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NM-finale for damelaget!

Med innsats og kløkt blir en drøm til virkelighet

				

Ronny Deila:

— Vi må utløse potensialet vårt!
Innebandy: En VIF-idrett
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Hovedstyret har vedtatt at det varslede navneskiftet fra Vålerenggutten til et mer kjønnsnøytralt navn, skal utsettes til neste nummer i
påvente av et mulig nytt magasinprosjekt der
VIFs medlemsblad skal inngå. Så vi håper at alle
jentene og damene i VIF kan holde ut det gamle
navnet dette nummeret også.

Få leser bladet på nett

Ett av argumentene for å legge ned papirutgaven,
var at det nå var nettet som var det moderne mediet som særlig ungdommen
bruker. Motargumentet var at det var vanskelig for medlemsbladet å nå opp blant
mange andre medier på det store nettet. Hvorfor lese Vålerenggutten hvis en ikke
visste om det?
Mens tidligere 2500 medlemmer fikk tilsendt bladet i postkassa, viser målinger av
antall klikk på vif.no, der nettutgaven av bladet ligger, at bare 600 har klikka på forrige utgave minst en gang. Klubbene ble bedt om å sende epost til alle medlemmene
sine om at bladet nå ligger på nett, men redaktøren har bare fått tilbakemelding fra
få klubber om at hovedstyrets pålegg er blitt fulgt.
Så det er vanskelig å forstå annet enn at den beste måten å få medlemmene til å ta
del i den felles plattforma som medlemsbladet Vålerenggutten nå er, er å sende dem
et blad i postkassa.
Det koster penger, porto er dyrt, og så får hovedstyret og/eller årsmøtet vurdere
nytten av papitutgaven. Inkludert i den vurderinga må ligge vurderinga av nytten av en
felles plattform for hele Vålerengens Idrettsforening. Hvor mange andre sånne har vi?
Hedre våre trofaste slitere blant medlemmene
Vi er minst hundre tillitsvalgte i hele foreningen, og mange arbeider uegennyttig for
forening og klubb årevis. En så stor klubb som VIF bør derfor hedre de
mange oppofrende tillitsvalgte når de har gjort masse fortjenestefullt etter mange år,
mener leder av hedersbevisningskomiteen og sjøl tildelt VIFs Fortjenstmedalje, Hans
Nilssen. Det utdyper han i et intervju i dette nummeret. Han innser at både
tildelinger og manglende tildelinger noen ganger kan bli litt feil, men likevel må vi ha
en ordning med hedring, mener Hans. VIF har en egen komite som arbeider for nettopp å gi en mest mulig lik og rettferdig vurdering av alle kandidatene.
Fotballdamene i NM-finalen!
I semifinalen hjemme mot kvinnefotballens suverene og mangeårsvinnende
Lillestrøm, holdt de nullen og vant 1-0. Et godt lag som av mange blei spådd en topplassering i serien, har slått til i cupen. Og artig nok med en 16-åring på laget, en som
Vålerenggutten har omtalt i flere utgaver. Dermed ble også overskriften i forrige
utgave med spørsmålet om talentene snart blir damelaget, til virkelighet.

Telenor Arena må fylles med vålerengapatrioter under finalen 18. november!
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STYRELEDERE I VIF OG
KLUBBENE:
Vålerengens Idrettsforening
Hovedstyrets leder
Svein Larsen, telf 930 43 400.
Vålerenga Amerikansk Fotball
Simen Kristensen, tlf. 977 07 668
Vålerenga Basket
Paulo Lising, tlf. 998 66 666
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:
Øyvind Wikstøl, tlf. 488 67 612.
Vålerenga Ishockey Elite
Jan Brandvold, tlf. 905 38 717
Vålerenga Ski
Ove Bengt Berg, tlf. 905 43 576
ANDRE VIF-UTVALG:
Lovkomiteen:
Henry Johansen, tlf. 922 00 146
Bannerkomiteen:
Hans Nilssen, tlf. 957 96 433
Tippens fond,
Hanne Finstad, tlf 977 07 592
Dameligaen:
Berit Knudsen, tlf. 948 84 143
Aldermannsligaen:
Lasse Breen, tlf. 908 33 573

ISHOCKEY

Ishockey — vanskelig start
Når dette skrives er har Vålerenga Ishockey Elites a-lag spilt 13
kamper og sesongen har gitt flere
til overraskelser så godt og vondt.
Vi er på sjette plass og det er svakere enn forventet.
Samtidig ligger Stavanger og
Lørenskog på plassene bak oss og
det mye dårligere enn forventet.
Spesielt Stavanger har slitt med å
innfri forventingene etter mange
gode sesonger. Lørenskog har etter
vårens tøffe økonomiske nedtur
måtte forvente et negativt utslag
også på isen.
Tekst: Jan Brandvold
Leder i Vålerenga Ishockey Elite
Sportslig
Sesongåpningen med hjemmekamp i
Gjøvik Fjellhall var en kjempesuksess
på alle måter med unntak av det viktigste
nemlig resultatet på isen. Espen Knutsen
om matchen «Vi kunne fort fått med oss
poeng... Vi gir oss ikke og tok mye poeng
i fjor og vil ta mye poeng i år også».
Det ble null poeng i alle de første femkampene etter flere jevne kamper. Roy
Johansen uttalte etter 3. seriekamp at «Vi
har vært nære poeng i alle kampene.. men
det vil snu etterhvert».
I bortekampen mot Sparta det var helsvart
og Espens oppsummering etter kampen
var presis «Vi var for dårlige rett og slett
.... Vi får komme tilbake».

De andre kampene var mer uflaks og
vippet feil vei som det ofte gjør når det er
motgang. Defensivt har det vært veldig
variabelt for å ta det positivt. Det har ikke
vært noen kremjobb for Steffen Søberg
å være keeper i Enga, men det har gått
bedre etterhvert.
Etter å ha ta et poeng borte mot Lillehammer har resultatene blitt mer i tråd med
forventningene. Gutta på laget har vist
styrke ved å stå i mot mye negativt i starten og hevet seg kraftig. To nye svensker,
Fabian Gunnarsson og Axel Eidstedt ble
hentet inn i september og har også bidratt
godt. De fire siste kampene har alle endt
5-1 med seire over Lørenskog og Frisk og
tap mot Storhamar og Sparta.
Av de andre lagene har Manglerud vist
bedre takter enn på lenge med bl.a. seier
mot oss, Sparta og Stavanger. Espen uttalte «Manglerud vet vi kan slå alle. Men
det kan også vi, når vi har flyten». Jeg er
usikker på om de står distansen og om
satsningen har et sunt økonomisk fundament. Det ser ut til at alle kan slå alle i
årets serie selv om Kongsvinger i år som
tidligere ser ut til å bli liggende i bunnen
av tabellen.
U20 laget til Vålerenga er organisert
sammen med A-laget og hadde også en
litt rufsete start med 3 tap hvorav en på
«overtime». Etter det ha det blitt 5 seiere
og et tap så det ser lovende ut for resten
av sesongen. U20-laget trenes av Frikk
Juell.

Jordal Amfi
Det store negative innslaget så langt har
ikke skjedd på isen, men på Jordal. Vi
forventet forsinkelser i prosjektet, men
ikke at det skulle bli et helt år. Det ble en
kjempenedtur for alle i Vålerenga og for
de andre brukerne av Jordal. Det inkluderer flere enn VIF Ishockey bl.a. Vålerenga
Trolls, de andre ishockeyklubbene og
Lacross lagene. Det gjør at vår økonomi
får forlenget bølgedalen som flyttingen til
Furuset medførte.
Vi har samarbeidet godt med Oslo kommune, men kommunen har så langt ikke
gitt Vålerenga økonomisk kompensasjon
for de store forsinkelsene. Fokuset framover for Vålerenga blir å jobbe for å sikre
at anlegget blir best mulig for ishockey
siden kommunen mangler ekspertise på
det. Det jobbes også for å unngå at
åpningen i 2019 sklir lengere ut i tid.
Veien videre
Vålerenga Ishockey Elite har fokus på å
forbedre organisasjonen fram til nye Jordal Amfi står klar, men vi ønsket oss ikke et
år ekstra på den reisen.
Furuset Forum som hjemmearena gjør
at vi får en urimelig stor økonomisk
belastning over mye lenger tid. Dette gjør
at vi ikke kan tillate oss å ha kostnader
på samme nivå som mange av de andre
lagene i GET-ligaen.
Når det er sagt har vi en evne til å prestere
sportslig bedre enn de begrensningene
økonomien stiller.
Denne sesongen er ikke noe hvileskjær og
teller like mye som alle andre
sesonger. Våre supportere er veldig viktig
for klubben og vi satser på økende
oppmøte utover i sesongen.
Vi tror Vålerenga vil være med å kjempe
høyt oppe i serien og uansett vil være et
lag som kan nå veldig langt i sluttspillet
når den tid kommer.

Det største lyspunktet hittil, den store seieren 1-5 over serieleder Frisk/Asker, i Askerhallen!
Skjermdump fra TV2 Sportskanalen.

Vel møtt til
toppkamper
i Furuset
Forum!
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INNEBANDY

Vålerenga Innebandy

Opprykk til eliten?
Dem speller for Vål´r´enga. Ikke
med hockeykølle, men med krokkjepp, bandykølle, slik de gjør i
drammens-området. Dem speller
heller ikke på is, men på parkett
og gummidekke— inne. Med
halvhøyt vant. Det dreier seg om
innebandy — og Vålerenga.
Tekst og foto: Ove Bengt Berg
Og de er faktisk mange, unge som gamle.
Kom og skriv om oss, ringte Molly
Sexton Koch for å øke rekrutteringen av
flere unge barnespillere.
11-årslaget
Det er Molly Sexton Koch som er leder
for laget gutter 11 år, der det også er lov
å spille med jenter.
De er i alt 20 stykker som er med i denne
gruppa, og de trener to ganger i uka på
Teglverksdammen skole.
Lagene som brukes i kamper er fem på
banen av gangen.
Molly kom inn som lagleder fordi den
faste treneren er på pappaperm.

Trener for A-laget, Patrick Sundelius,
forklarer før treninga hvordan den skal
gjennomføres.
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Inntrykket av dem som trente var at de
var både målretta og hadde et godt og
trivelig sosialt samvær.
Styret har ønsket å knytte alle utøverne
sammen ved at spillerne på A-laget etter
tur to og to trener de yngste.
En klisje, men det funker
Trener Sundelius forteller at de legger
vekt på å framheve laget og klubben
framfor enkeltspillerne. En klisje, som
han sier, men det har funka.
Sundelius opplyser at spillerne er
hobbyspillere, og at de spiller i 1. divisjon i Østlandsserien. Lager holder seg
i toppen av divisjonen, og kommer de
i kvalik til eliten så tar de det som en
bonus.

Proffe treninger også i Vålerenga Innebandy. Raske
angrep fra flere spillere, fra hver sin kant. Mot to
mål. Keeperne blir svette.

Han forteller at det er positivt med
tribunestøtte, og til vanlige kamper er
60-200 tilskuere. Mot LSK var var det
over 200 som så på. Det er også lagt ut
en kamp på You Tube.
Det kan bli både en og to kamper i uka,
og tre treningsøkter. Det er ikke Bjørn
Dæhlie-nivå på treninga, men treningsvilligheten er stor, forteller han. Og
bekrefter at de trener 11-åringene frivillig.

Theodor Kessesl Engan. Nore Stave Synnes, Ruben Koch, Nilas Jensen Bull, Jakob,
Sandve Ganz, Kevin Svenskerud, Edvard Domaas, Jacob Johannesen Maske, Eirik Kolshus
Sandsbraaten, Jonathan paulsen Glomlien, Johanne Holt Høgset, Erik Wang Wikstøl, Nikoline
Eliassen Aasheim
Siste er Felix som var på besøk.
Eirik Lian, Aleksander Øistad (Trenerene )

LEDERNS SPALTE

Svein Larsen

Hovedstyrets leder:
Som medlem eller tilhenger av Vål´enga byr livet på sportslige oppturer og nedturer. Så
langt i år har det vært mye av begge deler. Den største oppturen – og gleden - var
utvilsomt at seniordamene våre slo Lillestrøm i semifinalen og dermed skal spille cupfinale. Det mest nervepirrende er at elitelaget har vært i nærheten av et mulig nedrykk
som vi må håpe kan unngås og at vi spiller i Eliteserien også i 2018 på vår nye stadion.
Etter tre imponerende seire mot Haugesund, Aalesund og Viking kan vi nå roe nervene,
for plassen er reddet.
Elitelaget i ishockey har også hatt sine sportslige utfordringer, men det er mange kamper
som gjenstår og laget er godt trent slik at dette forhåpentligvis vil rette seg opp. Det
har det også gjort den siste tiden med gode kamper og seier blant annet mot
serieleder Frisk. Det er mange fremragende resultater også i de yngres avdelinger og det
jobbes godt på mange plan i Vål´enga.Vi er både en elite og breddeklubb som få andre i
Norge kan vise maken til. Det skal vi fortsette med.
Opptur med ny stadion
Også på annet hold har vi opplevd oppturer og nedturer. Den største oppturen er
utvilsomt at vår nye stadion ble ferdig i rett tid og fungerer fantastisk bra. Mange gode
krefter i klubben har gjennom mange år bidratt til akkurat dette. Men her må vi også
legge til at det har vært et utmerket samarbeid mellom klubben, utbygger og Oslo kommune som har bidratt til at dette ble realisert i tide og på en fremragende måte. Det skal Vål´enga være utrolig takknemlig for og dette er et ekstremt godt grunnlag å bygge
videre på for å befeste og utvikle vår posisjon.

Jordal Amfi pr 22.10.17 Foto: OBB

Nedtur med Jordal
Nedturen er inntil videre Jordal Amfi. Det er nå avklart at den ikke
blir ferdig til sesongen 2018, men blir utsatt i ett år. Det skaper
store utfordringer først og fremst for ishockeyavdelingen, men også
for Trolls og amerikansk fotball som også er avhengig av dette anlegget for å spille sine kamper på Stor Jordal.Vi kan ikke i samme grad
som for fotballstadion rose kommunen for godt arbeid. Det sies at
man har møtt uforutsette utfordringer i forhold til grunnarbeidet.
Det er en sannhet med modifikasjoner. Flere var klar over disse
utfordringene og prøvde å advare. Dessuten er det jo oppsiktsvekkende hvis kommunen ikke har undersøkt grunnforholdene før man
går i gang med et prosjekt til over 500 millioner kroner. Det har
heller ikke vært tilstrekkelig samarbeid mellom kommunen og brukergruppene i forhold til selve prosjekteringen. Det må vi håpe blir
radikalt forbedret, og at man benytter seg av den ishallskompetanse
som finnes for slike utbygginger, blant annet i Sverige.

Kompensasjon for sesong to
Spørsmålet er nå hvordan man skal møte denne utfordringen med to års utsettelse dersom Vål´enga og Oslo fortsatt skal ha et lag
i toppen av norsk ishockey. Det å være henvist til Furuset Forum som hjemmebane i to sesonger er helt klart et problem. For oss
betyr det mindre publikum, mindre publikumsinntekter og store utfordringer i forhold til sponsorene. I skrivende stund er det
vanskelig å ha svarene på dette, men nå må også her alle gode krefter gå sammen for at denne prosessen ikke skal spore
ytterligere av.
Det er ikke urimelig å hevde kommunen selv må ta ansvaret for mye av uklarhetene som har vært omkring denne saken og dermed
også at andre år uten hjemmebane må føre til en kompensasjon fra kommunen. Oslo Idrettskrets sammen Vålerenga ishockey, og
foreningen vil hjelpe til, vil måtte ta denne viktige, og vanskelige saken opp med kommunen.
VIF ansvarlig for merkevaren
Vålerengens Idrettsforening er en allianse av alle våre klubber og skal ivareta helheten og er ansvarlig for varemerket Vålenga.Vi har
satt i gang et arbeid for å utvikle og beskytte logoen og merkevaren.Vi arbeider med å utvikle BRAKKA til et møte- og
samlingssted for VIF kulturen og et sted hvor man tar vare på historien og vi jobber med noen andre prosjekter når det gjelder
kommunikasjon som jeg skal komme tilbake til senere. Og som nevnt går vi inn i større saker på anleggssektoren der det er behov
og hvor vi har muligheter for å bidra og hjelpe til.
Det at Vål´enga har fått realisert sin nye fotballstadion, og også etter hvert vil kunne ta i bruk en flunkende ny ishockeyhall, er først
og fremst et resultat av det arbeid som har vært nedlagt i klubben gjennom mange, mange år. Det er merkevaren Vål´enga som har
gjort dette mulig. Den er så solid at det er derfor vi har fått til en oppslutning om store prosjekter.
Nå må vi bruke de mulighetene vi har fått til ytterligere å utvikle Vål´enga til en varig posisjon som kanskje Norges fremste elite- og
breddeklubb.

Svein Larsen
VÅLERENGGUTTEN 5

TRENER RONNY DEILA

-Vi må utløse VIFs potensiale
— Velkommen og takk for at
du kom til Vålerenga. Hvorfor
Vålerenga — fra Celtic?
— Jeg kom jo ikke direkte, da. Jeg
kom fordi jeg har veldig tru på at
jeg kan få til noe her. At det er en
klubb som har verdier jeg kan stå
for, med bakgrunn i arbeidersamfunn med samhold og
uhøytidelighet — veldig lik min
egen bakgrunn. Og historia til
Vålerenga. Så mener jeg at VIF har
et stort potensiale som er uforløst.
Det er det en utfordring å utløse.
Positivt er det også at jeg kommer
nær familien min her i Oslo.
Intervju og foto: Ove Bengt Berg
— Noen kamp om seriegullet blei det
ikke?
— Gull hadde jeg ikke regna med. Men
det er oppnådd lite de siste ti åra, trass
i den stolte tradisjonen og publikumsappellen.
— Hva var annerledes i forhold til det du
så for deg?
— Hmm, det var et godt spørsmål. Tja,
det er en lengre vei enn jeg trudde. Og så
registrerer jeg at det er mange som mener
mye om Vålerenga, men som aldri møter
opp på kamper og er spesielt konstruktive.
Det blir mange meldinger som det blir
vanskelig å få tak i.
—Jeg har idé om at gode spillere som
kommer til Vålerenga, blir dårlige. Og
dårlige spillere som drar fra Vålerenga
blir gode. Det finnes hvertfall noen
eksempler på det. Hvis det stemmer, hva
er din kommentar til det?
— Det er nok et problem. Og det
skyldes at spillerne ikke får ro og
trygghet rundt seg til å kunne utvikle seg.
Skape trivsel blant spillerne, og utvikle
trygghet. Det må vi utvikle for hele laget,
for sånn vokser dem. Det gjør vi ikke i en
håndvending. Om det skyldes at det er et
større forventningspress på Vålerenga enn
andre, er tvilsomt, for det er også press på
andre.
— Har du og dere funnet «koden» nå?
— Det dreier seg ikke om noen kode, et
godt lag må utvikles over tid. Det er blitt
for ujamnt for oss i perioder. Det har ikke
vært kontinuitet i laget. Etablerte spillere
har vært plaget av skader, og Ghayas ble
solgt. Hver gang vi mister noen må vi
begynne på nytt, det gjør det vanskelig å
holde flyten. Jeg synes vi har tatt steg, og
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Ronny Deila
Alder: 42
Utdanning: Lærer,
men aldri hatt lærerjobb
Antall barn: Tre
Antall kamper i Eliteserien: ca 170
Antall skåringer: 21
Sjølmål: Tre-fire
Landskamper: U17 (9), U18 (3), U21 (2)
vi må fortsette å bygge trinn på trinn.
— Hovedstadslagene i Norden og Europa
hevder seg i toppen. Hvorfor er Oslo
nærmest en nullitet i forhold til kysten,
Odd, Start, Viking, Haugesund, Aalesund,
Molde, Bodø, Tromsø?
— Hadde vi visst det! Men åpenbart er vi
ikke strukturert nok rundt elitelaget. Det
er ikke god nok prestasjonskultur. Vi må
utvikle en bedre og stabil kultur, og det
skjer ikke på seks måneder! Men det er
nok av talenter i Oslo.
— Hva slags fotball- og treningsfilosofi
har du?
— Å underholde. Det er å spille fotball
med angrep i stor intensitet i lengderetningen. Presse så høyt i banen som
mulig. Å styre kampene med ballbesittelse og god løpskapasitet.
— Hvorfor er langballer mot motstandermålet bare aktuelt på overtid for
utlikningsmål?
— Det er fordi det da er en desperat
handling der du tar mange sjanser. Det
går ikke an å spille sånn i 90 minutter, og
det er hvertfall ikke morsomt å se på. Det
er mer som en frustrasjon. De som bare
spiller sånn — noen har prøvd — har ikke
vunnet noe. Fotball er ikke en
endimensjonal, men en mangesidig idrett.
Vi må beherske alle fotballspillets faser.
— Fotball er som all annen idrett, fysisk.
Mål skåres rett før slutt. Vinner ikke da
de som har best kondisjon målt i surstoffopptak, de som har trent mest på løping?
— Nei. Da Brasil vant VM i 2002 hadde
spillerne et surstoffopptak på bare 50.
Fotball er mest spurting med så høy
intensitet som mulig. Spillerne løper
11-12 km i hver kamp, fra Champions
League til tredje divisjon, og de må løpe
med fart og kraft. Fotball er en eksplosiv
idrett.
— En kunne vinne kamper på 1960-tallet
med god kondisjon, men ikke nå. Fotballen har utvikla seg. Hvis en bare kunne
vinne med god kondis, hadde mange nok

trent mer på det. For mange vil vinne.
— Vi kan ha noe å lære av treningskulturen blant norske utholdenhetsutøvere.
— Men ikke glem at det er fem nasjoner
i verden som driver med langrenn med
femti utøvere, mens i hvert eneste land i
verden spiller de fotball. Millioner spiller
fotball. Det er et sinnssykt høyt nåløye i
fotballverdenen.
Verdens beste fotballspillere er også
verdens beste idrettsutøvere.
— Fotballspillere må kunne alt, teknikk,
løping, samspill. De har mentale krav til
seg. De skal forholde seg til ti andre
medspillere og elleve motstandere. De må
ta tusenvis av beslutninger hver kamp.
Det krever enormt av samspill og forståelse av dem. Det er noe annet enn å gå
rett fram. Det er egentlig useriøst å sammenlikne fotball og langrenn.
— Du kommer fra Norges kanskje største
industriområde med en sterk arbeiderklassekultur, er det noe å ta med deg
derfra som trener – og menneske?
— Jeg mener jeg er jordnær, og ikke tar
meg sjøl høytidelig. Jeg er opptatt av
å være hardtarbeidende og ydmyk. Fra
Grenland har jeg tatt med meg å være
sulten på utvikling og framgang. Det sitter
djupt i kulturen derfra.
—Har du en hilsen til VIFs medlemmer?
— Ja, jeg er utrolig glad for å kommet hit,
og å være en del av VIFs miljø som er er
opptatt av å skape et miljø og en kultur
for alle. Det er noe å være bekjent av,
stolt av, å være her. Jeg ser en utrolig god
mulighet for å oppnå suksess med en
sånn historie og med et miljø og en kultur
som i VIF.

KLØVERENGA

Kløverenga BLÅ 11 år
Soim et eksempel på den satsinga som
er blant de yngre Vålerenga Fotball,
har vi besøkt ett av de to jentene lagene for 11 år. Det er to lag som kaller
seg Kløverenga, det ene kaller seg
BLÅ og det andre RØD. Nå blei BLÅ
besøkt.
Tekst: Ove Bengt Berg
Foto: Brita Børresen

Det er Hanna Haaland som er lagleder
for jentene. Hun forteller at de i alt er 22
spillere fordelt på de to lagene. Jentene
trener to ganger i uka, og fra mai har de i
i tillegg spilt seriekamp en gang i uka. Til
vinteren er de for første gang påmeldt til
futsal.
Treningsavgiften i året er rundt 4 500
kroner.
Jentene har spilt siden de begynte i første
klasse, og nå går de i sjette. Hanna sier at
jentene er flinke til å ta imot nye spillere,
og ny lærdom.
Det er første året de spiller 7-er-fotball.
Det blir mer spill med det, mer pasnings
-spill. Spillerne blir spredd mer ut over
banen, og de blir flinkere til å sende ball
til hverandre.
De fleste av spillerne går på Vålerenga
skole, men det er også noen som går på
Tveita skole.
Jentene er ivrig på trening. Etterhvert skal
noen av dem få spille sammen med gutta,
for å få noe å strekke seg etter. Slik som
også Emilie Libakken Østerås gjorde før,
hun som nå en del av damelaget og som
kom innpå i semifinalen mot Lillestrøm.
Hanna sier at det i forhold til fotball

• Fra venstre lagleder Hanna Haaland, Elida, Ella, Ronja, Anne, Signe, trener Fred Marces.
Foran: Kari, Camilla, Lea, Eira.

virker som om gutta er mer konsentrert
enn jentene. Jentene får plutselig lyst til å
slå stiften innimellom.
Kamp mot Lille-Tøyen
En onsdag i oktober spilte de mot LilleTøyen, årets siste utekamp. Det begynte
bra med tomålsledelse, men Lille-Tøyen
utlikna til pause.
Trener Fred Marches hadde noe å utsette
på særlig forsvarspillet. Det var for mye
nøling og tafatthet, de gikk ikke på og
fikk ballen unna, mante Fred.
Dessverre fikk han rett, Lille Tøyen kom
til mange farligheter. Og et fantastisk
hjørnespark ble satt rett inn i Vålerengas
og Kløverengas mål.

Stormer mot mål i Norway Cup i år. Fra venstre: Anne, Ronja og Camilla.

Kløverenga fikk til mange gode angrep
med skudd nesten på mål, og ett i
tverrliggeren. Dribledronninga Ella herja
med motstanderne med super teknikk,
men gikk seg også bort. -Spill til andre,
ikke gjør alt sjøl, var beskjeden hun fikk
av treneren.
Tap
Det blei tap 2-3 for naboen fra LilleTøyen, men jentene hadde svaret på det,
i kor:
Vi tapte, vi tapte
det driter vi i
vi kommer tilbake
og da vinner vi!

Elida fører ball
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VÅLERENGA STADION
Vålerenga Ski tilbød å hoppe på ski.

Endelig: Vår st

Fotoreportasje

Bildetekst r

Vålerenga stadions første målskårer, Stephanie Verdoia,
ntervjues etter kampen.

Så tar det reelle faktisk og historiske første sparket på Vålerenga
Stadion tatt, seinere skifta navn til Infility Arena.

Vålerenga på
i den aller første kampen for
Tenk å vinne for Vålerenga,
il da,
innt
r,
ove
alen
ifin
g, seier i sem
egen stadion! Og neste gan
vinker oppover.
de
rart
Ikke
K).
(LS
lubb
suverene Lillestrøm Sportsk

Byråd Rina Mariann Hansen, Åge Petter Christiansen og Tom Krøning:
Fornøyde og stolte over åpninga.

ste kamp, første
Fra den nye garderoben: Før
er da fornøyde?
virk
De
n.
bot
Kol
seier. 2-0 over

Internett +

Intility har sendt Vålerengg

Vålerenga Fotball AS og det Oslo-baserte teknologiselskap
stadion vil bære navnet Intility Ar

Intility er et Konstruert navn basert på de to ordene In
komplett teknologiplattf
Intility er et norsk teknologiselskap etablert i 2000, med
Vål’enga. Selskapet leverer en komplett teknologiplattfo
oppgraderes kontinuerlig med ny funksjonalitet og ink
Microsoft Azure, Office 365, Amazon Web Services og Sal
setninger for selskaper som vil utnytte IT ti

Kraften i Intility har i alle år handlet om å vise hva det er m
å bygge og utvikle én tjeneste. På den måten identifisere
representerer. Intility har i flere år vært med på å støtte N
naturlig videreføring
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tadion ferdig!

INTILITY ARENA

e: Jarle Teigøy

redaktøren.

På åpnings
da
aktiviteter, gen var det masse
og mange h
adde kledd
seg ut.

Noen følte de måtte takke
skjulte makter for stadion, og
gikk sammen fra Vålerenga
kjerke til stadion på søndagen.

Det første avsparket på vår nye stadion. Noen har sett
bildet av daværende kronprins Olav som i 1926 tok det første
avsparket på Ullevaal Stadion. Og tenkte, at blei det
kronprinsesse Mette-Marit som i 2017 skulle ta det det første
avsparket på Vålerengas nye stadion? Men det blei altså byråd
Rita Mariann Hansen, og før sjølve kampen.
Helt klart: Et minnerikt øyeblikk for all ettertid!

Det er søndag, guttas seniorlag skal møte Sarpsborg 08 til åpningskamp,
publikum i stort antall har møtt opp, og herrene skal åpne og si noen ord:
Fra venstre Åge Petter Christiansen, Tom Krøning, Thomas Baardseng og
byrådsleder Raymond Johansen.

+ Utility = Intility

TIFO-gjengen treffe

Guttas A-lag entrer

r blink: Klanstribune

n med VIF-logo!

stadion til kamp fo

r første gang.

gutten denne infoen om seg sjøl:

pet Intility har inngått en avtale som innebærer at klubbens nye
rena. Avtalen har en ramme på 10 år.

nternet og Utility. En nyttetjeneste levert over Internett. En
form levert som en tjeneste.
d hovedkontor i Schweigaardsgate - midt i kjerneområdet til
orm som benyttes av over 600 selskaper. Intility-plattformen
kluderer et stadig økende antall public cloud-tjenester som
lesforce. Intility gir fornøyde medarbeidere og de beste forutil å øke egen produktivitet og konkurransekraft.

mulig å få til når mennesker jobber tett sammen over tid med
er Intility seg med dynamikken og lag-kulturen som fotballen
Norway Cup på Ekebergsletta, og avtalen med Vålerenga er en
g av dette engasjementet.
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INTILITY ARENA

Historia om
Vålerengas

Mange forslag

Det har versert flere ideer til eget
fotball stadion opp gjennom tidene.
Det ble blant annet utarbeidet planer
med arkitektskisser på både Jordal
og på Sørenga. Det som kjennetegnet
disse ideene var manglende realisme, blant annet grunnet manglende
politisk involvering og urealistiske
kostnader.
Tekst:
Vålerenga Historielag, idrettsgruppa
Mellomtitler, redaksjonen

Der vi spilte
Etter at Hovedserien ble innført i 1948 har
Vålerenga benyttet Bislett stadion (194869, 1972-93, 1997-99) og Ullevaal stadion
(1953-54, 1970, 1994-96, 2000-17) som
sin hovedhjemmebane. I tillegg ble klubben "forvist" til Voldsløkka i 1971 da VIF
havnet helt ned i 3. divisjon.
Skarheim fikk et oppdrag
Høsten 2005 fikk Odd Skarheim et oppdrag med å jobbe med stadionprosjektet.
Han gikk i dialog med daværende byråd
for byutvikling Høyres Grete Horntvedt
som ga Plan- og bygningsetaten (PBE) et

2008. Daværende styreleder i Vålerenga Fotball,
Odd Skarheim, viser tegninger av stadion. (Foto:
Jarle Teigøy).
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oppdrag med å utarbeide et såkalt
beliggenhetsstudie som utredet 11 forskjellige beliggenheter i Oslo.
Februar 2006 ble Skarheim valgt til ny
styreleder i Vålerenga Fotball og i sin
styrelederperiode i klubben 2006-2012
– ledet Skarheim også stadionprosjektet i sine seks første år, som styreleder i
Vålerenga kultur- og idrettspark. Sentrale
grep fra Vålerenga Fotball var å fokusere
stadionprosjektet til å handle om
byutvikling for en del av byen som
behøvde dette, sikre et økonomisk fundament og jobbe mot et mål om å skape
samfunnsnytte utover stadionvirksomheten.
Milepæler fra drøm til virkelighet
Andre viktige hendelser i denne perioden:
• Valle definert som best egnede
beliggenhet av PBE. Vår 2006 - PBE
Beliggenhetsstudie konkluderte
med at Valle Hovin var best egnede
beliggenhet i Oslo
• Norges største politiske arrangement
Kommunevalget 2007. Vålerenga
Fotball arrangerte i samarbeid med
Klanen et politisk stormøte med
ledelsen i alle politiske partier i
forkant av kommunevalget 10.
september 2007. Dette var det største
valgkamparrangementet i Norge før
dette valget med 1500 tilskuere og direktesending på TV2 nyhetskanalen. I
debatten ble det gikk direkte lovnader
om tomteoverdragelse av et flertall av
partiene.
• Bystyrevedtak 14.05.2008 om overdragelse av tomt. Arbeiderpartiet, SV
og FrP sikret et flertall i Oslo bystyre
14.05.2008 med følgende bystyrevedtak:
«Bystyret ber byrådet overføre tomt
som muliggjør stadionutvikling
på Valle Hovin for kr. 1,- under
følgende forutsetninger:
Bystyret forutsetter at Vålerenga
Fotball fremmer forslag om regulering av spesifikt område. Reguleringen må inkludere fotballstadion, skøytehall, næringsarealer og
offentlig formål. Trafikkløsninger
må også inkluderes i saken.
Bystyret ber om at det i reguleringsplanen innpasses barnehage
og en skole med idrettslinje på
videregående nivå i den samlede

2007. Politikerne er samlet i Vallhall og

bygningsmassen.
Bystyret ber byrådet legge fram
for bystyret en sak som inneholder
forslag til kontrakt med Vålerenga
Fotball, totalentreprise fra
entreprenør fremkommet etter
anbud og en samlet oppstilling
som viser at stadionanlegget og at
de arealer som skal beholdes av
Vålerenga Fotball lar seg finansiere ved hjelp av øvrige arealer.
Bystyret forutsetter at Vålerenga
Fotball står som byggherre, og at
Oslo kommune ikke pålegges noen
form for økonomiske forpliktelse
eller risiko.»
•

Klubben tok en betydelig
økonomisk risiko.
Etter bystyrevedtaket vedtak om
overføring av tomt, investerte og
risikerte Vålerenga fotball
(breddedelen av klubben) hele sin
egenkapital på 6 millioner kroner på

2008. Vålerenga jubler over bystyrevedtak
(Foto: Vålerenga Fotball arkiv)

Intility Arena

INTILITY ARENA

fotballstadion

private skoleaktører som endte opp
med en 25-års leieavtale med Utdanningsetaten i Oslo kommune for en
videregående skole med studiespesialisering og toppidrett.
•

gir lovnader om tomt. (Foto: Jarle Teigøy)

et skisse- og omreguleringsprosjekt
(med såkalt reguleringsrisiko) før
man visste om prosjektet var
gjennomførbart praktisk og
økonomisk.
•

•

Skapte betydelige verdier.
Utviklet tomter, skapte betydelige
verdier gjennom dette og gjennomførte salg som innbragte de første 240
millioner kroner i grunnkapital til stadionprosjektet. Senere ble flere små
tomter regulert, for å skape ytterligere
finansiering.
Unik sambruk med skole.
Generelt står mye av et stadions lokaler ubrukt de fleste dagene utenom
de 15-20 kampdagene i et år. Et
viktig grep for å skape bærekraft og
finansiering, var å utvikle et stadionprosjekt som kunne samarbeide om
sambruk av lokaler med en skole,
innlede en prosess med offentlige og

k om å selge tomta for 1 kr.

Prosess med ESA i Brussel.
November 2008 ble et første møte
avholdt med ESA i Brussel for å sikre
at overførsel av tomt var i henhold til
statstøtteregulativet og for å sikre et
juridisk avtaleverk hvor eierrettighetene forble i den ideelle virksomheten
til evig tid.

Milepæler iverksetting
Vålerenga Fotball skriver i korte trekk at
milepælene etter dette vært som følger:
2008:
Vålerenga Fotball etablerte et samarbeid
med Stor-Oslo Eiendom AS som sin
prosjektleder.
2009:
I februar 2009 ble det invitert til en
arkitektkonkurranse. Link Arkitekter ble
kåret som vinner.
2010:
Akershus Eiendom ble engasjert for å
selge tomtene. Salg av næringstomt ble
gjort etter en anbudskonkurranse til NCC
Property Development på slutten av året.
Første utgave av reguleringsplanen ble
innlevert i juni på grunnlag av
konkurranseforslaget fra Link Arkitekter.
Vålerenga kultur- og idrettspark AS ble
etablert i juni.

Vålerenga Fotball den 24. september.
Bystyret godkjente den 17. desember
leieavtalen om en videregående skole i
stadionbygget mellom kommunen, ved
Utdanningsetaten, og Vålerenga kulturog idrettspark med løpetid på 25 år.
2015:
Lånetilsagn fra Danske Bank ble gitt 25.
mars. ESAs godkjenning ble avgitt den
10. juni.
Bystyret vedtok utbyggingsavtalen den
17. juni.
Årsmøtet i Vålerenga Fotball vedtok den
24. juni å godkjenne stadionprosjektet
med en kostnadsramme på 720 mill. kr.
samt at datterselskapet Vålerenga
kultur- og idrettspark AS kan oppta et lån
på inntil 400 mill. kr.
Oslo kommune ved Plan- og bygningsetaten ga sin rammetillatelse til prosjektet
den 30. juni.

Grunnsteinsnedleggelse på tomten
den 29. juli 2015.
Hent startet opp prosjektet den 1.
august 2015.

2011:
I 2010-2011 ble det avholdt offentlig
utlyst anbudskonkurranse for bygge- og
anleggsarbeidene. Prosjektavtale med
totalentreprenør, HENT, ble inngått i
oktober 2011.
2012:
Prosjektavtalen med Hent ble videreført i
en totalentreprisekontrakt med Hent i mai
2012.
2014:
Bystyret godkjente reguleringsplanen for
Valleområdet den 3. september. Bystyret
vedtok tomteavtalen, dvs. overføring
av tomten på Valleområdet for kr. 1,- til

2015. Åge Petter Christiansen (styreleder i
Vålerenga kultur og idrettspark AS) og Stig Ove
Sandnes (daglig leder Vålerenga stadion) har lagt
ned et stort arbeid for å få sluttført prosjektet. Her
fra grunnsteinsnedleggelsen. (Foto: Jarle Teigøy)
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HEDRE TILLITSVALGTE

Hans Nilssen, Hedersbevisningskomiteen

Viktig å hedre VIFs ildsjeler
Hans Nilssen er en tillitsvalgt i
Vålerenga med livslang
erfaring, både i fotball og
ishockey. En som mange vil kalle
en sliter i VIFs tjeneste: alltid villig til å påta seg verv, også framtredende. Han er nå leder i hedersbevisningskomiteen i VIF, en
komite som skal vurdere hedersbevisninger i alliansens alle klubber. En komite oppnevnt for å få
en mest mulig lik vurdering av
foreslåtte kandidater til utmerkelsene «Fortjenstmedaljen» og
æresmedlemskap. Hva mener
Hans om hvorfor vi skal ha disse
ordningene, og hvordan?
Intervju og foto: Ove Bengt Berg
— Hvorfor trenger en stor klubb med så
mange tillitsvalgte hedersbevisninger ut
over æresmedlemskap? Kan vi ikke bare
ha en utmerkelse for et visst antall år,
uten å måtte veie oss alle opp mot
hverandre?
— Vi har den tradisjonen i VIF at vi
fremmer og ærer den frivillige innsatsen.
Og det er viktig, for det er ryggraden i
alle klubbene, uten dem kan vi ikke få
utført alt det arbeidet som bærer all
aktiviteten i alle klubbene i alliansen. En
så stor samfunnsorganisasjon som VIF
bør ha en måte å hedre de som har gjort
en frivillig innsats, på lik linje med andre
organisasjoner i samfunnet som det er
naturlig å sammenlikne oss med. Det
finnes vel knapt en idrettsklubb som
ikke hedrer sine mest fortjente medlemmer på samme måten.

dessverre ofte tar feil. Og, javel, om
noen avgjørelser har vært feil, eller
tilfeldige, så er kriteriene klare på at vi
ikke i flere tiår tilbake i tid skal overprøve de vurderingene som ble gjort da
noen var aktiv utøver og/eller tillitsvalgt. Vi kan bare legge til grunn at de
som enten vedtok eller lot være å hedre
noen da noens kandidatur var aktuelle,
var og er de eneste rette til å vurdere
dette. Vi er ingen komite for historisk
rehabilitering, vi vurderer bare dagens
aktuelle kandidater, dagens aktive
utøvere eller tillitsvalgte.

Hans Nilssen, leder i Hedersbevisningskomiteen

— Men hvordan skal du kunne skille alle
gode idrettsutøvere og engasjerte tillitsvalgte fra hverandre, når vi
registrerer det til tider sterke engasjementet for og imot ulike kandidater?
— Det er mennesker som foreslår og
behandler de ulike kandidatene, og som
du vet, vi mennesker kan gjøre feil. Men
det er for å få en mest mulig lik, og derfor rettferdig behandling, at vi har
vedtatt kriterier for tildelinga, og at vi
har en komite som vurderer
kandidatene og gir sin innstilling til
hovedstyret som treffer den endelige
beslutningen. Bortsett fra at VIFs
årsmøte utnevner æresmedlemmer.
— Mange hevder at, sett i historisk lys,
så er det flere som burde fått fortjenestmedaljen, og noen hevder til og med
noen feilaktig har fått den?
— Til det vil jeg svare at mange undersøkelser viser at hukommelsen vår

— Hvorfor kan ikke mange som er lønna
og som en gjør en god innsats for VIF få
slike formelle utmerkelser?
— Husk at det er mange tillitsvalgte
som har et helt annet arbeid på dagtid,
og som likevel bruker mye av sin fritid
på VIF; du ser den forskjellen? Men i
de tilfellene hvor den frivillige også er
ansatt i VIF, så vil de bli vurdert for den
ulønnede innsatsen de gjør. Dette kan
noen ganger medføre en vanskelig
vurdering av hvor går grensen mellom
lønnet og ulønnet arbeid.
Men det er VIFs årsmøte som har
vedtatt de reglene som komiteen og
hovedstyret må vurdere kandidater ut
fra.
— Det er mulig det har vokst fram et
behov for en egen hedersbevisning for
ansatte i VIF. Samtidig har vi hedersnåla
som enhver klubb på fritt grunnlag kan
gi til sine medlemmer.
— Til dem som er uenig i kriteriene, vil
jeg si: Kom med forslag til endringer til
VIFs årsmøte. Vi handler etter disse
vedtatte reglene, på vegne av
hovedstyret.

Framgangsmåte for forslag, og kravene til forslag:
Fortjenstmedaljen:

Alle kan komme med forslag, men forslagene skal sendes gjennom klubbstyrene eller
Dameliga/Aldermannsliga. Et klubbstyre/liga kan avvise forslaget. Forslaget sendes til
hovedstyrets arbeidsutvalg som sender forslaget videre til hedersbevisningskomiteen
uten reell behandling.
Når hedersbevisningskomiteen får forslaget til behandling, er det viktig at forslaget
er godt begrunnet med kandidatenes verv og andre forhold som kan dokumentere
at kandidaten kan fylle vilkåra, se neste side. Hedersbevisningskomiteens oppgave
er ikke å skaffe fram slike opplysninger. Det er viktig å huske at det kun er aktive tillitsvalgte som skal vurderes, ikke for innsats for flere år eller tiår tilbake. Heller ikke
lønnet arbeid skal vurderes, bare ulønnet.
Hedersbevisningskomiteen vurderer så forslaget og sender sin vurdering til hovedstyret. Hovedstyret kan på helt fritt grunnlag si ja eller nei til komiteens forslag.
Hovedstyrets vedtak er endelig.
For æresmedlemskap gjelder samme prosedyre, men her er det årsmøtet som
med to tredelers flertall i skriftlig avstemning eventuelt vedtar et nytt æresmedlem.
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FORENINGEN

Hovedstyret tar grep
Merkevaren

Brakka

Samtidig er det også slik at også mange
andre vil tjene på denne kjente merkevaren. Vi kan ikke godta at andre skal
tjene penger på oss. Aktuelt nå er et
ølbryggeri som pryder hele etiketten
med logoen vår.

Videre er det tegnet en oversikt over
hvordan vi skal ha møterom, toaletter og
ørlite lagringsplass. Fotballen skal få sitt
eget bygg til lager for fotballer mm.

Til siste styremøte hadde AU kalt inn
Berit Knudsen og Eirik Petersen fra
merkevarekomiteen.
VIF, foreningen, er den som eier logo,
merkevaren, og gir tillatelser til at klubbene kan bruke den i økonomisk forstand.

På siste årsmøte blei det også vedtatt den
matematiske formelen for hvordan vår
ellipseforma logo skal være, i forholdet
1,72 mellom vannrett og loddrett akse i
ellipsen. Det er viktig å passe på at både
farger og utforming av logoen er som
den skal.
På vegne av hovedstyret skal merkevarekomiteen nå ivareta både internt i
klubben og utad, at logoen ikke misbrukes økonomisk eller med tanke på
utforming. Overfor andre bedrifter som
ulovlig bruker logoen vår, er det aktuelt
å bruke et fast advokatkontor.
Og til neste år vil beskyttelsen av logoen
bli fornya.

Det nye driftsutvalget for Brakka er
kommet godt i gang, og jobber helt
konkret med fornyinger og
tilpassinger til framtidig bruk for
foreningen. Det er nødvendig ikke
bare med nye takrenner, men
dessverre også med nytt tak.

«Fame of Hall»
Brakka skal også gjøres om til utstilling
for alle klubbenes beste prestasjoner og
minnerike stunder. Utstillinga til minne
om vårt æresmedlem og første vinner
av Egebergs ærespris, Henry «Tippen»
Johansen, skal være i Brakka, som den
utøver han var i hele VIF. Ikke bare som
landslagskeeper i fotball, men også som
en svært god skihopper.
Hovedstyret er innstilt på å bruke av det
foreningen har innestående på bok til
slike formål. Dette er en varig
investering for foreningen, og fornuftig
bruk av midlene framfor å leke bank.

Nytt Vålerenga-magasin?
AU i hovedstyret har fått vurdert av
mediekonsulenter mulighetene for å lage
et eget Vålerenga-magasin, inkludert
medlemsbladet Vålerenggutten.
Det er ut fra tanken at store Vålerenga,
VIF, har et stort nedslagsfelt i områdene
rundt Vålerenga, som Etterstad, Valle,
Ulven og Ensjø, ja hele Bydel Gamle
Oslo og Alna og Østensjø. Det er ikke så
lett å forstå at det ikke skulle være mulig
å få etablert et blad der flere næringsinteresser kan gå sammen med andre
frivillige organisasjoner både å lage et
lesverdig magasin for befolkning og
medlemmer.
Det er selvfølgelig viktig at foreningen
og klubbene i VIF kan få fram sine
informasjoner og reportasjer.
Det er viktig når finansieringa skal
utarbeides, at det legges opp til
distribusjon av magasinet hjem til medlemmene.

Krav for Fortjenstmedaljen:
Tildeles den som gjennom en årrekke samvittighetsfullt har utført særlig fortjenstefullt arbeide
for foreningen og/eller klubbene.
Ved vurderingen skal det legges vekt på:
• Langvarig, aktiv innsatspå klubb og landslag
• Langvarig innsats som aktiv, dommer og/
eller trener i en eller flere av klubbene
• Langvarig innsats som tillitsvalgt i ulike
posisjoner i klubben eller foreningen
• Langvarig innsats som tillitsvalgt i sentrale,
overordnede organisasjonsledd.

Hovedstyret i møte 25. oktober på Brakka. Fra venstre Simen Kristensen, Amerikansk Fotball,
Jarle Olavesen, AU, Tom Krøning, Fotball, Svein Østreng, nestleder,
Berit Knudsen, Merkevarekomiteen, leder Svein Larsen, Tanja Johansen, sekretær, Thomas
Baardseng, Fotball Elite, Paulo Lising, Basket, Roar Håkonsen, Innebandy, Ove Bengt Berg,
Ski.
Foto: Eirik Petersen.
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Jada,
som alltid,
for alltid

Jubileer
50 år

Heidi Jølstadengen
Birgitte Helmersen
Odd Petter Skarheim
Johan Inge Greff 		

60 år

Pål Andre Engebretsen
Ole Martin Bjørseth
Bjørn Arild Gjerdalen

70 år

Roar Haglund
Kjell Jørgensen
Jonny Dahl 		
Egil Stenshagen 		
Kjell Jørgensen
Roar Haglund

80 år

Eva Børresen

11.09.1967
04.10.1967
20.11.1967
18.12.1967

03.08.1957
10.10.1957
03.12.1957
16.12.1947
10.12.1947
09.10.1947
09.10.1947
10.12.1947
16.12.1947
08.12.1937

Alle gratuleres!

Han var sogneprest i Vålerenga menighet i 16 år.
- Det var en begivenhetsrik og minneverdig tid, forteller han som nå er sogneprest i Lom, Einar Gelius.
- Hvordan kan du leve et så øde sted,
uten t-bane?
— Det går helt utmerket. Men her er
Miljøpartiets antibilpolitikk helt urealistisk. Vi kan ikke klare oss uten bil, verken å gå eller å bruke hest er noe
alteernativ.
— Men her er det fint. Flott natur, gode
sosiale forhold. Lom kirke har historisk

Bannerkomiteen

vært en av Sør-Norges mest sentrale kirker på grunn av gjennomgangstrafikken. Og Hamar bispedømme er
fortsatt Norges mest liberale bispedømme. Jeg ble jo faktisk oppfordret til å
søke her.
—Interessant er det å merke seg at Lom
er kommunen for vanlige folk, mens de
rikeste bor i Vågå.
— Og jeg glemmer aldri Vålerenga. VIFflagget henger også her på presteboligen,
og alle synes det er veldig greit.
Og som noen så, han var på åpningskampen på nye stadion!

VIFs bannerkomite, stiller opp med VIFs
nye og flotte banner til både fest og
minnestunder.
Her er de tre komitemedlemmene. Helge
Sørlie, May Aas og Hans Nilssen avbildet
i Vålerenga kirke i forbindelse med Finn
Haugers bisettelse.

Bratlie skismøring produsert på Vålerenga

For eldre mennesker er Bratlie Silke et begrep. Det var smøringa brukt på samme føre som vi i dag kaller Blå Swix.
Bratlie skismøring var like kjent i hele Norge som Swix er i dag. Og denne skismøringa ble produsert på Vålerenga, over gata for
Sotahjørnet, i Etterstadgata 3. Bygget ligger der ennå, og er i dag ei tomt som OBOS har planer for.
Frode Svane, tidligere orienteringsløper og skiløper i VIF, skriver dette om et besøk
derfra i år:
For kort tid sida var jeg så heldig å være med på en befaring i disse kjellerlokalene,
der alt fortsatt står som den gangen det var produksjon av skismøring her. Det burde jo
være aktuelt å stille ut disse maskinene og redskapene på et skimuseum! - I alle fall må
de ikke bli ødelagt om OBOS noen gang får anledning til å rive ned disse siste, gamle
industrilokalene på Vålerenga. Dette er verdt å ta vare på!
De som leier lokalene av OBOS nå, har kjøpt de gamle treindustrimaskinene av forrige
eier, og vil fortsatt ha noe treproduksjon her, gjerne i samarbeid med lokale krefter.
Besøket i kjelleren gjorde jeg sammen med en gammel orienteringskamerat, Lasse
Halvorsen, og Thor Gotaas, idrettshistorikeren og forfatteren av boka om “5-mila” og
mange andre interessante idrettshistoriske bøker. Thor var fyr og flamme! Han ville
gjøre en innsats for å ta vare på dette produksjonsmiljøet, på et eller annet vis.
Vil du lese mer om produksjon av Bratlie Skismøring kan du gå inn i Vålerenga
Historielags fine og grundige artikkel i «MER GAMMELT ENN NYTT» - Nr.1 - 2013,
side 10, med «Tippen» Johansen på forsida.
Her finner du mer om Hans Olsen Oset – skismøringskokeren i Etterstadgata 4.
http://www.valerenga.org/mgen/1_2013.pdf
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Finn Hauger
til minne
Finn Hauger døde 30. juni, 86 år gammel.
En bauta i Oslo-idretten er nå borte.
I 20 år var Finn ansatt i Oslo idrettskrets,
de siste 11 år som general-sekretær. I
1994 gikk han av med pensjon. Før han
ble ansatt i kretsen, var Finn i fem år
medlem i idrettskretsens styre. Finn var i
flere år
styreformann i Oslo Bedriftsidrettskrets
og som vanlig styremedlem.
Hans kompetanse, kontaktnett og personlighet var sentrale elementer da idrettskretsen forberedte og bygget Ekeberg
Idrettshall og administrasjonsbygg. Finn
var innehaver av idrettskretsens hederspokal.
Finn ble født på Vålerenga. Sin idrettskarrière startet Finn som
fotballspiller i Vålerengens Idrettsforening i 1945, med kretsmesterskap i småguttklassen samme året. Finn var aktiv i
både hopp og langrenn
gjennom barne- og ungdomsårene. Som
18-åring ble han valgt inn i
juniorkomiteen.
I 1952 ble Finn valgt til foreningens
hovedstyre, hvor han satt i to

perioder. Finns stilling i
Oslo Idrettskrets begrenset hans muligheter til
å påta seg mer sentrale
verv i VIF, men hans
engasjement ble jevnlig
benyttet der det var
mulig, i valgkomiteen,
lovkomiteen, i styret i
Tippens Fond og i VIFs
75-års jubileumskomité
i 1988.
I foreningens Aldermannsliga, var Finn
Oldermann i seks år,
blant annet
under ligaens 75-års
jubileum i 2006. I 2011
ble Finn utnevnt til
«Æresoldermann».
Finn var En Helstøpt
Hedersmann. Han ble
hørt med stor respekt. I
vår idrettsforening er det
mange som har lært mye Finn Hauger ble utnevnt til Æresoldermann på Aldermannsligaens 85
om idrettens organisasårs jubileum i 2011.
jon, oppgaver og ansvar
av Finn.
Våre tanker går til Finns kone Berit,og til
barn og barnebarn.

Odd Syversen, Jan Hellerud, Svein
Larsen, Geir Kristiansen, Truls Gerhardsen, Tom Krøning, Arild Langaas
og Jan Fredrik Sønsteby

Tom A. Schanke til minne
Så har Tom forlatt oss. Denne uoppslitelige «kulesprøyte» av gode — og ikke så
gode— innfall og ideer.
Tom ble 77 år og var hele livet opptatt av
idretten på de fleste plan. Hans
engasjement for norsk fotball med sine
utallige forslag til forbundstinget bl.a.
om straffespark-konkurranse ved uavgjort resultat, seriesystemet
etc etc, vil bli husket — tildels med fortvilelse. At engasjementet var ekte, var
det ingen som betvilte!
Tom hadde et spesielt forhold til
Vålerenga — og vi til han. I en periode
på 70-tallet ble han ansatt som "dirrrektør" (med mange r-er!) for å trekke
maksimalt antall tilskuere til Bislett-nota.
Han greide det ved hjelp av datidens
kjendiser og politikere som han fikk med
på det meste. Ja, til og med kong Olav
fikk han til å overvære en av våre seriekamper, noe kongen aldri hadde gledet
noen klubb med tidligere.

Innimellom var
han også politiker og i 1981
stiftet han sitt
eget parti og stilte
liste i Oslo med
såvel Tippen som
Henger'n nominert til passende
ministerposter!
Toms største innsats for norsk
idrett, var alt i alt,
hans enestående
og
tidkrevende arbeide som idrettshistoriker, med utgi- Tom A. Schanke i ekte leikegrind på Bislett sammen med Bjørn «Stutum» Sand og Jahn
velsen av idrettens Teigen ca 1983. Foto: Victor Bjelgerud.
historie gjennom
150 år, i fire store
telige pågangsmot. En fargeklatt som vil
bind. Vi vil huske Tom for hans slagkraf- bli savnet av mange i VIF.
tige replikk, hans entusiasme og uoppsliJan Hellerud

VÅLERENGGUTTEN 1 5

Returadr.:
Vålerengens IF,
Pb. 6576
Etterstad,
0607 Oslo

Rørleggermester
Roar Andersen
Telefon 67 90 34 76, og 901 05 740, epost: roar@tanga.no
Eller Håkon 959 79 226, epost: haakon@tanga.no

Nettsted: www.tanga.no
Partner
Vålerenga Fotball Elite

