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Jentene
kommer!

Fagerstrand Bad Girls!

Nå kommer jentene for fullt – også på Myklerudbanen. For
første gang har Fagerstrand IFs fotballgruppe fått et rent
jentelag, og forventningsfulle debutanter er nå klar for sin
første sesong.

D

et er like mange jenter som gutter på Fagerstrand, men det er en virkelighet som FIF Fotball ikke har båret preg av. Riktignok har enkelte jenter spilt sammen med gutta, men tiden for å danne eget jentelag var nok
etter manges syn overmoden. Arbeidet med å få frem et jentelag har derfor blitt
prioritert det siste året, og nå er det første rene jentelaget, J 92/93, klar for sin
debutsesong.
Enkelte av jentene har spilt forball tidligere, men de fleste er nybegynnere på
banen. Men entusiastiske Fagerstrand-jenter lar seg ikke skremme av storvokste, rutinerte motstandere! I lagets andre offisielle seriekamp mot Kolbotn, på
bortebanen, rundet de milepæl nummer en; de scoret mål! Jo da, det kom noen
den andre veien også, men de mange medbrakte tilskuerne fra Fagerstrand
kunne tydelig se konturene av kommende storspillere. Det skal bli spennende å
følge ”Fagerstrand Bad Girls” videre!
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Full trøkk - ute og inne
En flott friidrettsdag med rekorddeltakelse, oppstart av
fotballsesongen med egen talentutvikling på programmet, vellykket etablering av innebandygruppa og oppstart
av egen håndballgruppe til høsten. Nyhetene er mange,
og verken initiativ eller engasjement er mangelvare i FIF
om dagen!
FIF har i dag rundt 300 medlemmer. De aller fleste av
disse er gutter. Med oppstart av håndballgruppa håper vi
at flere jenter finner veien til Fagerstrand IF. Etablering
av rene jentefotballag i enkelte årsklasser vil forhåpentligvis også bidra til å gi jentene på Fagerstrand et bedre
og bredere tilbud.
Et bedre tilbud til samtlige aktive vil det definitivt bli når
Bakkeløkka Flerbrukshall åpner dørene til høsten.
Allerede nå er riften om treningstider stor, og FIF vil
gjøre sitt ytterste for at de tider vi har fått til rådighet blir
fordelt i henhold til de behov som de enkelte gruppene
har.
For at Bakkeløkka flerbrukshall i det hele tatt skal åpne
dørene, er imidlertid kommunen avhengig av at noen tar
ansvaret for den daglige driften. Dette ansvaret har FIF
sagt seg villig til å påta seg, eventuelt i samarbeid med
andre brukergrupper. I disse dager pågår forhandlinger
mellom blant annet Nesodden kommune, NIR og FIF for
å få på plass en avtale som er hensiktsmessig både for
kommunen og brukerne.
I alle norske idrettslag er dugnadsinnsatsen fra både
aktive og foresatte nødvendig for å holde hjulene i gang.
FIF er intet unntak i så måte. For å kunne kjøpe inn nødvendig utstyr og delta på idrettsarrangementer, serier og
cuper, er det helt nødvendig med en viss tilgang på økonomiske midler. Et ansvar for å drifte den nye flerbrukshallen vil også basere seg på en anselig dugnadsinnsats. Dugnader dreier seg imidlertid ikke bare om penger, men kanskje like mye om fellesskap og identitet. De
som deltar gir av sin egen tid, men får mye tilbake.
Jeg håper du finner denne nye utgaven av FIF-posten
nyttig og leseverdig. I tråd med vår nye profil har vi forsøkt å lage et lett tilgjengelig medlemsblad som gir et
innblikk i hva FIF kan tilby og hva vi står for. Ønsker du
konkret informasjon om de enkelte aktivitetene er du velkommen til å besøke oss på www.fagerstrand.no.
Til sist vil jeg benytte anledningen til å ønske alle
medlemmer en riktig god sommer!
Fagerstrand, juni 2003
Ulf Wennersgaard,
styreleder

Møt oss på www.fagerstrand.no

Fagerstrands nye
nettportal!
Endelig er FIF på nett.
På www.fagerstrand.no finner du
informasjon om alt fra treningstider,
arrangementer og kamper, oversikt
over ledere og trenere og nyttige linker.
– Målet er at www.fagerstrand.no skal
bli Fagerstrand-innbyggernes naturlige innfallsport til hva som skjer i lokalmiljøet, og en nyttig møteplass for
både medlemmer og andre som er
interessert i hva som skjer på
Fagerstrand. I tillegg til informasjon og
nyheter fra FIF, vil vi etterhvert også
bringe nyheter fra nærmiljøet og legge
inn nyttige linker, forteller Svein

Johnsen i arbeidsgruppen som har
hatt ansvaret for å utvikle nettsidene.
Etableringen av egne hjemmesider for
Fagerstrand IF er en del av en større
satsing på profilering i foreningen.
Sammen med ny logo og ny profil vil
hjemmesidene gjøre FIF mer synlig,
og foreningens arbeid for et bredere
aktivitetsnivå vil nå frem til flere.
www.fagerstrand.no vil være under
kontinuerlig utvikling og FIF tar gjerne
imot tips til hvordan sidene kan bli
enda bedre. Gå inn på www.fagerstrand.no og send en e-post til kontaktpersonene for websidene dersom du
har forslag til forbedringer.

Mange gode tilbud
til enhver tid!
Vi har det meste – for de fleste!

Tangen Centrum • Tlf. 66 91 10 65
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1995-laget trivdes på Biliacup i Nesoddhallen. Foran fra v: Martin Solbakken,
Peder Håøya, Patrick Granås, Frederik Dit Fouch, Lasse Indal. Bak fra v: Geir
Paulsen (trener), Nora Birkelund, Karl-August Engebretsen, Mia Stenbraaten,
Morten Kopperud, Odin Nicolaisen og Jan Einar Nicolaisen (trener).

Fotballgruppa
Rundt halvparten av FIFs medlemmer er tilknyttet fotballgruppa, som har
vært en hjørnestein i FIFs 35-årige historie. I år har Fotballgruppa 9 guttelag
og 1 jentelag i aldersbestemte klasser, i tillegg til seniorlag (A-laget) og oldboyslag på herresiden.
Fotballgruppa ledes av et styre og i tillegg er det knyttet minst to trenere og
to foreldrerepresentanter til hvert lag. En stor gruppe entusiastiske foreldre
deltar på dugnader både i gruppens og i lagenes egen regi, og er uunnværlig for at hjulene skal holdes i gang.
De aller fleste treninger foregår på Myklerudbanen, og antall treninger for de
enkelte årskull er regulert i Fotballgruppas ”Sportslig plan”. De yngste trener
en gang i uken mens de eldste kan ha opptil 3-4 treningsøkter ukentlig. Det
er minst to trenere til hvert lag, og det stilles krav til deres fotballfaglige kompetanse, krav som naturlig nok øker i takt med økende alder på utøverne.
Den organiserte treningen tar for de fleste en pause i skoleferien, men starter opp igjen rundt skolestart i august. I juli vil FIF i år som i fjor delta med
tre lag på Norway Cup.
Mer om treningstider og lagene på www.fagerstrand.no
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FIF Academy – talentutvikling satt i system
Fotballgruppa ønsker at den aktive spilleren skal ha glede av
sitt medlemskap i FIF i hele oppvekstperioden, og har et langsiktig perspektiv på det tilbud som tilrettelegges for den
enkelte. Som et ledd i dette arbeidet er det nå etablert et eget
talentutviklingsprogram rettet mot de mest motiverte spillerne.
– Understimulert eller overstimulert –
klasser for gutter som er født før 1988
begge deler er like galt og fører til at
og opp til seniorfotballen.
gleden forsvinner og spilleren forlater
Rekrutteringen til seniorlaget skjer
klubbmiljøet. Talentutviklingsproderfor ikke fra egen klubb. Det har vi
grammet, FIF Academy, skal bistå
lyst til å gjøre noe med, og da er ekslagenes trenere med råd og hjelp i for- traordinær motivasjon nødvendig,
bindelse med utvikling og trening av
påpeker Jensen. Han legger heller
spesielt motiverte spillere, forteller Jan ikke skjul på at klubben har spillere
Kenneth Jensen som er sportslig
med ekstra stort talent og sterk motileder i fotballgruppa.
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FIF Dragons
vant supporterkampen
Det nystiftede FIF Dragons deltok i sin
første innebandyturnering 29. mars.
Selv om det ikke ble overvekt av seiere,
vant lagets tilskuere i alle fall supporterkampen!
Åstedet var Bækkelagshallen, og det var Oslo
Bandykrets som sto for arrangementet. Minirunden,
som er for gutter og jenter 11 år og yngre, spilles på
mindre baner enn vanlig og med 4 utespillere i tillegg
til målvakten. Fra FIF Dragons stilte Adrian Askelund,
Jonas Nordli Berg, Fredrik Paulsen Engen, Lars Ruud
Holte, Ståle Nordahl og Sebastian Welhaven.
– Vi spilte fire kamper. I de to siste ble laget styrket
med Jonas Askelund (5 år) og i den siste kampen med
en av FIF Dragons yngre jentespillere, Siri Nordli Berg.
Alle gjorde en flott innsats, og selv med en seier og tre
tap så var spillerne godt fornøyd når de kunne henge
medaljene rundt halsen, sier trener og oppmann CarlOtto Evensen.
Evensen forteller stolt at treneren til siste motstander
kom og skrøt av spillet til FIF Dragons og sa at han
var glad for at hans lag ikke skulle møte disse til høsten! De tilstedeværende kunne også glede seg over at
tilskuerne til FIFs innebandylag var de mest høylytte
under lagets samtlige kamper. Det lover godt for fortsettelsen.

Kontaktpersoner og informasjon
om Fagerstrand IF

www.fagerstrand.no
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Trenger
trenere
…og mye
annet
Støtteapparatet til
FIFs innebandygruppe har inntil nå
bestått av én person. Nå er det på
tide å utvide staben!
Rett etter skoleferien vil det bli
arrangert et dagskurs for innføring i
innebandy for de
som er villige til å
bli trenere og ledere. Tidligere erfaring er ikke nødvendig; det viktigste
er at du som ønsker å være trener
har den rette iver
og innstilling til å
drive med barneidrett. I tillegg er
det behov for lagleder for hvert lag,
dugnadskontakter
og foresattekontakter.
Ta kontakt med
Carl-Otto Evensen
på 66 91 12 28
eller carevens@
online.no
for nærmere
informasjon.

Møter, høytideligheter eller festlige anledninger; klubbhuset
er et godt alternativ til en fornuftig pris. Samtidig er leie av
huset en støtte til Fagerstrand IF.
FIF-huset ligger ved Myklerudbanen og har en sal på 40m2. Salen egner seg
for opptil 30 personer. Lokalene er tilrettelagt for rullestolbrukere. Kjøkkenet er
utstyrt med komfyr, kjøleskap, fryseboks, kaffetrakter og oppvaskmaskin samt
nødvendig dekketøy, glass og bestikk. Bord og stoler kan også leies. I tillegg er
det mulig å låne flippover og overhead-projektor. Utenfor har vi en stor terrasse
med plass til 30-40 personer.
Ta kontakt med Margrethe Stenslund på telefon 66918118 eller
margrethe@stenslund.no for spørsmål og avtale om leie av FIF-huset.
UTLEIEPRISER
Stort møterom
Hverdag
Helg
Lite møterom
Garderobe pr. stk.

m/kjøkken
u/kjøkken

Medlem
250
200
400
100
100

Ikke medlem
300
250
500

Leie av bare møbler
pr stk. stol kr. 5,- bord kr. 10 (Minimums pris kr.100)
FIF-posten 7

Behov for
dugnadshjelp?
Vi flytter, løfter, rydder, teller, maler og distribuerer over hele Nesodden og
nærliggende områder. Fotballgruppa alene kan stille med alt fra 2 til 92
voksne og bortimot det doble antall barn og unge. Dersom det er ønskelig
med fast forhåndspris så ordner vi det.
For FIF er dugnader en kjærkommen inntektskilde som sikrer drift og videre utbygging av det idrettslige tilbudet for ungdommen på Fagerstrand. I
tillegg er dugnader en sosial happening som sveiser de voksne godt sammen og bidrar til å få etablert voksne nettverk rundt spillerne.
Kontakt Fagerstrand IF, Fotballgruppa ved Åge Wedøe, Kvartsveien 62, 1454 Fagerstrand, mobil: 900 87 317, privat: 66 91 88 18.

1454 Fagerstrand • tlf. 64 93 91 94 • Faks 64 93 94 80
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Rekord for vellykket
friidrettsdag
Det ble satt deltakerrekord da Friidrettsdagen på Myklerud
skole gikk av stabelen
fredag 9.mai. Fra rundt
50 påmeldte i 2001 og
drøyt 110 i fjor, toppet
man deltakelsen i år
med hele 119 aktive.
Det er Allidrettsgruppa i FIF
som står for det vellykkede
arrangementet som i år ble
gjennomført for 3. år på rad.
Som vanlig ble det servert
både kaffe, pølser, saft og
kaker. Til slutt fikk samtlige
deltakere overrakt både
Nok en gang var det deltakerrekord på
pokal og diplom til stor
Allidrettens friidrettsdag. Her er Anniken
applaus fra deltakere og
Fitje Hasle i aksjon i høydehopp.
fremmøtte foreldre, bestefoFOTOGRAF: TORBJØRN LARSEN, AMTA
reldre, tanter og onkler.
– Friidrettsdagen retter seg
mot alle barn og ungdommer
Allidretten utgjør med sine 100
som ønsket å delta, også de som
medlemmer en av de største
ikke er medlem av FIF. På progruppene i Fagerstrand
grammet står både 60 meter,
Idrettsforening. Gruppa ble startet i
sykkelløp, lengdehopp, høyde1997 og består i dag av fire partier
hopp, terrengløp og ballkast. Altså
for barn i alderen 5 til 15 år, og en
noe for enhver smak, og nettopp
egen ungdomsgruppe som ble
det er poenget, påpeker Eva
startet for snaut tre år siden.
Korneliussen som er leder for
Allidrettsgruppa.

FIF-posten 9

Unngå fordyrende mellomledd – gå direkte til

DITT LOKALE TRYKKERI
PÅ NESODDEN
FØRTRYKK • TRYKKSAKER
KOPIERING I SV/HV OG FARGER
tlf. 66 91 14 70
66 91 01 11
e-post leifrtr@online.no
Vi holder til ved Samfunnshuset på Tangen

RØDSTEN TRYKKERI AS
4

dd

fh

NESODDEN
BLOMSTER
Vi er til for nærmiljøet
Besøk våre forretninger og bli
inspirert av vårt spennende
utvalg i planter og annet
utstyr.

A/S Nesodden Blomster
Tangen Sentrum
Tlf. 66 96 30 07
Faks 66 91 61 05
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Fagerstrand
Tlf. 66 96 14 00
66 96 14 01

Fagerstrand
Idrettsforening
Fagerstrand IF (FIF) ble stiftet i 1968 og er en lokal klubb med eget
klubbhus ved Myklerudbanen. Vi satser spesielt på aktivitetstilbud for
barn og ungdom, men har også enkelte tilbud for voksne. FIF har rundt
300 medlemmer.

Organisering
FIF er organisert ved at Hovedstyret er det overordnede og
koordinerende organet i klubben. I Hovedstyret sitter det representanter
fra alle gruppene som er i FIF, i tillegg til fem medlemmer som ikke
representerer noen av gruppene. Det er lederne for de ulike gruppene
som er representert i Hovedstyret. Innenfor de ulike gruppene er det
også et styre som skal planlegge og koordinere den respektive gruppes
aktiviteter.
Valgkomiteen skal sikre kandidater til Hovedstyret. FIF har også en egen
klubbhuskomité som har som mandat å planlegge og iverksette
aktiviteter som gjelder klubbhuset. Typiske aktiviteter kan være
organisering av dugnader samt oppussing av huset.

Bli medlem!
Du er hjertelig velkommen til å melde deg inn i idrettsforeningen, selv om
det er midt i «sesongen». Er det ingen av våre aktiviteter som frister?
Ta kontakt! Idrettsforeningen er interessert å vite hvilke aktiviteter
innbyggerne ønsker seg og tar gjerne imot råd og tips.

Kan du bidra?
Vi trenger ildsjeler som bidrar til at idrettsforeningen kan tilby aktiviteter
befolkningen i Fagerstrand-området ønsker. Er du interessert i å starte
opp et nytt idrettstilbud? Vi hjelper gjerne til. Ta kontakt med et av
styremedlemmene.

Mer informasjon på www.fagerstrand.no
FIF-posten 11

ALLE RETTIGHETER
RESTAURANT • PUB • TA MED HJEM
Velkommen til oss
Drøbakveien 18, 1464 Fagerstrand
Telefon 66 91 50 50. Faks 66 96 00 81
12 FIF-posten

Bakkeløkka flerbrukshall
– vår nye storstue!
Rundt skolestart til høsten åpner Bakkeløkka flerbrukshall, og med det får idretten på Nesodden et nytt og bedre liv! Den nye flerbrukshallen blir tiltalende og
flott og vil gi idretten meget gode forhold under trening og kamp. Til høsten vil
trolig 4 ulike klubber starte trening i hallen, og det vil bli tilbud i 5-6 forskjellige
idretter. Dermed blir idrettstilbudet for barn og ungdom på Søndre Nesodden og
i Nordre Frogn betydelig bedret. Den nye hallen har også medført at det blir litt
lettere å få treningstid i Nesoddhallen.
For Fagerstrand IF betyr den nye flerbrukshallen at det er mulig og naturlig å
utvide vårt idrettstilbud til å innbefatte flere inneidretter. Særlig er det gledelig at
vi nå gjennom blant annet oppstart av håndballgruppa kan tilby flere gode tilbud
også for jenter. For innebandyen på Nesodden betyr flerbrukshallen at de
endelig får egnede lokaler til treninger og kamper, med vant og riktig banestørrelse.
FIF-posten 13

Full rulle for brytegruppa
Bryting har lange tradisjoner på Fagerstrand; I 1980 ble brytegruppa i FIF etablert, og det kan skiltes med flere norgesmestere, deltagelser i Europeiske mesterskap og meget gode
resultater. To år på rad påtok brytegruppa seg også det store
ansvaret med å gjennomføre NM for junior og NM senior i
Nesoddhallen.
Men det går opp og ned her i verden,
og i fra 1998 og tre år fremover var
aktivitetene på lavgir. I fjor snudde
imidlertid trenden, og det siste året
har det til tider vært riktig folksomt på
brytematta i FIF-husets kjeller.
Hver tirsdag og torsdag mellom kl.
18.00 og 18.45 er det trening for jenter og gutter fra 7-12 år. Den neste
drøye timen får de som er noe eldre
ha matta for seg selv.

– Det har vært god respons det siste
året, og fra høsten av satser vi på å
kunne delta på bryterstevner igjen,
sier trener Robert Martinsen.
Umiddelbart etter skolestart i august
er det på’n igjen. Nye og ”gamle”
brytere ønskes velkommen til en
spennende sesong!
Spørsmål? Kontakt leder Knut
Nielsen 66 91 94 66 eller hovedtrener Robert Martinsen 90 62 29 77.

Tlf. 66 91 66 65/90 14 54 02

KVALITETSSIKRET
RENHOLD
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Tips til foreldre
Nedenfor har vi listet opp noen foreldrevettregler som er utarbeidet av Drøbak-Frogn IL.
De er så velfunderte og gode at vi har valgt å bringe de videre i FIF-posten:
1. Møt opp på trening og konkurranser – barna ønsker det.
2. Møt opp til avtalt tid og sted – gi beskjed i god tid ved forfall.
3. Gi oppmuntring til alle som deltar – ikke bare ditt eget barn.
4. Oppmuntre i medgang og motgang – ikke gi kritikk.
5. Respekter leder/treners avgjørelser – ikke kritiser mens barna er til stede.
6. Se på dommere som veiledere – ikke kritiser hans/hennes avgjørelser.
7. Stimuler og oppmuntre ditt barn til å delta – ikke press.
8. Tenk på at det er ditt barn som deltar – ikke du.
9. Spør barna om konkurransen eller treningen var morsom – ikke fokuser bare på
resultat.
10. Sørg for riktig og fornuftig utstyr – ikke overdriv.
11. Vis respekt for det arbeidet klubben og tillitsvalgte gjør – de bruker sin fritid til dine
barn.
12. Betal medlems/treningsavgift i tide – det er dette klubben drives av.
13. Delta aktivt ved dugnader og tilrettelegging av trening og konkurranse - det er til det
beste for barna.
14. Vis interesse for idretten og delta aktivt for å utvikle den – det gjelder ditt barns
utvikling.

FAGERSTRAND
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Det nærmer seg
snart ett år siden
FIF spurte Fagerstrands skoleelever om hvilket
idrettstilbud de
ønsket seg. I
dette året har det
skjedd en rekke
ting som gjør det
mulig for FIF’s
håndballgruppe å
gå aktivt i gang
til høsten, når vår
nye og flotte flerbrukshall åpner
Therese, Mia og Mats er klar for håndballstart!
dørene.

Håndball på Fagerstrand!
Det er gjennomført flere møter i prosjektgruppa og et formelt styre er nå
etablert. Det er søkt om stønad fra
både Akershus idrettskrets, Nesodden
kommune samt Norges
Håndballforbund. FIF har allerede gitt
10 000,- til oppstarten.
NIR har i samarbeid med alle idrettslag og grupper på Nesodden gjennomført fordeling av alle halltider i
Nesoddens idrettsfasiliteter.
Fagerstrands håndballgruppe, som
har ambisjon om en bredest mulig
etablering ˆ med fokus først og fremst
på barn og unge, er tilgodesett med
7,5 time i uken i Bakkeløkka
Flerbrukshall. -Disse vil definitivt bli
godt brukt, kommenterer håndball16 FIF-posten

gruppas nyvalgte leder Geir Paulsen
til FIF-posten.
Håndballgruppa oppfordrer alle unge
og foreldre som aktivt ønsker å delta,
både som spillere, trenere, dommere
eller annet, om å gi signal om dette.
– Da vil vi kunne danne oss et godt
bilde av håndballinteressen på
Fagerstrand samtidig som vi får en
oversikt over hvilke ressurspersoner
som kan delta i etableringen og videre
drift, påpeker Paulsen.
Interesserte kan ta kontakt med Gry
Stenbraaten eller Geir Paulsen på
tlf. 66 91 03 77 eller Svein Johnsen
på tlf 66 91 56 15.
Mer informasjon på
www.fagerstrand.no

