svar er drepende realistisk:
på et sånt opplegg. Men dette er et tilbud for dem som vil – Det er nok best at han går
for Oppegård, der de har et
satse, og som har kvalifisert
seg, det vil si har vist at de er ganske proft og lokalt oppgode nok til å få være med på legg!
denne satsninga.
Med all denne kostbare
vellykka og faktisk planmesJeg får også vite at Trygve
sige organiseringa for en
samtidig også er en av lan12-åring, blir det naturlige
dets beste langrennsløpere. I
spørsmålet fra «gamlehjemUngdomsbirken i år, 15 km
met» dette:
fra Sjusjøen til Birkebeineren
skistadion ved Lillehammer,
kom Trygve på 5. plass av 351 – Men dette organiserte livet
for en 12-åring, er det bra?
fullførende 12-åringer fra
hele landet. Enda han gikk på Har de ikke godt av å kjede
seg litt også?
feil ski. Med ei tid som ankermannen på Vålerenga Ski – Joda, og det blir det jo også
tid til, god tid, avslutter en
sitt stafettlag i 2012 neppe
fornøyd pappa Aarstad. 
hadde slått (ja, en 66-åring
gikk den etappen, to km kortere, på muligens nær samme

Vålerenga Superblå,
gutter 11 år

Fem seire, én uavgjort
kamp
Vålerenga Blått Hattrick,
11 år

Seks seire, én uavgjort

Vålerenga 12-års
s atsningslag, spilte i
13-årsklassen

Tre gruppespillseire, tapte
første sluttspillkamp.
Vålerenga 1, gutter 13 år,

Vant alle kampene i
gruppespillet, tapte tredje
gruppespillkamp mot
Mahare United
Vålerenga 2, gutter 13 år

Vant to av tre kamper i
gruppespillet, tapte første
kamp i sluttspillet mot
Neset med 4-0.
Vålerenga 3, gutter 13 år

Vant to av tre kamper i
gruppespillet, men tapte
andre sluttspillkamp mot
Tromsø etter straffesparkkonkurranse.
Vålerenga 4, 13 år

Èn seier, én uavgjort og ett
tap i gruppespillet, vant de
to første kampene i sluttspillet og tapte den tredje
mot Bratsberg.
Gutter 1, 14 år

Vålerenga Blåstormen,
11 år

Vant alle tre gruppe
spillkampene, vant den
første sluttspillkampen og
tapte den andre mot Vard
Haugesund.

Vålerenga Kings,
gutter 12 år

Tre tap, men likevel en
sluttspillkamp som endte
med 3-2 tap mot Høvik

Vålerenga Grønn,
gutter 12 år

Vant alle kampene i sluttspillet, tapte mot Hødd 1 i
første sluttspillkamp

Tre seire, to tap og én uavgjort kamp. (Slo Lyn 2 5-2,
akkurat som seniorlaget).

Fem seire, én uavgjort og
ett tap.

Fire seire, én uavgjort, ett
tap
Vålerenga Santos, 12 år

En seier, én uavgjort og tre
tap

Gutter 2, 14 år

Gutter 1, 15/16 år

Gutter 2, 15/16 år

Vant alle tre kampene i
gruppespillet, tapte fjerde
kamp i sluttspillet med 5-4
på straffespark etter 0-0 i
ordinær tid mot Søgne.
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DAMELAGET I FOTBALL
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Damelaget
– Etablert i Toppserien?
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Dans etter seieren mot Amazon Grimstad.

E
Vålerengas damelag senior ser ut til å klare
å etablere seg i Toppserien. Med et lite
budsjett arbeides og trener laget målbevisst
med innsats.

– Hvordan er de økonomiske
ressursene, og hvordan skaffes dere dem?

– Budsjettet vårt er på rundt
to millioner. Det er lite i forhold til Lillestrøms (LSKs)
budsjett på ti millioner kroTekst og foto: Ove Bengt Berg
eller seinere kommer sjansene, ner, men vi er glad for det
vi får. Foruten støtten fra
mente han. Noe som også
Vålerenggutten var til stede
Vålerenga Fotball, får vi støtskjedde, med et angrep som
på damer senior sin kamp
te fra forbundet, driver egen
førte til at laget fikk strafmot Amazon Grimstad i
dugnad og får sponsorinntekfespark. For det ble en kamp
august. Det var en kamp
ter på rundt en halv million.
som kan karakteriseres som
uten mange sjanser, men der
Vi har egentlig ikke noe vi
stillingskrig, hvor Amazon
Vålerenga til slutt vant med
Grimstad spilte veldig defen- kan kalle et lønnsbudsjett for
1-0 etter skåring på straffespillerne, heller et budsjett
sivt og kjempet ekstra for å
spark. Innhopperen Emilie
beholde plassen i Toppserien. for dekning av godtgjørelErlandsson sa i pausen at
ser. Med antall spillere og det
lagets innsats i første omgang – Men plasseringa på tabellen
samla budsjettet skjønner alle
var godt spilt av laget til tross blir dårligere i år enn i fjor?
at det blir lite på hver enkelt,
for manglende mål. For pre- – Si ikke det. Poengsummen
særlig når det for mange er
stasjonene var bedre i forhold vi fikk i fjor, 33 poeng, kan vi vanskelig å kombinere trenintil hva laget hadde prestert før, fortsatt klare å oppnå. Hvis
ga med en fulltidsjobb.
det vipper litt vår veg. Vi har
og at de hadde god kontroll,
– Men treningsforholda
greid oss veldig bra etter at vi våre er gode. Jeg mener også
mente Erlandsson.
Hovedtrener Glenn Rostad mista Solveig Gulbrandsen
at støtteapparatet vårt med i
og Ingrid Schjeldrup.
oppsummerte kampen med
alt seks personer (alle menn),
at han mente at spillerne viste
fungerer godt sammen og
at de hadde lært. For i denne – Hvor ofte trener laget?
hver for seg. 
kampen klarte de å holde bal- – Felles trener vi 3-4 ganger i
uka pluss kamp. I tillegg til
len unna eget mål, og være
individuell trening.
tålmodig i alt sitt spill. Før
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Damelagets hovedtrener, Glenn
Rostad. Han bor i Fredrikstad, og
pendler til trenerjobben.
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Egil Ødegaard, «Mr. Vålerenga
damefotball». Han er lagets sportssjef i 25 % stilling, og 50 % vaktmester på Valle.
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DAMELAGET I HÅNDBALL

Vålerenga håndball damer A
Tekst og foto: Nina Ottesen

Etter en knallsterk 12/13 sesong, måtte
vi bite i det sure eplet i fjor. Ønsket om å
spille for opprykk, måtte justeres til kampen om å skaffe nok spillere til avkast.
Det ble en tøff sesong med både skadede
og gravide spillere på sidelinja, og altfor
få på bana. Slik sett burde vi sikkert være
fornøyde med en 7.plass på tabellen.
Det er vi ikke! Selv om vi er en voksen
gjeng som anser oss ferdige med satsing,
bor det mye vinnerinstinkt i alle som
tilhører Vålerengas damelag i håndball.
Spillet, lagmoralen, prestasjonene, innsatsen og samholdet, gjenspeiler et lag som
vil mer enn å ende midt på tabellen!
Ambisjoner og målsettinger er en ting,
gjennomføringsevnen vil også stå i fokus
de neste månedene. Det er tiden på året
for å konsentrere seg om de rette tingene
og møte på treninger med skjerpede ho-

der. Det er en fin gjeng jenter som er godt
trent og motiverte til seriestart, som mø-

ter opp til første kamp 13.9 og som håper
du som tilskuer også gjør det samme! 

En litt annerledes spillerpresentasjon …
Bak fra venstre
44 Nina Ottesen: Lagets pratsomme og breiale
trener. Kjent for sin positivitet, sine kreative
løsninger og for mangelen av evnen til å si nei.
Alltid litt skadet og småstressa, men blid og
inkluderende!
8 Marit Vangen: Svært aktiv veteran/jente
som har vært i VIF på alle spilleplasser i en årrekke! Synger høyt, snakker mye og nekter å gå
til sengs først på fest!
4 Sara Svennevik: Mangeårig kaptein på
laget. En tøff kriger på linja som er til å stole
på, og ofrer gjerne en nese i blant. Innehar en
myndig, streng stemme ved behov, og er lagets
«festlek-sjef»!
3 Anette Sperre: Ny bakspiller som imponerer med både skudd, blikk for strek og kjappe
kommentarer! Selv som nykomling, seiler hun
opp på podieplass, som en av lagets mest dårlig
tapere!
18 Stine Bjerke: Ny sterk og tøff bakspiller
(som ikke tør hoppe i trapper). Stine går ikke
av veien for en skikkelig takling, og har allerede
jobbet seg inn i laget som en av forsvarskjempene!
11 Heidi Solberg: Nykommer på vingplass i
årets A-stall. Heidi erkjenner at hun har gullfiskhukommelse, og liker å tro at hun er kreativ.
Heidi er treningsvillig og elsker konkurranser!
2 Nina Engelstad: Venstrehendt høyrekant
som nå er tilbake hos gulljentene sine på VIF
Damer A etter fødselspermisjon. Nina er kjent

for sine 7-milssteg og sin lange, utmerkede
skuddarm!

Anna Sandermoen: Vingen som kom til
Enga i fjor, gjorde braksuksess i høstsesongen og
forsvant ut med skade i november. Anna er lagets
mest klønete, men også lagets humørspreder!

Foran fra venstre
14 Silje Jølsgard: Mangeårig venstreback i
enga som stort sett alltid er blid, men kan til
tider være litt lat. Liker å gå innover i banen,
og avslutter alltid en god fest med en skikkelig spagat

Ikke tilstede
1 Kristine Brenna: Positiv, engasjert og temperamentsfull målvakt som gjorde comeback
før denne sesongen. Hater dårlig stemning og
tap. Kristine er en lagspiller, og leverer varene
både på bana og på fest!
15 Marianne Bjørnebakk: Bakspilleren
omtaler seg selv som lagets gamlemor, er iherdig, snill og full av guts! Hun er ikke ofte på
fest, men når det skjer, spytter hun ikke i glasset!

9 Therese Høgberg: Utålmodig og lettantennelig strekspiller, med sansen for det enkle
og tøffe spillet. Therese har innebygd GPS, har
et håndballhode som man kan drømme om!

7 Malin Skansen: En av årets nykommere
som sier at hun alltid gleder seg til trening,
og kan brukes både som bakspiller og som ving.
Allerede kjent for sin stå-på-vilje og sine satsninger på gjennomløp!

12 Ann Bredvold: Lagets «altmulig-kvinne»
som ordner alt fra dugnader, til kampbytter og
sekretariatsvakter. Kvalitetsmålvakt med et høyt
snitt på både redninger og (dessverre) skader!

16 Karoline Eriksen: Ny strekspiller som
har vist seg å være både blid og grei. Karoline
er tøff, og er ikke redd for å verken gi, eller ta
imot litt juling!

5 Ida Haarr: Trivelig og smilende bakspiller,
med sansen for fest og moro. Ida er treningsglad, har et velutviklet vinnerinstinkt og scorer
mange «stygge», men effektive mål!

17 Elisabeth Hatle: Altmuligkvinne både
på og utenfor banen. Løsningsorientert, dyktig
og myndig dame som ikke er redd for å låne
bort mannen sin til pep-talk før kamper!

6 Siri Nordby: Gjennomtrent og rask venstreving, som er like fornuftig både på og utenfor banen. Siri sier aldri nei takk til et par timer
i sola, ei heller en svingom på dansegulvet!

19 Kjersti Vøllestad: Bakspilleren som har
vært i permisjon en stund, er nå tilbake som
styreleder og spiller. Hun er en avslappet perfeksjonist som aldri blir sint på andre enn seg
selv. Etter en shot, vet vi også at hun er dronningen på dansegulvet!

10 Kristina Simensen: Liten, men knallhard og løpeglad kantspiller som liker å trene.

Kjent for sin positive væremåte, sine kamikazesatsninger og ikke minst; fjorårets «babe-tittel»!
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Trening og moro bygger bredde og grunnlag for elite.

Moro i alle aldre
Av Atle Kolbeinstveit

Vålerengas Innebandygruppe har de
siste par sesongene satset ungt. Nå settes
enda mer fokus mot de unge. Som leder
Robert Steffensen sier «framtiden hører
de unge til».
«flest mulig, lengst mulig».

Slagordet for satsingen er «flest mulig,
lengst mulig». Bakgrunnen for satsingen
er todelt. Den viktigste grunnen er at
Vålerenga Innebandy vil bidra i lokalmiljøet med aktivitet og et trygt sosialt
miljø for barn og unge i bydelen. På lang
sikt ønsker vi også å etablere oss i toppen, noe som forutsetter bredde i bunn
sier Steffensen.
Vil ha flere

Satsingen på de yngste begynte i det små
for fire år siden. Etterhvert har det blitt
ganske mange barn og unge på trening for
lek og moro på Jordal og Fyrstikkalleen.
Organisasjonen er bedre og nå vil vi ha
flere spillere sier Steffensen. Han oppfordrer alle som vil spille eller har barn som
vil spille til å møte opp på trening eller
kontakte ham eller laglederne.
Gymtøy er nok

Trener Robert Ganz forteller at det
som trengs for å trene er vanlig gymtøy.
Køller lånes ut på trening. Lite utstyrskrav gjør at innebandy er en billig sport.

Sosiale i fokus

Ganz har sammen med trenerne Vegard
Flatjord og Anders Carlsson tatt trenerkurs i regi av Norges Bandyforbund.
Det er viktig for oss at tilbudet skal både
være sportslig og sosialt godt understreker Steffensen. Vi har blant annet derfor
laget noen føringer som ligger i bunn.
I VIF innebandy gjelder

• Alle skal føle mestring.
• Vi fokuserer på fremgang og utvikling,
ikke resultat.
• Vi skal ikke ofre de mange, for å dyrke
de få.
• Ingen topping av lag før tidligst 15 år.
• Vi skal rekruttere spillere til et langt
innebandyliv.

Kontakt: Tove Flølo tlf: 99 57 91 50 /
e-post: tovef72@gmail.com eller
Robert Ganz tlf. 90 13 93 83
12-13 år: Jordalhallen, onsdag kl 18.0019.15.
Kontakt: Kim Sørensen, tlf 91 39 83 04 /
e-post: kim.sorensen@nito.no
Omfattende seniortilbud som også er
åpent for juniorer. Se VIFs hjemmeside.
Kontakt leder Robert Steffensen
e-post: jrsteff@hotmail.com
Vi skal være en idrett der vi møter venner, har det gøy og blir så gode som
man selv vil. Er dette noe for deg? Vi vil
gjerne ha deg med på laget. 

Nøkkelord i vårt tilbud

1. Trygghet
2. Vennskap og trivsel
3. På barnas premisser
4. Mestring
5. Påvirkning
6. Frihet til å velge
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Keeperen Erikka Marie
Sørensen, tar alle skudd?
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Treningstider, sted og kontaktinfo

6-7 år: Fyrstikkallèen 21 (F21), tirsdag
kl 17.30-18.30.
Kontakt: Molly Koch tlf. 92 49 08 60 /
e-post: mollyk@broadpark.no
8-9 år: F21 tirsdag kl 17.30-18.30.
Kontakt: Molly Koch tlf. 92 49 08 60 /
e-post: mollyk@broadpark.no
10-11 år: F21, tirsdager kl 18.30-19.30.
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VIF DE NESTE 100 ÅR

Styrket allianseforening
– bra for klubbene
VIFs tillitsvalgte vil styrke allianseforeningen, til fordel for
klubbene og for å bevare og utvikle Vålerenga-tradisjonen.
Tekst: Ove Bengt Berg / Foto: Jarle Teigøy

Hovedstyret hadde innkalt til seminar
i mai i år for å diskutere veien videre,
«VIF de neste 100 år». Alle klubblederne
var invitert sammen med æresmedlemmer, ligalederne og andre med sentrale
tillitsverv. Foreningens leder, Hanne
Finstad, innledet.
Hun sa at utgangspunktet var å forvalte felles verdier for alle klubbene, og at vi
alle skal være med å utvikle fellesskapet
gjennom. VIF kan bli drahjelp for klubbene, særlig for anlegg som alle klubbene
sliter med. Kanskje kan alliansen hjelpe
til med konfliktløsing i klubbene, og
uansett er det bare VIF som kan ta seg av
fellesoppgaver som VIF-skolen, fellesarrangement, hedersbevisninger, medlemsbladet Vålerenggutten og mer engasjement i idrettspolitiske spørsmål på alles
vegne. Hun reiste også spørsmålet om vi
trenger en organisasjonskomite.
Journalist i Dagsavisen, Tor Kise
Karlsen, var invitert til å innlede om allianseforeninger som VIF har noen framtid. Hans konkluderte med et klart ja, og
la til: særlig VIF.
Karlsen tok et historisk utgangspunkt,
og la til grunn at det var samfunnsutviklinga som til enhver tid påvirker idretten.
Aktivitetsmessig lever idretten i dag
i beste velgående. Antall medlemmer i
idretten øker blant barn, flater ut blant
ungdom, faller blant voksne men øker
igjen blant eldre.
Karlsen mente at VIFs store fordel
nettopp er alliansen, fordi den skaper en
identitet som egner seg som en stor felles
identitet. Det er viktig å holde på iden-

titeten som det kjente navnet og markevaren og logoen står for, sa Karlsen. Etter
Karlsens syn kan VIF aldri kan bli hele
Oslos forening, men være en bydelsklubb
kjent som minoritetenes og anti-rasismens klubb.
Karlsen avslutta med å ønske VIF lykke til videre med et felles innsats for alle
klubbene som han mente hadde gode
sjanser for å lykkes.
Debatten som fulgte etterpå hadde
mange engasjerte og informative innlegg,
og hindringer og muligheter. Fra flere
klubber ble det pekt på det store trekkplasteret som Vålerenga er, samtidig som
det ikke finnes trenere, ledere og anlegg
til å holde på de som er nestbest og tredjebest nå, men som kanskje likevel blir
de beste.
Noen pekte på den store idrettsaktiviteten som aldergruppa fra 25 og opptil
minst 50 år som mange drev på treningsstudioer og mosjonsløp. For VIF?
Idrettsaktiviteten måtte knyttes til
og holdes i Vålerengas nærområder, og
være tidlig ute med å innlemme den nye
Ensjøbyens innbyggere.
Allianseforeningens rolle må være å
bidra til kunnskapsdeling og felles politisk arbeid for anlegg og andre felles interesser. Slik kan allianseforeningen kan

bli en ressurs for alle klubbene i VIFalliansen. At det var så stor samstemmig
oppslutning om viktigheten av å styrke
allianseforeningens betydning, var seminarets viktigste oppsummering. 

VIKTIGE FELLES OPPGAVER FOR VIF:
Leder Finstads oppsummering:
NN Et mer profilert hovedstyre
NN VIF-skolen
NN Rekruttering
NN Anlegg
NN Økonomistyring
NN Stille krav til klubbene
NN Løfte fram VIFs samfunnsengasjement
NN Se på forholdet mellom elite og bredde

«ET REGIME I OPPLØSNING»
I en artikkel i boka «Norsk idrett. Indre spenning og
ytre press» fra 2011 skriver sosiologene Andreas
Hompland og Håkon Lorentzen en artikkel om idrett
de har gitt tittelen «Et regime i oppløsning». De
avslutter sin artikkel slik: «Er det mulig for en samlet og demokratisk folkebevegelse å forene lønnede
profesjonelle og frivillige amatører, drive med profesjonell toppidrett og breddeaktivitet for barn og
unge med sikte på forbedre prestasjonene, mens
en på samme tid og under samme hatt organiserer
kommersielle mosjonstilbud og allment sunnhetsfremmende aktiviteter for uorganiserte i et folkehelseperspektiv?». Da må nye endres i norsk idrett
mener Hompland/Lorentzen, for dagens begrunnelser og organisasjonsformer «er ikke bærekraftige i
framtida. Det er grenser for hvor langt retorikk og
realiteter kan skilles fra hverandre, uten at bevegelsen mister troverdighet», skriver de.

VIFs sentrale tillitsvalgte på møte en lørdag
i mai for å diskutere «VIF de neste 100 år».
I mørk jakke på første benk sitter Tor Kise
Karlsen, den eksterne innlederen. Odd
Skarheim sørget som møteleder for at
seminaret ble gjennomført på en god måte.
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INTERVJU MED LEDEREN

Styrke allianseforeningen
innad – markere VIF utad

Hanne Finstad er leder i allianseforeningen, og er dermed
den aller øverste tillitsvalgte blant alle i alle klubbene i
hele Vålerengens Idrettsforening. Hva mener hun om sine
oppgaver, og om idrett i VIF og ellers? Det er det på tide å
spørre om, når hun er leder på sjette året.
Intervju og foto: Ove Bengt Berg
– Siden du er leder i en idrettsorganisasjon, får jeg begynne med et litt enklere
spørsmål: Hvor ofte i uka trener du?

– Uff, det var et ubehagelig spørsmål.
For tida er det lite. Men jeg mener at jeg
året sett under ett trener i gjennomsnitt
to ganger i uka.
– Har du lest boka «(Sporten)» av Rune
Slagstad, om sportens utvikling til den
mest dominerende massekulturen?

– Nei, men jeg burde kanskje det?

– Hvordan ser du på din tid som leder, og
hva oppfatter du som gledene og vanskene med vervet?

klubbenes. Men jeg mener forholdet har
bedret seg vesentlig etter det gode samarbeidet nettopp med Vålerenga Fotball
i forbindelse med 100-årsjubileet, og det
er positivt at foreningen er blitt orientert
om og er tatt med på råd i forbindelse
med oppdelinga av Vålerenga Fotball.
Og Vålerenga Ishockey har for eksempel hele tida holdt hovedstyret orientert
om planene for deltaking i russisk ishockeyliga. Det er i det hele tatt en positiv
utvikling at hovedstyret i allianseforeningen nå mer blir sett på som en ressurs
for klubbene. Det er det allianseforeningen bør og kan være. Fint synes jeg også
det er at interessen for å tildele foreningens tradisjonsrike og høythengende
hedersbevisninger har økt.

– Spørsmål som hva slags type medlemmer vi strebe etter – og hva skal en
idrettsklubb være og ikke være – er slike
spørsmål vi må ta stilling til. Jeg har en
klar mening om at jo mer kommersielle vi blir ved å overta oppgaver som
egentlig hører stat og kommune til for
eksempel å drive skolefritidsordninger
og kanskje barnehager, jo lenger kommer vi bort fra en idrettsforenings oppgaver og primærfunksjon i samfunnet.
Idrettsklubbene må ikke bli en privatiseringsoppsamler for offentlige funksjoner.
Slike oppgaver er ikke noe en idrettsforening og noen klubber i VIF bør drive
med. Klubbene i VIF må konsentrere
seg om kjernevirksomheten, og det er
idrett. Det er der vi skal vokse. Vi må
satse på frivilligheten til medlemmene
og gjerne på noe så tradisjonelt og kjedelig som dugnader. Når det er sagt, så er
jeg veldig stolt av samfunnsengasjementet til VIF. Det har sin naturlige plass i
VIF. Det er en ytterligere dreining mot å
jakte på arbeidsområder som settes ut på
anbud av det offentlige jeg advarer mot.

– Det beste har uten tvil vært gjennom– Har norsk idrett og Vålerengens
føringen av jubileet. Det mener jeg ga et – Hvordan ser du på foreningens oppgaver framover?
Idrettsforening et «samfunnsansvar», og
løft for allianseforeningen overfor alle
hva legger du i så fall i begrepet samklubbene innad i alliansen. Det vanske- – Alle klubbene i VIF har mange store
funnsansvar?
felles problemer. Ett av dem er at vi
ligste har uten tvil vært å få den leder– Et samfunnsansvar mener jeg vi har.
ikke blir flere medlemmer, antallet går
rollen for hovedstyret over alle klubJeg har nevnt det med idrettens kjernefaktisk noe ned de to siste åra. Mange
bene som den kunne og burde være.
virksomhet. Vi har et ansvar for å ta alle
idrettsaktive velger nå lavere aktivitetsSom statsviter er det naturlig for meg å
med i idrett uavhengig av økonomisk og
nivå alt i ungdommen, et aktivitetsnivå
bruke ordet «makt» om den lederrollen
etnisk bakgrunn. Men som nevnt, der
allianseforeningen burde ha i forhold til som de kan fortsette med hele livet i
kommer anleggssituasjonen inn som en
kombinasjon med skiftende livsfaser og
alt hva de selvstendige klubbene arbeibegrensende faktor.
med aktiviteter som gateløp, turrenn
der med og planlegger. Det burde fra
– Jeg registrer for eksempel at ingen av
på ski og sykling. Medlemsutviklingen
klubbenes og medlemmenes side være
våre klubber er representert i ledelsen i
har også noe å gjøre med anleggssituastørre konkurranse om å bli valgt inn i
særforbund eller i idrettsforbundet. Som
sjonen, flere klubber har ikke plass til å
allianseforeningens AU. Men jeg synes
en av Norges største idrettsforeninger
ta imot flere utøvere. Der kan et felles
at vi er på veg. At det har vært vanskemener jeg vi burde vært mer aktive her.
anleggsutvalg i VIFs regi komme til
lig å komme i inngrep med alle klub– Men jeg ser nok nå at det kan være
nytte for alle klubbene våre. Å gjenbene og i alle de sakene der vi burde
riktig at jeg som leder i en så stor og vikopplive VIF-skolen er viktig for å gi
vært mer med, er vel så mye hovedstytig allianse som vi er, mer bør gå ut og
felles identitetsbygging innad i allianrets feil som at klubbene har avvist oss.
Uten tvil må jeg si at det selvfølgelig har sen. Seminaret «VIF de neste 100 år» ga profilere foreningens synspunkter tydeligere i samfunnsdebatten.
vært vanskelig å markere alliansen over- skyv og entusiasme og forståelse i alle
klubbene for at det gir verdi å være store
for Vålerenga Fotball, som den største
– Legger vi i VIF til rette for at alle unge
og være sammen i VIF.
klubben og med et budsjett som langt
kan få være med uavhengig av foreldres
overgår allianseforeningens og de andre
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økonomi? Dette har vel også noe med
integrering å gjøre?

– I VIF er vår policy være at klubbene
sørger for at de beste og ivrigste får et
sportslig tilbud tilpasset deres innsats.
Jeg mener at vi ikke kan ha lagenheter
i aldersbestemte klasser for yngre der
noen ikke kan være med fordi de ikke
har økonomi til det. Blant 12-årige gutter i fotball har jeg fått høre at det er
en forskjell i kontingent på satsningslag og de andre lagene, med en forskjell
i årskontingent på 2 400 kroner til 3
600. Forskjellen er kanskje ikke så stor,
og Vålerenga Fotball har også et «fond»
som kan hjelpe gode spillere som kan
ha vansker med å finansiere merkostnaden. Men jeg synes nok ikke dette er en
helt god ordning. I Vålerenga Ishockey,
med utgangspunkt i denne klubbens
verdidokument, er filosofien at de yngste betaler relativt mer i treningsavgifter
m. m. i forhold til hva de får igjen. Med
den forutsetninga at når de blir eldre
så stiller klubben opp med ressurser og
kamptilbud osv for dem også dersom det
blir snakk om lag som deltar på elitenivå.
Vi må unngå seleksjon på økonomi og
satse på talent og innsatsvilje for laget.

Hanne Finstad har vært leder i VIF siden 2009. Som nettstedet vpn.no (Vålerenga på nett) s kriver: «Hanne
Finstad er et navn som ikke nevnes fryktelig ofte, men hun er altså sjef for hele sirkuset vi digger å følge.»

– Om alkoholservering på idrettsarenaer, må jeg vedgå at jeg er så «gammaldags» at det blir feil for meg selv om jeg
ser at utviklinga med nye publikumsanlegg og rammer rundt arrangementene
osv gjør at alkoholservering blir en naturlig del av tilbudet.

– Idrett i dag er ikke bare diskusjon om
ballteknikk, spilleforståelse og meng– Norsk idrett er styrt av internasjonale
detrening, men omfattes også av omreiorganisasjoner med ledere som uten tvil
sende og til dels ikke lite øldrikkende
er både korrupte og oligarker. Hva er din
publikum som også roper slagord som
mening om dette?
«Lommemannen er Bergens stolthet». Er
– Jeg innser at norsk idrett og jeg som
ikke supporterkulturen litt langt fra idret- VIF-leder har lite å stille opp mot
tens kjerneområde og dens idealer?
sentrale internasjonale idrettsvedtak og

– Supporterkulturen er nok et mangehvem som blir internasjonale idrettsledere.
hodet kor. Først vil jeg rose Klanen for
– Da takker jeg for samtalen, og vil
svært godt arbeid både med supportere
og til hjelp for klubbene våre. Det holdes avslutte med dette spørsmålet som en
slags konklusjon på intervjuet: Vil vi
regelmessige møter mellom Klansstyret
heretter se deg som en aktiv med- og
og klubbene, dels også foreningen, om
innspiller i alle klubbene i VIF, og se
ulike utfordringer i forbindelse med
arrangementene og ellers. Når en tenker deg markere Vålerenga-familiens felles
standpunkter i idrettspolitiske og sampå utviklingen fra Apeberget med både
rasistiske og nazistiske tendenser, kan jeg funnsmessige debatter?
ikke si annet enn at jeg er imponert over – Ja, jeg kan gå med på la meg måle opp
mot slike målsettinger. Jeg skal gjøre
Klanen i dag.
mitt beste sammen med AU og hoved-

styret, men husk at det verken i AU/
hovedstyret eller i klubbene er fullt ut
akseptert at det er slik allianseforeningen skal fungere – selv om den faktisk
har eksistert siden 1989. 

HANNE FINSTAD:
Født i 1953, oppvokst på Oppsal, og mora var lærer
på Teisen skole (gymnas).
Utdanning: Statsviter
Arbeid: 35 år i statsforvaltningen
Politiske/andre verv: To perioder i Oslo bystyre for
Ap. I 1981 personlig sekretær (politisk rådgiver) for
statsråden i Handels- og skipsfartsdepartementet.
Styremedlem og leder i Furuset skoles musikkorps.
Idrettskarriere: Fri-idrett i Oppsal 4-5 år
Norges Ishockeyforbund: Medlem av forbundsstyret i 4 år
Vålerenga: Begynte som «hockeymamma», ti år
for to døtre. Lagleder rundt fem år. Seinere både
styremedlem og leder av Vålerenga Ishockey. Leder
i VIF siden 2009.
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ISHOCKEY

Shampo før sesongstart
Av: Espen Knutsen / Foto: Anders Grydeland
Hva var det første du gjorde i dag?
Jeg kjørte Marius i barnehagen før jeg
dro og spilte golf med «Myggen».
Kysset du ikke Fanny?

Fanny, kysset jeg deg før jeg gikk i dag?
JA!!!!
Okey, så til sport. Hvordan ser stallen ut
foran årets sesong?

På keeper og backplass ser det helt likt
ut og det er veldig bra (til den yngre
garde røpes det at keeper uttales keper).
På forwardsiden har vi mistet 7 og fått
4 spillere, så der er vi svekket. En spiller
som Sondre Olden (proff i Brynäs) vil
selvfølgelig bli savnet, men sånn er det.
Blir du i Vål’enga i overskuelig fremtid?

JA! Vi har nettopp flyttet pga av
familieforøkelse og er godt etablert i
Oslo. Nå er det imidlertid slik at ingen
ting er spikret i toppidrett, men jeg trives i Vålerenga og jeg tror jeg blir her i
en stund.
Famileforøkelse sier du?
Ja, Mille kom til verden for 5 måneder
siden. En nydelig liten jente. Fra før har

vi Marius på litt over 2, og Emil på 15
år. Vi har det alle tiders, så vi har ingen
planer om å flytte på oss.
Hvem er årets komet i GET-ligaen?

Vi håper Jørgen Karterud kan ta tak i
stafettpinnen etter Olden, også har vi
forventninger til Andreas Stene som
endelig kommer tilbake fra Sparta.
Dette er ekte Vålerenggutter, så uansett
er det en god tilvekst, både sportslig og
for fansen.
Hvem mener du danner tidenes femmer?
Verdens beste 5’er gjennom tidene er
forwardene, Wayne Gretzky, Mario
Lemieux og Sergej Makarov. På backplass, Niklas Lidstrøm og Paul Coffey.
En offensiv femmer der altså, ler Espen
«Shampo» Knutsen.
Du har spilt i Norge, Sverige og NHL.
Hvilke er henholdsvis de tre beste
femmerne?

I Norge er det rekka med Marius Rath,
Petter Thoresen, Tor Helge «Totto»
Eikeland, Bjørn «Donald» Kolsrud og
Jim «Jimmer’n» Martinsen i mål som er
best.
I Sverige er det Patrick Kjeldberg,
Fredrik Bremberg, backene Bjørn Nord,

Daniel Tjärnqvist og keeper Tommy
Søderstrøm.
Hva med NHL:
Der er det Jeff Sanderson, Robert
Kron, backer Lyle Oddelain, Mathias
Timander og keeper Ron Tugnet.
Hva er din spådom i forhold til årets
sesong

Stavanger er soleklare favoritter f oran
Lørenskog. Slik det ser ut nå må vi
sloss om medalje. Når Stavanger har
eksempelvis har 95 millioner og vi har
15 millioner til rådighet blir det vrient å
matche dem.
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Dersom du kunne valgt fritt en norsk
spiller i hjemlig serie, hvem?
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Mange sammenligner deg og Mats
Zuccarello Aasen. Er dere like?
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Da ville jeg valgt Lars Erik Spets.

Ja, vi har klare likhetstrekk, Begge er
playmakertyper, men det er klart Mats
har muligheter til en lengre NHLkarriere.
Shampo, hva synes du om fotballaget
for tiden?

Jeg er veldig positiv egentlig. Det er
bare å håpe at dem klarer å beholde
Rekdal og den gode trenden, så tror jeg
det kan bli skikkelig moro.
Det er mye ståk rundt et TV-ptrogram,
IS-krigerne. Hva skjer der?

Iskrigerne begynner på TV den 10/11.
Kameraer og mikrofoner følger oss i alle
sammenhenger. Alle treninger, k amper
og hjemme privat. Etter en stund
«glemmer» man mikker og kamera, så
dette blir god TV.
Så til slutt, hva er ditt beste tips til unge
talenter.

TRENE, TRENE, TRENE. Fokuser
på teknikk og frigåing. Da blir du god,
avslutter Espen «Shampo» Knutsen. 
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Shampo og Sven Arild «Svenna»
Olsen styrer laget, i en kanskje litt
ujevn sesongåpning?
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Sportssjefen mener 
bredden leverer

Av: Espen Knutsen / Foto: Ove Bengt Berg

Han røper at noe av det første han gjør
hver dag er å kysse sin Kristin gjennom
23 år. Så søtt. Så inderlig søtt.
«Myggen», som hadde hockeysveis
og kjælenavnet på plass lenge før noen
hadde hørt om fotballegenden Erik
Mykland, har bakgrunn både som maler,
mygg-, lilleputt-, smågutt-, gutt-, junior- og A-lagsspiller for Vål’enga. I og
med at det selvfølgelig er ufint å trekke
frem at sportsjefen også var en periode
i Storhamar som aktiv, så lar vi det ligge.
Selvfølgelig.
Som svar på Vålerengguttens feriespørsmål kommer den først rake pucken.
«Alt for kort. Kun 5 uker i Spania. Til
neste år må det bli skikkelig ferie. Ha
ha ha.» Etter at jeg nusset min kjære
dro jeg til Bogstad og spelte golf med
Espen (Shampo). På spørsmål om han
vant svarer han. «Det er ikke lett å slå en
profesjonell golfspiller. Shampo trener
ett hockeylag, jeg har ansvaret for 14
hockeylag jeg, det sier seg selv…»
På en sprakete rikstelefonlinje den
2/9 fra Lørenskog kl 1947, like før
kampstart mellom U20 LIK og VIF,
forteller han stolt om hva de holder på
med på Jordal for tiden.
Han drar stolt frem at skøyteskolen
som hadde 40 påmeldte for 9 år siden,
nå har firedoblet seg i antall påmeldte.
Videre forteller han at vi i fjor og året
før ble henholdsvis beste, og nest beste
breddeklubb i Norge. For å sikre en god
«såle» er Birger Åserud også en ansatt i
30%-stilling med ansvar for «Learn to

På spørsmål om hvilken rekke som er
Play» og «Skøyteskolen». Dette er tilbud
best gjennom tidene mener han det er
for barn allerede fra 4-års alder. Dette
«KLM-rekka» fra gamle Sovjetunionen,
har vi svært god erfaring med, man må
eller CCCP. Herrene Krutov, Larionov,
tidlig krøkes vettu.
Makarov, Kasatonov og Fetisov danner
Junioravdelingen har videre et sterkt
superrekka. Ferdig.
fokus på å utvikle GET-ligaspillere, og
Sportssjefen mener de har lykkes rimelig
Når vi penser samtalen inn på fotbra med dette. Målsetninga er å utvikle
minst en GET-ligaspiller hver sesong, og ballaget røper «Myggen» at Daniel
Fredheim Holm er favoritten, fordi han
Stig bekrefter at dette er noe ambisiøst,
men sånn må det være i Vål’enga, sier han. kan trikse mer enn to, og at han er imponert over Kjetil Rekdal. Veldig bra.
I forhold til talentutvikling trekker han Liker Kjetil Rekdal som er ordentlig sjef.
frem Tallak Lyngset og Jørgen Karterud
Man ser at dem prøver å spille fotball for
som begger er 94 gutter, Thomas Olsen
hverandre, for klubbemblemet og dem
og Colin Spaberg Olsen, som begge er 95. kjemper for resultater. Det er godt å se.
Dette er gutter jeg forventer at vil få spilAvslutningsvis vil jeg trekke frem
le en del A-lagshockey i denne sesongen. alle som bidrar. Stor takk til alle forI tillegg kommer kamper for U20 fordi
eldre, trenere, matrisser og lagledere.
dem fortsatt har ett år igjen der. Som
En spesiell takk til Bjørn Fausa som
krydder nevner Johansen også at en 5-6
bare i forhold til is-fordeling behandler
gutter i årsklassen 94-96-spiller for andre flere tusen mail i året, i tillegg til flere
GET-klubber - alle kan jo ikke spelle i
andre tunge oppgaver og verv. Trond
Vål’enga som han sier.
Joachimsen som sørger for å holde cafeen åpen 10 måneder i året. Og Arnold
Myggen røper at favorittspilleren på
Nybo, Mokka og Ellen som jobber hard
A-laget, Morten Ask gjør en veldig bra
dugnad for emblemet vi er så glade i. Jeg
jobb som ishockeyspiller. Han er proff i
håper jeg ikke har glemt noen nå.
det meste han gjør. Nå skal det samtidig
Til slutt Stig Johansen, hva er ditt tips til
sies at det er ganske mange som gjør en
unge talenter?
jævla bra jobb. Jeg er selvsagt meget imMitt tips er å finne fram viljen til å
ponert over keeper Søberg.
TRENE, men du må synes det er gøy! 
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MORTEN
NY
ELITEKLUBB
GLADHAUG
I FOTBALL
BERRE

Misforstått hvorfor?
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Slik som ishockeyen i Vålerenga siden
2004 er delt i to selvstendige klubber, skal
også fotballen i Vålerenga deles i to klubber.
For øvrig slik mange andre fotballklubber i
Norge er delt, som for eksempel også Lyn.
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Tekst: Ove Bengt Berg / Foto: Ove Bengt Berg, Arild Langaas og Jarle Teigøy

Stig-Ove Sandnes, daglig
leder i Vålerenga Fotballen,
forklarer hensikten med oppdelinga er å skjerme breddefotballen fra den klubben
som representerer den største
økonomiske risikoen. Skulle
altså eliteklubben gå konkurs,
skal den øvrige fotballklubben og dermed breddefotballen i Vålerenga fortsatt kunne
fungere. Det som nå utløser

Daglig leder i Vålerenga
Fotball, Stig-Ove
Sandnes. Foto: vif.no

behovet for utskilling, er at
den nåværende avtalen mellom A/S-et i Vålerenga går ut
ved nyttår.
Det som skal utgjøre den
framtidige juridiske selvstendige eliteklubben, er førstelaget, rekruttlaget og juniorlaget. Mens derimot damelagets tre tilsvarende lag ikke
skal være med. Arbeidet med
stadionanlegget skal fortsatt
ligge i breddefotballen. Dette
fordi det er viktig at de som
har arbeidet med saken hit-

til å videreføre arbeidet, ikke
minst av hensyn til at kommunen skal slippe å møte nye
representanter for klubben
under avslutningen av behandlinga av stadionsaken.
Mandag 1. september
2014 blei en dag for generalforsamlinger og stiftingsmøte
i VIF, hele tre i tallet.
Først måtte en ekstraordinær generalforsamling i allianseforeningen, Vålerengens
Idrettsforening, godkjenne på
forhånd at om det ble flertall for deling av Vålerenga
Fotball, så ville VIF akseptere
den nye klubben som likestilt
med de andre klubbene i allianseforeningen. Det gikk
greit på VIFs ekstraordinære
generalforsamling; enstemmig vedtak. Dette var etter en
helt korrekt nøye gjennomtenkt organisasjonspraksis, og
der både Idrettsforbundet og
Fotballforbundet hadde forhåndsgodkjent endringa om
den ble vedtatt. Sjeldent eksemplarisk og korrekt til VIF
å være, må vi kunne si.
Et forslag om å gi hovedstyret pålegg om å ordne opp
i en del påstått uavklarte saker mellom VIF og Vålerenga
Fotball, falt med knapt flertall
da også mange som var enig
i forslagets intensjon, likevel
mente at dette var et unødvendig vedtak i denne sammenheng.
Fotballens årsmøte

På den ekstraordinære generalforsamlingen i Vålerenga

Nytt styre i Vålerenga Fotball (breddeklubben): Styreleder Tom Krøning,
nestleder Hildegard Lian, styremedlemmer: Morten Grødahl, Jimmy
Munkvold, Heidi Øverland. Varamedlemmer: Runar Kvernen, Jon Egil Strand

Fotball, med 83 stemmeberettigede medlemmer til stede,
ble oppretting av en ny eliteklubb vedtatt mot 1 stemme.
Da tidligere styreleder Åge
Petter Christiansen, nestleder
Gunn Ovesen og hadde trukket seg for å skape ro etter
utviklinga av økonomien i
klubben, måtte det også velges nytt styre, se ramme. Tom
Krøning ble den nye styrelederen.
Vålerenga Fotball Elite

Dermed var det klart for stiftingsmøte av klubben som
fikk navnet Vålerenga Fotball
Elite, og som skal fungere fra
01.01.2015. Svært mange var
til stede under dette stiftingsmøtet, og ble registrert som
stiftere av klubben. Det som i

forhåndspapirene var ment å
være en klubb for spillerne på
de tre lagene som skulle høre
med til denne klubben inkludert deres ledere, rundt 60
personer, hadde flere taleføre
personer på stiftingsmøtet
tydeligvis en helt annen oppfatning om. Flere talere fikk
uimotsagt forutsette at denne
eliteklubben for de rundt 60 i
elitedelen, egentlig skulle bli
en klubb med svært mange
medlemmer. Kontingenten
ble derfor satt svært lavt.
Etter min mening burde den
vært satt til 5000 kroner, gitt
den lønna spillerne har og
behovet for å markere den
nye klubben som en eliteklubb og beholde medlemsressursene i Vålerenga Fotball;
breddeklubben.
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Videre ble det satt fram
forslag som jeg oppfattet skal
innebære en sterk styring av
styret fra medlemmene, det
vil si de få som møter opp på
årsmøtene i ettertid. Det lar
seg vel neppe kombinere med
et handlekraftig styre i et
kommersielt marked?
Vidar Davidsen var misfornøyd med valgkomiteens
innstilling, som han mente
ikke hadde tatt nok hensyn til
at denne klubben skulle drive
det han kalte «en rå kommersiell drift». Men etter et
engasjert og kraftig applaudert innlegg fra Kjetil Rekdal,
ble valgkomiteens kandidater
enstemmig valgt. Vålerenga
Fotball Elite har dermed fått
et interimstyre med både en
imponerende økonomisk og
administrativ erfaring fra
arbeidslivet, og som samtidig
har mange års erfaring fra
VIF med mange ledende verv.

VIF og fotballen i alliansen
ønskes lykke til med den nye
eliteklubben, som åpenbart er
et fornuftig tiltak. Så får interimstyret og administrasjonen

løse underveis at det er ulike
synspunkter om eliteklubbens
og dets styres oppgaver og
funksjon. 

Interimstyret i Vålerenga Fotball Elite:
Styreleder Thomas Baardseng, styremedlemmer Halvor Fasting og Trude
Larsen. Varamedlem Morten Nydal.
Nr to fra høyre, trener Kjetil Rekdal.

Vi er alle Vålerenga
En blanding aktive VIF-medlemmer: Storm Hermansen på laget ishockey gutter
13 år (han er 12 år). Utstyret koster nær 4 000 kroner. Så Roy «Bolla» Hansen, 90 år
i år. Vi har to andre som fyller 90 år i år: Reidar Merg og Erling Andersen. De som
trener amerikansk fotball er Viktor Guldbrandsen, Kidus Yohannes Wolde Kidan
og Patrick «JP» Glattetre.
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SIDEN SIST

Ishockeyen sørget for nye triumfer
Mye har skjedd siden siste oppdatering 13. november
i fjor og her er de viktigste begivenhetene. Vålerenga
dominerer fortsatt ishockeysporten selv om det ikke ble
noe NM-gull i år. Både gutta og jentene tok seriemesterskapet. I tillegg ble det NM-sølv til gutta og NM-bronse
til jentene.
Kort oppdatering pr. 10. september v/ Jarle Teigøy
FOTBALL: SCORINGSREKORD.
Vidar Ørn Kjartansson har slått Jørn
Andersens klubbscoringsrekord fra 1985.
Vidar står med 24 seriemål etter 22 spilte
seriekamper.Til tross for Vidars målorgie ligger vi bare på sjetteplass etter
flere målrike kamper, hvor vi har mistet
mange poeng i sluttminuttene. 5-5-kampen mot Viking var jo spesiell etter å ha
ledet 5-2 med 20 minutter igjen å spille.
JENTENE ligger på en trygg
7. plass i eliteserien, selv om Solveig
Gulbrandsen har gått til TV2. Dette er
sterkt, men noen er bekymret for den videre satsingen bla.fordi jentene ikke ble
en del av den nye eliteklubben. 7. september ble en merkedag, da vi for aller
første gang vant en eliteseriekamp mot
Røa (bronseplassert). 155 tilskuere så at
Marte Berget scoret etter en snau halvtime og flere mål ble det ikke.
1. september skilte bredden og eliten
lag og ble to forskjellige klubber.
FUTSAL: BESTE SESONG. Sesongen
varte fra oktober til april og gutta i 1.
divisjon (nest høyeste nivå) endte på 3.
plass som året før. Det ble en god tredjeplass i en veldig god 1.divisjon, i og med
at de to tidligere 1. divisjonene var blitt
slått sammen. I utgangspunktet skulle
dermed herrelaget fått plass i kvalik til
eliteserien. Men dessverre var det dårlig
kommunikasjon mellom Oslo fotballkrets og NFF som setter opp eliteserien og play-off. Serien i Oslo var ikke
ferdigspilt da play-offhelgen for lagene
på kvalikkplass i hele Norge skulle spille
om to opprykksplasser. De nakne tall:
Nr 3 av 12 lag. 22 kamper, 11 seire, 5
uavgjorte og 6 tap. Målforskjell 84-61
og 38 poeng. Årets sesong begynner i
oktober. Det var lenge usikkert om det
ble noen serie for damene og resultatet
ble at Vålerenga for første ikke stilte lag,
men at man satser på comeback i år.

ISHOCKEY: DOMINERER
FORTSATT. Gutta tok sin 25. seriemedalje på rad og nå ble det til og med
gull. Fakta: Nr 1 av 10. 45 kamper. 34
seire, 0 uavgjorte, 11 tap. Målforskjell:
195-95 og 103 poeng. I siste seriekamp som ble avgjørende mot erkerival
Stavanger, gikk alt på skinner. 7-1 og
nå var VIF NM-favoritt. I kvartfinalen
gikk det greit med 4-1 i kamper over
Frisk. Litt vanskeligere ble det i semien mot Storhamar (4-3). I finalen mot
Stavanger ble det hardt, 2-4 i kamper
ga NM-sølv. U18 ble også seriemestere.
Gutta har allerede begynt årets sesong
med Europaspill, men pr. dato har det
ikke blitt noen poeng.
KVINNENE GIKK PÅ EN NMBLEMME. Jentene vant eliteserien
med 10 poeng mer enn andreplasserte
Jordal. Fakta: Nr 1 av 4. 18 kamper.
14 seire, 2 uavgjorte, 2 tap. 30 poeng.
Vålerenga hadde vært i samtlige NMfinaler siden det ble innført i 2001. I
semifinalen, 22. mars, gikk imidlertid kvinnene på en skikkelig smell mot
seriebunnlaget Sparta (3-4). Dagen
etter reddet laget inntrykket ved å slå
Stavanger 8-0 i bronsefinalen.
HÅNDBALL: MIDT PÅ TABELLEN.
Gutta som nok engang hadde r ykket
ned, nå til 2. divisjon, avdeling 1 ble
nummer fem i seriespillet. Gutta viste
bra form utover sesongen og fikk 7
seire på nyåret. Sesongen som gikk
fra 12. september til 30. mars, endte i
et knepent tap (26-27) hjemme mot
Follo 2. Fakta: nr 5 av 12 lag etter 22
kamper. 10 seire, 4 uavgjorte og 8 tap.
Målforskjell 606-588. 25 poeng. Damir
Pastuhovic har blitt ny trener og serie
start er i midten av september.
JENTENE i 3. divisjon avdeling 2
spilte sin sesong i perioden 14. september til 23. mars. Sesongen 13/14
gikk ikke helt etter planen, verken

mannskapsmessig eller resultatmessig.
Omstendighetene var allikevel hyggelige, ettersom halve laget var gravide
gjennom store deler av sesongen. Alle
mammaene meldte tidlig ifra om at de
ønsker å spille håndball, og som sagt, så
gjort. Både Nina og Therese var tilbake i
full trening kun få uker etter fødselen, og
det blir nok ikke lenge til vi ser de andre
heller. Sesongen endte i et bortetap mot
Ullern, 18-30 etter å ha slått Skedsmo
27-20 i siste hjemmekamp. Fakta: Nr 8
av 13 lag. 24 kamper. 9 seire, tre uavgjorte og 12 tap. Målforskjell: 587-568
og 21 poeng. Nina Ottesen fortsetter
som trener og seriestart er i midten av
september.
INNEBANDY: ENDTE PÅ SJETTE,
BA OM NEDRYKK. Herrene i 1. divisjon åpnet sesongen med tre strake seire,
så sa det stopp og endte i kun 6 seire
til. Sesongen som åpnet 21. september
endte i 8-4 seier mot Horten Dragons
den 15. mars. Fakta: Nr. 6 av 11 lag.
20 kamper. 9 seire, 1 uavgjort, 10 tap.
Målforskjell: 140-156 og 19 poeng. En
snau måned etter serieslutt meldte klubben på sin hjemmeside at førstelaget vil
trekke seg fra 1. divisjon:
VIF TRUKKET FRA
1. DIVISJON! En skummel heading,
og hva i all verdens skjer? Vil man ikke
fortsette med derbyene mot LSK, ta
skalper fra lag som ligger an til opprykk
i eliten, selv være med å kjempe om opprykk til eliteserien, hvor alle Vålerengalag
hører hjemme? Svaret er; Joda, vi skal
satse videre, mere enn noen gang. Men,
vi har vært i 1.divisjon i en årrekke nå,
hvor vi har havnet midt på tabellen i
de fleste sesonger. Litt for langt opp til
opprykksplass, og mange poeng over
nedrykksplass, i en posisjon på tabellen som er kjent under navnet «ingenmannsland»…
Og det er akkurat der det ligger, vi
har ikke kommet oss videre, vi har ikke
greid å sette en solid stamme på 15-20
spillere som vil opp, vi har ikke greid å
bygge opp rundt vårt satsningslag med
nødvendig støtteapparat… Hvorfor? Det
er mange små grunner til det, men først
og fremst så har det gått ganske fort
fremover i de siste årene med klubben
generelt, men alle ressurser som er benyttet inn mot 1. laget har bestått i å få
på plass trener og spillere, samme melodien hvert eneste år.
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Ved å tenke nytt, ved å ta et steg til
siden, så håper vi på å få stabilisert en
tropp. Vi har tenkt at kanskje det er
mere givende å kjempe om seriegull i div
2, enn og nok en gang havne i «ingen
mannsland» i div 1. Vi har lyst til å
bygge lag, stein for stein, som vil være
med oss i mange år, og på «reisen til eliteserien», om så er. Vi vet at Vålerenga
som klubb hører hjemme i det ypperste
selskap, men nå må vi få litt mere tid til
å bygge denne innebandyklubben først.
Målet for sesongen som kommer er å
vinne seriene vi deltar i, målet er som
alltid skyhøyt og hårete, og vi vil alltid
hate å tape…
Høres dette ut som noe du vil være
med på? Er du en ung sulten spiller, som
ønsker å bli grunnfjellet i vår nye satsning? Er du VIF-patriot og ønsker å bidra med hva som helst av klubbarbeide?
Vi trenger hjelp, til alle mulig tenkelige
oppgaver, vi har en visjon om å bygge
Norges største og ledende innebandyklubb, vi sitter på den sterkeste merkevaren, nå starter jobben, og vil du være
med på første spadetak, så er tida inne

for å rekke opp hånda!! Første kamp i
2. divisjon avdeling A går 11. oktober.
DAMENE i 2. divisjon åpnet sesongen 21. september og avsluttet 23. mars
ved å tape 1-3 for Lier. Fakta: Nr 5 av 8
lag. 14 kamper. 3 seire, 5 uavgjort, 6 tap.
Målforskjell: 34-48. 11 poeng. Seriestart
er 21. september.

Kun en seier (49-46) ble innkassert mot
nest sistelaget Ullern, den 5. april borte.
Dermed ble det nedrykk til 2. divisjon
øst der sesongstart blir i oktober. Fakta:
Nr. 10 av 10 lag. 18 kamper, en seier, 17
tap. Målforskjell: 838-1175 og 2 poeng.
21. mai var det årsmøte i Basket med 6
stemmeberettigede tilstede.

AMERIKANSK FOTBALL: NEST SIST.

SKI: I vinter har Jens Schøien Øvregård
hatt flere topp-ti-plasseringer i Norges
cupens A-klasse.

Gutta som rykket opp til 1. divisjon
(høyeste nivå), merket raskt den store
nivåforskjellen. Sesongen som varte
fra 12. april til 28. juni endte i kun en
seier over bunnlaget Lura Bulls (26-12).
Trolls ble nr 5 av 6 lag etter 6 kamper.
Det ble en seier, 0 uavgjorte og 5 tap.
Målforskjell 99-185 og 2 poeng.

BASKET: TREDJEPLASS. Herrene
i 2. divisjon øst, avdeling 2 spilte sin
sesong i perioden 12. oktober til 6. mai.
Fakta: Nr. 3 av 8. 15 kamper. 9 seire, 6
tap. Målforskjell 1116-1100, 18 poeng.
Sesongstart er i oktober.
NEDRYKK. Kvinnene var sjanseløse
i 1.divisjon øst som ble avsluttet 24. april.
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VIF: HISTORISK DAG. 1. september ble en ny idrettsklubb innenfor VIF
stiftet. Vålerenga Fotball elite så dagens
lys og ble den niende klubben under
VIF-paraplyen. Etter ishockeyens bragder tidligere i år står VIF med 50 NM,
51 seriemesterskap og 43 kongepokaler.
Dvs. at VIF rundet sitt 50. seriemesterskap i mars. STADIONSAKEN ruller
videre og nå er snart byråkratiet i mål.
Har vi snart finansieringen også klar?

Fra drakt- og leksikonlanseringa i Sjappa i mars: Fra venstre
toppscorer Vidar Örn Kjartansson, Rasmus Lindkvist, forfatter
Jarle Teigøy og Niklas Gunnarsson. (Foto: VIF).

Vålerenga må stadig reddes og flere
metoder har vært i bruk for å redde
fotballklubben. Her fra en auksjon
i bakgården på Vålerenga Vertshus
i forbindelse med aksjonen «Det
er vi som er Vål'enga». Auksjonen
innbrakte kr 76.420,-. og storaksjonær Tor Olav Trøim doblet det hele.
Totalt har innsamlinga innbrakt over
2,8 millioner.
(Foto: Jarle Teigøy)

VÅLERENGA-LEKSIKONET ER I SALG
Leksikonet er et supplement til jubileumsboka «Heia Vål'enga!». Leksikonet
inneholder fakta og statistikk om alle
nåværende og flere utgåtte idrettsgrener. Dermed er alle lagidretter gjennom
tidene representert i leksikonet.
Hoveddelen av leksikonet omhandler fotball. Vålerenga Fotball er den
eneste klubb (idrettsgren) i VIF som
har vært aktiv i alle 100 år, og statistikken omhandler derfor hele tidsperioden. Leksikonet forteller også historien

til Vålerenga fotball i en kortversjon. Et
helt nødvendig oppslagsverk for alle som
elsker Vålerenga. Et must for alle som
lager Vålerenga-quiz.
Leksikonet ble lansert i mars, er trykt
i kun 300 eksemplarer og det er bare
50 bøker igjen. Boka er kun til salgs i
Vålerengasjappa og nå selges den for halv
pris, KUN kr 100,-. LØP OG KJØP.
Mer VIF-statistikk finner dere på:
http://jarlesvifstatistikk.bravesites.com
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Bilde tatt for Vålerenggutten i
1965 av det nye tilbygget på
Brakka. Bilen foran er kanskje
Tippens? Foto: OBB.
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Brakka – VIFs eiendom

– Tenk på alle de millionene
som har gått gjennom denna
klubben, og så er det eneste
vi sitter igjen med, denne
brakka! Skal Einar Bruno
Larsen ha sagt en gang.
Tekst: Ove Bengt Berg

For en som var med på innvielsen av
det nye klubbhuset i 1964 står Brakka
for meg og min VIF-generasjon som
det fysiske symbolet på foreningen vår.
Fortsatt til praktisk nytte.
Ikke lenger uenighet

Jeg synes vi skal være glad for at det
ikke lenger er formell strid om eierskapet til Brakka på tomta som er bygsla
av Oslo kommune fram til 2050-tallet (2057?). Det er særlig i forhold til
Vålerenga Fotball det tidligere var uklarheter. Men i forbindelse med oppdelinga
av Vålerenga Fotball i en breddedel og
en elitedel i år, skrives det klart i saksdokumentene at Vålerenga Fotball ikke har
noen eiendeler. For øvrig i likhet med
alle de andre klubbene i VIF. Det som
er av eiendommer er det kun allianseforeningen som eier; Brakka og tomta ved
Tonevann i Østmarka. Og begge disse
eide VIF også før omgjøringa til allianseforening i 1989.
Likevel sier noen noe annet

Jeg er blitt fortalt at det fortsatt finnes
enkeltmedlemmer som betviler allianseforeningens eierskap til Brakka. Det
må de gjerne gjøre. Men det er ingen
grunn for andre til å tro på dem. Som
medlem av hovedstyrets tidligere utvalg
for avklaring av eierskapet til Brakka, vil

jeg derfor informere om det formelle
grunnlaget for eierskapet av Brakka:

uten juridisk betydning for eierspørsmålet. Brakka er for øvrig nå tatt ut av
Fotballens regnskap, og føres i allianseVIFs i 1989
foreningens (VIFs) regnskaps balanse
Ved oppsplittingen i 1989 av de daværen- sammen med hyttetomta på Tonevann.
de klubbene til selvstendige enheter med
I tillegg kom det en ekstra, men
VIF som en overbygning, ble det bestemt egentlig unødvendig avklaring reint
at VIF skulle ta seg av fellesområder som juridisk, da VIFs generalforsamling i
merkevaren (logoen), utnevne æresmed2009 med 74 mot 19 stemmer slo fast
lemmer, stå for jubileumsfeiringer, utgi
at Brakka tilhører allianseforeningen
felles klubbavis og ta seg av fellesoppgaVIF, dvs alle klubbene i fellesskap under
ver som anlegg. Og anlegg var det bare to allianseforeningens styring.
av: Brakka og hyttetomta i Østmarka.
Det juridiske og faktiske eierforholdet
til Brakka er avklart, og det er enighet
Ikke dokumentert
om dette blant de respektive tillitsvalgte.
Da uenigheten med Vålerenga Fotball
Men med så mange som har medeiervar på sitt sterkeste tidlig på 2000-talskap og dermed brukerrett til Brakka, så
let, ble det hevdet at Vålerenga Fotball
er diskusjoner rundt bruken uunngåehadde fått overført eiendomsretten. Men lig. Av idrettsklubbene er det naturlig at
dokumenter for denne påståtte eienfotballen vil måtte ha en større bruk enn
domsoverdragelsen finnes ikke, og skrift- andre fordi den ligger nær fotballens trelighet i eiendomsoverdragelser har vært
ningsfelt. Men det kan likevel ikke være
det vanlige i mange hundre år i Norge. I tvil om at det er en avgjørende forskjell
forhold til årsmøtevedtaket i 1989 om
på å være eier og være leier. Denne forforutsetninga for delinga, må en slik
skjellen må ligge til grunn for fordelinga
overføring også ha blitt vedtatt på et års- av bruken, og for dekning av kostnader
møte. Noe årsmøtevedtak for opphevin- ved bruk og vedlikehold.
ga av vedtaket i 1989 eller en overføring
fra VIF til Vålerenga Fotball finnes ikke. Praktisk løsning i VIF-ånd
Det er bare å håpe at VIF og alle klubHeller ikke hevd
bene nå viser seg fra ei side som skal bli
En påstand om at Vålerenga Fotball
det typiske for VIF for hvordan interne
hadde overtatt Brakka som en følge av
uenigheter i foreningens andre hundreår
hevd, var det heller ikke juridisk dekning skal løses: Vi er alle løsningsorienterte
for. For å overta noe etter loven om hevd, og innstilt på samarbeid i alle uenigheter
må noen ha eid eiendommen «som sitt
som måtte oppstå. Vi har nok av andre
eget», og i minst tjue år. Brakka var ikke
utfordringer både idrettslig og overeid av fotballen «som sitt eget» da eierfor andre aktører utafor klubben. Med
skapet var bestridt, og det andre nødven- en slik innstilling kan Brakka bli den
dige vilkåret om varigheten på eierskapet ressursen den har vært og skal være for
i tjue år, var heller ikke oppfylt.
alle klubbene og de to ligaene i allianse
Påstanden om at Brakka tilhørte
foreningen. 
Vålerenga Fotball fordi den var ført opp
i denne klubbens regnskap (balanse), er
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PERSONALIA

Minneord Knut Roar Westbye

Minneord Anne Marie Sæthre

Adressen Enebakkveien 64 B på Vålerenga
betydde noe helt spesielt for Knut Roar. Det
var her han vokste opp, og det var på mange
måter her han hadde sitt barndoms paradis dette paradiset som han selv skriver om i boka
«Vålerenga - bydel med sjel».
Knut Roar ble født i 1946, gikk på
Vålerenga skole fra 1953 til 1960. Han hadde et stort engasjement for bydelen, VIF og ikke minst Vålerenga Historielag.
Her ble han med i styret i Historielaget i 10 år, og han var
aktivt med i bokkomiteen når bydelsboka «Vålerenga - bydel
med sjel» som kom ut i 2002. Med sine erfaringer fra denne
boka ble han en meget god støttespiller når boka om idretten
på Vålerenga «Fra Sotahjørnet til Bohemen» kom ut året etter.
3.juni døde Knut Roar, bisettelsen i Vålerenga kirke ble en
verdig avslutning for famile og venner. Bannerkomiteen i VIF
var til stede med VIF fane og 2 fanevakter.
Vi takker Knut Roar for alt han har gjort for Vålerenga.
Vi lyser fred over hans minne.
Bjørn Arild Gjerdalen

Anne Mia som hun ble kalt, ble født 4.juni
1948 og døde fra oss 24.februar 2014.
Livet er fullt av tilfeldigheter - og tilfeldig
hetene ville det slik at i 1973 ble den gang
Håndballavdelingen i Vålerenga oppsøkt av en
gjeng blide Vestlandsjenter – blant dem Anne
Mia.
Anne Mia spilte på både A-lag/B-lag og i mange år på Old
Girls laget.
Ved siden av den aktive håndballen tok hun også administrativt ansvar, og var sekretær, kasserer og Oppmann for Old
Girls i det som etter hvert ble VIF Håndball.
Anne Mia ble innmeldt i Dameligaen i april 1989, og vi har
i alle disse årene hatt mye gjensidig glede og hygge sammen.
Anne Mia var en rolig personlighet, hjelpsom, positiv og
blid. Aldri vond å be om å være med på for eksempel dugnader,
billettsalg eller Julemessa.
Hun var med på VIFs flotte Jubileumsfest 14. september
i fjor, velkledd og nydelig som alltid. Litt preget av sykdommen, men hun ble til siste slutt og koste seg tydeligvis i godt
Vålerenga-selskap.
Et flott menneske som vil bli dypt savnet i VIFs Dameliga..
Berit Knudsen

g

Minneord Evy Bjerklund
Hun forsvant fra vår virkelighet 26. november
2013, 79 år gammel – brått og overraskende
på Gran Canaria. Sporty, energiske Evy var
plutselig ikke der lenger. Selv nå flere måneder
etter er det ikke til å fatte og forstå for oss.
Ved Evy Bjerklunds bortgang har VIF og
Dameligaen mistet et av sine markante medlemmer. Evy meldte seg inn i VIF i 1948/49. Hele livet var
«klubben» (som hun alltid sa) i hennes hjerte.
Evy var leder (formann) i Håndballavdelingen 1970-72.
Senere i 1977/78 ble hun primus motor for håndballens satsing på juniorsiden. Dette skulle bli en begynnelse på en stor
og solid junioravdeling. Hun la ned et formidabelt arbeide og
trente i flere år alle lagene, men etter hvert måtte hun få hjelp
av fedre og medspillere. Hun spilte også selv på A-laget samt
etter hvert på B-laget i mange år. Ved siden av sin innsats i junioravdelingen, var hun hele tiden med i Håndballavdelingens
styre. Som nevnt som leder (formann), viseformann, kasserer
og styremedlem.
Hun var i de siste årene leder i Dameligaen fra 2004 til
2012. Vi kan heller ikke unnlate å nevne Evys «lille baby» –
Messegjengen – som hvert år har en julemesse i Vålerenga kirke. Denne består av noen kreative medlemmer av Dameligaen
hvor Evy selv var en stor bidragsyter og leder.
Energiske og aktive Evy tok også Oslo Idrettskrets idrettsmerke, Statuett, Krus 5 stjerner. Østmarka var også et godt
sted for henne og ble flittig brukt til turorientering.
Evy mottok Vålerengens Idrettsforenings Fortjenstmedalje
i 1983.
Vi takker for alt Evy har vært for oss og lyser fred over hennes minne.
May Aas

Anne Grete Gåsemyr 60 år
Anne Grete kom til VIF 1985 fra Indre Breim
på Vestlandet, og meldte seg inn i Dameligaen
22. januar 1999.
Hun spilte både på B og C-laget, samt avsluttet sin sportslige karriere på Old Girlslaget.
Hun virket også som oppmann for alle disse
lagene.
Anne Grete er full av liv og godt humør. Hun har også
tatt sitt ansvar som tillitskvinne både i Vålerengens IF og i
håndballen. Hun har bekledd jobben både som kasserer og
sekretær i Håndballavdelingen. I tillegg har hun vært revisor
for Vålerengens IF, samt samme jobb både i håndballen og i
Dameligaen. Hun har også vært sekretær i Dameligaen, samt
virket i valgkomiteen. Vi gratulerer Anne Grete med dagen og
håper på mange gode år i vårt VIF-miljø.
May Aas

Karin Findahl fylte 75 år
Karin ble innmeldt i VIF i 1953 og i Dame
ligaen i 1972 – hvor hun har vært kasserer siden
1973 og er det fremdeles. Hun har også vært
kasserer og sekretær i Dameavdelingens (håndballens) styre i mange år. Hun spilte på A-laget
fra begynnelsen av 1950 og ble seriemester for
VIF i 1956. Senere ble det B-laget og Old Girls.
Karin har mottatt Hedersnåla fra Vålerengens IF. Vi gratulerer
så mye med dagen som var.
May Aas
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Returadr.:
Vålerengens IF,
Pb. 6576 Etterstad,
0607 Oslo

peugeot.no

ÅRETS BIL 2014

NÅ SOM STASJONSVOGN

KAMPANJERENTE

VÅLERENGA FOTBALL KJØRER PEUGEOT.
TA KONTAKT FOR ET GODT VIF-TILBUD!

PEUGEOT 308 SW

FRA KR.

249.900,-

Eksklusiv Peugeot i-Cockpit • Full LED-teknologi • Denon lydanlegg i toppklasse
Stort bagasjerom på 610 liter • CO 2 utslipp fra kun 85 g/km
Pris er inkl. frakt og leveringsomkostninger levert Drammen. CO 2 utslipp fra 85 g/km.
Drivstofforbruk blandet kjøring fra 0,32 l/mil. Forbehold om trykkfeil. Bildet er illustrasjonsfoto og utstyr kan avvike.

Peugeot 308 SW er en bil full av innovasjoner, med stilrent design og god innvendig plass. I den nye stasjonsvognen får du i tillegg til høy komfort for alle passasjerene,
et bagasjerom på hele 610 liter. Peugeot i-Cockpit med sportsratt, høyt plasserte instrumenter og den store berøringsskjermen, gir deg en intuitiv og intens kjøreopplevelse. Ny ledende motorteknologi sørger for maksimal ytelse kombinert med lave utslipp fra kun 85 g/km CO 2 . Årets bil 2014 som stasjonsvogn får du fra kr. 249.900,-

NYE PEUGEOT 308 SW

2014-01 Vålerenggutten.indd 20

22.09.14 10:47

