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Fotballmagasin for hele Oslo og særlig for deg som er glad i 
Sagene, Torshov, Grünerløkka, Bjølsen, Nydalen, Sinsen, Grefsen, Groruddalen og Bjerke.

 En drøm 
å spille for Skeid!

SKEID FOTBALL trenger deg!
Ring givertelefonen: 820 44 730

Hver gang du ringer givertelefonen belastes din telefonregning med 200 kroner til Skeid Fotball.

Oksene gir alt • Talentfabrikken • Ny Hovedtrener



Hadde det vært tatt et solid grep da 
overgangsvinduet var åpent sist 
sommer, kunne Skeid Fotball ha 
startet i 2. divisjon med penger på 
bok og ressurser til å tenke framover 
- og ikke drive med opprydding. Slik 
ble det ikke og vi i Skeid er glade for 
at et nytt styre har ønsket å gå inn i 
det uoversiktlige farvannet til økono-
mien i Skeid Fotball er og få orden på 
det hele slik at vi kan komme over på 
et nivå som er bærekraftig framover. 
De har vår fulle støtte.

Skeid Fotball er 
ikke Skeid!

Det er heller ikke for hvermansen å 
skille mellom Skeid og Skeid Fotball. 
Det er jo mest for at det skal være et 
økonomisk skille. Klubbene skal ellers 
samarbeid tett. 

Men Skeid Fotball er juridisk en 
annen klubb enn Skeid. Derfor kunne 
ikke Skeid blande seg inn i det tidli-
gere styrets interne disposisjoner når 
de ikke ville gi andre innsyn. Det betyr 
også at krav mot Skeid Fotball stanser 
der. De kan ikke føres videre til Skeid. 
Derfor får dagens problemer ikke så 
mye å si for Skeid, men vi vil merke 
det. Vi er blant annet en av kreditorene 
og må nok regne med å tape meste-
parten av det vi har utestående. 
Viktigst for oss er likevel at Skeid 
Fotball med A-lag, og et flott junior 
elitelag, fremdeles vil være noe resten av 
klubben kan se opp til og være stolt av. 

Når dette leses håper og regner vi med 
at Skeid Fotball er inne på tørt land. 

Utviklingsarbeid viktig!

Mens Skeid Fotball må arbeide med 
sin redningsaksjon, kan Skeid ta fatt 
på utviklingsarbeidet med egen 
organisasjon.

I første omgang er det fire områder 
som får ekstra oppmerksomhet: 
Talentfabrikken, organisasjonen, 
datateknologi (IKT) og økonomi.

Talentfabrikken 
Tinget i vår slo fast at Talentfabrikken 
skal forankres i Skeid og ikke i Skeid 
Fotball. Skeid skal produsere og levere 
toppspillere til Skeid Fotball, men skal 
samtidig ta ansvaret for å utvikle alle 
talenter vi får i klubben. Noen vil bli 
ledere og trenere, mens andre først 
og fremst vil være glade i fotball og i 
Skeid. Vårt mål er at Talentfabrikken 
også forbindes med annet enn noen 
få viktige fotballspillere. Om noen 
år skal det også være et pluss og ha 
utviklet seg som trener i Skeid. Vi 
skal tenke utdanning og utvikling i 
alt vi gjør med de barn og unge som 
kommer til oss. Tar vi oss vann over 
hodet? Kanskje det, men ikke mer enn 
at vi skal komme til overflaten og stige 
opp på tørt land også her.

En tydeligere 
organisasjon 
Det skal ikke lenger være tvil om at 
vi er en klubb. Dette kan ikke vedtas 
ovenfra. Det må være noe fellesskapet 
ønsker fordi de ser at det samlet gjør 
Skeid sterkere, og gjør det lettere for 
alle å arbeide i og for Skeid

Vi må utnytte data-
teknologien (IKT) 
bedre
Dette er viktig både for å gjøre 
hverdagen lettere for administrasjon, 
styrende organer og medlemmer, og 
for å bedre kommunikasjonen internt 
og eksternt. En hver fotballklubb har 
en utfordring som er annerledes enn 
en vanlig bedrift. Våre virksomme en-

heter er nesten aldri på samme sted til 
samme tid. Interessene er også ganske 
forskjellig. 

Det var interessant å høre litt på 
praten under de årsmøtene vi nettopp 
har avviklet. Der var det jo ganske 
mange mennesker. Mennesker som 
ikke hadde sett hverandre tidligere, og 
mange trodde det her var mobilisert 
nye personer uten Skeidballast. De 
av oss som har vært med noen år så 
at det ikke var slik. De som møtte var 
fra eldres, fra oksene, foreldre til unge 
Skeidspillere, tidligere styremedlem-
mer og Skeidvenner som kanskje ikke 
har gjort seg så bemerket, men som 
stort sett har vært på de Skeidkamper 
det har vært mulig å kunne se. Vi er ikke 
så store som vi skulle ønske, men vi er 
store nok til at ikke alle kjenner alle.

Økonomistyringen 
må styrkes

Det siste dreier seg om penger. Hoved-
styret har et budsjett det må jobbes 
med for å oppfylle, men det er en jobb 
vi kan love vi klarer. Budsjettet er 
imidlertid for beskjedent i forhold til 
de målene vi har satt oss for utviklin-
gen på de tre områdene som er nevnt 
tidligere. Antagelig burde inntektene 
økes med i hvert fall 1 million kroner. 
Det er et mål jeg håper vi kan strekke 
oss etter. Fordelen vår er at dette ikke 
skal dekke gjeld, men umiddelbart 
kan gå til oppbygging av Skeid.  

Om noen måneder er forhåpentligvis 
også Skeid Fotball kommet dit at de 
kan se framover. Skeid ser fram til at 
vi sammen med Skeid Fotball kan ta 
fatt på de store oppgavene vi har satt 
oss. Du kan bli med på laget!

Tarald Rohde
Hovedleder Skeid

�

SA-SA-SA distribueres til kafeer, butikker, 
skoler og varehus samt klubbens medlemmer, 
sponsorer, media og andre samarbeidspartnere.

I tillegg distribueres klubbavisen på 
hjemmekamper og til andre med interesse for 
Skeid og Oslofotballen.

Skeid driver fotball, bandy og ski – og er 
helårsklubb basert på uteaktiviteter med 
og uten ball. Klubben driver et omfattende 
talentutviklingsarbeid og har innarbeidet 
merkevaren «Talentfabrikken» i fotball-Norge.

Skeid har Bislett som hjemmearena i 2010.

LEdEr

det er ille nok, 
men ikke så galt som det kan se ut til…
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det er dramatiske 
tider. For de fleste av 
oss er det uforståelig 
at Skeid Fotballs 
tidligere styre kunne 
la det utvikle seg så 
katastrofalt som det 
gjorde. det manglet 
ikke på kritiske 
spørsmål og 
advarsler. 

THE 10 TH PREDATOR® BOOT HAS 
TAKEN POWER TO A NEW LEVEL. 

ITS REVOLUTIONARY POWERSPINE REDUCES 
FOREFOOT FLEX, TURNING ENERGY LOSS INTO 
ADDITIONAL STRENGTH TO MAKE EVERY SHOT 
UNSTOPPABLE.

PREDATOR®_X. THE LATEST GENERATION 
OF DEVASTATING POWER.
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- Da jeg var liten tenkte jeg at jeg en 
dag skulle spille for Skeid. Det betyr 
mye for meg å være på A-laget, sier 
Nergaard.

Fra Sagene til Skeid
Som femåring startet han fotballkar-
rieren på Sagene I. F., men da han var 
14 år gammel synes han at det var på 
tide å ta steget videre.

- Jeg følte at jeg ikke hadde mer å lære 
i Sagene. Da var Skeid klart det eneste 
alternativet for meg. Her er de flinke 
til å utvikle talentene, og gir oss god 
oppfølging, forklarer han.

Nergaard har spilt for aldersbestemte 
lag i Skeid siden han kom til klubben. 
I 2009 spilte han sitt siste år for junior 
elite. Der fikk han være med på å høste 
inn to gull for klubben i Skaw Cup.

Med A-laget i 2010 
I januar 2010 begynte han å trene 
med A-laget, og i mars signerte han en 
toårskontrakt.

- For meg var det stort å bli hentet 
opp i A-lagsstallen. Jeg har alltid 
hatt en drøm om å spille for Skeid, 
sier unggutten som er oppvokst på 
Torshov, midt i Skeid-land. Nå har 
drømmen gått i oppfyllelse.

- Det har vært fint å ha et sted som 
Nordre Åsen og en klubb som Skeid i 
oppveksten. Jeg trives veldig godt her. 
Det har vært viktig for meg når jeg 
skulle ta steget videre, sier han.

Tror på opprykk
Peter er en av de yngste gutta i årets 
spillerstall. Spillergruppa har en gjennom-
snittsalder på 22 år. Torshov-gutten 
har følgelig en tøff oppgave foran 
seg når Skeid skal krige om opprykk. 
Men, han har klokketro på at de skal 
knive om billett tilbake til 1. divisjon.

- Jeg har absolutt trua på at vi kan få 
det til. Vi skal kjempe, og jeg vil gjøre 
alt for å bidra til at Skeid rykker opp, 
sier han.

Mål i debutkampen
I serieåpninga trengte Nergaard bare 
15 minutter på banen før han smalt 
kula i mål foran elleville Skeidokser 
på Bislett stadion. Selv skulle han 
gjerne ha scoret på flere av sjansene 
han hadde, men er godt fornøyd med 
seriedebuten.

-Det var stort å score foran Oksene 
og publikum på Bislett. Jeg kan ikke 
klage på det, og håper at det fortsetter 
på samme måte, forteller han.

Også i trenergruppa er det tro på at 
laget kan greie opprykk. Tidligere 
hovedtrener Arild Stavrum og assistent-
trener Are Østreng mener at alder 
ikke er noen hindring for å kunne 
kjempe i toppen av tabellen.

Plass til talentene
-Vi må bare jobbe hardt mot de gode 
lagene og unngå skader. Det er viktig 
for oss å beholde den stallen vi har nå, 
sier Stavrum.

Han synes at det er helt avgjørende at 
de unge talentene får slippe til, så de 
får vist om de er gode nok.

-Vi har så utrolig mye talent i Skeid, 
og det er mye vi kan få ut av det. Det 
er veldig positivt at det er tre unge 
spillere som har scoret de tre første 
Skeid-måla i årets serie, sier han. 

Peter Sørensen Nergaard, Morten-
Andrè Slorby og Bardh Shala har 
stått for scoringene i årets to første 
seriekamper, og håper de får sjansen 
på banen igjen.

-Nå er det jo ikke så mange gamle eta-

blerte spillere å ta av, så sjansen er jo 
stor for at det er unggutta som scorer, 
spøker Stavrum.

Lokale spillere
For Skeid som talentfabrikk er det 
viktig å ha spillere med lokal for-
ankring i nærmiljøet, og derfor var 
det ekstra morsomt at det var en av 
de lokale talentene som stod for den 
første scoringa i år.

- Det var kjempemoro at Peter laget 
mål i debuten sin. Han er en spiller 
som kan brukes som eksempel for 
å vise hva en kan oppnå ved å jobbe 
hardt. Jeg håper at Mesut Can også 
tegner seg på scoringslista etter hvert, 
sier Østreng.

En annen lokal spiller som nå får sjan-
sen på A-laget er Victor Ashby, som i 
fjor spilte for junior elite. Han fikk sin 
debut for A-laget allerede i 2009, men 
ble da ikke noen fast del av stallen. 
18- åringen har gjort sine saker bra 
på juniorlaget der han har dunket inn 
mål i bøttevis. I 2008 var han også 
på prøvespill hos Portsmouth F.C 
sammen med Skeid-kollega Morten-
Andrè Slorby.

-Ashby har vært enormt mye skadet 
i vinter. Nå er vi avhengig av at han 
får trent regelmessig, så han kan være 
med i troppen igjen, forteller Østreng.

Blant Skeids unge rekrutter er også 
19 år gamle Stian Pettersen som 
imponerte stort for A-laget i fjorårets 
sesong. 

Mesut Can (18) og Haitam Aleesami 
(18), har begge har spilt for Skeids 
junior elitelag, og blir etter all forvent-
ning å se på Bislett i årets sesong.
I stallen er også Bardh Shala (19) som 
kom til Skeid foran 2009 sesongen og 
har en rekke kamper for alderbestem-
te landslag i bagasjen. Reservekeeper 

TALENTFABrIKKEN

-En drøm 
               å spille for Skeid
For seks år siden 
kom Peter Sørensen 
Nergaard til Skeid for 
å utvikle fotballfer-
dighetene og se hvor 
langt han kunne nå. 
det har resultert i 
A-lags kontrakt, og 
nå skal 19-åringen 
kjempe for å bringe 
Skeid tilbake til 
Adeccoligaen.
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Ole Næss (20), som kom fra Byåsen 
før årets sesong og 20 år gamle 
Adama Diomande, som var Skeids 
første forsterkning før 2010-seson-
gen, er også spillere med spennende 
potensial. 

Håper alle blir 
værende
Det er ingen hemmelighet at Skeid er 
i en vanskelig økonomisk situasjon, 
og at Skeidstyret og personer rundt 
klubben jobber på spreng for å finne 
en løsning på de utfordringene som 
klubben står overfor. 
Peter Nergaard håper at alle spillerne 
blir i Skeid, men forstår at situasjonen 
kan være tøff for lagkameratene.

-Det er ikke verst for meg, som 
fortsatt bor hjemme hos foreldrene 
mine, men for de som har regninger 
og andre ting som skal betales er det 
selvfølgelig hardt, sier Peter.

Han frykter derimot ikke at de øko-
nomiske problemene skal ødelegge 
motivasjonen i laget.

-Jeg tipper at gutta er såpass profesjo-
nelle at de prøver å legge det bak seg. 
Alle tenker sikkert på det, men jeg 
tror at vi greier å holde fokuset når vi 
er på banen, sier han.

Han synes det er trist at klubben sliter 
med økonomien og nå står i fare for å 
miste spillere.

-Vi er en fin gjeng som har det veldig 
moro sammen. Trenerne er også 
veldig bra, så jeg håper virkelig at 
ting ordner seg. Skeid er en fin klubb 
og jeg er stolt av å spille her, sier det 
unge fotballtalentet. 

Tekst: Anita V. T. Iversen 
Foto: Sarah Yasin



17.4.  14:�0  Skeid - AaFK 2  Bislett stadion 
27.4.  14:00  Molde 2 – Skeid  Aker stadion 
2.5.  17:00  Skeid - Hødd  Bislett stadion  
8.5.  16:00  Oslo City –  Skeid Voldsløkka
12.5.  18:00  1. NM-runde 
  Skeid - Lørenskog  Bislett stadion  
15.5.  14:00  Steinkjer – Skeid  Guldbergaunet  
24.5.  17:00  Skeid – Levanger  Bislett stadion  
�0.5.  16:00  KBK – Skeid  Kristiansund   
7.6.  18:00  Adeccoligaen 
  Skeid - rBK 2  Bislett stadion  
1�.6.  17:00  Skarbøvik – Skeid  Skarbøvik stadion  
19.6.  16:00  Skeid – Nardo  Bislett stadion  
26.6.  16:00  Byåsen – Skeid  Byåsen arena  
�.7.  16:00  Skeid – Kolstad  Bislett stadion  
9.7.  18:00  Strindheim – Skeid  Abrahallen   
2.8.  18:00  AaFK 2 – Skeid  Color Line stadion  
9.8.  18:00  Skeid - Molde 2  Bislett stadion  
15.8.  14:00  Hødd - Skeid  Høddvoll  
2�.8.  19:00  Skeid - Oslo City  Bislett stadion  
28.8.  16:�0  Skeid – Steinkjer  Bislett stadion  
4.9.  14:�0 Levanger – Skeid  Moan gress  
1�.9.  18:00  Skeid – KBK  Bislett stadion  
20.9.  17:00  rBK 2 – Skeid  Lerkendal   
25.9.  14:00  Skeid – Skarbøvik  Bislett stadion  
2.10.  14:�0  Nardo - Skeid  Nissekollen   
9.10.  15:00  Skeid – Byåsen  Bislett stadion  
16.10. 1�:00  Kolstad - Skeid  Huseby idrettspark  
2�.10. 1�:00  Skeid - Strindheim  Bislett stadion
	 	 																													Kilde:	www.fotball.no
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Se også vår annonse på side 26!

Grefsen
Blomsterhandel

Grefs
enveien 60, 0487 Oslo

Tlf. 22 22 88 17 - Faks 22 22
73 4

6

Det spirer og gror 
 i Grefsenveien.

bestilling@grefsenblomsterhandel.no

* Tilbudet gjelder 12 mnd. medlemskap. Adm. gebyr tilkommer. Minste total pris er kr. 4 047,- 

A-LAGET: 

Kamper 
2010

daniel Braatens 
fotballskole 
I sommer arrangerer 
Skeid daniel Braatens 
fotballskole i uke 25, 
uke 26 og i uke ��. 
Fotballproffer og tid-
ligere Skeid-spillere 
kommer! Hver fotball-
skole varer en uke fra 
mandag til fredag:

•  Fra 09:00-15:00 hver dag

• Sted: Nordre Åsen (Skeidbanen)

•  Alder fra 6 år til 12 år. Puljer etter 

 alder.

•  Pris pr. person: kr 1300 for Skeid-

 medlemmer, kr 1600 for ikke-

 medlemmer

•  Søskenmoderasjon på kr 100 

 per barn

•  Inkludert i prisen er egen ball, 

 t-skjorte og lunsj m/drikke

•  Instruktører vil være Skeid Fotballs 

 A-lag og juniorspillere

Skeidakademiet er for 
jenter og gutter født 
1997 - 2001. Trenin-
gene er på Nordre 
Åsen kunstgress 
kl 14.�0-16.00 i 
perioden 27. april - 
18. juni og 24. august 
- 5. november.

Akademiet er en flott mulighet for 
barna til å få jobbe med sine fotball-

ferdigheter sammen med profesjonelle 
trenere. Treningsøktene vil bli avholdt 
4 ettermiddager i uka fra tirsdag til 
fredag. Hver enkelt spiller kan delta to 
av disse dagene. 

Akademiet er til for alle som ønsker 
å bli bedre til å spille fotball. Spillere 
fra andre klubber enn Skeid er også 
velkomne. Treningene ledes av meget 
høyt kvalifiserte, faglig dyktige trenere 
som har solid fotballbakgrunn og 
mye erfaring med fotballtrening for 
barn. Det er aldri flere enn 15 barn pr. 
instruktør. Deltakeravgiften fram til 
november er 2500 kroner for to dager 
og 1250 kroner for en dag.

Skeid-
akademiet
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Under kampen mot Hødd på Bislett 
viste Skeidoksene fram noe av det 
arbeidet supporterne legger ned for 
klubben. Og det er langt mer enn 
oksesang, oppildning av Skeidspillerne, 
slengbemerkninger til dommer’n og 
buing på motstanderen.

Støtter talentene
Under pausen overrakte Skeidoksene 
5.000 kroner hver til henholdsvis G97 
og juniorjentene. For Skeidoksene er 
det viktig å støtte nye generasjoner 
Skeidspillere, jobbe for samhold i 
klubben, og skape klubbidentitet på 
alle nivåer i Skeid.

Hva mer gjør oksene? 
Listen er lang, så trekk pusten:
• Vi lager og deler ut flere tusen løpe-

sedler for å informere om hvordan 
folk kan hjelpe Skeid Fotball 

 gjennom krisen.
• Vi produserer (sammen med Huset 

Kommunikasjon) og henger opp 
plakater i Skeidland, både om 
krisen i Skeid og om kampene på 
Bislett.

• Vi organiserer salget av supporter-
effekter.

• Vi støtter klubben økonomisk, 
finansiert gjennom salget av 

 supportereffekter og kontingent.
• Vi kjører diskusjonen rundt klubben 

på forumet hos www.skeid.no.
• Vi deltar på Frank Varner Cup, 

Velkommen til fotball og andre 
 arrangementer for breddefotballen.
• Vi er klubbens ansikt utad på by-

delsdagene og i bydelsutvalget.
• Vi aksjonerer for å få folk til å støtte 

Skeid med sin grasrotandel fra 
Norsk Tipping.

• Vi legger ned en jobb i nystartede 
Skeid Ressurs.

• Og masse, masse mer!

Meld deg til Skeid 
ressurs
Det viktigste nye prosjektet suppor-
terne jobber med og skal gjøre er det 
vi kaller Skeid Ressurs. Her trenger vi 
alle med et hjerte for Skeid til å melde 
seg inn uansett om du kan gjøre en 
stor eller liten jobb!

Skeid Ressurs er kommet i stand etter 
en direkte henvendelse fra styret i 
Skeid Fotball og styreleder Konrad 
Kuhlman. Styret jobber døgnet rundt 
for å redde Skeid, man har rett å slett 
ikke mer tid enn 24 timer i døgnet å 
jobbe på. Derfor tar oksene jobben 
med grasrotaksjonen Skeid Ressurs, 
som er en dugnad der vi er avhengige 
av alle gode krefter for å lykkes!
Skeidoksene vil organisere arbeidet, 
og informere og verve medlemmer 
gjennom klubbens kanaler. Det skjer 
gjennom nettsidene www.skeid.no 
- det er informasjon på kamp, og 
ikke minst er det i samtaler ansikt til 
ansikt.

Det vi trenger er at DU melder deg til 
tjeneste. Hvor mye innsats krever det? 
Ikke mer enn du selv mener du takler. 
Kan du ta en tur med løpesedler? 
Topp! Kan du ta en runde på Bjølsen 
eller Løren og spørre butikkeiere pent 
om du kan henge opp en Skeidplakat i 
vinduet? Topp! Kan du ringe bedrifter 

på vegne av Skeid fotball og be om 
støtte til klubben? Glimrende!

All innsats er verdifullt for Skeid, stort 
eller lite. Følg med på nettsidene til 
Skeid, så får du all informasjon du 
trenger om Skeid Ressurs. Målet er at 
100 mennesker melder seg for å bruke 
litt av sin tid på Skeid.

Forsinket
Alt ekstraarbeidet Skeidoksene har 
lagt ned den siste tiden har dessverre 
medført at vi ikke er helt ajour med 
de vanlige oppgavene våre. Mange har 
sikkert savnet et brev i postkassa med 
kontingent før sesongstarten. 

I disse dager går kontingenten ut. Er 
du Skeidokse, så er det utrolig viktig 
å betale de 200 kronene. Skeidoksene 
bruker pengene for å finansiere arbei-
det for klubben, blant annet produk-
sjon av supporterartikler og plakater, 
i tillegg til samlinger og støtte til 
bredde og topp i Skeid.

Har du ikke vært Skeidokse, men 
lenge tenkt på å melde deg inn: Gå inn 
på www.skeidoksene.no  - der finner 
du all informasjon om hvordan du kan 
vise at du har ryggrad – og kjærlighet 
til klubben!

Har du vært medlem tidligere, men 
vært litt passiv en stund, er også hjer-
telig velkommen tilbake.

Skeidkalvene
I år har vi også en skikkelig nyhet til 
alle barn. Vår egen Skeidkunstner 

Morten A. Fagerli, bedre kjent som 
Burnley, har designet den nye logoen 
til Skeidkalvene. 

Skeidkalvene vil være barnas svar 
på Skeidoksene, og arbeidet med å 
organisere Skeidkalvene nærmer seg 
stadig realisering. Målet er at alle 
Skeidbarn skal ha sin egen supporter-
klubb, som kommer til å gi minst like 
mye lyd fra seg som oksene. Til alle 
med barn: Følg med på klubbens nett-
sider. Der får dere vite alt som skjer 
med Skeidkalvene framover.

Synlig på tribunen
Skeidoksenes viktigste oppgave vil 
fortsatt være å støtte klubben, ikke 
minst under hjemmekampene på 
Bislett. Nå som de aller fleste spillerne 
i troppen har sagt ja til å være med 
videre, tross store lønnskutt, fortjener 
de vår støtte mer enn noen gang.

Vi ønsker å farge tribunene på Bislett 
røde, og vi ønsker å bli hørt! Til det 
trenger vi flere som er villige til å stå 
sammen med oksene og gi lyd fra seg.
Vi er en salig gjeng. Vi er gamle, vi 
er unge. Vi er av alle hudfarger og 
livssyn. Vi er høye og korte, slanke og 
fullslanke, rasende og lykkelige. Men 
én ting er vi alle: Vi er Skeidokser.
Og du er hjertelig velkommen til å 
støtte klubben sammen med oss.

Med høylydt SA-SA-SA,

Av Sven Christian Stenvaag, for 
styret i Skeidoksene

OKSENE 

den økonomiske 
krisen i Skeid Fotball 
har ikke slått luften 
ut av Skeidoksene. 
Tvert imot. Aktiviteten 
er høyere enn noen 
gang, men det er et 
stort behov flere som 
kan gjøre en innsats.

Mer aktive enn noensinne
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Supporterkiosken på 
Nordre Åsen har alt 
du trenger for å kunne 
være en ekte Skeid-
supporter. Ta en tur 
innom vår supporter-
kiosk og bidra til at 
Skeid er synlig over alt.

Kiosken på Skeid-
banen holder åpent 
hver dag mellom kl. 
10:00-22:00.

Oksene har et bredt utvalg av flotte Skeid-
effekter, som kan brukes på jobb, trening eller 
skole. Vi har noe for alle aldre. 

 Alt 
   du trenger som
Skeidsupporter
De siste årene har vi hatt en skikke-
lig økning i etterspørselen og salget 
går strykende. Alt overskudd pløyes 
tilbake i nye effekter og til klubben. 
Blant annet er oksene sponsor for 
noen av yngres lag og vi har også kjøpt 
store flagg som klubben kan benytte. 
Det siste tiltaket er at alle barn som 
kom på kampen mot Hødd fikk hvert 
sitt flagg. 

Hva ønsker du deg?
Oksene er kontinuerlig opptatt av å 

vurdere nye ting å tilby. Er det noe du 
savner vil vi veldig interessert i å få 
dine innspill og ønsker. I så fall sender 
du bare en e-post til Kristian Haugnes 
på kristian@haugneskompetanse.no 
eller ringer på 48 13 67 64.

To butikker og stands
Kiosken på Skeidbanen og Mustang 
Sally på Torshov har begge et sorti-
ment av effekter å tilby. Videre har vi 
stand på hver hjemmekamp. 

Vårt utvalg
Produkt Modell Pris NOK
Hettegenser L, XXL og XXXL 250
 Kun M, L og XXXL 200
Sort Piquet Herre 200
Sort Piquet dame 200
Barne T-skjorte 2-14 år 100
Lue   80
Caps Sort (svært få igjen) 120
 rød m/Okse 120 
Cap - barn   100
Solskjerm   80
Krus   80
Nøkkelbånd   10

Tøymerke   20
Flagg Store 100
Flagg Små �0
Skjerf Sort og gul 120
Skjerf Blå og rød (Ekte Oslo) 120
Flasker   70
Matbokser   90
Pakke: Flaske/Matboks 150
Klistremerker  � stk 50
Klistremerke 1 stk 20
Kortholder   120
Penn   80

T-skjorte Ekte Oslo - rød m/Okse 100
T-skjorte Ekte Oslo - sort 100
T-skjorte Blått kryss - rød 100



Kunstgress 
i Muselunden i 2010

Eventuelle inngjerding og lysmaster 
m.v. må avklares i forhold til eventuell 
nødvendig byggesaksbehandling.

Skeid ble invitert til møte med byråden 
torsdag 6. mai der betydningen av dette 
notatet ble presisert. Arbeidet med 
å anlegge kunstgress i Muselunden 
kan starte dersom det ikke kommer 
innvendinger fra Byutviklingskomiteen 
i kommunen.

Skeid har samlet inn midler ved aksje-
salg og gjennom grasrotandelen. Nå 

gjenopplives gruppa som skal forberede 
anbudsgrunnlaget for kunstgresset, 
slik at Idrettsetaten kan gå direkte i 
bestilling av entreprenør når alt 
formelt er på plass.

I vårt reguleringsforslag som er sendt 
PBE presiseres det at området ikke vil 
endre karakter når det gjelder åpenhet. 
Tvert om vil etablering av kunstgress, lys 
og undervarme bidra til at fotball-aktivi-
teten tredobles og ingen andre av dagens 
brukere vil blir fortrengt. I tillegg vil 
Sinsen skole få et flott sted å bruke.

Skeid må søke om byggetillatelse for et 
lys og ballfangernett, noe Skeid hele tida 
har vært inneforstått med. Imidlertid er 
det anleggingen av kunstgresset som tar 
tid og som må være på plass før kulde 
og snø kommer. Nå rekker vi antagelig 
alt i løpet av høsten, men både lys og 
ballnett kan etableres selv om det 
regner og kanskje snør så smått.

Egenandelen for anleggelse av kunst-
gress og undervarme er på plass og 
godkjent, så prosjektet er fullfinansiert. 
Innsamlingsaksjonen og grasrotandelen 
har sikret det.
Det tok tid å vinne fram med denne 
saken. På veien har Skeid hatt mange 
gode hjelpere. Byrådsavdelingen har 
hatt forståelse for vårt behov. Både Oslo 
idrettskrets og partiet Høyre har bidratt 
med gode innspill til byrådet som har 
hjulpet saken fram.

Den aller største bidragsyteren er likevel 
den store og flotte aktiviteten alle våre 
ledere, trenere og unge spillere bidrar 
med hver eneste dag i Muselunden og 
på Skeidbanen.

Gratulerer alle.

Tarald Rohde
Hovedleder torshovklubb.noTorshov Sport |  Sandakerveien 35 B |  Tlf: 22 09 20 24  

Bestill time per telefon 
eller gjennom vår nettside.

NYHETER!

Butikkpris: 2200,-
KLUBB-/NETTPRIS: 1760,-

Butikkpris: 1300,-
KLUBB-/NETTPRIS: 1040,-

Butikkpris: 1500,-
KLUBB-/NETTPRIS: 1200,-

Butikkpris: 700,-
KLUBB-/NETTPRIS: 560,-

Butikkpris: 1500,-
KLUBB-/NETTPRIS: 1200,-

Butikkpris: 700,-
KLUBB-/NETTPRIS: 560,-

Adidas Predator X FG

WC
Adidas adiPURE 3 FG

WC
Adidas adiPURE 3 HG

WC

Adidas  Predator X FG

WC Jr.
Adidas adiNova 2 TF

WC
Adidas Predator Absolado 

TF WC

Fargene av Predator og adiPURE 
som skal benyttes under VM!
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I et notat skriver byråd 
Bård Folke Fredriksen 
at det ikke kan være 
nødvendig å kreve om-
regulering for kunst-
gress av Muselunden 
når årelang bruk og 
tidligere bystyrevedtak 
har angitt formålet. 



Faysal Ahmed og Skeid startet sesongoppkjøringen i januar med å slå avdelingskollega Oslo 
City 6-1 på Ekeberg kunstgress.

Mot Kjelsås ble det uavgjort 3-3 for Bardh Shala og kompani. 
Shala scoret to av Skeids mål i kampen.

Sesongens største smell kom mot Asker på Føyka kunstgress i mars. Skeid og Mesut Can 
tapte 6-2 mot Asker og tidligere Skeid-spiller Ulrik Arneberg.

Det var mye prestisje i oppgjøret mot Frigg på Marienlyst i slutten av mars. Joar Harøy (i 
midten) og stopperkollega Morten Slorby (venstre) vant matchen 4-2. 

Midtstopper Morten Slorby bruker venstreslegga i seieren 
mot Frigg.

Driblesterke Faysal Ahmed scoret Skeids andre mål mot 
Lørenskog. 

I kampen mot Tønsberg i LSK-hallen vant Skeid 3-1. 
Her stormer Thomas Valø oppover venstrebacken.  

Tette dueller i kampen mot Frigg. Her er Peter Sørensen 
Nergaard i kamp om ballen på Marienlyst.

I Jo Andreas Gundersens skadefravær overtok Preben 
Mankowitz kapteinsbindet. Her fra kampen mot Bærum 
som endte med tap 2-1 20. februar.

Stian Pettersen og Skeid spilte god fotball mot Lørenskog. 

12 1�

Opp
   &
Ned

Peter Sørensen Nergaard kommer til skudd og får testet Friggs keeper, men nettkjenning blir 
det ikke i denne omgang for Skeid-gutten.

Jørgen Isnes (t.v) spilte mange år i Skeid-trøya. I dag er han spillende trener i Lørenskog.
 I april kom han til kort, men i mai får han sjansen mot Adama Diomande (t.h) og Skeid 
igjen. Da møtes lagene i NM.

I generalprøve helga før seriestart spilte Skeid mot Lørenskog på bortebane. Adama 
Diomande scoret ett av Skeids mål i 2-0 seieren. 

Svein Tore Brandshaug har hatt god kontroll på Skeids midtbane etter at han kom til 
klubben i mars.

JANUAr
Oslo City 6-1
Vålerenga 1-1
Kjelsås �-�

FEBrUAr
KFUM 0-1
Tønsberg �-1
Bærum 1-2
Ull/Kisa 1-0

MArS
Manglerud Star 2-5
FC Twente U2� 5-2
Asker 2-6
Frigg 4-2

APrIL
Lørenskog 2-0

Slik var sesongoppkjøringen:
Skeid vekslet fra strålende til begredelig i 
vinterens treningskamper. Overbevisende 
seiere mot kvalifisert motstand som Tønsberg 
og Twentes U2�-lag, men også stygge tap 
mot Asker og Manglerud Star. Her er bilder 
fra vinterens kamper.
Av Anders Vindegg (tekst & foto)

Treningskamper 2010:
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Trygve kom til Oslo i 1964, for å gå 
på Krigsskolen. Da hadde 22-åringen 
rukket å bli nordnorsk mester for 
hjemklubben Harstad IL. At han 
havnet i Skeid var litt tilfeldig: – Rolf 
Ridar var formann og kona hans var 
fra Harstad, så han hadde peiling 
på fotballen der oppe. Han inviterte 
meg på et rekesmørbrød på Grand og 
dermed var overgangen et faktum, 
gliser Bornø.
 

Fra Harstad til Skeid
Hvordan var det å komme fra Har-
stad til en av landets beste klubber?
– Det er klart det var forskjell på 
nordnorsk 3. divisjon og toppklubben 
Skeid. Men nivået der oppe var ikke 
dårlig, og mange spillere som kom 
sørover på den tida etablerte seg raskt 
i toppklubber, minnes han.
Dette gjaldt i høyeste grad også Trygve, 
allerede året etter ble han cupmester. 
Vi måtte ha tre finalekamper mot 
Frigg før pokalen var i havn. 
– Jeg kom til en veldrevet storklubb, 
men den var basert på lokal rekrutte-
ring. Det var vel bare Finn Thorsen (fra 
Hamar) og Kai Sjøberg (fra Eidsvoll), 
som ikke kom fra området. Jeg  tror 
vi trente tre ganger i uka. Men i tillegg 
hadde jeg fysisk trening hver dag på 
Krigsskolen, så jeg var i god form, sier 
Bornø. Det forklarer bakgrunnen for 
at han etablerte seg som en løpsmaskin 
på midtbanen. 
– I Skeid har det alltid vært mye 
snakk om 50-tallet, med tre cupmes-
terskap på rad. Men 60-tallet var også 
et gyllent tiår for klubben. Foruten 
seriemesterskapet i 1966, ble vi num-
mer to i 1967. Vi var på øvre del av 
tabellen nesten hvert eneste år. Vi 
hadde en stabil stall, et godt miljø og 
klubblojaliteten var stor, sier Bornø.
 

Glade amatører
Dette tiåret var også det siste da 
selv ikke toppspillerne fikk fem øre. 
– Vi fikk to lysestaker hver da vi ble 
seriemestere. De er fine, jeg bruker 
dem stadig vekk, smiler Bornø. – Men 
rundt 1970 skjedde det noe. Det begynte 

med at klubber i lavere divisjoner 
engasjerte gode spillere som spillende 
trenere. Så ble det åpnet for kjøre-
godtgjørelse og gavekort på 150 
kroner for hver seier. Etter hvert ble 
det snakk om regulær betaling og da 
ble det mer vanlig å bytte klubb, kon-
staterer han nøkternt. Men vil ikke 
være med på at alt var så mye bedre 
før: – Alle som spiller fotball gjør det 
fordi det er morsomt. At en ytterst 
liten andel av de som blir best tjener 
penger på det er rimelig. Fotball har 
blitt underholdning. Det gir mulig-
het for å trene mer og til å  spille mer. 
Kvaliteten er nok bedre i dag, selv 
om man iblant kan lure litt på det. 
Det negative er jo at konkurransen 
om de beste spillerne er blitt så hard 
at klubbene ruinerer seg. På 60-tal-
let hadde Oslo fire toppklubber som 
levde greit ved siden av hverandre. I 
dag ser det bare ut til å være rom for 
en toppklubb. Det er et tankekors, 
medgir Bornø.

Lange dager
Men på 60-tallet var det altså ikke 
snakk om å kjøpe spillerne fri fra job-
ben, og det hadde sine utfordringer: 
– Forsvaret var greie mot meg. Da jeg 
var ferdig på Krigsskolen slapp jeg å 
dra nordover, men fikk tjeneste på 
Lahaugmoen. I 1969 ble jeg imid-
lertid kompanisjef i Åsegarden ved 
Harstad. Dette var før det ble flyplass 
på Evenes, så jeg kjørte til Bardufoss 
på natt, tok fly nedover, spilte kamp, 
og kom tilbake om kvelden. Det ble 
lange dager, minnes Bornø. Han lar 
det skinne gjennom at han ikke synes 
så veldig synd på spillerne som måtte 
sitte noen timer i buss på grunn av 
vulkanutbruddet på Island.
Og den strabasiøse reisingen tok 
åpenbart ikke knekken på ham. 1969 
ble kanskje hans aller beste sesong. 
Da ble han årets spiller på VG-børsen 
og var landslagskaptein.

– Ditt beste fotballminne fra Skeid?
– Jeg tror det må være cupfinalen i 
1974. Vi var til de grader nederlags-
dømte. Viking tok jo seriemesterska-

pet hvert år på den tida. At vi likevel 
klarte å vinne en fortjent seier under 
ufyselige forhold var virkelig stort, 
sier han.

Fortsatt taklingssterk
Bornø fortsatte på A-laget til 1978, før 
han rundet av sin aktive karriére som 
37-åring med en sesong for Kjelsås. 
Nå blir det vel riktigere å si at han 
aldri har rundet av, fortsatt stiller 
68-åringen for Skeids veteranlag. Nå 
er han en meget kontant stopper. Det 
kan underskrives på at vinnerinstink-
tet fortsatt er i orden og at han takler 
som en betongblokk. 

Generalsekretær i NFF
Fotballen har hatt en stor plass i 
Trygve Bornøs liv også utenfor banen. 
Han overtok som generalsekretær i 

Norges Fotballforbund etter legenda-
riske Nicken Johansen i 1983. 
Etter et tiår i finansnæringen var han 
tilbake igjen i denne jobben i 1996. 
De siste årene har han arbeidet mye 
med etablering av kunstgressbaner 
og ballbinger, men akkurat nå er 68-
åringen fungerende leder for konkur-
ranseavdelingen, og har altså ansvaret 
for mye av det som foregår på norske 
fotballbaner. Han understreker at 
dette er midlertidig fordi forgjengeren 
Stig-Ove Sandnes sluttet for å bli 
direktør i Tromsø fotball. Men selv 
om han har alderen inne har Trygve 
Bornø ingen planer om å gå over til 
duemating på heltid.

– Så lenge lysten og helsa holder er 
det jo bare å stå på, mener han.

Av Johs. Bjørndal

HELTENE 

Trygve Bornø

Stayer
fra glansdagene
I en vanskelig tid for klubben kan det være 
trøst i å minnes de gode, gamle dager. Vi har 
snakket med Trygve Bornø, en høyst oppegå-
ende gammel helt med 4�8 A-kamper, to cup-
mesterskap og et seriemesterskap for Skeid. 
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Torshovgt. 33
22 34 86 80, 815 33 133
www.oslonye.no

Passer for barn fra 3 år.
Spilles t.o.m. 12. juni

Dag- og kveldsforestillinger

Rosenkrantzgt. 10
22 34 86 80, 815 33 133
www.oslonye.no

EN FAMILIEFORESTILLING AV ERLEND LOE
PREMIERE 8. MAI

Kurt-meny serveres i Teaterkjeller’n fra kl 16-18. 
Bestilles på tlf 22 82 32 70.

VÅT GRILLMAT?
ELLER VARME PØLSER OG KURT-FORESTILLING!

Gratis åpen trening 
for jenter Skeid jenter arrangerer åpen trening hver søndag 

frem til 20. juni for alle jenter født mellom 1994-
1998. Tilbudet fortsetter når ferien er over. Det er 
fremmøte på Nordre Åsen (Skeidbanen) søndager 
kl 10:30. Vi holder på med fotball til kl 12:00. Etter 
dette har vi en åpen time hvor vi eksempelvis kan 
spille litt volleyball, snakke sammen og knytte nye 
kontakter. Du trenger ikke melde deg på, det er 
bare å møte opp og alt er gratis! Det er ikke krav til 

utstyr, men ha på deg noe du føler deg komfortabel 
med på banen. Baller og nødvendig utstyr til banen 
holder Skeid. Jenteavdelingen i Skeid stiller med 
ledere og instruktører. Målet er at alle jentene skal 
ha det morsomt og kose seg på banen og at de også 
kan knytte nye kontakter med jenter de ellers ikke 
har kontakt med. Dette er et tilbud som er gratis og 
inngår som en del av Osloidrettens storbyarbeid.

2. divisjon

2010
Avdeling 1

Asker, Bærum, Fana, 
Frigg, Førde, Kjelsås, 
Manglerud Star, 
Nest-Sotra, Notodden, 
Os, Stabæk 2, Stord, 
Vålerenga 2, Åsane.

Avdeling 2

Aalesund 2, Byåsen, 
Hødd,Kolstad, 
Kristiansund, Levanger,
Molde 2, Nardo, 
Oslo City, rosenborg 2, 
Skarbøvik, Skeid,
Steinkjer, Strindheim

Avdeling �

FK Tønsberg, Flekkerøy,
Fram Larvik, Kopervik,
Odd Grenl. 2, Pors,
randaberg, Start 2, 
Stavanger, Vard Hauge-
sund, Vidar, Vindbjart, 
Ørn Horten, Ålgård

Avdeling 4

Brumunddal, Eidsvold 
Turn, FF Lillehammer, 
HamKam, Harstad, 
KFUM Oslo, Lørenskog, 
Mo, raufoss, Senja, 
Strømsgodset 2,
Tromsø 2, Ull/Kisa, 
Valdres
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Hovedtreneren 

- Stig Mathisen
Stig Mathisen (63) er ny hovedtrener 
for Skeids A-lag herrer etter Arild 
Stavrum. Mathisen har vært 
Kjelsåstrener i 20 år. Han spilte for 
Skeid i 1968-1969. han har også e
rfaring fra Arvika i svensk 1. divisjon 
og Vålerenga. Mathisen har trener-er-
faring fra Lyn og Stabæk. Stig 
Mathisen hadde et kort engasjement 
som trener for Skeid i 2007. Han 
assisterte da Anders Jacobsen i 
høstsesongen.Han mener den største 
utfordringen er å få god samhandling 
offensivt og defensivt med et godt 
soneforsvar. Offensivt skal Skeid være 
gjennombruddshissige. 

Konrad Kuhlman 
er Skeid Fotballs nye styreleder
Konrad Kuhlman er opprinnelig fra 
Nederland og kom til Norge i 1987 og 
spilte for Skeids A-lag samme år.

Han har også flere år med Old boys-
fotball for Skeid. Skeid Fotballs første 
nederlandske styreleder er opptatt av 
å samle alle de gode kreftene som fin-
nes i klubben. 

- Det er viktig at klubben står samlet i 
en krevende tid med mange utfordrin-
ger, men det er mange som vil å være 
med og dra lasset, sier Kuhlman.

NY STYRELEDER: Konrad Kuhlman 
er Skeid Fotballs nye styreleder. 

(Foto: Anders Vindegg)
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TANNLEGENE

BJARØY & SKAGMO

vELkommEN TiL hyGGELiG oG God TANNbEhANdLiNG

Vi har utvidet praksisen og tar imot nye pasienter. 
Vi holder til i lyse og trivelige lokaler 
i Frederik Glads gate 8a.

Du når oss på telefon: 22 15 28 97  
eller mail: skagmo@getmail.no
Se også: www.bjaroyogskagmo.no

bEriT bjArøy oG ANjA skAGmo

I neste omgang kan man melde seg 
på rekrutteringsdommerkurs i regi 
av Oslo Fotballkrets. Skeid betaler 
kursutgiftene for deltakere fra klub-
ben. Kursene arrangeres stort sett på 
vinteren i god tid før sesongen starter.
 

dommerkurs under 
Norway cup 2010
I år er det også et kurs under Nor-
way cup i uke 31, som det er mulig å 
melde seg på. Det er teorikurs søndag 
og allerede mandag får man dømme 
7er-kamper på Ekebergsletta. Man 

slipper å ta stilling til offsiden i første 
omgang. 

Veiledere fra dommeravdelingen gir 
tilbakemelding på innsatsen. De som 
utmerker seg kan komme i betraktning 
for å dømme finale allerede på fredag. 
Dommeransvarlig i Skeid har selv vært 
dommerveileder i Norway cup de siste 
ti årene. Flere dommere i toppfotballen 
i dag startet med å dømme 7erkamper 
på sletta for få år siden. 

På hjemmesidene til Oslo Fotballkrets 
finner du mer informasjon: 
www.fotball.no/oslo. 

Der er det informasjon om dommer-
kurs og påmeldingsskjema. 

Alle vet at man ikke alltid er populær 
som dommer, men det er spennende 
å være med og ta raske avgjørelser. De 
fleste som har holdt på en stund fort-
setter i mange år. Mange synes faktisk 
at det er ganske morsomt å dømme 
fotballkamper. Man får god trim og er 
nødt til å holde treningen ved like for 
å holde nivået. Man kommer i kontakt 
med mange hyggelige mennesker. 
De fleste er faktisk det, både spillere 
og lagledere, selv om noen klager må 
påregnes. De fleste vet også å sette 

    Har du lyst til å bli 

fotballdommer 
    for Skeid?
Klubbdommerkurs 
arrangeres hvert år i 
forkant av Frank Varner 
cup. da får unge 
dommere anledning til 
å smake på dommer-
gjerningen og lede 
enkle kamper med 
barnefotball. 
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LILLEBORG C2

OSLO/SAGENE

www.ncc.no

Salg ved
avd. nybygg, 
Tollbugt. 30, 1. etasje 
0021 oslo
Fax: 22 31 88 70
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Jonas mJåvaTn

tlf: 920 17 075
jonas.mjavatn@dnbnoreiendom.no

lilleborg c2 bygges etter de nyeste byggemetoder og 
leilighetene vil bli energivennlige og by på et godt og stabilt 
inneklima. store balkonger vil være en hyggelig oppholdsplass  
på varme dager. Plan løsningene er gjennomtenkte og bearbeidet 
nøye for å gi deg en høy bo-kvalitet.

lilleborg c2 består av 51 leiligheter hvor 23 er solgt.  
vi har ledige leiligheter fra 64kvm. til 145kvm.

søndag 9.mai kl. 13:00 til 15:00 har vi tomtevisning. Her vil 
represen tanter fra nCC være tilstede for å svare på spørsmål 
om prosjektet. vi vil også ha en lift tilgjengelig for de som 
ønsker å «oppleve» sol- og utsiktsforholdene fra leilighetene 
allerede nå. velkommen!

23 sTk solgT

i grønne omgivelser, langs 
akers  elvens bredder finner du 
tradisjons rike lilleborg. Her er de 
gamle, rustikke fabrikks lokalene 
ivaretatt og stilen videreføres  
i de nyoppførte byggene.

pris på at det er dommere som bruker 
av sin fritid på nyttige aktiviteter. 

Ledererfaring
Man får som dommer nyttig leder-
erfaring, og kan være med på sosiale 
aktiviteter, teamutvikling, reiser til 
turneringer osv. Det er et godt dom-
mermiljø med felles treninger på faste 
tider. Med korte avstander i Oslo er 
det mye enklere å gjennomføre sam-
linger enn i andre deler av Norge. 
På toppen av det hele får man også 
betalt for kampene. For en alders-
bestemt kamp er honoraret kr 300. 
Man får også adgangskort med fri inn-
gang til alle serie- og cupkamper for 
klubber i Oslo Fotballkrets bortsett 
fra cupfinalen. Noen mener kanskje at 
dommere er mislykkede fotballspillere 
og maktsyke mennesker som er ute 
etter å markere seg selv og komme i 
fokus ved å ødelegge mest mulig for 
spillerne. 

De fleste dommere er glad i idretten 
og vil ha fair play. Noen må håndheve 
spillereglene for at det skal bli attraktiv 
fotball hvor god oppførsel belønnes 
og det slås ned på stygt spill og fusk. 
De tekniske spillerne må beskyttes og 
man må forebygge og sette grenser 
som gir kampen en positiv utvikling. 
Mange kamper på breddenivå er mor-
somme å se på og det er gøy å være 
ute på banen og oppleve kontakten 
med aktørene, i hvert fall når samar-
beidet fungerer. En god opplevelse for 
en dommer kan være en fordelsvurde-
ring som ender opp med scoring. 
For dem som liker utfordringer er det 
rike muligheter til å få det, avgjørel-
sene må tas på kort tid garantert uten 
repriser. 

Dommeren har ikke alltid rett, men 
som oftest er han/hun mest oppdatert 
på reglene. For å kunne ta riktige av-
gjørelser må man ha riktig plassering 
og vinkel med innsyn i situasjonen. 
God fysisk form blir stadig mer viktig 
på høyere nivå man kommer. Men 
det er behov for folk på alle nivåer, så 
hvis du er interessert så er det bare å 
ta kontakt. Send gjerne en e-post til 
dag-jmag@online.no.

Av Dag Magnussen

Bruk Skeid givertelefon: 
820 44 730

 
Hver gang du ringer givertelefonen belastes din telefonregning automatisk 

med 200 kroner til Skeid Fotball. ring i dag! Målet er 10.000 samtaler innen 
1. august for å sikre driften av Skeid Fotball. 

Støtt Skeid Fotball 2010!



Avdelingen organiserer Skeids tilbud 
til fotballspillende barn i alderen 8-12 
år. Aktiviteten drives av foreldrene 
til disse barna, og skal følge ramme-
betingelser  etter Fotballforbundets 
regler for barnefotball (definert som 
til og med 12 år): 

- Ingen topping av lag  alle skal spille 
 like mye
- Fokus på mestring og utvikling   
 – ikke på kampresultater
- Få spillere pr. lag – mange ball-
 berøringer for hver. 5-erlag for 
 8-10-åringer, 7-erlag for 11-12-
 åringer (11-erlag fra 13 år).

Det er mangel på baner til kamp og 
trening, særlig i den tiden på døgnet 
hvor skolebarn og deres foreldre 

kan trene/spille. Skeid prioriterer 
ungdommer og voksne framfor barna 
(SY) ved fordeling av treningstider. 
Det finnes ingen økonomiske midler 
i Skeidsystemet som går til SY. All 
aktivitet må være selvfinansiert, dvs. 
betales gjennom egenbetaling eller 
arbeidsinnsats fra foreldrene.

Medlemsmasse og 
støtteapparat
SY skal henvende seg til det området 
som er naturlig for Skeid. Dette er 
definert til barn som går på skolene 
Disen, Grefsen, Årvoll, Sinsen og 
Lilleborg. Barn fra andre skoler er 
velkomne så langt det er plass til dem, 
men Skeid driver ikke aktiv rekrutte-
ring utover de nevnte skolene. SY skal 
gi både gutter og jenter, i alderen 8-12 
år, et sportslig tilbud. Avdelingen har 
ca 100 jentemedlemmer (20 pr. år-
gang) og ca. 3-400 guttemedlemmer 
(60-80 pr årgang). Støtteapparatet 
består nesten 100 % av foreldre, som 
jobber gratis. I tillegg kommer betalte 
trenerkoordinatorer (veiledere) som 
betales av treningsavgifter og Skeids 
administrasjon. I tillegg finnes en 
del mindre formelle holdninger/syn 
i (andre deler av) Skeid, som kan gi 
føringer for hvordan avdelingen bør 
jobbe: 
-Det er for få som har vært barn i 
Skeid, som senere gjør det bra nok til 
å få plass på elitelagene. Dette fører 
til import fra andre klubber, som for-
trenger de som har vokst opp i Skeid.
-Det er tydelig forskjell på hvordan 
treningsgruppene i SY arbeider, og 
hvor gode spillerne blir. Førstelagene 
ved 13 års stadiet kommer ofte fra 
noen få av gruppene i årgangen, som 
har utviklet spillerne mye bedre enn 
de andre. Det er urettferdig for barna 
at ikke Skeid kan sørge for et tilnær-
met like bra tilbud til alle, slik at alle 

får sjansen til å bli gode hvis evnene 
og lysten er der.
-Skeid kjemper mot frafall blant 
jentene, på alle årstrinn.

SY har selv (dvs. noen av foreldrene 
som har vært sentrale i arbeidet de 
siste årene) definert visjon og verdier 
for avdelingen, som i korthet lyder:

Skeid skal være den beste klubben i 
Oslo å vokse opp i. Vi fremmer gode 
holdninger. Vi utvikler spillernes 
fotballferdigheter. Vi skaper sosial 
tilhørighet og klubbfølelse

Det er videre et sentralt mål for SY å 
gi alle et like bra tilbud, dvs. at alle 
opplever de 2 viktigste faktorene i 
treningen:
-Mestring, at de behersker fotballen 
-Utvikling, at de får utfordringer som 
gjør at de lærer noe nytt og blir bedre

For å oppnå dette, er det nødvendig å 
differensiere tilbudet, slik at de som 
er på et gitt nivå får et tilbud som 
passer til dem. Det er nødvendig med 
en viss størrelse på treningsgruppene 
for å få til dette, slik at det finnes 
passe mange på hvert nivå. Samtidig 
må ikke gruppene være for store (pr. 
trener) hvis det skal bli tilstrekkelig 
individuell oppfølging.

Hva er Skeid, og hva 
vil vi være?
Over står det en del om hva SY er i 
dag. Hvilke verdier avdelingen driver 
etter, ambisjonsnivået for arbeidet, og 
andre sentrale valg/avveininger som 
gjøres, bør være i tråd med hvordan 
hele klubben Skeid drives, og hva 
Skeid egentlig er. Det blir spennende 
å følge med på Skeids arbeid med å 
definere sin identitet og sine verdier, 
og å jobbe videre etter disse. Her er 
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Skeid Yngres avdeling
Skeid prøver å 
(gjen)finne seg selv, 
og et nytt styre – med 
en ny og viktigere rolle 
– er sentralt i arbeidet 
med dette. Her er en 
situasjonsbeskrivelse 
sett fra Skeid Yngres 
(SY) avdeling.
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noen løsrevne inntrykk av klubben, 
sett fra de yngste og deres foreldre 
(beklager til Bandy- og Skiavdelingen, 
men jeg føler ikke at jeg har grunnlag 
for å beskrive inntrykk om Skeid i 
forhold til disse idrettene):

-Skeid er en tradisjonsrik, berømt og 
vel ansett klubb, hvor A-laget for her-
rer har vært blant de beste i landet i 
mange år, og fortsatt er blant de beste 
i Oslo.
-Skeid har tydelig forankring i sen-
trale Oslo øst/nord, og har alltid spilt 
en tydelig rolle i Oslo-idretten.
-Skeid har prioritert arbeid med barn 
og ungdom, og har alltid hatt høy 
kvalitet på ungdomslagene. 
-Framtiden til jentene i SY ligger i 
Jenteavdelingen til Skeid. De sliter 
med frafall og få medlemmer i flere 
årganger, men klarer å gi et bra tilbud

 som gjør at man kan bli fotballspiller 
på toppnivå ved å fortsette i Skeid. 
Ikke helt klart hvilket ambisjonsnivå 
damelaget har (?), men det virker ikke 
som Skeid snakker om å konkurrere 
med de beste i landet.

-Framtiden til gutta i SY ligger i 
avdelingen G13-19. Herfra er det 
mange inntrykk av forskjellig art:
- Veldig gode førstelag, proffe trenere
- Varierer mye hvor godt tilbudet til 
 andre- og tredjelag er, og hvor godt 
 disse er integrert med førstelaget. 
 En del frafall og mistrivsel ved 
 etablering av lagene, hele lag har 
 forsvunnet til andre klubber.
- Skeid er veldig aktive med å hente 
 inn gode spillere fra et større geogra
 fisk område, bl.a. fordi det ikke er
  mange nok av Skeids egne som 
 holder ønsket nivå. Dette gir utfor-
 dringer i forhold til lagmiljø og 
 holdninger, og virker som en viktig 
 grunn til det man opplever av 
 mistrivsel/frafall.
- For en gutt med talent og vilje til 
 å satse på fotball, gir Skeid en av 
 de beste mulighetene i Norge til å bli 
 virkelig god og få en plass i et norsk 
 eller internasjonalt topplag.

Avhengig av hva man ønsker å få til, 
dvs. hva Skeid ønsker å egentlig være, 
må man gjøre mange valg, og noen 
av disse kan være tøffe. Det vil alltid 
være noen som er enige og andre som 
er uenige i valgene. Spenningsfelter 
finnes både i forhold til bredde- eller 
elitesatsing, lek eller fokusert trening, 
fotball som sommerhobby eller helårs 
satsing, foreldre eller proffe trenere.  
Det viktigste er kanskje at man har en 
konsekvent og forutsigbar holdning og 
retning, som medlemmer og foreldre 
kan forholde seg til. 

SY i 2010
I 2010 er det årgangene født i 1998-
2002 som er med i SY. Det ser som 
nevnt ut til å være ca 100 jenter og 
ca 350 gutter. Vi har meldt på 40 lag 
i seriene. I tillegg arrangerer G02 en 
intern serie istedenfor å delta i serie 
med andre klubber. Dette siste er et 
av flere tiltak som Skeid innfører i år 
for å forbedre kvaliteten på trenings-
arbeidet. Et annet tiltak er økt fokus 
på felles årgangstreninger for å få mer 
likhet i hvordan de enkelte gruppene 
driver, og å støtte trenerne i arbeidet. 
Disse treningene støttes av ansatte 
trenerkoordinatorer som har høyere 
trenerkompetanse enn en gjennom-
snittlig pappa/mamma. Alle lagene er 
med i Skeids vårcuper; MiniSkeid for 
jentene og Frank Varner cup for gutta. 
I tillegg er de fleste også med på 

Knøttefestivalen på Hønefoss i juni 
(med overnatting på felles Skeid-cam-
ping) og 2-3 andre cuper i sesongen. 
Driften er som nevnt basert nesten 
utelukkende på innsats fra foreldre. 
De fleste verv/roller er etter hvert 
besatt, men vi har opplevd at det har 
vært litt tungt å skaffe folk til en del 
av dem. 
Foreldre: Det er helt sentralt for barna 
i Skeid at dere foreldre er villig til å ta 
i et tak – kvaliteten på tilbudet er helt 
avhengig av den innsatsen dere yter.

Det er litt ekstra usikkerhet knyttet til 
treningsarealer i år pga. gravearbeidene 
som er gjort i Muselunden, og som 
har gjort deler av arealet ubrukelig for 
sommeren. Målet er uansett at hvert 
lag skal få tilbud om 1 halvannen ti-
mes økt i uka, enten i Muselunden el-
ler andre egnede steder. Vi har prøvd 
å gi avdelingens nettside (Fellesinfo 
under Skeid Yngres Avdeling) et løft, 
og å gjøre all informasjon tilgjenge-
lig der. Lagene har sine egne sider, 
som brukes i varierende grad. Blir det 
som det har vært tidligere år, så er 
nok både barna i SY og deres foreldre 
veldig klare for en morsom og givende 
sesong. I år er vi nok også spente både 
på hvordan det vil gå med trenings-
forhold og nye baner, og hvilken vei 
Skeid som klubb vil gå. 

Av Aage Kramarics
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Opplev Fotballmuseet med omvisning på 
stadion + Pizza og brus på Dolly Dimple’s

Kr 150,- pr. pers (+kr 15,- for is)

Oslos kuleste bursdag feirer 
du på Ullevaal Stadion!

0 44 40
dolly.no

Ta kontakt for mer info på 
post@fotballmuseet.no 
eller ring tlf: 23 00 83 07
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KJArTAN FLØGSTAd:

TÆL!
På finsk heiter det sisu, eller visstnok 
siisu på originalspråket. Det spanske 
ordet er garra, som betyr det same. 
I Uruguay og Argentina snakkar ein 
om la garra charrua, etter kampviljen 
og motstandskrafta til indianarane 
i charrua-stammen som budde ved 
Río de la Plata då europearane kom: 
Heller enn å overgi seg, stridde dei til 
siste mann og kvinne. Mange som har 
sett rioplatensisk fotball, meiner nok 
at la garra charrua har hatt ein stygg 
tendens til å ta overhand, ikkje minst 
i forsvar, når overmakta har blitt for 
stor. 

Ordet tæl ser ut til å bli sjeldnare 
og sjeldnare i bruk som det norske 
uttrykket for sisu og garra. Tæl skal 
uttalast med tjukk - verkeleg tjukk l til 
slutt -, og var mest vanleg i austnorske 
dialektar. 

Slik Skeid har stelt seg nå, er det på 
tide å ta fram ordet igjen. Om det 

nokon gong har vore bruk for tæl i 
fotballsamanheng, på Torshov og i 
Oslo nord, må det vera nå. 

Medgangssupporterar er som kjent 
noko herk. Nå trengst det verkeleg 
tæl, både på og rundt banen.

Og først og fremst trengst det ny bane. 
Nye Bislett er laga for eitt friidrets-
stevne i året, ikkje for seriekampar 
i fotball med under 500, og med 
stadig færre tilskodarar. Lengde- og 
høgdegroper, diskosringar, vann-
grav for hinderløp, og åtte velvaksne 
løpebanar: Kven vil stå i fotballeksil 
høgt oppe på ein audsleg tribune, på 
utsida av tartandekket, for å sjå ned 
på tredjedivisjonsfotball gjennom kik-
kertsikte?

For nokre år sidan skreiv Aftenposten 
journalisten Harald Fossberg ein vak-
ker liten artikkel om søndagsfamilien: 
det å kunne gå, og sykla, og til nød 

kjøra buss til stadion i nabolaget, og 
sjå eit lag med lokal identitet gjera 
sitt beste, om det beste nå er slik eller 
sånn. 

På dette nivået er det fotballen kan 
gi, og det er ikkje lite. Å stå nokre et-
termiddagstimar annankvar søndag, 
på ein gammal og nedsliten stadion, 
blant vilt framande og ulike mennes-
ke, men vita at vi likevel kan dela slike 
draumar og kjensler som fotballen set 
i sving.

Ordet tæl skal ha samanheng med 
tilje, altså bånnplanke i ein båt. Når vi 
nå står på bånnplanken, står vi gjerne 
på Voldsløkkas gamle tribunar, eller 
Nordre Åsen for den del, om vi kan 
sjå våre guttar ta i eit tak og visa tæl, 
på nært hald, slik at skuta ikkje går til 
bånns.   

Av Kjartan Fløgstad
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TALENTFABrIKKEN

Til topps 
       i Oppsal Elite Cup

I semifinalen ble Vålerenga ble feid 
av banen med 3-0. Bouderbala scoret 
to mål etter corner og Mounir El 
Hamouti gjorde ydmykelsen komplett 
med en suser fra vel tretti meter. 
Etter denne kampen virket det som 
om laget fikk en liten utladning. 

Spennende finale
Oppsal ledet tok ledelsen 2-0 i finalen 
før Sameer Tahir skaffet en straffe med 
bare 15 minutter igjen \av kampen. 
Bojang var sikker på straffen. Robel 
Yemane utlignet til 2-2 rett før slutt, 
slik at kampen måtte avgjøres på 
sudden death. Her viste Skeidguttene 
hva som bor i dem. Etter en corner 
kunne Hakan Polat nærmest løpe 
ballen i mål og turneringsseieren var 
et faktum.

Individuelle kåringer
I tillegg til cupseieren vant laget tre 
individuelle kåringer: 
• Enis Bouderbala var beste 
 forsvarsspiller 

• Jibril Bojang beste angrepsspiller 
• Aleksander Stenholen var 
 turneringens beste spiller

God turnering
I turneringen var det med lag som 
Lyn, Bærum, Moss og Strømsgodset i 
tillegg til Vålerenga og Oppsal. Turne-
ringen var en skikkelig test i begyn-
nelsen av sesongen, som altså endte 
med en fantastisk seier for Skeid G16. 
21.-24.mai er det en ny eliteturnering 
hvor laget skal være med. Denne 
gangen på Valle i Kappa Elite Tourna-
ment. Skeid er trukket i gruppe med 
Hasle/Løren, Stabæk og IFK Gøte-
borg. Det blir en spennende pinsehelg 
på Valle hvor mange av Norges beste 
sekstenåringer er samlet for å måle 
krefter.

Av Kenneth Karlsen

I midten av januar gjorde Skeid G16 rent bord 
i Oppsal Elite Cup og tok pokalen hjem etter 
en sterk �-2 seier i finalen mot arrangørlaget 
Oppsal. 

Velkommen til

Grefsen Rådgivningskontor
Bydelens lokalbank i snart 100 år
Ønsker du personlig rådgivning basert på nær kjennskap til lokalmiljøet 
og deg som kunde? Hos oss får du: 

Kontakt oss på epost grefsen@dnbnor.no eller gå inn på www.dnbnor.no
for mer informasjon. Kom gjerne innom oss, vi har åpent mandag til 
fredag 09.00 – 15.30.

Kontanter
Vi har ikke kontanthåndtering. Uttak og innskudd kan gjøres i bank i 
butikk eller postkontorene på Storo eller Kjelsås. Nærmeste bankkontor 
med kontanter er på Torshov og Ullevål.

Går du med tanker om boligbytte? 
Ta kontakt med med våre eiendomsmeglere på tlf 941 49 999 for en ufor-
pliktende prat, eller kom innom oss i Grefsenveien 61. Vi hjelper deg i hele 
prosessen og skreddersyr en løsning for deg med finansiering og boligsalg. 

Vi er her når du trenger oss – velkommen innom

Lån til bolig og bil
Sparing/plassering
Forsikring
Nettbank

Bankbokser
Personlig service
Fleksible løsninger
Daglig bruk av banken
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Skeid ble stiftet 1.
januar 1915 ved at 
Kristiania Ballklubb 
og Ski – og fotball-
klubben Frem 1914 
gikk sammen. Eldres 
avdeling ble etablert 
�. januar 1928. 
Eldres avdeling er en 
viktig del av Skeid-
kulturen.
På generalforsamlingen 25.desember 
1925 ble man enige om at navnet på 
klubben skulle være Skeid. På den 
ordinære generalforsamling høsten 1927 
forelå det forslag fra Johs. Bjerke om å 
opprette en ny avdeling i Skeid, nemlig 
Eldres avdeling. Avdelingen ble konstitu-
ert på et møte den 3. januar 1928 med 25 
medlemmer det første året. Den første 
formann het Einar Pedersen. 

Avdelingens formål var ved kameratslig 
samvær å opparbeide interessen blant 
de eldre medlemmer av Skeid og virke 
for klubbens framgang økonomisk og 
sportslig. 
Avdelingen hadde regelmessige 
medlemsmøter, bridgeaftener og en fest 
med damer i løpet av året. 
Johs. Bjerke var Frem 1914 gutt og ini-
tiativtager til Skeid Eldres avdeling. Han 
var han også med å opprette det åpne 
gutterenn på ski og forslagstiller til det 
første Skeidmerket. 

Konkurranser blant 
gamlegutta 
Den mest populære konkurransen var 
skiløping, nemlig langrenn med handicap. 
De første skirennene var ute på hytta til 
Johs. Bjerke i Bærum. Senere ble Tømte-
hytta et samlingspunkt for skirenn. 
Tømte var også samling for både skyting 
og orientering. Eldres avdeling avholdt 
sine skytekonkurranser fra 1930 på Østre 
Skytterlag – og på Nordre Skytterlags 
baner. En annen aktivitet som var svært 
populær på 30- tallet var en sommerut-
flukt til Lågøya i Oslofjorden. 
Her var det kortspill om kvelden og fri-
idrett og skytekonkurranser om dagen. 

Det ble kjent at samværet innen avdelin-
gen var hyggelig, og flere og flere med-
lemmer meldte seg inn i avdelingen!

Olympiske leker 19�6
Gamlekara holdt sine egne etter-olym-
piske leker i 1936 i 6 kamp. Det ble 
konkurrert i stille lengde, kast på stikka, 
rytterpistolskyting med venstre og høyre 
hånd, ringkasting, 2-gangen i tauhopp 
samt kulestøt med kampestein. Kristian 
Aaser vant og ble vår lokale mester.  Han 
var også mangeårig formann i avdelingen, 
blant annet under krigen.
 

Generalforsamling 
19�8
Skeid Eldres generalforsamlingen ble 
avholdt fredag 2. desember i Parkvn. 13. 
Det møtte 24 av de 37 medlemmene. 
Nytt styre med Fritz Bjerke, formann, 
Johs. Jensen, sekretær og Jens Stensbæk 
- Davidsen tok gjenvalg som kasserer. 
Einar Pedersen vant ski-pokalen til odel 
og eie. Mens skytekonkurransen ble 
vunnet av Nic. Bøhmer Gundersen.
-Hvis noen av dere har drakt, bukse eller 
strømper som tilhører klubben, lever det 
snarest til en i juniorstyret, da vi nu har 
for lite drakter, uttalte styret. 

1940-1945
Fra Eldres avdelings julebord 1940:
Et meget vellykket julebord ble holdt 
14.desember med tårnhøy stemning, 
mange gode sanger – morsomme og 
høyst aktuelle. Det var flere som hadde 
vondt for å løsrive seg, og de siste kom 
ikke tidsnok hjem til kirketid.
Etter hvert som tiden gikk etter 9.april 
opphørte det normale idrettsarbeidet 
stille og rolig. 10. juli 1942 ble Skeids 
valgte styre avsatt av nazistiske myndig-
heter. Det nye «Skeid» tok over klubbens 
lokaler og eiendeler. Illegale konkur-
ranser ble holdt i fotball og ski. Tømte i 
Maridalen var et av samlingsstedene for 
mange skikonkurranser. I 1943 ble det 
avholdt en illegal fotballturnering der 
Skeid og Vålerengen spilte finaleomkamp 
på Grefsen stadion med 5000 tilskuere.
Eldres avdeling skiftet navn til «Ruter 2». 
«Ruter 2» var et samlingspunkt for hele 
klubben, foruten egne medlemmer kom 
også aktive med til bridgeaftener og 
samlingskvelder.  
I 1945 ble «Ruter 2» avviklet og avdelingen 
opptok sine vanlige gjøremål, likeså må 
nevnes at Skeids formann ved krigsut-
bruddet – Leif Holm – ble valgt til for-
mann ved frigjøringen 1945.

1945-1965
Eldres avslutningsmøte for vinterhalvåret 
1952 ble holdt fredag 30. mai i Dram-
mensvn. 43.Her ble det servert blandet 
en kjøttrett, rødvin og kaffe til kr 13,00 
pr kuvert! 
I 1953 ble det holdt 25 års jubileumsfest 
med damer på Villa Granberg, Dram-
mensveien. 85 deltagere.
I denne perioden fra 1945 til 1965 ble 
det forsøkt introdusert både bueskyting 
og curling. Det ble vel for liten oppslut-
ning slik at interessen døde hen. Det kan 

nevnes at en av pionerene Johs. Jensen 
var formann i eldres avdeling i 7 år.
Avdelingen ytet forskjellige tilskudd til 
hovedavdelingen, fortrinnsvis Yngres 
avdeling. Forskjellige lag ble det invitert 
til eldres avdelings sammenkomst når 
mesterskap ble vunnet eller gjort seg 
fortjent til en oppmerksomhet.

1965-1990
I lys av de sportslige høydepunkter for 
hovedklubben var de idrettslige sysler for 
Eldres avdeling årlige ski- og skytekon-
kurranser samt bridgeturneringer. Det 
ble gjort forsøk på å vekke interesse både 
for bueskyting og curling av noen entu-
siastiske tilhengere, men oppslutningen 
ble ikke stor nok.
På julebordet i 1965 deltok 34 medlem-
mer, som betalte en pris av kr 35 pr 
person. Julebordet gikk for øvrig med et 
dundrende underskudd på kr 165,07!
I både fotball- og skiskole har medlem-
mer fra avdelingen bidratt aktivt. Per 
Laurendz var en primus motor for å 
starte opp dette i Skeid.
Skeidavisen skriver i januar 1975: 
-Gratulerer med Norgesmesterskapet i 
1974. Har netop faat den gledelige nyhet 
i et brev fra min søster. Tænke seg til at 
det er saa lenge siden jeg begynte å spille 
fotbal i Frem 1914 i Bjølsenparken. Jeg 
var med fra begyndelsen. Jeg haaber det 
er mange av mine gamle venner i Ældres 
avdeling. Hilsen «Kimern» Hilmar 
Berntsen, USA. 

50 års jubileum i 
1978
Avdelingen ble feiret i Sporveiens Selskaps-
lokaler på Grefsen. Hedersgjester var Alf 
Braathen, Kolbjørn Dæhlen og Trygve 
Gulbrandsen. Festkomiteen, identisk 
med styret, var Reidar Johansen, Odd 
Solberg og Arve Larsen. Kveldens spiri-
tuelle toastmaster var Odd «Baker’n» 
Solberg.
Våren 1983 var avdelingen på en av sine 
visitter hos Lyn på Ullevål stadion. 40 
entusiaster fra de to klubbene deltok for 
å prate om konkurranser og hendelser 
mellom klubbene.
Reidar Johansen, som var formann for 
avdelingen i hele 19 år, ble avløst av Ingar 
Kittelsen i 1986.
Det ble også feiring av avdelingens 60 år 
i 1988 på Grefsenkollen. Det var Ivar 
Eriksens band som spilte til dans. 
Hanserns 70 år ble for øvrig feiret våren 
1988 med en fest på Skeidhuset.  

1990-2008
I starten av 1990 årene besto styret i 
Eldres avdeling av triumviratet Ingar 
Kittelsen, formann, Odd Solberg, sekre-
tær og Arve Larsen, kasserer. Det største 
antall medlemmer var i 1993 med 91, året 
var for øvrig et overgangsår uten 
formann. I 1994 ble Roy Strandem valgt 
til formann med Rolf Ridar som sekre-
tær, Finn Tøraasen fra 1996 og Jan S. 
Bakken som kasserer.
I 1999 ble Finn Tøraasen formann, 
Tore Stenslie sektretær og Jan S Bakken 
kasserer. 
I perioden da Ingar Kittelsen var formann 
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 MAXBO SINSEN Hans Nielsen Haugesgate 43, 0481 Oslo. 
Tlf 815 68 266 Åpningstider: Man – Fre 7.00 – 20.00 (09 – 17)
www.maxbo.no/sinsen

På MAXBO Sinsen 
oppfylles drømmene dine!

Skal du pusse opp 
eller bygge nytt?
Besøk ditt lokale varehus 
for inspirasjon, tips og råd.

ble det havefester både i Breisjåvn hos 
Kittelsens og hos Odd «Bakern» Solberg 
på Jar i Bærum.
I tillegg til det tradisjonelle julemøtet 
(julebordet) ble det også holdt en vår– og 
høstfester med damer. 
Ellers kan nevnes flere sammenkomster 
med både Frigg og Lyn sine eldre. De tre 
klubbene har hatt sammenkomster på 
omgang.
Ski-og skytekonkurranser avholdt årlig, 
men i 1997 ble avslutningsmøtet før 
sommeren holdt på Trollvannsstua og 
skikonkurransen sløyfet til fordel for 
gåtur «Trollvann-rundt». Årsaken til 
«Trollvann-rundt» på idealtid var den 
dårlige oppslutningen rundt skikonkur-
ransen. Sommergrilling på Trollvann 
med «Trollvann-rundt» ble en årlig 
sammenkomst til og med 2005. 
I de siste år har Eldres avdeling arrangert 
en sommertur. Det kan nevnes at i 2006 
ble det tur til Dalsland Kanal, i 2007 tur 
Skibladner og i 2008 tur til Oscarsborg 
Festning. Det har vær stor oppslutning 
rundt disse turene.
På våre medlemsmøter prøves det å få et 
par foredragsholdere i løpet av halvåret. 
Det kan nevnes at innholdet i fordragene 
har vært fra konjakkfremstilling med 
prøvesmaking, Ibsens fotspor i Jotun-

heimen og Fotballforbundets engasje-
ment for barn i Afrika.

Eldres avis
Eldres avdelings avis «Informasjons- og 
medlemsblad» ble utgitt fra 1994 til og 
med ut året 1999. Primus motor var Rolf 
Ridar med Jack Farem og Thorbjørn 
Haugen i redaksjonskomiteen, senere 
også Bjørn Stolpestad, Arne Arnesen, 
Finn S. Halvorsen, Jan Erik Olsen og Roy 
Ring.
Eldres avdeling har engasjert seg i 
klubbens arrangementer det være seg 
deltagelse i bingo, tivoliarbeide eller 
stilt med mannskap til telleapparater og 
billettluker på fotballkamper. Det er blitt 
gitt økonomisk støtte til vedlikeholdet 
av klubbhuset på Nordre Åsen ved flere 

anledninger. Avdelingen har bidratt med 
alt fra pussing av sølvpokaler til innkjøp 
av nytt kjøkken. Ved totalrenoveringen 
sist vinter sponset Eldres nye gardiner til 
klubbhuset samt at avdelingen gjorde en 
stor dugnadsinnsats.
Avdelingen gir en oppmerksomhet til de 
av medlemmene som runder år ved fylte 
50,60,70 og 80 år osv.
Avdelingen og klubbens eldste medlem 
er Carl Grenness, født 1.februar 1909. 
Han har innehatt tillitsverv som formann 
i hovedklubben, formann i Eldres avde-
ling, forretningsfører og revisor.
Styret i jubileumsåret 2008: Jan «Jonas» 
Gulbrandsen, formann, Håkon Sjømoen, 
sekretær og Jan Sverre Bakken, kasserer.    
Det må også kommenteres at uten 
Thorbjørn Haugens store arbeide med å 
binde inn aviser og utklipp helt fra klub-

bens barndom, ville det vært vanskelig å 
gi et glimt av Skeid og Eldres avdeling sine 
aktiviteter gjennom de 80 år som er gått.
Nåværende styre består av Håkon 
Sjømoen, formann, Jan Sverre Bakken , 
kasserer og Odd Byom er sekretær. Det er 
for tiden 78 medlemmer av Eldres avde-
ling. Eldres har møte annenhver torsdag. 
Vi ønsker nye medlemmer hjertelig 
velkommen hvis du er medlem av Skeid 
og er over 35 år. Stikk gjerne innom et 
av våre møter å ta en kopp kaffe og slå av 
en prat. Møtedagene finner du på Skeid 
sine hjemmesider eller ta en telefon til 
formannen Håkon Sjømoen, telefon 913 
79 477, for nærmere informasjon.    

Av Jan Sverre Bakken

Kom innom for å se vårt utvalg 
av grillmat og grillpølser.

Eller gå inn på www.strom-larsen.no 
for å se vårt utvalg og menyer for grillselskaper.
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24. Adidas Sportsutstyr             
25. Torshov Sport Sportsbutikk             
26. Oslo Nye Teater Kultur                           
27. Olympen restaurant restaurant
28. Storefjell Hotell
29. Myrenssportssenter Treningstudio          
�0. Bydel Sagene Oslo Kommune        

�1. Billettservice As Alt I Billetter
�2. Best Company Event
��. Bjerke Videreg.skole Oslo Kommune-idrett
�4. Soria Moria (Torshov) Kurs, Seminar, restaurant  
�5. Østkantavisa  Støttepsiller Presse 
�6. Norsk Tipping Fair Play  

1. OBOS Eiendom/utbygger            
2. Bunde Gruppen Utbygger                               
�. Modulvegger Oslo Vegger Og Himling           
4. Oslo Boligforvaltning Eiendom/utleie             
5. Modena  Oslo As Fliser                                     
6. Hauge Elektro Elektriker                           
7. Klemet Karlsen Maler 
8. Team Installasjon Elektriker
9. Tremiljø Prosjekt Parkett 
10. Skovly Vedlikehold Entreprenør
11. West Parkettsliperi Parkettsliper 
12. Hansen Blikk Blikkenslager                 

1�. Aktiv ryddesentral Miljø/containere          
14. röhne Og Selmer Ensjø Biler – Ford               
15. Klima Og Bygg As Entreprenør
16. Toms Bud Og Transport 
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18. Cddu Grafisk
19. Huset Kommunikasjon It Løsninger
20. Maxbo Sinsen Byggvarehus                  
21. Låsspesiallisten Låssystemer
22. Bergersen Vannogvarme rørlegger
2�. Murmester Knut Guttorm Murer
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Pris inkl. frakt- og leveringsomkostninger. Årsavgift kommer i tillegg. Co2 utsliPP 156 g/km. 
Drivstofforbruk (kombinert kjøring) 0,59 l/mil.   
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