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De første
100 år, men
hva nå?
Som ny leder av Vålerengens Idrettsforening er det naturlig at det vil komme nye
tanker og ideer, uten at jeg skal fremstå som revolusjonær. Mye har skjedd siden
stiftelsen for over 100 år siden, det er det ikke vanskelig å få med seg. Mye ære og
berømmelse er vunnet gjennom denne perioden i hockey, fotball og bandy for å nevne noe. Men nå står vi ved et veiskille, med nye arenaer både til fotball og ishockey,
og det er der slagene skal stå i fremtiden og nye helter vil stå frem som forbilder.
Jeg husker som guttunge når jeg gikk over Youngstorget og gjennom byen hvor
norsk alt så ut, ingen med en annen hudfarge enn hvit å se noe sted og slik trodde
vi verden ville forbli. Men vi lever i en verden som er i stadig bevegelse, folk flytter
eller flykter og mange ender her hos oss, og det skal vi være glad for. Vålerenga har
lenge ligget i front og forsvart vår nye landsmenn uansett hudfarge, og merkevaren Vålerenga mot rasisme har blitt et begrep innen idretts-Norge. Men det er flere
”Vålerenga mot” som burde komme frem, og som vi sikkert ville kunne være stolte av,
som f.eks Vålerenga mot homofobi, et ømt punkt som jeg håper snart vi har vokst
fra. Det skal være rom for alle, uansett hudfarge, tro eller legning. Det vil ikke svekke
Vålerenga, snarere tvert i mot styrke klubben, ikke bare i kvalitet, men også utad som
et sted hvor man blir akseptert for det man er.
Vålerenga består av 9 klubber med 7 sportsgrener, og medlemsmassen med stort og
smått ligger rundt 3 200. I en by med så mange mennesker som Oslo burde vi vel
hatt det dobbelte når man også ser på hvilke engasjementer klubben er involvert i
utenom det sportslige. Som gammel markedsføringsmann er det naturlig for meg å
se på hva vi kan gjøre for å øke medlemsmassen, men det betyr kartlegging og der
må den enkelte klubben bidra. Pr i dag så har vi kun oversikt når det gjelder alder
opp til 26+, og ned til de minste. Dette bør spesifiseres bedre også rundt bosted og
kjønn. Fotballen sier de er sprengt, mens ski har plass til flere. Alt er vel relativt, vi
må bare finne rom for å huse de som ønsker seg inn. Gjennom slike tiltak kan vi i
fremtiden kanskje unngå bomkjøp av halvgode utlendinger, da vi fostrer det vi er
ute etter innen egne rekker. Og når det kommer til alt så dreier ikke alt seg bare om
penger, men gode atleter som har hjertet i VIF, og som blør for klubben. Planen min
nå er å gå på medlemsmøtene i alle klubbene (de jeg ikke selv er medlem av) og bli
litt kjent med hvordan deres hverdag er.
Jeg har kun vært leder i to måneder, og har derfor ikke riktig fått satt meg ennå, men
hører gjerne fra medlemmene. Min epost og telefonnummer står på hjemmesidene,
har du innspill eller saker vi bør se på så ikke nøl med å ta kontakt.
Med ønske om en flott høst, god hockeysesong og en god avslutning på fotballen.
Med vennlig hilsen
Stein Morisse
Leder av Vålerengens Idrettsforening
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REDAKTØRENS SPALTE

Ikke aller best,
men likevel blant
de beste

Ishockeysesongen i fjor var ikke av de beste for landets over
legent beste ishockeyklubb gjennom tidene, og årets har vel
ikke gitt antydning om noen lett veg til seriemesterskap og
kongepokal. Herrelaget i fotball lå ei tid godt an til å ta sølv,
men det blei ikke noe i nærheten av en slik topplass.

idrett. At idretten får betydelig offentlig støtte for å bedre folkehelsa, er vel i så fall ingen god bruk av skattepenga? Idretten
er vel mer å regne som en del av underholdningsbransjen?

Vålerenga er ikke alltid den aller beste klubben, særlig lenge.
Sånn har det vel vært i over hundre år? Men vi er likevel alltid
blant de beste i landet. Når bare fem ishockeylag og fotballag er bedre enn oss, stort sett er vi aldri dårligere, så må vi vel
være fornøyd med det? Vi har tross alt mye entusiasme rundt
oss, og i oss, det misunner mange andre idrettslag oss. Så
jeg synes vi skal fornøyde med både de to nevnte elitelagene
våre, alle de andre seniorlagenes resultater (ingen nevnt, ingen
glemt) og aller mest alt ungdomsarbeidet som drives til våre
unge medlemmers store glede og utvikling.

For meg har idretten vært en sentral del av livet mitt. Den
har gitt meg mange gleder: idealer, venner og lærdom om og
inspirasjon til å kunne bruke kroppen til fysiske anstrengelser.
Og fortsatt etter mange tiårs liv kunne trene intervalløkter og
delta i konkurranser, medlem som jeg er i en klubb for «livslang konkurranseidrett». Samtidig må jeg innrømme at jeg
også er blant dem som misliker mye av dagens utvikling: et
økende antall idretts«helter» tenker bare på hvordan sikre seg
mest mulig penger sjøl. Og at tribunekulturen med sin – i ord,
og av og til mer enn det – sterke fordømming og nedrakking
av konkurrentenes utøvere og tilhengere skal være et tegn på
toleranse og vennskap, må jeg innrømme at jeg har store problemer med å forstå kan være i samsvar med god idrettsånd.

VIF: Kjempegodt barne- og ungdomsarbeid

En klubb med 3 000 ungdommer i organisert trening, det må
vi ha grunn til å være stolte av og fornøyde med. Flere enn vi
kan aktivisere, ønsker å være med hos oss. Ungene lærer både
en idrett med alt det den krever av disiplin, konsentrasjon og
menneskelig samhandling og kameratskap. Noe veldig verdifullt som de tar med seg videre i livet.
Befolkningas fysiske form forfaller,
og idretten er dessverre ikke løsninga

Idrettens utvikling

Behovet for ett av idrettens mål, samhold og vennskap i livslang klubblojalitet, finnes heldigvis fortsatt i vår forening.
Populariteten til og oppslutninga om Aldermannsligaen er et
eksempel på det, og at det derfor fortsatt er «liv i» og behov for
idrettens beste tradisjoner.

Men det er likevel ikke så mange som driver med organisert
idrett eller idrett på egen hånd. Når vi nærmer oss slutten av
tenåra, og det blir klart at vi ikke holder mål som eliteutøvere, mister idrettsbevegelsen interessen for oss og utøverne for

Æresmedlem
May Aas – 75 år.
«Jeg takker for alle vakre blomster
og hilsener på 75 årsdagen min. Jeg
satte veldig stor pris på oppmerksomheten. Spesiell takk til Vålerengens
Idrettsforening, Vålerenga Håndball,
Vålerenga Fotball og VIFs Dameliga.»
Takknemlig hilsen fra May Aas
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HÅNDBALL
XXXXXXX

Vålerenga det er vi
Vi er kommet for å bli
Vi skal skåre mange mål
Keepern vår er lagd av stål
Vi skal vinne alt i dag
Fordi vi spiller som et lag
Kamprop skrivi av
V-Å-L-E-R-E-N-G-A!
Amalie Engen Vik, 10 år, Håndball J10

Ei jentebølge?
En av trenerne laglederne for håndball jenter, Tor Arne
Johansen, mener at det kan virke som om det er en
«boom» av jenter som vil spille håndball i Vålerenga.
Tekst og foto: Ove Bengt Berg

For det har vært en kjempeøkning i
antall jenter i de siste årene blant jenter
10-12 år. Jenter 12 har tre lag, jenter 11
har to lag som jenter 10. Det er en helt
annen situasjon enn for noen år siden,
forteller Johansen.

Tidlig en lørdags morgen var det
kamp i Jordalhallen. Den første av tre
for jenter 10 år. Det er vanskelig å ikke
bli imponert av jentene og treneren.
Kanskje mest for disiplinen og lagånden.
De lytta aktivt til alt hva trener Knut
Røse sa. Myndig, vennlig og tydeligvis
en kyndig håndballmann. Røse er tid-

ligere fotballspiller – i Lyn! – bor nå på
Vålerenga og har tatt mange trenerkurs
i håndball. Under kampforberedelsen
understreka han overfor jentene: De er
større enn oss, men vi er sterkere! Og
så må dere ut og stenge dem og hindre
dem i å komme på strek!
Vålerenga tok ledelsen, spilte lenge
bra, men måtte til slutt registrere at de
tapte. Ingen sure miner av den grunn,
heller ikke når de falt og slo seg, hardt.
Etter kort stund var alt glemt.

Stående, f.v.: Maja, Amalie, Eline, Lydia, Loujain, Susana og Bea. Sittende, f.v.: Ebba, Oda, Sunniva,
Hanne, Caren og Marte. Keepere, fra venstre: Sanna og Hedda.

Vi slipper ikke inn mål!

Trener Knut instruerer lyttende
og lærevillige jenter
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AMERIKANSK F OTBALL DAMER

Kaptein Marthe Lillebø løfter NM-pokalen.
Foto: Max Emanuelson.

Første sesong ga NM-gull
Vålerengas damer var med i det aller første seriespillet i Norge i amerikansk fotball. Det endte i seriesølv og NM-finale.
30. oktober ble serievinner Kristiansand
banket 18-0 på Jordal og jentene var Norgesmestere. For en debut!
Tekst og foto: Jarle Teigøy

16. september gikk start
skuddet i serien i Kristian
sand og der tapte jentene
0-16. På Jordal ti dager senere
fikk imidlertid våre jenter full
pott og tok historiens aller
første poeng ved å overkjøre
Haugesund Hurricanes 33-0.

rikansk fotball i Norge. Hun
begynte i Kristiansand som
er en av fire lag i serien, sier
Marthe.
Jentene er blitt rekruttert gjennom skoler og
Superbowls arrangement.

– Det hele startet på høsten i fjor og jobben med å få
spillere har gått greit selv om
det var mye å ta tak i. Det var
jo ikke så mange som kunne
reglene, forteller Hege.
Hovedtrener er Yrjan
Fraschetti og her forteller han
om hvordan det første poenget i historien kom:
– I første quarter gikk det
litt trått for begge lag, spesielt på den offensive biten.
Defensivt gikk det imidlertid
veldig bra for Trolls, og første touchdown ble scoret av
nettopp defense da CB #10
Anette Bach Brenders fikk
en pasning fra Haugesunds

QB rett i fingrene og løp inn
damelagets første touchdown
noensinne.
Men det skulle altså
til slutt ende i NM-gull.
For i siste seriekamp mot
Fredrikstad borte ble østfoldingene nedsablet 27-0.
Dermed skulle serievinner
Kristiansand og sølvvinner
Vålerenga møtes i NMfinalen 30. oktober på Jordal.
Og for tredje kamp på rad
vant jentene uten å slippe inn
poeng. 18-0 ble resultatet.
Dermed var VIFs 52. NMgull i historien innkassert.
Vi gratulerer jentene med
en fantastisk debut.

– Vi er omtrent 25 stykker i stallen, forteller Marthe
Lillebø og Hege Petrogalli
som står bak Vålerengas nysatsning. - Initiativtaker for
det hele er ei jente som kom
hjem fra Statene i fjor, og
syntes det var på tide at damene også begynte med ameVÅLERENGGUTTEN 5
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Ny leder:

Alliansen er viktig!

Intervju: Ove Bengt Berg
– Gratulerer med valget. Det er fint at
noen vil bli leder i VIF, og hvorfor ville du
bli leder?

– Vil? Jeg ble forespurt om jeg kunne
tenke meg vervet. Som andre nordmenn
flest er jeg utstyrt med en innebygd dugnadsånd, noe som sitter djupt i folkesjela
vår. Fordi jeg i tillegg har hjertet mitt i
klubben og lyst til å hjelpe til. Derfor sa
jeg ja. Ja, jeg vil. Det er en oppgave jeg
føler at jeg har kompetanse til å klare.
– Og kompetansen er?
– Privat: Jeg er 65 år, yrkesaktiv, gift, har
en datter, to barnebarn og bor ytterst på
Holmlia. Og jeg trener fem ganger i uka,
styrke og utholdenhet. Det er nødvendig,
om jeg skal slippe å komme i helsekøen.
– I VIF har jeg vært i siden 1996, det
vil si i fotballklubben. Først som sponsor
for jobben min for klubben, deretter som
medlem og leder av valgkomiteen og til
slutt som leder av kontrollkomiteen i tre
perioder.
– Jeg liker utfordringer, også de svært
krevende. Jeg vil gjerne være med på å
bygge opp Vålerengens Idrettsforening,
for den er jo ikke ferdig. Det er masse
å ta fatt på. Som å øke medlemsmassen.
Dette er utfordringer som jeg vil være
med på. Ikke jeg som leder aleine, men
sammen med et styre, der vi sammen
bygger videre.
– Tror du allianseidrettsideen har noen
framtid i VIF og dermed for VIF?

– Ja, jeg tror på alliansen mellom alle
klubbene i VIF. Jeg har sett hvordan det
fungerer i andre foreninger, som i AIK
i Stockholm. Alliansen er viktig for å
ta et overordna ansvar for helheten, og
de sentrale fellesområdene som merkevaren VIF, logoen og Brakka som vi jo
eier. Og tradisjonen, kulturen vår. Vi må
bruke tid på å finne alliansens plass i
forhold til klubbene. Allianseforeningen
må bygges i med nærmere kontakt med
klubbene.
– Idrett for alle, er viktig for meg. Det
skal ikke være noen forskjell på hvilket
kjønn en har, hvilken hudfarge, seksuell legning eller religion en har: alle
skal kunne være med i idretten uten å
6 VÅLERENGGUTTEN

spille fotball i Vålerenga enn de vi har
mulighet til å aktivisere. Idretten kan
ikke prioritere de som står utafor, vi har
mer enn nok med å slippe til alle dem
som ønsker å være med. Det må være
foreldras ansvar å bestemme hvordan
barna deres skal bruke fritida si.
– Hvor går grensa for hva som en idrettsforeningsoppgaver og NAV og skolers
oppgaver?

– Det går en grense der, det er klart.
Idretten har sin oppgave, og det er ikke
den som barnehagen, skolen og NAV
har. Det er best at idretten, som de andre
instansene, holder seg til sine kjerneområder, da kan vi sammen få til det beste
resultatet.
– Det påståes at VIF-logoen er ett av
Norges mest verdifulle logoer. I dag er
det mange som tjener penger på den,
bare ikke den som eier den, nemlig allianseforeningen. Hva synes du om det?

føle seg utestengt. Der tror jeg vi har en
oppgave med å få til det. Jeg tror det er
– Sånn kan det ikke være. Det er klart at
mange homofile, særlig i fotballen, som
det er VIF som skal tjene penger på den,
ikke tør stå fram. Det betyr også at vi
for også alliansen trenger penger for å
lett mister dem som utøvere og medlem- ivareta sin funksjon. Jeg vil gå nærmere
mer.
inn i dette, for å få fortjenesten over til
VIF. Det er meningsløst at vi ikke får
– I lederen min i nr 2 2014 pekte jeg på
royalty for bruken. Kanskje bør vi ha
den dårlige helseutviklinga blant folk.
et underutvalg til AU/hovedstyret som
Aktiviteten blant unge synker, og blant
sørger for denne oppgaven. Logoen skal
voksne. Livslang konkurranseidrett driheller ikke kunne brukes på varer som
ves knapt og sees ikke på som en idretts- «Vålerenga-brødet» uten at vi, eieren,
oppgave. Vi blir tyngre og tyngre. Idretten sikrer oss de midlene som vårt eierskap
får milliarder i offentlig støtte hvert år.
tilsier. Vi må få til en bedre forvaltning
Hvordan bidrar idretten til folkehelsa
av eierskapet til logoen.
med disse milliardene?
– Dessverre, i altfor liten grad. Men det
– Idrettspolitikk: Hva mener du om de
er noe vi må legge mer vekt på. Idretten
store linjene i det som norsk og internamå arbeide for mer gymnastikk på skosjonal idrettsledelse driver med?
lene, og aktiviteter ellers, særlig i hverda- – Det er ikke tvil om at det er penga som
gen. Sånn kan vi få helsekøen kortere og styrer, og at det ikke er idretten som er
flere helsemilliarder spart. For slike tiltak målet. Ellers hadde idrettsverdenen sett
bør idretten presse på.
helt annerledes ut. Pengene ødelegger
vanvittig mye, og en kan kjøpe seg til
– Det koster en del å drive organisert
både resultater og til store arrangement
idrett i dag, ofte tre til fem tusen kroner i som VM. Det beste ville være å nullstille
året. Hva med de uorganiserte, som kanseg, å gå tilbake til grunnlaget. Men det
skje verken har penger eller nok tumleer jo helt urealistisk. Vi må heller prøve
plass i byen?
å drive idretten på vårt nivå så nært
– Det er i dag vanskelig å få penger til
idrettens opprinnelige formål som mulig.
å legge til rette for organisert idrett, og
– Takk for samtalen, og lykke til med
anleggene er sprengt. Langt flere vil
oppgaven!

VÅLERENGA STADION

Grunnsteinen er lagt
29. juli, på VIFs 102 års
dag, var det endelig klart for
å legge ned grunnsteinen
på den gamle velodromen
ved Valle Hovin, der stadion
skal ligge.
Tekst og foto: Jarle Teigøy

På en regntung dag startet Klanen markeringa med å gå i tog fra Vålerenga
sjappa til Valle med Vålerenga stadion
banner. Så begynte selve programmet
med taler fra flere impliserte, og kommunen ble overrakt krona for stadion.
Flere hundre Vålerengafan var samlet for
å få med seg det historiske øyeblikket.
Det var Magnus Eriksen Opland (11)
og Eyvor Sophie Berger (10) som fikk
æren av å legge ned grunnsteinen. En
gravemaskin, antrukket med Vålerengaflagg fylte igjen hullet med jord.
Siste oversikt viser at stadionprosjektet
kommer på 720 millioner. Rivingen av
Hovin skole begynte i september og selve
byggingen av stadion starter på nyåret.
Planen er at den står ferdig sommeren
2017.
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Vålerenga Fotball i
Med nedleggelsen av grunnsteinen til det nye stadion på
Valle Hovin på VIFs 102-års dag, er en gammel drøm i
ferd med å oppfylles.
Av Vålerengguttens spesielle medarbeider
Historien

Helt siden Idrettsforeningen ble s tiftet
i 1913, har ønsket om eget fotball
stadion stått sentralt. Lenge begrenset
dette seg til det helt fundamentale: Et
sted å sparke fotball! Forløperne for VIF,
Spark og Spring, var derfor fornøyd med
jordene på øvre Etterstad, så lenge de
ikke ble jaget bort av et publikum som
synes denne leken var unødig bruk av
krefter. Når vanskene oppstod, ble derfor Hovedøya et fristed etter avtale med
herr Plasskommandanten!
Etterstad

Etterstad ble likevel det faste tilholdsstedet – faktisk allerede fra før århundreskiftet. Her skiftet man ute i det fri, inntil
man på 1920-tallet fikk en avtale med
grosserer Stang på Nygaard Tegleverk om
å kunne disponere et område inklusiv ei
brakke, mellom trikkesporet og badedam8 VÅLERENGGUTTEN

men «Kattekulpen». Pris kr 300 i året! I
1947 fikk man kjøpt ei tyskerbrakke fra
Bygdø IL for kr 1 725. Ei brakke som
fikk gjøre nytte for seg i flere år, til tross
for manglende dusjmuligheter – inne!
Ny offensiv

Allerede i 1949 gjorde VIF en henvendelse til Oslo kommune om å bli
tilgodesett på Valle Hovin når uttaket av

leire til Leca-produksjonen ble avsluttet.
Rolf Hofmo som den gang var varaordfører i Oslo, så med en gang muligheten
for idretten i dette området.
Hofmos visjon

Hofmo, senere sjef for Statens ungdoms- og idrettskontor, STUI, lanserte
selv ideen over bordet: Et «Østkantens
storstadion» på Valle Hovin! Ideen
ble ikke fulgt opp, men vi fikk snart se
Hofmos gjennomslagskraft for idretten
i Oslo da han fikk politikerne med seg
på å båndlegge hele Ekebergsletta. Noe
som deretter la grunnlaget for Norway
Cup og mye annet.
VIF på Valle Hovin

I etterkant av møtet med Hofmo, åpnet
det seg andre muligheter og i 1959/60
ble det inngått en avtale mellom Idretts
foreningen og teknisk rådmann i Oslo
kommune om feste av 10 mål tomt på
Valle Hovin for å anlegg fotball- og
ishockeybane og klubbhus med møterom og garderober. Dette ble fi
 nansiert
av VIF med bruk av egne oppsparte fond
samt bidrag fra STUI og lån fra NFF
(fotballforbundet). Første byggetrinn ble
formelt tatt i bruk 12. september 1961.

eget hus!
Nye kommunale planer?

På et foreldremøte i VIF i 1963 kunne
plansjef Eivind Strøm overraskende fortelle at kommunen hadde planer om å
samle all osloidrett på Valle Hovin. Det
skulle bygges fotballstadion, skøytearena
og ishockeyhall (OL-planer for 1968).
samtidig tenkte han seg å tilby tomter
for bygging av administrasjonsbygg for
Idrettsforbundet, Oslo Idrettskrets og
samfunnshus med skole og aula. Ikke
minst de gode trafikale mulighetene i
området gjorde løsningen fristende, fortalte Strøm. Planene ble, som vi vet, aldri
realisert.
Vendepunktet

Med rike venner i fotballklubben etter
1989, med ambisjoner om å legge forutsetningene til rette for et topplag
ikke bare nasjonalt, men også nordisk
og internasjonalt, fikk ønsket om stadion ny aktualitet omkring 2004. Sven
Mollekleiv, som kom med i klubbledelsen i 2002 og som ble leder i 2004,
visste å trykke på de rette knappene
for å få ulike tomteløsninger utredet.
Dette arbeidet ble så videreført av Odd
Skarheim fra 2006 og hans genistrek var
å få samlet Oslos politiske ledere til et

folkemøte i Vallhall i forkant av kommunevalget i 2007. Her ble det lagt et
press på politikerne og fattet noe som
lignet et «vedtak» som politikerne ikke
kunne gå fra. Kravet om tomt til 1 krone
ble så banket gjennom i Oslo bystyre
med bredt flertall. Svenn Kristiansen,
Rune Gerhardsen, Petter N. Myhre,
Henning Holstad og andre var sentrale i
denne prosessen.
Oslo kommunes generøsitet

Ved å selge arealene på Valle Hovin til
oss for en symbolsk pris og samtidig
inngå et samarbeide om bygging og leieavtale av en videregående kommunal

Stadionillustrasjoner:
Biong v/Pål T. Rørby,
ARKITEKGRUPPEN lille frøen
Bilder fra grunnsteinmarkeringa:
Jarle Teigøy.

skole, har Oslo kommune på en forbilledlig måte lagt til rette for at vi endelig har fått muligheten til å realisere vår
hundreår gamle drøm om eget stadion.
Vålerenga kultur- og idrettspark – ikke
bare fotball

Et kultur- og idrettsanlegg til glede for
alle VIFs klubber – og bydelen. Selv om
avtalen med Oslo kommune er inngått
av Vålerenga Fotball Bredde, håper vi
at Idrettsforeningens ledelse engasjerer
seg i de videre planene for området slik
rollen som koordinator for alle klubbene i VIF forutsetter. Først da vil en
helhetlig løsning for idretten, bydelen og
Idrettsforeningen oppnås.

Vålerenga Fotball betaler kr 1 for stadiontomta,
med krona inne i montasjen. Fra venstre Bjørg
Novang i kommunens utdanningsetat, leder
Tom Krøning i Vålerenga Fotball, daværende
byråd for idrett og kultur Hallstein Bjercke (V)
(medlem av Klanen) og Vålerengas prosjektleder Åge Petter Christiansen.
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FOTBALL

Gutta forteller bohemhistorier.

Henger`n signerer frimerkeobjekt.

Etter kampen i Steinkjer i 1965 da det ble klart at serie
mesterskapet ble sikret. Foto:Vålerenggutten 4/1965.

Mye folk på utstilling.

Våre første seriemestere
ble hyllet

I oktober var det 50 år siden de ekte bohemene sikret
Vålerengas aller første seriemesterskap i fotball.
Tekst og foto: Jarle Teigøy

Det måtte selvfølgelig feires og
1965-gutta ble hyllet både med frimerkeobjekt på Frimerkets dag og på hjemmekampen mot Sarpsborg.
Det begynte 3. oktober med at
Vålerenga Historielag i samarbeid
Sentrum Filatelistklubb samlet bohemene med en times arrangement i Lilleborg
kirke. Henger`n kom på personlig frimerke og laget kom på førstedagsbrev.
Gutta fikk boltre seg med bohemhistorier og måtte signere frimerkeobjektet
som ble utsolgt mens gutta opptrådde!
320 frimerker lød opplaget på, så her har
de heldige sikret seg et godt Vålerengasuvenir. I tillegg var det en utstilling
som viste avisutklipp og bilder fra serie
mesteråret på det godt besøkte arrangementet.

1 0 VÅLERENGGUTTEN

Frimerkedirektør og styremedlem
i Vålerenga Fotball, Halvor Fasting var
også invitert til å fortelle om sitt engasjement i klubben og om frimerkehistorien.

To uker senere var gutta på nytt samlet, denne gangen i regi av Vålerenga
Fotball på Ullevaal stadion. Her ble de
på respektabelt vis presentert ovenfor
publikum som hyllet gullgutta under
Sarpsborgkampen.

Gutta blir hyllet på Ullevaal.

FOTBALL

Morten Berre – større enn
størst i historien
Morten Berre er en av de aller største i Vålerenga
Fotballs 102 årige historie. Det er faktisk realiteten når
40 årige Berre tar farvel med klubben etter 13 år på
topplan, som er enda en ny Vålerengarekord.
Tekst og foto: Jarle Teigøy

For folk som kjenner Vålerengas fotballhistorie er Tippen Johansen (flest landskamper 48 og 20 år som spiller for VIF),
Bjarne Bamse Hansen (17 år) , Åge
Sørensen (16), Thorleif Toffa Olsen (15),
Yngve Andersen (14) og Per Knudsen
(14) legendariske navn. Dette er spillere
som debuterte for laget mellom 1923
og 1967. Dette er navn som var på alles
lepper i kamp etter kamp i sin periode. Vi har selvfølgelig ikke glemt Vidar
Davidsen, Pål Jacobsen, Tom R. Jacobsen
og alle de andre som gjorde 1980-tallet
stort, men dette var spillerne som ikke
var like trofaste som Berre.

ger også på 6. plass gjennom alle tider når
det gjelder antall sesonger for klubben.
Morten Berre er dermed innehaver
av 5 av de største rekordene en fotballspiller kan ha i en klubb: Flest obligatoriske kamper (385), flest toppseriekamper (298), fleste europakamper (21),
flest toppseriescoringer (63) og altså flest
toppseriesesonger i Vålerenga. Det eneste han ikke slettet var Brunos scoringsrekord i obligatoriske kamper (99), der
Morten «bare» ligger på 5. plass (78).
Det er altså en av de aller største i
klubbens historie som nå har takket for
seg.

Morten Berre vil for fremtiden bli
nevnt sammen med ovennevnte legender.
5 rekorder

Morten Berre har tatt over de fleste
rekorder i hele Vålerengas historie. Den
siste rekorden offentliggjøres for første gang nå: Han topper også lista over
spillere som har flest toppseriesesonger i
Vålerenga; 13 sesonger. Den nærmeste er
Per Knudsen med 12 sesonger. Berre lig-

VÅLERENGGUTTEN 11

GI RASISME RØDT KORT

Gi rasisme rødt kort –
markering!
I forbindelse med showkampen mot Real Madrid gjennomførte Vålerenga Fotball en markering mot rasisme på
Ullevål stadion. For fullsatte tribuner holdt spillerne opp
røde kort som symboliserte at rasisme bør vises ut.
Tekst: Lars Eirik Eggen / Foto: Digitalsport

Dette er del av en internasjonal kampanje i fotball. Samtidig som spillerne holdt
opp kortene ble følgende tekst lest opp
over høyttalerne:
«Det er viktig å vinne kamper, men
for både Vålerenga og Real Madrid er
det også viktig å vinne kampen mot rasisme. Det vi bryr oss om i fotball er fargen på drakta og ikke fargen på huden
din, hvor du kommer fra, hvem du tror
på, eller hvem du forelsker deg i. Vi tror
på at fotballen kan samle folk i kampen
mot rasisme og diskriminering, og vi tar
et klart standpunkt i dag med å gi rasisme rødt kort!»
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Vålerenga Fotball har fått produsert et hefte
med oversikt over alle klubbens mange lag
i 2015. I heftet er hvert eneste lag avbilda
med med navn på spillere og lagledere og
trenere. Et flott tiltak for en klubb med en
imponerende bredde.

SIDEN SIST

Amerikansk fotball damer tok VIFs 52. NM-gull
Kort oppdatering pr. 8. november v/ Jarle Teigøy
FOTBALL: Etter en meget god vår-

sesong som endte med at laget lå på
2. plass på Vålerengas fødselsdag 29. juli,
da grunnsteinen ble nedlagt, gikk det
rett nedover. Vålerenga endte på en 7.
plass med 49 poeng. Vi takker Morten
Berre for 13 fantastiske sesonger i klubben. Noe som har endt i at han topper de
fleste historiske statistikker. Les mer på
http://jarlesvifstatistikk.bravesites.com.
DAMENE. Det ble en dårlig høst
for jentene. De satte ny klubbrekord ved
å tape 0-7 i siste serierunde mot sølvvinner Avaldsnes. Dermed så vidt over
streken på 10. plass av 12 lag. 6 seire, 3
uavgjorte og 13 tap. 22-42 og 21 poeng.
FUTSAL: SLAPP NEDRYKK. Gutta

kom sist i 1. divisjon, men fikk fortsette i
samme divisjon og vant sin første kamp
5-4 over Solør. Siden har det blitt 3
strake tap.
BRA ÅPNING. 10. oktober var det
sesongstart for kvinnene i 1. divisjon
(øverste serie). Det er i år 12 lag i serien,
noe som er ny rekord. Vålerenga har begynt med seier 1-0 over OSI og uavgjort
3-3 mot Ekholt før brakseier 17-0 mot
Oslo Døves og 6-4 mot Frigg.
ISHOCKEY: SATSER ALT NÅR NYE

JORDAL STÅR FERDIG. I mens må
vi ta til takke med kanskje litt middelmådige plasseringer, fortalte Shampo
før sesongstart. Pr. dato ligger gutta på
5. plass.
OVERLEGNE DAMER. I eliteserien som begynte 1. oktober har jentene overkjørt Sparta i to kamper, 12-1
og 7-0. Det er 4 lag i seriespillet som
Vålerenga leder etter 7 kamper med 13
poeng.
ISHOCKEY BREDDE. 7. oktober skrev klubben kontrakt med Bjørn
Fausa som ansettes som daglig leder
fra nyttår. Klubben trenger å styrkes
på den administrative siden dersom vi
skal henge med i utviklingen og opprettholde vår ambisjon om å være landets
ledende klubb på spillerutvikling, sier
styreleder Øivind Wikstøl. Få, om noen,
i dette landet kan mer om norsk hockey
enn Bjørn, i alle fall det som skjer utenfor isen, så når denne muligheten åpnet
seg var det en unik sjanse som vi bare
måtte slå til på. Jeg er sikker på dette
vil gi klubben et løft. Med Myggen,

Magnus og Birger på sportslig og Bjørn
og Pål på den administrative siden ser
det bra ut.
HÅNDBALL: MIDT PÅ TREET. I 2.

divisjon avdeling 1 ligger gutta midt på
tabellen etter 7 kamper. Det har blitt 4
seire og tre tap og dermed 8 poeng.
MOT TOPPEN? Damene i 3. divisjon avdeling 1 ligger på 2. plass av 12 lag.
Dette etter å ha spilt 7 kamper som har
endt med 4 seire, en uavgjort og 2 tap.
INNEBANDY: BRA START PÅ

NYOPPRYKKET LAG. Gutta som
rykket opp til 1. divisjon øst har innledningsvis 2 seire og ett tap. Her er omtalen etter 3. serierunde mot Pors hjemme
18. oktober: Denne dagen stiller vi med
3 fulle femmere og to keepere. Det må
være første gang i historien … Coach
Pat lar også alle 15 utespillere få spille hele kampen, noe som kan bli svært
nyttig når forfall og skader melder seg
senere i sesongen. Det var også sånn sett
fra siden, at alle rekkene kom godt i fra
det, og leverte jevnt over mye bra spill.
Ut i fra de to siste periodene, så velger
vi å trekke frem en spiller som var i det
ekstra lekne humøret denne dagen, Mr.
Harald Lindstrøm. 4 kasser, ett pass og
flere 2. pass til Larsson og Sjøkvist i vår
1. femmer. Også de to andre femmerne
leverte en meget god kamp, så dette var
en typisk lagseier. Gutta gir seg ikke før
det står 17-2 på tavla. Fordelt på følgende periodesifre; (6-1 5-1 6-0). Mye eller
i allefall rundt 40 tilskuere også, koste
seg nok med mye fine kombinasjoner og
pene mål.
DAMENE. Våre jenter rykket også
opp til 1. divisjon øst, selv om det «bare»
ble 4. plass siste sesong. Jentene åpnet sesongen 20. september med å slå Øreåsen
6-4 hjemme i Teglverket Idrettshall.
AMERIKANSK FOTBALL: SIST.
Eliteserien startet 18. april med tap
21-28 mot NTNUI Nidaros Domers
på Jordal, men bortekampen vant
Trollsgutta 42-39 den 24. mai. Det ble
imidlertid den eneste seieren denne
sesongen og dermed helt sist. Fakta: Nr
5 av 5 lag. 7 kamper. En seier, 0 uavgjort,
6 tap. Målforskjell 117-235. 2 poeng.
DEBUT GA HISTORISK NMGULL. Første kamp i den nye dameserien ble spilt 5. september med tap
0-16 mot Kristiansand borte, før Trolls

vant sin første hjemmekamp 31-0 over
Haugesund. Siste seriekamp gikk 25.
oktober mot Fredrikstad som ble vunnet 27-0. Det var en enkeltserie med
fire lag og dermed var damene klare til
NM-finale som sølvplassert i serien. Det
ble full klaff for Trolls 30 oktober på
Jordal. Først vant damelaget 18-0 mot
Kristiansand Gladiators, før U19 fulgte
opp med 41-24 mot Oslo Vikings og sin
tredje NM-tittel på rad.
BASKET: BLE DEGRADERT. Gutta

som kom på 5. plass i 1. divisjon siste
sesong, klarte ikke å stille lag. Det etter
at flere spillere enten begynte i toppserien eller la opp. Det ble jobbet iherdig
med å rekruttere spillere frem mot seriestart uten å lykkes. Dermed ble andrelaget vårt førstelag. De spiller i 2. divisjon
øst og har åpnet med to strake storseire, 93-50 over Høyenhall (23.sept) og
97-39 mot Centrum Tigers. Vålerenga
satser stort på de yngre og har nå 20
U-14 spillere i stallen. Klubben fikk
også æren av å arrangere Region Øst sin
Easy-basket turnering som samlet 8 lag
i en helgeturnering, som kan bety mye
for rekrutteringen, forteller leder Paulo
Lising til Vålerenggutten.
DAMENE. Jentene i 2. divisjon øst
åpnet med storseier 11. oktober mot
Moss, 78-37, før de gikk på et stortap
selv, 31-65 mot avdelingsfavoritt OSI.
SKI: Våre unge lovende skihoppere, Jens

og Jonas Øvregård, har bestemt seg for å
legge opp i forbindelse med overgangen
fra junior til seniorhoppere. Dermed blir
det en stund til Vålerengamedlemmer
igjen skal hoppe i Kollen. Skihoppro
sjektet i regi av idrettskretsen, forbundet og Vålerenga Ski blant innvandrere og andre i indre Oslo øst, fikk
ikke tilstrekkelig oppslutning til at
det ble aktuelt å begynne høsttrening
bl.a. i Midtstubakken. Det blir gjort et
nytt forsøk når snøen kommer, og da
sammen med langrennstilbud. Eget
opplegg for langrennstrening lar seg ikke
starte, da klubben ikke har egne utdanna
trenere og det er umulig å skaffe trenere
på grunn av stort underskudd på trenere
i hele Oslo/Akershusområdet. Vålerenga
Ski var representert som den første bruker når skianlegget på Sjusjøen blei åpna
i slutten av september, der ett av landets
to anlegg som kan produsere snø i opptil
20 varmegrader er montert.».
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ISHOCKEY

Slik vil nye Amfin bli, men med tak. Deler av det er tatt vekk på tegninga for å vise hvordan det vil bli innvendig. Illustrasjon: Oslo kommune,
Kultur- og idrett, og arkitektfirma Hille Melbye arkitekter AS.

Nye Jordal Amfi kommer!

Ikke nok med at Vålerenga Fotball får sin nye stadion, så
skal også Oslo kommune bygge ny ishall på Jordal, til erstatning for den ishockeybanen som ble bygd til OL i Oslo i
1952. Så får det ikke hjelpe at noe kjært, å kunne stå på den
samme utsikten og se ishockeykamper som på 1950-tallet,
nærmest et fast holdepunkt i livet, nå blir erstatta med noe
nytt. Men intet varer evig, heller ikke gamle Jordal Amfi.

per i dag satt av 500 MNOK i budsjettet
for 2016, tallet 625 MNOK kommer når
du legger til merverdiavgiften, som i realiteten ikke skal legges på prosjektet, da vi
som foretak ikke skal betale moms.

Haakon Berg Jensen, kommunikasjonssjef i Oslo kommunes avdeling for kulturbygg og idrettsbygg, skriver dette til
Vålerenggutten:

Så er det bare å se fram til nye seire
og nye mesterskap i ny hall, med mange
slagskudd fra blålinja!

Framdrift

Kultur- og idrettsbygg Oslo KF vil i løpet
av november ferdigstille forprosjektet for
Nye Jordal. Forprosjektet vil i etterkant gå
til en såkalt KS II, som er en ekstern kva1 4 VÅLERENGGUTTEN

litetssikring av prosjektet, som blant annet
ser på budsjett og fremdrift. KS II rapporten vil foreligge i løpet av våren, slik at en
eventuell byrådssak (byregjeringssak) vil
kunne fremmes til sommeren 2016.
Økonomi

Et kostnadsanslag vil ikke foreligge før
Forprosjektet er levert, og etter at det er
foretatt en ekstern kvalitetssikring. Det er

Etter planene skal arbeidet påbegynnes i januar 2017, og være ferdig til sesongstart i september 2018. Anlegget vil
bli betalt av Oslo kommune.

OBB

ISHOCKEY
– Neida, jeg kom til klubben fra Furuset
som 16-åring og var reserve for Jimmern
( Jim Marthinsen). Jeg har spilt og
vært med på å ta to kongepokaler på
1980-tallet og ett seriemesterskap.
Styret takker Kjær

På nettsida til Vålerenga Ishockey står
det videre: «Styret takker Kjær for hans
innsats i VIF Hockey og ønsker ham
lykke til med nye utfordringer. – Kjær
har vært en av de mest sentrale personene i Vålerenga de siste 10 årene. Hans
karisma og humør har hatt stor innflytelse på klubben og dette kommer vi
til å savne, sier styrets leder Tor Helge
Eikeland.»
Også Vålerenggutten stiller seg i den
lange rekka av gratulanter:
Takk for din lange og engasjerte innsats!

JAN TORE KJÆR:

Jan Tore Kjær. Foto: Iskrigerne, TV2.

Takk for 18 år!
Tekst: Ove Bengt Berg og vif-hockey.no

met til at dette er et naturlig tidspunkt å
avslutte min rolle i VIF Hockey».

På nettsidene til Vålerenga Ishockey
opplyses det om at Jan Tore Kjær slutter
ved årets utgang. «Årsaken er at han og
Vålerenggutten spør Kjær om hva han
selskapets styre har ulike oppfatninger
tenker etter disse 18 åra:
om sentrale spørsmål om fremtidig stra- – Det føles litt todelt. For det er jo ikke
tegi», står det.
å legge skjul på at det er litt spesielt, for
Til nettsida sier Kjær: «– Jeg har vært det har jo nærmest blitt en livsstil for
en del av VIF Hockey siden mai 1997
meg. Men samtidig: 18 år er lenge for å
og gjennom denne perioden har klubben ha samme stilling. Det må være litt godt
gjennomgått betydelige endringer. Det
for alle å skifte oppgaver etter så lang tid.
har vært en stor glede å få jobbe med
VIF i alle disse årene. Klubben går nå
– Hva skal du begynne med nå da?
over i en ny fase hvor klubben utvikler
– Jeg hadde en klar tanke. Men etter at
og skal implementere en ny strategi frem det ble kjent at jeg skulle slutte, fikk jeg
mot 2020. Organisasjonen som skal job- overraskende mange tilbud. Så jeg har
be med den nye strategien vil medføre
måttet gå i tenkeboksen for å bestemme
et behov for ny kompetanse og kapasitet. meg for hva jeg skal velge.
Etter grundige overveielser har jeg kom– Du har bare vært en administrator?

Har innehatt forskjellige posisjoner i
Vålerenga Ishockeys administrasjon og
styre i over 18 år.
Markedssjef/sportssjef (1997-2004),
Styremedlem i IL Vålerenga Ishockey
(2000 til 2004),
Klubbdirektør i Vålerenga Ishockey
Elite klubb siden opprettelsen i 2004.
I perioden har Klubben har tatt 32 av
36 mulige medaljer for Senior Herre,
hvor av 10 er seriemesterskap og 8
Kongepokaler..
Har vært styremedlem Bohemen pub
siden 1998.
Har vært styremedlem i Vålerenga
Sjappa siden 2000.
Har siden stiftelsen i 2003 vært frivillig
Daglig Leder i arenautviklingsselskapet
Jordal Park AS som har jobbet opp mot
Oslo kommune for å realisere nye Jordal
Amfi.
Mesterskap som utøver:
Har vunnet to kongepokaler som spiller
(reserve) 1997 og 1998.
Har vunnet ett seriemesterskap som
spiller (reserve) 1998
Verv i Eliteserieforeningen:
Har sittet som styremedlem i
Eliteserieforeningen og Norsk
Topphockey i 17 år.
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