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Talentene: Snart damelaget?

Svein Larsen

nyvalgt til VIFs viktigste verv:
Leder i hovedstyret

Ansvarlig for Jordal Amfi
byråd Rina Mariann Hansen:

Viktigst å sette i gang!

REDAKTØRENS SPALTE

Medlemsbladet
«Vålerenggutten» tilbake!
Men navnet må endres

VIFs medlemsblad, Vålerenggutten, er tilbake.
Etter at ingen andre har ønsket å ta på seg
vervet, har jeg latt meg overtale til å gi ut et nytt
nummer.
Medlemsbladet bør spille en viktig rolle i å vise
fram fellesskapet i VIF, og klubbene for hverandre. Uten dette fellesskapet, denne helheten,
intet VIF. Bare «mitt» lag og «min» klubb.
Om medlemsbladet er i papir eller kommer i en pdf-sending i epost, er ikke i seg sjøl
et avgjørende for å holde på og utvikle fellesfølelsen. Samtidig er nok slik at det som
kommer i epostboksen vår lettere blir oversett enn en fysisk gjenstand vi får i papir i
den fysiske postkassa.
Navnet må endres. Behovet for å holde på tradisjoner må vike for at det i dag ikke
lenger er mulig å ha et navn på et medlemsblad som bare forutsetter ett kjønn som
medlemmer.

Også Vålerengens Idrettsforening tilbake…?

I 1989 blei VIF landets første allianseidrettslag med økonomisk sjølstendige
klubber. Formålet var at konkurs i én klubb (les fotball) ikke skulle føre til at de
andre klubbene gikk konkurs. Samtidig vedtok foreningen at denne nye ordninga
skulle evalueres etter et år eller to. Den evalueringa skjedde aldri. Det har vært
uheldig. Foreningens rolle har svekket seg i tida etter 1989.

…med Svein Larsen

Jeg ser med stor optimisme på at det nettopp lederen fra 1988 som igjen er blitt
leder i foreningen; Svein Larsen. Han vil gjennomføre den evalueringa som skulle
vært gjennomført tidlig på 1990-tallet. Larsens kvalifikasjon er ikke bare en
historisk forankring i grunnlaget for oppdelinga av VIF. Han har også en politisk
erfaring, det vil si at han er vant til og har erfaring med å arbeide med gjennomslagskraft for det som han mener er riktig, og ikke uten videre gi seg for enhver
motforestilling. I tillegg har han erfaring som kommersiell leder i arbeidslivet.
Jeg ønsker han og hans styre lykke til videre.

Lite gjennomtenkte synspunkter

Foreningen skal ikke motarbeide og overstyre klubbene, men samle, koordinere og
hjelpe klubbene i den tradisjonen alle i VIF har utvikla i over hundre år. For å gjøre
dette best mulig, bør vi være mer bevisst på hva det er vi ønsker å løse. Da er det
vanskelig å forstå at det er fornuftig å satse på å få enda flere klubber inn i
foreningen uten at vi har en grundig vurdering av behovet for det, og ikke har grep
om foreningens rolle.
Lite gjennomtenkt er også påstanden om at foreningens hovedstyre ikke skal
disponere over ressurser som penger, de dyktigste tillitsvalgte og kompetanse.
Medlemskontingenten til foreningen er ubetydelig i forhold til dagens ordinære
treningsutgifter.
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Vålerenga Fotball Bredde:
Tom Krøning, tlf. 920 57 332
Vålerenga Fotball Elite
Thomas Baardseng, tlf. 979 53 323
Vålerenga Håndball
Kjersti Vøllestad, tlf. 959 08 422
Vålerenga Innebandy
Silje Kathrine Enersen,
tlf. 916 60 600
Vålerenga Ishockey Bredde:
Øivind Wikstøl, tlf. 488 67 612.
Vålerenga Ishockey Elite
Jan Brandvold, tlf. 905 38 717
Vålerenga Ski
Ove Bengt Berg, tlf. 905 43 576
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Lovkomiteen:
Henry Johansen, tlf. 922 00 146
Bannerkomiteen:
Hans Nilssen, tlf. 957 96 433
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Hanne Finstad, tlf 977 07 592
Dameligaen:
Berit Knudsen, tlf. 948 84 143
Aldermannsligaen:
Lasse Breen, tlf. 908 33 573

FORENINGEN

Vedtak i hovedstyret
Årsmøtevalgt eller
oppnevnt av hovedstyret?

Hovedstyret mener at det riktigst at
færrest mulig underutvalg velges av
årsmøtet, men i stedet oppnevnes av
hovedstyret. Dette for at hovedstyret
ikke skal fratas sin styringskompetanse.
Årsmøtevalgte står ansvarlig overfor
årsmøtet, som hovedstyret. De kan da
teoretisk tenkes å bli en slags konkurrenter. Det blir også vanskelig for hovedstyret å erstatte utvalg og enkeltpersoner
ved frafall i årsmøteperioden.
Utvalg som hedersbevisningskomiteen,
redaksjonen med redaktør blir nå oppnevnt av hovedstyret.

Vålerenggutten (-jenta).

Etter forslag fra AU vedtok hovedstyret
15.03.17 at Vålerenggutten også produseres i et visst antall i papirutgave til
utdeling sentrale steder. Foreningen tar
kostnaden for disse eksemplarene.
Seinere er det vedtatt at medlemsavisa
må få nytt hovednavn, da det historiske
navnet Vålerenggutten bryter for sterkt
med dagens medlemsmasse og likestilling. Men det gamle navnet må fortsatt
stå på logoen.
Ove Bengt Berg ble forespurt om å få
produsert et nummer eller to av
medlemsbladet.

Jubilanter

vif.no

Det er foreningen som eier merkevaren
VIF inkludert logoen, og som også bør
ha ansvaret for å disponere domenet vif.
no. Det eies og driftes nå av Vålerenga
Fotball. AU kontakter Vålerenga Fotball
for å komme fram til en avtale med
Vålerenga Fotball der de fortsatt kan
drifte domenet praktisk, mens eierskapet
overføres til foreningen.

«Bamse»,
Bjarne Hansen,
har fylt 88 år

Bamse innehar rekorden i antall sesonger
(17) for Vålerenga etter at Hovedserien ble
innført i 1948. I tillegg er han den eneste
VIF-spilleren som har fått 10 på VG-børsen.
Derfor stakk vi innom han og fikk et bilde av
han og VG-plakaten som han ble overrakt i
1963. Han fylte år 27. mai, og er eneste gjenlevende av gutta som tok vår første seriemedalje, sølv, i 1948/49-sesongen.

Gratulerer!

Medie- og nett

Sekretær i AU i hovedstyret, Tanja
Johansen, er blitt nettredaktør for vif.no.
O. B. Berg har ansvar for foreningens
Facebook-side inntil videre.

Forslag til hedring av medlemmer
Hovedstyret har nå oppnevnt ny hedersbevisningskomite. Den skal innstille på både mulige
nye æresmedlemmer og mulige nye innehavere av foreningens Fortjenstmedalje. De som har
forslag på kandidater til disse hedersbevisningene, må fremme forslaget til det klubbstyret vedkommende person er medlem av. Det er bare klubbstyrer som kan foreslå noen. Klubbstyret
sender så forslaget sitt med en utfyllende begrunnelse til hedersbevisnings-komiteen ved Hans
Nilssen, epostadresse hans.nilssen2@getmail.no. Hedersbevisningskomiteen sender så sin
konklusjon på alle de foreslåtte kandidatene til hovedstyret som treffer den endelige
avgjørelsen. Æresmedlemskap må vedtas av et årsmøte i VIF etter enstemmig innstilling fra
hovedstyret.
Kriteriene for hedersbevisningene ligger på www.vif.no/idrettsforeningen/hedersbevisninger.
Se eventuelt også Vålerenggutten nr 2 for 2014.

Åge Sørensen har fylt 80 år. Han spilte på laget
som ble VIFs første seriemester i fotball i 1965.
Åge spilte 16 sesonger på A-laget fra 1955 til 1969,
spilte 162 kamper og midtbanespilleren skåra 17
mål. Hele VIF gratulerer.

50 år:

Eva-Lill Bekkevad
Jan-Erik Ullevold Sveen
Anne Halvorsen

60 år

Sven Nordin
Carl-Fredrik Solberg
Lars Døhl 		
Gunnar Stein Johansen
Rune Astrup Bratfoss
Pål Andre Engebretsen

70 år

Kjell Winther
		
Terje Skogli
Roger Evensen
Svein Arne Hellerud
Bjørn Hebæk 		
Erik Kikut 		

80 år

Rolf Stålsett
Sverre Gundersen 		
Truls Gerhardsen
Åge Sørensen		

10.02.1957
03.03.1967
23.05.1967
06.02.1957
20.02.1957
22.04.1957
25.04.1957
28.04.1957
03.08.1957
22.02.1947
24.02.1947
23.03.1947
02.04.1947
21.05.1947
28.08.1947
06.01.1937
27.03.1937
18.05.1937
18.05.1937

Medlemmer
som har avgått ved døden
Olaf Johansen
Per Morten Ramsøy
Per Hesle
Roy Hagen
Victor Bjeglerud
Hans Chr. Høiendahl
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TALENTENE

Talentene — på damelaget om få år?

Trening på angrep avsluttes med pasning inn fra sida, og keeper redder — nesten.

Trener Kenneth Østerås er en engasjert, hyggelig
og bestemt trener som åpenbart er faglig sterk og
følger et gjennomtenkt opplegg.

I et surt og kaldt vær en ettermiddag møter mer enn tjue ivrige
jenter i alderen 16 til 19 år opp
til trening på Valle. De er lærevillige og gjør som trener Kenneth
Østerås og hans hjelpetrener Marte
Vik Edvardsen ber dem om.
Tekst og foto: Ove Bengt Berg
Jentene er både et rekruttlag for juniorene og
spiller i egen serie. De har noen ganger opptil
tre kamper uka. De spiller i Jenter 19 år og
andre divisjon senior. Det er 22 jenter som

spiller på begge disse laga. Andre divisjon senior er også stedet der de som starter på benken
eller ikke er tatt ut i Toppserie-troppen spiller.
Under disse lagene er det mange andre yngre
jentelag også.
De sier at det koster dem 4 500 kroner i året å
delta på dette, i tillegg kommer deltaking på
dugnader. De må få hjelp av foreldrene sine til
kjøring på kamper.
Marte Vik Edvardsen spilte på damelaget til
2009 da hun la opp. Hun jobber i dag i Samfunnsavdelinga i Vålerenga Fotball.
For en fotballukyndig reporter er det imponerende trening de gjennomfører. De terper
og terper på trening av angrep. Etter tur løper
de fram, sender en hard løpepasning til en
ving, som så løper inn og sender ballen foran

Drøye en og halv times trening avsluttes med målkonkurranse, skyte høyt mål. Den som bommer, er slått ut.
Til slutt vinner en.
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mål, og som ei tredje jente skyter på mål. I
organiserte bølger der alle får trent på de ulike
oppgavene. Fortrinnsvis skal de skåre, men
keeper tar noen, og andre skudd går utafor.
Østerås roper i ett sett til jentene: «Hardere
pasning!», «Det der er ikke pasning!» og «Du
må starte mye tidligere!». Og jentene skjerper
seg, det blir flere mål. Dette virker som en
effektiv trening, og de trener på standardiserte
angrep. Høyst vanlige, sett fra en tilskuers
ståsted.
Hvor kommer de fra?
Åtte kommer fra Vålerengas yngre lag og har
spilt i mange år. De som kommer fra andre
klubber, kommer til oss fordi de vil satse på
fotball. Fordi Vålerenga nå har satt inn ressurser på godt utdanna trenere og gode treningsforhold. Det er ikke mange lag som har gode
treningsmuligheter for jentefotball, så da er det
ikke rart at de kommer til VIF som har så gode
forhold. Men de kommer fra vårt nærområde,
fra klubber som Bøler, Oppsal, Fjellhammer,
Bækkelaget, Grei og Abildsø.

DAMESATSING

Satsinga på damelaget
							og jentefotballen
På flere områder ble det i 2016 fattet
mange viktige vedtak i Vålerenga
Fotball.
Vi har i mange år slitt med rekrutteringen av yngre jenter i alderen 5-12 år,
noe som også har medført at det har
vært et tynt grunnlag for ungdomsfotball og satsing på talentarbeidet.

Tekst: Morten Grødahl
Det ble derfor tatt viktige initiativ i klubben for å øke rekrutteringen av flere unge
barnespillere. Noen av tiltakene var;
• Gratis rekrutteringsskole til alle
jenter
• Egen trenerkoordinator (TK), for
jentelagene
• Damer A-spillerne skal «adoptere»
lag, og bidra noen ganger på
treningsfeltet og spesielle stunts.
• Tiltak for økt rekruttering av jenter
i nærområdet.
Startet 2016
Dette arbeidet ble igangsatt på forsommeren
2016, og har bidratt til en fin økning, men vi er
fortsatt ikke ferdige med dette arbeidet. Veldig
flott engasjement fra både trenere, lagledere og
foreldre i jentefotballen.
Talentarbeidet analysert
På ettersommeren ble også satsingen på
talentarbeidet for jenter analysert. Vi har hatt
talentsatsing i flere år på guttesiden, men har

aldri hatt mange nok spillere i klubben til å få i
gang tilsvarende for jentetalentene.
Vedtak høsten 2016, gitt resultater
Satsingen ble besluttet av styret høsten 2016,
og det ble engasjert trenere for det som nå er
Jenter 19 og Damer Rekrutt. Mange flinke
jenter fra naboklubber har vist stor interesse
for dette, og vi har allerede sett resultater.
Både i form av uttak til krets- og landslag –
og uttak til Damer A-stallen. 4-6 av de største
talentene trener nå regelmessig sammen med
Damer A. Og både J16 og J19 gikk videre i
NM etter tøffe kvalifiseringsrunder. Vi har
gjennom treningene i vinter og vår sett stor
framgang for mange av spillerne, og vi har stor
tro på at vi nå vil rekruttere enda flere spillere
til Damer A fra egen klubb.
VIF skal inn blant de beste!
Målsettingen for talentsatsingen er klar; Vi
skal gi et trenings- og kamptilbud som er blant
de beste i landet, og suksess skal måles på
utvikling av spillere til A-stall, og representasjon på krets- og landslag. Og så skal vi satse
på noen utvalgte cuper og NM.
Bygge en stamme
Damer A har aldri vært flinke med kontinuitet,
verken på trenersiden og spillersiden. Vi har nå
fått en vedtatt sportslig plattform i form av en
etablert spillestil og et tett samarbeid med J19/
Damer Rekrutt.
I 2017 ble det mange utskiftinger av spillere,
og mange av spillerne kommer fra andre
ligaer.

Ikke bare alvor, men også gøy på trening. Og
vennskap. Emilie Libakken Østerås, til venstre,
spiller ikke lengre på et guttelag. Men sammen
med andre jenter som Eline Nordbak, til høyre.

Målsettingen er i årene som kommer å bygge
opp en god stamme av spillere, som suppleres
av egne talenter. Vår hovedmålsetting er å
være stabilt blant de aller beste damelagene i
Norge. Det har startet litt trått, noe som gjør
oss både utålmodige og ydmyke.
Det er også en målsetting å gjøre damefotballen mer attraktiv, og å øke både medieomtalen
og antall tilskuere de nærmeste årene.

Rekord på stadionåpninga?

Vi håper også å sette en fantastisk publikumsrekord for Toppserien når Damer A åpner
stadion med kamp mot Kolbotn lørdag
den 9. september.

Foran fra venstre: Ida Outzen, Mille Sofie Brevig Baartvedt, Annabel Batel Abutbul, Lea Haji
Høiness, Anna Solskjær.
Bak fra venstre: Elise Gjester, Silje Fjeldstad, Vilde Madelen Thomsen, Emma Spets, Emilie
Libakken Østerås, Johanne Bruun, Eline Nordbak, Julia Caroprese, Marit Flaa, Ingrid Haug,
Eveleen Hundal
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BYRÅDET

Byråd Rina Mariann Hansen

Mer enn å planlegge, vi setter i gang også!
Med to store viktige anlegg for
Vålerenga, anlegg for både fotball
og ishockey, stadion og ny Jordal
Amfi, er det viktig å høre hva
den som har en avgjørende rolle i
begge prosjektene, Oslo kommune,
mener. Og det er den byråden som
har ansvaret for idrett, kultur og
frivillighet, Arbeiderpartiets Rina
Mariann Hansen.

ved at vi kjøpte en midlertidig tribune der.
- Mange har lurt på hvorfor kommunen gir
bort ei tomt til én krone til en stor kommersiell
bedrift som Vålerenga Fotball Elite?
- Dette får byen masse tilbake for. Vålerenga
gir oss tilbake skole som vi trenger, og barnehage. Kommunen har snakka lenge om at
Vålerenga trenger egen stadion og at det også
gir et bedre breddetilbud. Dessuten er det vel
ikke riktig å se på Vålerenga Fotball som en
rein kommersiell bedrift. Bak klubben står jo
mange ildsjeler som jobber til dels gratis.

Intervju og foto: Ove Bengt Berg
Rina Mariann Hansen på kontoret sitt i Rådhuset.

- Hvordan er det å ha ansvaret for idrettsanlegg i kommunen med landets dårligst utbygde
idrettsanlegg?
- Jeg må bare si at det er litt skummelt, og et
enormt ansvar. Vi er ikke bare dårligere enn
alle andre kommuner, men vi er også dårligst
i forhold til andre de andre store byene som
Bergen, Trondheim og Drammen. Det betyr at
unga i Oslo ikke har de samme mulighetene til
fysisk aktivitet som unger ellers i landet, både
for uorganisert ungdom og organisert. Det er
jo et veldig dårlig utgangspunkt.
- Små kommuner blir begunstiga gjennom statens omfordeling fra store til små kommuner.
Er du imot denne kommunefinansieringa?
- Nei, det er da ikke noe galt at kommunene
kan tilby anlegg for sine innbyggere!
- Er det mulig å gjøre noe med denne mangelen på idrettsanlegg i Oslo?
- Ja, jeg mener det. Med et annet grep enn
tidligere byråd. For det første ved at vi er villige til å bruke mer penger, noe vi har gjort i
vårt eget budsjett. Dessuten med et annet grep
enn det tidligere byrådet. De hadde en rekke .

Uten å be om det, ble Vålerengguttens representant
bedt inn til et uformelt spontant treff med byrådsleder Raymond Johansen. Her er de to byrådene
glade over å bli avbilda i Vålerengas blad.
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planer, men med svært liten gjennomføringskraft. De sørga ikke for penger til prosjektene,
ikke en gang til fullføring av prosjektarbeidet.
Det er også viktig å være litt praktisk. Er det
penger ledig, bruker vi heller penger til å pusse
opp kunstgressbanene, framfor å la de stå på et
prosjekt som likevel mangler penger.
Jeg synes vi har fått til ganske mye mer på
kort tid enn andre. Siste store anlegg i Oslo var
Stovner bad i 1981. Idretten i Oslo har venta i
tiår på nye anlegg. Jordal Amfi har vel hatt den
lengste etterbrukstid av noe OL-anlegg! Vi tar
tak i det som nesten er ferdig prosjektert, og
får starta opp.
- Hvilken idrettsbakgrunn har du, og hvilke
tider har du på 10 km byløp og maraton?
- Jeg var dårlig i fotball, og har aldri løpt løp
som du nevner. Kondisen min er tilpassa å
løpe etter tre små unger som jeg har fått på
fem år.
Hvilke forutsetninger har du som politiker?
- Jeg har vokst opp midt i byen og lært hvor
viktig det var ikke å ha tilgang til verken
organisert eller uorganisert idrett. Som innfødt
osloborger kjenner jeg Oslo «under huden»,
hvor det er mulig å finne lure løsninger. Det
kombinert med min politiske erfaring som
bystyremedlem siden 2003, og at jeg har jobba
med finanser i kommunen og kjenner budsjettsystemene godt så jeg kan finne penger.
Det gir meg også en fordel i forhold til andre
byråder i kamp om knappe budsjettmidler.

- Hvorfor gikk dere med på å la Vålerenga
Ishockey bruke Furuset Ishall og ikke den på
Manglerud?
- Det var en juridisk vurdering om dette ble
sett på som anskaffelser eller ikke, som gjorde
Furuset vanskelig for oss. Men så blei det løst

- Hvorfor bygger dere Jordal Amfi slik at den
verken kan brukes som OL- eller VM-arena?
- Ingen av de tre alternativene for ny Jordal
Amfi hadde som mål å oppfylle VM- og OLkrav. Noe OL i Oslo blir neppe noen realitet på
lang tid ennå. Vi må bruke de penga vi har fornuftig. Viktigst er at 80 prosent av bruken på
Jordal er breddeidrett. Da får vi være fornøyd
med at Amfien kan brukes som B-arena til
VM. Vålerengas ønsker om en bedre romplassering er hensyntatt.
- Er du fornøyd med framdriften for stadion og
Jordal?
- Stadion har ikke vi kontroll med, men det
virker å gå bra. For Jordal har vi lovet Ishockeyforbundet at alt skal være klart til serieåpninga til 2018, og det skal vi holde. Amfien er
et prosjekt som kommunen har helt og fullt
kontroll med.
- Men hvor viktig er idrett og anlegg, når
faktum viser at idrettsaktiviteten i Norge går
ned, og gjennomsnittsvekta blant 40-årige
menn har økt med 9,1 kg siden 1960-tallet?
Og at deltakinga i idrettslag stuper fra litt over
50 prosent blant elever i 8. klasse til under
30 prosent i siste klasse på videregående?
Og Norge er blant de aller dårligste landa i
Europa når det gjelder fysisk aktivitet.
- Det er et høyt tall, 80-90 prosent, av barn
og unge, som har vært innom den organiserte
idretten. Det er en stor fordel at de fått en god
erfaring og opplæring med riktig trening. Vår
oppgave er å legge til rette for gode vaner.
Samtidig som vi sørger for anlegg for den
organiserte idretten, må vi legge til rette for
at det blir mulig å kunne spille fotball uten å
være med i et fotballag. Det er også en stor
mangel i Oslo, særlig jo lenger inn i sentrum
en kommer. Også det må vi prøve å løse.

Vålerenggutten takker for samtalen, og for at
vi fikk lov til å bruke litt av en kommunal
«ministers» tid.

ISHOCKEY

Det gror godt i Vålerenga Ishockey!
Vålerenga Ishockey har akkurat
fullført en sesong med strålende
resultater. På seniornivå ble det
ingen titler i år, men der satses det
hardt fra Roy Johansen og Espen
«Shampo» Knutsen på å bygge
fremtidens lag som skal være med
å dominere norsk hockey igjen i ny
hall fra 2018.
Tekst: Øivind Wikstøl
For at de skal få til det er rekrutteringsarbeidet
og utvikling av egne talenter en suksessfaktor.
Her er vi på god vei, noe årets sesong vitner
om:
Frikk Juell leda Eldre junior til NM-gull
Laget hadde en forrykende start på sesongen
og vant årets 12 første kamper i serien.
Deretter gikk man inn i en tung periode med
mye tap, noe som hovedsakelig skyldtes store
treningsmengder. Juell stod fast i den tunge
perioden og hevdet at dette ville gi resultater
i sluttspillet, noe det til de grader gjorde.
Lørenskog ble først slått ut 2-1 i kamper, før
Stavanger Oilers ble slått 3-0 i kamper og til
slutt Frisk/Asker i finalen 3-0 i kamper.
Resultater
• Yngre junior (U-18) ble seriemestere.
Dette laget dominerte serien hele ses-

ongen og vant til slutt serien 15p foran
M/S. Dessverre røk man ut i kvartfinalen,
en kjempeskrell mot 8. seedede Nidaros.
Men alt i alt viste laget seg som landets
klart beste.

• U-16 ble både seriemestere og
Norgesmestere. En herlig gjeng som
inkluderer flere underårige spillere som
vant serien knepent på innbyrdes oppgjør
mot Sparta, og i NM-sluttspillshelgen
i Trondheim like før påske vant de alle
kampene, inkludert finalen 8-3 over
Nidaros.
• Damer Elite ble også seriemestere, men
tapte dessverre NM-finalen i sluttspillet
mot Stavanger Oilers.
• I tillegg nevner vi at U-15 fikk sølv i
sitt NM-sluttspill, at U14 vant de fleste
turneringer de stilte opp i, og spilte seg
til det beste resultatet et norsk lag har
fått i Sveriges største turnering for denne
årsklassen. I de yngre lagenhetene
gror det også fram mange spennende
talenter, selv om det her er mest fokus
på utvikling og det å ha det gøy med
idretten sin.
• Vi har hatt 11 gutter representert på
aldersbestemte landslag denne sesongen
og 7 damer/jenter.
I Vålerenga Ishockey har vi stort fokus på
rekrutteringsarbeidet, noe som til tider kan
være tungt. Vi hadde ca. 100 deltakere på

skøyteskolen vår, som er den viktigste arenaen
for å rekruttere nye spillere til idretten og
klubben vår. Her skulle vi gjerne hatt enda
flere. I tillegg jobber vi aktivt med å invitere
skolene i nærområdet ned på Jordal for å stå
på skøyter i SFO-tiden. Vi ønsker oss nok enda
flere på skøyteskolen vår for å etablere større
lagenheter i de yngste årskullene.
Vi satser hardt på spillerutvikling. For
spillere opp til 11-12 år følger vi et internasjonalt anerkjent opplegg som vi kaller «Learnto-Play» utviklet av klubbens trener Birger
Aaserud.
For spillere i alderen 12-18 år har vi ansatt
en egen spillerutvikler, Magnus Melbye, som
sammen med klubbens sportsjef Stig «Myggen» Johansen og A-lagets sportslige ledelse
utvikler en rød tråd i spillerutviklingen helt
opp til Elitespillere. Vi har også knyttet til oss
den tidligere elitemålvakten André Lysenstøen
som er ansatt som keepertrener.
Jeg vil også nevne at vi har fokus på å skape
et miljø på Jordal som folk ønsker å bli værende i også når spillerkarrieren er over. Vi prøver
å skape trenerteam som er en god blanding av
tidligere toppspillere med røttene i Vålerenga,
kombinert med yngre spillere, som kanskje
ikke nådde helt opp til Elitenivå selv, men som
tar med seg nye treningsmetoder og impulser
inn i klubben.
Kombinasjonen av erfaring og unge
godt skolerte trenere har vi troen på!

Bak fra venstre: Marcus Ekberg, trener Frikk Juell, Truels Lone, Emil Hybertsen, Joachim Sommer Nielsen, Rolf Thomas Bendixen Aastad, Mikael Ringkvist,
Daniel Nomerstad. Trener Andrè Lysenstøen, og materialforvalter Ellen Synnøve Thyra Korstad. Bak fra midten: Materialforvalter Mocca, Thatsanai Øye,
Sondre Bolling Vaaler, Marius Johansen, Andreas Ringlund Hansen, Tobias Solberg, Ole Martin Byom, Simen Lange Langeng, Filip Lalande. Foran fra venstre:
Keeper Erlend Sveum, kaptein Tom Andrè Christensen, Hans Hagen, keeper Victor Öjdal, Håkon Vaglen.
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Svein Larsen om foreningen VIFs op
Derfor er hovedstyrets leder fo
Svein Larsen het lederen i Vålerengens Idrettsforening mellom 1987
og 1988. På årsmøtet i 2017 ble
Svein Larsen igjen valgt til leder.
Hva vil han med en tilbakekomst
etter så mange år? Det er det
naturlig for Vålerenggutten å
spørre om, for VIFs medlemmer
og tillitsvalgte.

første ønsker ikke jeg å være noen gallionsfigur. Jeg ønsker innflytelse. For det andre
ønsker jeg med utgangspunkt i det siste
årsmøtevedtaket å begynne en prosess med
de tillitsvalgte for alle klubbene. Skritt for
skritt, stein for stein, må vi få til en prosess i
en atmosfære der vi sammen kommer fram til
det beste for oss alle. Først da kan vi formulere
et forslag til beslutning som gjør at vi kommer videre. Det er min erfaring, både en brei
diskusjon som et grunnlag, og så et vedtak
som gjør at vi kommer videre. Vi må unngå at
vi begynner de samme diskusjonen igjen og
igjen.

Intervju: Ove Bengt Berg
- For det første, gratulerer med valget. Det jeg
ønsker å høre din mening om, er om du mener
at foreningen, overbygningen over alle klubbene, om den har noe for seg i dag?
- Ja, det tror jeg og jeg ser fram til oppgaven!
Mitt utgangspunkt er den omorganiseringa
som ble vedtatt i 1989, og som jeg tok initiativet til, skulle vurderes etter noen år. Det ble
aldri gjort. Foreningen har kanskje ikke spilt
noen stor rolle i de 28 åra som har gått, med
unntak for 100-års-jubileet. Det skyldes vel
da at det har foreningen ikke gjort seg fortjent
til, og at klubbene i liten grad har ønsket at
den skulle spille noen rolle. Men jeg mener
at den burde det. Alle klubbene våre har noe
felles, og vi har et varemerke, en logo og et
fellesskap å ivareta og utvikle. Vedtaket på
siste årsmøte var jo også et klart signal om at

Fra VIFs årsmøte i 1986. Svein Larsen stående i
midten. Sittende til venstre daværende møteleder
Lasse Breen, stående kasserer Eva Eliesen og leder
fra 1986-87, Arne Moen, sittende til høyre..Breen
er i dag leder av Aldermannsligaen i VIF, og var
også møteleder på årets årsmøte. Moen er også
fortsatt aktiv i VIF.

- Javel, og du tror at alle klubbene og
spørsmål som fordeling av inntektene for bruk
av logoen er lette å bli enige om?
- Nei, klubbene har ulike ressurser og dermed
ulikt utgangspunkt og kanskje også ulike interesser. Men jeg kan ikke forstå at vi har så motstridene synspunkter når vi først setter oss ned
og diskuterer og kommer fram til løsninger.

vi skal begynne å klargjøre hovedstyrets rolle
ut fra de meningene vi gjør oss om det.

- Sentrale personer i hovedstyret har lenge
sagt at VIF må bli større, få flere medlemmer
og flere klubber. Hva mener du om disse måla?
- Jeg ser det ikke som gitt at vi skal bli så
mye større og med så mange flere klubber og
idrettsgreiner. Hovedstyret har så langt lagt til
grunn at vi ikke skal gjøre noe aktivt for å få
flere idretter til klubbene. For bedre å vurdere

- Du er jo ikke den første lederen som sier
dette, hvorfor skal det bli annerledes med deg
enn med dine forgjengere?
- Jeg vil ikke kritisere mine forgjengere, jeg
vil bare klargjøre mitt utgangspunkt. For det

Årsmøtets vedtak om hovedstyrets oppgaver
Vålerengens Idrettsforening forskjellige klubber står foran store og viktige oppgaver de
neste årene som vil være avgjørende for klubbenes og for foreningens utvikling. Det gjelder
spesielt de store byggeprosjektene på Valle
og Jordal innen fotball og ishockey er sterkt
involvert i. Dette gir fantastiske muligheter for
å befeste og utvikle Vålerenga som den absolutt toneangivende klubben innen disse idretter
i Oslo-regionen og landet for øvrig.

Godt forhold til kommunen
Årsmøtet er glad for den positivitet som har
vært vist fra byens myndigheter gjennom mange år, og som har vært avgjørende for at det
kan være mulig å realisere store og omfattende
byggeplaner. Årsmøtet ber om at foreningen
og klubbene holder nær og god kontakt med
Oslos myndigheter slik at begge prosjektene
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blir akkurat det vi har drømt om, og til beste
for foreningen og for Oslos befolkning.

Bruk og vern av logo
Årsmøtet ber også om at styret i foreningen
er engasjert i og arbeider for at merkevaren
Vålerenga ytterligere skal befeste og utvikle
sin posisjon i Oslo-regionen og bidra til ytterligere å styrke klubbenes posisjon. Det gjelder også de andre idrettene som Vålerengens
Idrettsforening har under sin paraply.
Foreningen har de formelle rettigheter til
merkevaren og logoen til Vålerenga. Årsmøtet
ber om at det nye styret arbeider med prosjekter som kan styrke og utvikle foreningens økonomi basert på dette faktum. Målet er ikke å ta
inntekter fra andre avdelinger, men å forsøke å
øke den totale kapitaliseringen av merkevaren
til fordel for alle i VIF. Det bør i løpet av året

legges fram egne forslag som konkretiserer
dette og drøftes i klubbens organer.
Vålerenggutten (Vålerengjenta) bør fortsatt
utkomme også i en papirutgave, men i begrenset opplag slik at man utnytter de økonomiske
fordeler ved distribusjon til medlemmene av
digitale produkter.
Vålerengens Idrettsforening hovedoppgave er
på alle plan der det er praktisk mulig å hjelpe
de forskjellige klubbene til å bedre og utvikle
sin posisjon. Samtidig er oppgaven å styrke og
bedre klubbenes identitet blant Oslo befolkning, og også hos de som identifiserer seg med
og er patrioter for Vålerenga i det ganske land.
Dette er en langsiktig oppgave, men sjelden
har vi hatt større muligheter enn foran de kommende årene. Dette må utnyttes fullt ut gjennom et systematisk og også langsiktig arbeid
fra alle medlemmer i Vålerenga.

HOVEDSTYRET

ppgave: Skal tjene Vålerenga-klubbene
oreningens viktigste tillitsvalgte
behovet for flere medlemmer og klubber,
trenger vi en avklaring også om hvilket fokus
vi skal ha på forholdet mellom toppidrett og
bredde. Vi kan ikke være alt for alle hele tida
samtidig. Det er lurt at om vi skal utvide aktiviteten noen steder, bør vi spørre om det er noe
vi bør redusere. Det er åpenbart et dilemma
at mange kanskje vil inn i VIF og sole seg i
glansen av «Vålerenga». Det er ikke åpenbart
at det er til fordel for oss.
- Det har også vært hevda at foreningen bør
ha minst mulig penger, for å overføre pengene
til idrettsaktivitet i klubbene.
- Det er jeg uenig i. Skal foreningen eksistere,
må den ha ressurser til å kunne utføre sin
fellesfunksjon for alle. Det går på utredninger
og tilrettelegging. Foreningen har andre oppgaver enn klubbene. Om foreningen hadde
vært pengelens, hadde den vært maktesløs
uten at det betydd noen merkbar fordel for
noen klubb. De 50 kronene pr medlem pr år
som går til foreningen — beløpet har stått fast
siden begynnelsen av 2000-tallet — er ikke
en utgift som betyr noen som helst i forhold
til treningsavgifter mm i klubbene på 4-5000
kroner i året. Vi bør heve den til 100 kroner på
neste årsmøte.
- VIF tar mål av seg som en sterk idrettspolitisk aktør gjennom Vålerenga mot rasisme.
I sesongåpninga opptrådte denne avdelinga
med nasjonsflagg fra foreldrenes opprinnelses-

land. Men skal ikke VIF bidra til å bygge
fellesskap på grunnlag av Vålerengas og
Norges tradisjoner, og ikke legge til rette for
å bygge parallellsamfunn i Norge basert på
andre nasjoner enn det norske?
- Mitt standpunkt er at vi skal ønske alle
velkommen i VIF uansett bakgrunn og nasjonalitet, men basert på våre norske tradisjoner
og verdier. Jeg mener for eksempel at på 17.
mai som er Norges nasjonaldag, feirer vi med
norske flagg – ikke med andre. FN-dagen 24.
oktober er dagen for å feire alle nasjoners
samarbeid og forståelse.
- VIF er bare en av Oslos mange idrettsklubber, og våre medlemmer utgjør bare en svært
liten del av Oslos allsidige idrettsliv. Hvordan
kan akkurat lille Vålerenga da være «Oslos
stolthet» som alle andre må strekke seg etter?
- Dette er et slagord som Vålerenga Fotball
har valgt, og som jeg legger til grunn. Vi har
et stykke igjen før vi er der. Alle vi i VIF må
innse at vi har et stort forbedringspotensiale
på noen områder, at vi må utvikle oss og ikke
bare basere oss på gamle tradisjoner og historien selv om den er viktig. Vi må fortsatt bygge
på våre ivrige ildsjeler og de med praktisk
erfaring, men i kombinasjon med andre som
kanskje har andre erfaringer og en kompetanse
som vi trenger mer av i dag for å utvikle oss
videre. Det kan være forretningsforståelse,
organisasjonserfaring, nettverksbygging og
medieforståelse. Min målsetting kan jo være å

Nyvalgt leder Svein Larsen er ikke bare tidligere
leder i VIF, han kan også slå i bordet med et
oslomesterskap i fotball for 50 år sida. I 1970 spilte
han semifinale for juniorlaget i Stavanger, en kamp
de dessverre tapte etter å ha leda 0-1 til pause.
Foto: Ola Åsmul.

få alle gode krefter til å trekke sammen for å
utvikle både foreningen og klubbene videre i
forhold til noen bestemte mål som vi må være
enige om. Men jeg tror jo på prosessen. Det å
få folk med seg til å yte sitt beste.
- Har du en programerklæring å komme med,
eller en «visjon» som det heter i våre dager,
som du vil legge til grunn for utførelsen av
vervet?
- Den som leder hovedstyret i Vålerengens
Idrettsforening bør være foreningens viktigste
tillitsvalgte. Han eller hun bør være involvert og orientert om alle viktige beslutninger
som angår foreningen og klubbenes framtid.
Men lederen bør også ha noe å bidra med
i beslutningsprosessene som gir merverdi
for klubbene. Det tror jeg at jeg har i noen
sammenhenger. I foreningens lover som ble
vedtatt på siste årsmøte ble hovedstyrets rolle
klart forsterket når det gjelder overvåkning og
utvikling av merkevaren og logoen. Det er en
god plattform å jobbe ut i fra.

Fra venstre ny nestleder Svein Østreng, gjenvalgt sekretær Tanja Johansen og nyvalgt leder Svein
Larsen. Ingunn Christensen og Jarle Ovesen var ikke til stede. Foto: Jarle Teigøy.
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FOTBALLSTADION

ye kamparenaer
Vålerenga kultur- og idrettspark, fra 9. september i år

Foran stadion, en egen festplass:

Ingen klubber vil ha noe liknende: Hele 4 500 m² der Vålerenga-tilhengere kan boltre seg både før
og etter kamp. Festplassen, som ligger rett bak Tribune Sør/Supportertribunen, vil inneholde leikeapparater tilgjengelig for de minste, en markedsplass for Vålerengas samarbeidspartnere, en egen kiosk med et enkelt utvalg av mat og alkoholfri drikke, Klanens egen pub som vil
være åpen hver dag med servering av iskald drikke og varm mat, både inne og ute.
Sjappa flytter fra Helsfyr og vil få lokaler ved siden av Klanens pub.
Det er også mulighet for å lage en scene for mer avansert underholdning på Festplassen.

Åpningsdagen 9. september — stort program

Stadion blir offisielt åpna på lørdag 9. september, foran toppseriekampen mellom Vålerenga og
Kolbotn. Åpninga gjennomføres i samarbeid mellom stadionselskapene og Vålerenga Fotball. I
forbindelse med denne kampen vil det bli et arrangement retta mot barn, ungdom og familier. Det
blir aktiviteter både ute på festplassen og inne på stadion.

Søndag — kamp mot Sarpsborg 08

Det vil også bli mye ekstra tiltak i forbindelse med eliteseriekampen mellom Vålerenga og
Sarpsborg 08. Jubileumskamper har en tendens til å bli spilt mot Sarpsborg. Ved 50-års jubileet i
1963 og 100-årsjubileet i 2013, på dagen, blei det spilt kamp mot sarpingene. Seier 5-0 i 1963, og
5-3 i 2013.

Det er bare å glede seg til åpninga
					og holde seg oppdatert!
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VIF-GUTTER HJALP TIL

Ulykkespåsken 1967:

VIF-gutter var med og redda liv!
Påsken 1967 var en ulykkespåske der 17
mennesker omkom i fjellet. En av de overlevende fikk hjelp av VIF-gutter og tre andre.
Han hadde aldri møtt sine redningsmenn etter
1967. Ikke før på Brakka før påsken i år.
Avisa Glåmdalen skreiv om møtet på Brakka.
Et utdrag av artikkelen gjengis her.
Tekst (utdrag): Rolf Nordberg
Foto: Jens Haugen.
Selv ankommer Egil (66) den berømte brakka
på Valle Hovin på krykker nå i mars. På det
ene beinet har han protese fra kneet og ned,
på det andre er det amputert tær – begge deler
som følge av frostskadene han pådro seg den
gang. Det følelsesladede møtet ble lagt dit
fordi fire av dem som meldte seg frivillig for
å lete etter de savnede i kuling og snø var
idrettsgutter og har tilknytning til Vålerenga.
Dessuten er Egil som vestkantgutt av alle ting
medlem av Klanen, Vålerengas ihuga supportere, ut fra sin ishockeyinteresse helt fra
12-13-årsalderen.
Spent stemning
Stemningen er litt spent når Egil ankommer.
Rundt bordet sitter Harald Haugen (71) med
25 landskamper og sju kongepokaler i ishockey, Terje Skogli (70) med flere ungdomslandskamper i fotball, og Ragnar Søbye (76)
med 30 landskamper i ishockey. Sistnevnte
trente VIF i 1973–74. Fjerdemann, den mangeårige landslagsspilleren i håndball, Roger
Hverven (73), bor nå i Spania og var følgelig ikke til stede. var i unge år også tilknyttet
Vålerenga gjennom andre idretter.
Harald, eller Hakki som han ble kalt, åpner
med en fleip, og dermed er praten i gang.
Samtidig er både han, Ragnar og Terje klare
på at de tre øvrige i redningsmannskapet på
sju var de fjellvante og lokalkjente og førte
an.
Har aldri møttes etterpå
– Vi har aldri visst hvem disse tre var, og vi
har aldri møtt eller snakket med verken dem
eller de tre som overlevde etterpå, fastslår de
og har undret seg over akkurat det i alle disse
årene.
De innrømmer at det har gnagd litt å lese i
flere riksmedier de senere år at Røde Kors
Hjelpekorps nærmest har påtatt seg æren
for redningsaksjonen, mens det altså var
helt andre som berget livet til Egil Arnesen,
Trine Rønning og Roald Kvamme. De øvrige
redningsmenn var Hasse Eriksen, Amund
Fougner og Per Gran.
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Fra møtet på Brakka rett før påsken i år. Fra venstre Terje Skogli, Harald Haugen, Ragnar Søbye
og Egil Arnesen som fikk hjelp av de tre andre.
Børstet snø fra ansiktet
Etter litt leting oppsto det plutselig en åpning
i tåka, og de fikk øye på de seks øvrige savnede liggende på ei hylle under dem. Kvamme
var definitivt i live, mens Egil Arnesen stort
sett var nedsnødd og virket livløs.
– Jeg børstet snø og is vekk fra ansiktet hans,
og det ble konstatert at han fortsatt hadde
puls, minnes Terje.
– Dere lå på det absolutt verste stedet når
det gjelder vær og vind. Vi puttet Kvamme
og deg i soveposer, og masserte beina til
Kvamme. Du var helt borte, men på et tidspunkt sa du at vi måtte hjelpe kameratene
dine, forteller Ragnar Søbye henvendt til Egil.
Måtte vente på kjelker
Både Arnesen og Kvamme var i en slik forfatning at de måtte fraktes ned, men det tok flere
timer før det kom hjelpekorpsmannskaper
medbringende kjelker. Derfor ble det bygd
nærmest en borg av snø for å beskytte de to
overlevende mot vær og vind og forhindre at
de så de døde.
Ragnar – nå bosatt i Enebakk – hadde vært i
skiløperkompaniet i Garden og var den eneste
erfarne skiløperen av de fire idrettskameratene, men de var alle i svært god fysisk form.
Selv var han utover ettermiddagen og kvelden
med og fraktet en av de andre overlevende,
Roald Kvamme, ned i dalen for videre transport til sykehus.
Først klokka 21 om kvelden kom han til
Leirvassbu etter å ha vært ute siden klokka
6 om morgenen. Mat og drikke var det blitt
lite av.
Søbye husker fortsatt i detalj det som skjedde
der oppe i fjellet denne onsdagen. Blant annet
at de sju i «redningspatruljen» selv på et tidspunkt brått var helt ute på kanten av et stup,
og rygget tilbake for ikke å falle utfor.

Traumatisk opplevelse
De legger ikke skjul på at det de opplevde i
fjellet den gang har satt sine spor.
– Vi hadde aldri sett døde mennesker før.
Fortsatt hender det jeg ser for meg dem som
satt i snøen der. Jeg drømte om det og hadde
mareritt av og til etterpå, og forsøkte å
bearbeide opplevelsen ved å gå lange turer i
skogen, medgir Terje og legger til:
– Krisepsykiatri eller andre former for oppfølging var ikke «oppfunnet» den gang, og ingen
visste vel heller at vi hadde vært med på redningsaksjonen.
Hjerteskjærende
Noe av det mest hjerteskjærende som Skogli
husker fra den gang, var det som skjedde etter
at de var kommet fram til Leirvassbu.
– Fem-seks ganger utover kvelden gikk
personale rundt og ropte at det var telefon til
en navngitt person, men uten å få respons.
Dette viste seg å være navnet på en av de to
guttene som var omkommet.
Gåte at de aldri møttes
For alle de involverte i dramaet ved
Surtningstind i 1967 er det en gåte at
redningsmenn og overlevende aldri har møtt
hverandre, ei heller de sju som sto for redningsbragden.
– Det har bestandig ligget over meg i alle
disse årene at jeg ikke har truffet noen av
dere. Jeg er så takknemlig for at dere reddet
livet mitt, og nå vet jeg endelig det meste av
hva som skjedde, avslutter Egil.
– Ja, denne praten burde vi hatt for 48 år
siden, repliserer Harald Haugen.
– Det har vært artig å treffe deg og ålreit å få
pratet om dette, følger Ragnar Søbye opp.

VIF-LOGOEN

VIF-logoens utforming lovfesta!
Til 1,72!
På siste årsmøte 29. mars i år blei VIFlogoens utforming lovfesta. Det har til alle
tider versert ulike utforminger av vår logo,
som er en ellipse. Den kan være mer eller
mindre flatklemt. Hans Nilssen og Ove Bengt
Berg har sammen arbeidet ut et forslag til en
fast bestemt utforming. Alle ellipsers utforming kan uttrykkes i en matematisk formel.
Forholdet mellom de to aksene er nå bestemt
til å være 1,72. Det har vært snittet av de
mest brukte logoene som har vært brukt av
alle.
Men heretter er det bare en eneste som er riktig, og det er den med forholdet 1,72 . Pluss
det med farger osv.
Dette blir nå registrert i merkevareregisteret
hos Patentstyret.

Her er forholdet mellom den vannrette og den loddrette linja i forholdet 1,72.

Mediemangfold i Vålerenga,
men alle hver for seg
Vålerenggutten er ikke aleine om medlemsinformasjon. Foreningen har en nettside, en Facebook-side og de fleste klubbene har en eller
flere Facebook-sider. Så kommer i tillegg nettsida Vålerenga på nett, Sotahjørnets venner, klanen.no, Klansropet og Klanens webradio, og
muligens flere. Vålerenga Fotball har mange tusen følgere både på Facebook, Instagram, Twitter og Snapchat. Fungerer dette helt ok, eller
bør en gjøre forsøk for å samordne noe av dette? Er det en sak for foreningen?
OBB
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SIDEN SIST

Ingen tvil — jentene er best
Kort oppdatering pr. 20. mai
v/ Jarle Teigøy
Nøyaktig ett år er gått siden oppdatering. Også siste sesong måtte
vi sette vår lit til kvinnene for å
vinne noen pokaler. Det ble seriemesterskap i både ishockey og
amerikansk fotball. Dermed tok
hockeyjentene sitt 9. seriemesterskap. Jentene i amerikansk fotball
tok sitt andre seriemesterskap av
to mulige.
Fotball
Med ny trener, Ronny Deila, og ny
stadion rundt hjørnet, var det mange
som gledet seg til årets sesong. Etter
en trå start ser det nå ut til å ha løsnet
og Vålerenga ligger på en 7. plass.
21. mai spilte gutta toppseriekamp
nummer 1200 siden hovedserien
begynte i 1948. Kvinnene begynte
også dårlig, men også her har det løsnet og de ligger nå på 5. plass.
Futsal — midt på treet
Gutta hadde med to lag i årets
sesong; 1. divisjon og 2. divisjon,
dvs nivå 2 og nivå 3. Dessverre ble
årets sesong i 1. divisjon litt opp og
ned; fra å vinne fullt fortjent mot
seriemesteren til å tape klart mot lag
på nedre halvdel. Serien var meget
jevnspilt og alle slo alle, de fleste
kamper endte med 1-mål seier, 2-mål
seier eller uavgjort. Dessverre klarte
vi ikke å utnytte alle jevne kamper til
vår fordel. Fakta: nr 5 av 10 lag etter
18 kamper, 7 seire, 3 uavgjort og 8
tap. Målforskjell 61-68 og 24 poeng.
I 2. divisjon hadde vi varierende
kamptropper og kampene bar preg
av det, her var variasjonene i prestasjonene om mulig enda større. Det
ble 5. plass her også, av totalt 10 lag.
De varierende resultatene i år var
nok et resultat av at vi siktet litt for
høyt med å ha med 2 lag. Dette gikk
ut over begge lag og vi maktet ikke
å stille stabile tropper i kampene. Av
totalt 18 kamper i 1. divisjon maktet
vi kun å stille full kamptropp i 6 oppgjør, hvor vi vant 4 spilte 1 uavgjort
og fikk 1 tap, så det er liten tvil hva
som var vår svakhet i år.
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VIFs ishockeydamer senior

Seriemestere og NM-sølv
NESTE SESONG
stiller vi kun 1 lag og vi sikter høyere; bli topp 2 og kapre en playoffplass til eliteserien. Vi er godt i gang
med forberedelsene og treningene.
Troppen til høsten tas ut før sommeren og vi er sikre på at vi kan heve
oss ytterligere ett hakk, sier primus
motor Lars Erik Hempkins.
Futsaldamene har hatt nok en stabil sesong. Det startet godt, med
seier mot erkemotstander Koll, med
Ragnhild Gulbrandsen i spissen, og
fortsatte bra. Pga få påmeldte lag,
spilte damene en trippel serie, og
møtte derfor alle lagene tre ganger.
Det ble dessverre for mange tap mot
de andre topplagene, som resulterte
i en helt OK tredjeplass til slutt. Mot
slutten av sesongen ble laget noe
fornyet, og vi håper at dette styrker
laget mot neste sesong. Siste kamp
gikk 18.2 mot serievinner Ekholt og
vi vant 7-4. Fakta: nr 3 av 7 lag etter
18 kamper, 11 seire, 2 uavgjort og 5
tap. Målforskjell 74-31 og 35 poeng.
Ishockey: Kvartfinale
Gutta endte på 5. plass som de to
siste sesongene med 54 poeng etter
45 kamper. I NM ble Frisk Asker for
sterke i kvartfinalene etter 0-5, 3-2,
2-3, 3-0, 5-2 og 2-3. I januar gikk siste kamp på gamle Jordal for fullt hus.
Inntil nye Jordal står ferdig spilles
kampene i Furuset Forum

Ishockeydamene:

Seriegull og NM-sølv
Damene var suverene i serien og
var seriemester allerede to runder før
slutt. Det var i år 6 lag som kjempet om tittelen og etter 20 kamper
ble det 18 seire, 1 uavgjort og ett
tap. 56 poeng. Hovedtrener Finn Ove
Bendixen kunne så se frem til semifinalen i NM, 1. april. Der rundspilte
jentene Sparta Sarpsborg 13-0 og alle
trodde vel at jentene skulle ta "the
double". Det begynte bra i finalen
2. april, da Josefine Engmann scoret allerede etter 4 minutter. Men
Stavanger kom sterkt tilbake og scoret fire på rad. Det ble med en redusering av Tina Anita Scott i 3. periode og dermed tap 2-4.

Anders Ringlund Hansen, VIF, i kamp mot en
Frisk-spiller.

Håndball: To femteplasser
Gutta i 2. divisjon avdeling 3 endte
på 5. plass av 12 lag. Etter 22 kamper står de med 14 seire, 1 uavgjort
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og 7 tap. Målforskjell 698-598 og
29 poeng. 8. april var siste kamp i
Jordalhallen som ga 40-20-seier over
Lillehammer-Faaberg.
Andreplass.
Damene i 3. divisjon avdeling 2
endte også på 5. plass av 12 lag etter
22 seriekamper. 13 seire, 1 uavgjort
og 8 tap. Målforskjell 569-475 og
27 poeng. Serien ble avsluttet 26.
april med tap 25-30 for Haslum.
Det er ansatt en sportslig leder i en
20 %-stilling ut året for å få opp et
sportslig utvalg, finne gode trenere
og lage en fremtidsrettet sportsplan.
Han har gjort en kjempejobb siden
han begynte i mars.

Innebandy:
Tidenes nest beste sesong
Det ble bronse på gutta i 1. divisjon
(nivå 2.), og bedre har vi ikke vært
siden 2001/02-sesongen, da vi endte
på andre. Allerede to runder før slutt
var det klart at ingen kunne ta fra
gutta bronsemedaljen. Vi nevner at
årets klart beste poengplukker for
VIF ble Petter Kandre med 24 mål
og 8 assist. Siste kamp gikk hjemme i Teglverket idrettshall 11. mars
mot Øreåsen. Det endte 8-7 til VIF.
Fakta: Nr 3 av 9 lag etter 16 kamper.
10 seire, en uavgjort/seier, en uavgjort/tap og 4 tap. Målforskjell: 14990 og 33 poeng.
Våre kvinner i 1. divisjon øst slet i
årets serie og endte tredje sist. Etter
fjorårets sølv var dette en nedtur.
Årets siste kamp, 18. mars, endte
med tap 4-3 mot Holmlia. Fakta: Nr
7 av 10 lag etter 18 kamper. 4 seire,
2 uavgjort og 12 tap. Målforskjell
86-100 og 14 poeng.
Amerikansk fotball:
Gutta i eliteserien endte på 4. plass
av 4 lag i 2016. En seier og fem tap
ble fasiten etter seks kamper, som
ga 2 poeng og målforskjell 53-175.
I NM røyk de ut i semifinalen etter
14-35 mot Oslo Vikings. Pga. Jordalbygginga blir årets hjemmekamper
spilt på Frogner. Årsdebuten 29. april
ga tap 21-33 mot Åsane Seahawks
før de 6. mai gikk på nok et tap,1427, mot Eidsvoll 1814s. Siste seriekamp går 17. juni.

Damene seriemestre
Damene tok sitt andre seriemesterskap på rad da de var suverene høsten
2016. De vant alle kampene. Fakta:
Nr 1 av 4 lag etter 4 kamper. 4 seire
0 tap. Målforskjell: 127-26, 8 poeng.
Seriefinalen gikk på Jordal 22. oktober og endte 21-6 mot Kristiansand
Gladiators. For øvrig spilte jentene Nordisk Klubbmesterskap mot
Demons i Finland i mai i fjor, hvor
de tapte 0-32. I år består fortsatt
serien av 4 lag og begynner 17. september.

kommer flere etablerte spillere sannsynligvis tilbake og vi vil ha bedre
muligheter for gode treninger. Som
det var for denne sesongen, blir det
viktig i neste sesong å ha trener.
Vålerenga Ski
Snøkanoner og Birken
Klubben har fått tilskudd fra
Gjensidige-stiftelsen for å kunne
produsere snø fra Brakka. Det går på
innkjøp av snøkanoner og til utbedring av vannledningen på Brakka.
Det er nok til å lage snø til skileik
for de yngste. Det arbeides og for å
få til en ordning der avskrap fra isen
på Valle Hovin isstadion kjøres bort
til Brakka. Når vi får til den avtalen,
vil Bymiljøetaten spre denne snøen
utover og sporsette den.

Damelaget i 2015. Foto: J. T.

Basket: barn i fokus
Klubben har opprettholdt samarbeidet med Region Øst og har i driftsåret 2016/2017 vært medarrangør av
Easy Basket turneringer. Det har vært
arrangert 3 arrangementer på F21,
hvorav 80-120 barn i alderen 9-12 år
har fått spille turnering.
GUTTA
i 2. divisjon øst endte på en 6. plass
av 10 lag etter 18 kamper. 8 seire, 10
tap og 26 poeng. Målforskjell 13931303. Siste kamp gikk 25. mars da
gutta tapte 78-81 mot Skjetten. Laget
hadde fått nye forsterkninger, og
ambisjonen var å vinne divisjonen.
Men utover sesongen fikk 60% av
laget skader. Målsettingen for neste
sesong er å bli friske og prøve på nytt
å vinne serien. For øvrig har Basket
nå innført 1 poeng for oppmøte + ett
for seier.
DAMENE.
Jentene i 2. divisjon øst endte også
på sjetteplass av 8 lag etter 14 kamper. 5 seire og 9 tap ga 19 poeng.
Målforskjell: 651-727. Siste kamp
ble spilt 25. mars mot Persbråten som
endte i tap, 44-57. Ambisjonen var
å havne rett under midten av tabellen. Sesongen har vært preget av litt
liten spillerstall og litt vanskelige treningstider for mange. Neste sesong

Kjell Winther gikk Birken i år på
3.47.32, og kom på 16. plass av
177 startende i klasse 70-75 år.
Her i årets renn. Han har nå 42
Birkebeinermerker i det rennet som
første gang, i 1932, ble vunnet av en
VIF-gutt, Trygve Beisvåg.

NM-cupen i fotball, andre
runde:

Kråkerøy-Vålerenga 2-0!
Ja, det blei resultatet, men det var
i 1974! Andre runde-kampen mot
Kråkerøy i Fredrikstad i 2017 blei
spilt etter at medlemsavisa gikk i
trykken.
Og det blei vel ingen reprise av
kampen i 1974?
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