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Leder

Så er vinteren her igjen, snøen har
lagt seg og vi har passert første
søndag i advent.
Dette er årets siste lokalblad, og
dermed også vårt «Julenummer».

Med advent kommer også
juletradisjonene. Julegudstjenester
og julekonserter, se oversikt her i
bladet.
Skalstad landhandel holder åpent,
og har juletresalg. (Se omtale på
siste siden)

Med vinteren kommer også World
Cup, som vi har stor omtale av her
i bladet. Mer  informasjon om
World Cup kommer i januarutgaven.
Se ellers internett: www.konnerud.no

Internett / serverløsningen hvor abonnenter kan
hente ut artikler og bestille bilder er fortsatt under
arbeid.
Når den er klar, vil den komme på internettsiden:
www.konnerud.no/lokalblad.

Til slutt vil jeg, på vegne av alle oss i redaksjonen,
få ønske alle våre lesere en riktig god jul og et godt
nytt år.

Vennlig hilsen
Bjarne Jullum

redaktør
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Tekst og foto: Ole Kr Mortensen

Nok en gang kunne Det Dramatiske
Selskap, teatergruppa i Skoger
historielag, innkassere suksess for sitt
teater. Situasjonskomedien
«Pensjonsalder ingen hindring» som
ble framført under årets
Rønnehuedag inne på Vestskogen, ble
vist i Drammens Teater 8. september.
Det var lederen i Aksjonsgruppa 2004
for bedre eldreomsorg, Odd Olsen.,
som hadde engasjert tearergruppa til
en forestilling  i Drammens Teater 8.
september. Han sørget for  at busser
hentet pleietrengende på byens
institusjoner  og inviterte alle til
denne festforestillingen for å vise at
aksjonen ikke bare er en
sutrebevegelse, men også bruker
humor for å nå sine mål.

Suksess i Drammen
Teater

Tekst og foto: Jan-Olav Walding

I år hadde Magnolia Jazzband konsert
i Konnerud kirke sammen med
kirkens eget barnegospelkor.
Spenningen var stor for begge parter
da øvingen sammen kun hadde
foregått noen få timer.
Magnolia åpnet konserten og spilte
stort sett kjente låter i sin
karakteristiske New Orleans stil. Så
slapp barnegospel til under ledelse av
Åse Marit og Ted. Med kroppslige
rytmebevegelser understreket barna
takten og innholdet i sangene.
Samspillet med Magnolia var meget
bra og det ble stor applaus etter hver
sang. Barnegospel hadde også egen
solist. Magnolia avsluttet konserten
med et ekstranummer og med stor
applaus til et lydhørt publikum som

ønsket dem velkommen tilbake.
Lederen for Magnolia så frem til et
nytt samarbeid med barnegospel
neste år. Publikumstilstrømningen var
større i fjor så det er å håpe at
publikum kan slutte bedre opp om et
så sjeldent arrangement på Konnerud.

Magnolia Jazzband
og Konnerud
barnegospel.
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Tekst og foto: Jørgen Jørgensen

Soldogg.
Vi har tidligere presentert vakre
blomster, denne gang skal vi ta for oss
noen mindre pene blomster med
dårlig oppførsel.
Vi sikter her til våre kjøttetende
planter som er rikt representert i vårt
nærområde. Vi har tre grupper av
kjøttetende planter i Norge og alle
finnes i vårt miljø. Det er Soldogg,
Tettegress og Blærerot, alle trives i

fuktig miljø. Vi starter med Soldogg
som finnes på myr. Selv ser jeg dem
ofte på høyre side av stien fra Dalen
parkering ved Villmarkshuset og inn
til Skjoldhytta. Det finnes en del myr i
dette område, men man må stoppe
opp og studere området før man får
øye på blomsten, den er ikke så stor,
men har du først sett den så finner du
den ofte igjen. Planten ligger helt flatt
på myra og det er de røde stilkene og
fangarmene man ser, blomsten er hvit
og knøtt liten. Myrene er ofte
næringsfattige og planten trenger
derfor et tilskudd av nitrogen og
proteiner. Plantens runde blader er
forsynt med fangarmer og ligger flatt
mot bakken. Bladene er forsynt med
et glinsende klebrig stoff. Små
insekter henger fast i dette og under
kampen for å komme løs blir de mer
og mer klint inn i dette stoffet og
omkommer av kvelning eller
utmattelse. Under basketaket lukker
bladet og fangarmene seg rundt byttet
og planten utskiller enzymer som
nedbryter insektet. Men du må helt
ned på kne for å se dette. Det er

mange som har latt seg fascinere, og
det er laget romaner og film om
kjøttetende planter. For mange år
siden hørte vi radio hørespill på NRK,
I trifidenes dager, av John Wyndham.
Som mange andre planter ble også
soldogg brukt som medisinplante i
tidligere tider. Det ble f.eks. laget en
blanding av soldogg og sprit. Denne
blanding skulle fordrive alle
sykdommer. Man skulle drikke så
mye som man kunne snappe i seg i en
slurk, derav det tyske uttrykket
«snaps»

Tettegress.
Tettegress er også en kjøttetende
plante, men den er mer passiv enn
soldogg. Planten har en liten blå
blomst på stilk. Bladene er lyse
grønne og ligger flatt mot bakken.
Bladene har samme klebrige og
nedbrytende sekret som vi finner hos
soldogg, men det er ingen fangarmer
og bladene lukker seg ikke rundt
byttet. Ellers er prinsippet det samme,
insektet nedbrytes og planten opptar
næringen som et hyggelig
kosttilskudd.

Ville blomster på
Konnerud og i
Skoger

Vi fortsetter her vår serie om
ville blomster på Konnerud og
i Skoger. Denne gangen
handler det om kjøttetende og
andre morderiske planter.

Soldogg på myra.

Soldoggblad med lite insekt.
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Tettegress skal ha vært mye brukt til
fortykning av melk. Man skulle legge
blader av tettegress i bunnen av et kar
og helle nymelket varm melk over.
Etter noen dager ble melken tett og
seig, den skilte seg ikke så lett.

Tettegress ser jeg ofte i vårt område, i
skogen mellom Baklia og
Inntaksdammen. Dessuten på stien
rundt Bremsedammen.

Blærerot.
Blærerot er en vannplante vi  finner i
våre tjern. Planten har små blek gule
blomster, den flyter i vannet uten rot
forankret i bunnlaget.
Det som er spesielt er at planten har
masser av små nesten gjennomsiktige
fangstblærer på stilken.
Fangstblærene er forsynt med et lite
lokk. Ved den minste berøring av
vanninsekter smekker lokket opp, det
dannes et undertrykk og derved
suges insektet inn i fangstblæren. Her
blir det kvalt, oppløst og absorbert av
planten.

Tjæreblom.
Tjæreblom er ingen kjøttetende
plante, den tilhører nellikfamilien,
men den fanger insekter på samme
lure måten som de kjøttetende. Man

kan vel kalle det for «fluefanger
metoden» tidligere fikk man kjøpt
fluefangere som besto av en lang
remse med et klebrig stoff hvor fluene
satte seg fast og gikk en langsom død
i møte. Tjæreblomst har et
tjæreliknende og klebrig stoff på
stilken rett under blomsten. Her fester
insekter seg og kommer ikke løs igjen.
Man antar at det er for å unngå at
insekter skal komme fram til
blomstens nektar. Dette gjelder
insekter som likevel ikke ville være i
stand til å bestøve blomstene.
Tjæreblomst ser vi ofte i vårt
lokalmiljø og den blomstrer tidlig på
sommeren. Oppe under slagg
haugene ved Konnerudkollen er det
ofte helt rødt av tjæreblomster. Det er
meget få blomster som tåler så mye
mineraler og tungmetaller i jorden
som tjæreblomsten, den blir ikke uten
grunn også kalt for gruveblomst.

Tettegress

Tettegressblad med insekter.

Tjæreblomst med insekter. Nærbilde av insekter på tjæreblomst.
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Tekst og foto: Bjarne Jullum

Flere utbygginger
Hallermoen skole ble bygget i 1974.
Fra begynnelsen var det kun 1. til 4.
klasse. men  på grunn av økende
boligutbygging på Konnerud måtte
de ta inn både 5. og 6. klassinger etter
hvert.

I 1978 ble skolen bygget ut med plass
til ni klasser. Det ble også bygget
sløydsal, gymsal og
heimkunnskapslokaler.

I 1993 ble skolen bygget ut til 12
klasser, pluss SFO og barnehage.

I 1997 ble det bygget enda et tilbygg
med to klasserom nedover mot
Blåbærtopppen barnehage. Da ble
også personalavdelingen utvidet.

I 2004 åpnet Mediateket, skolens nye
bibliotek.
Hallermoen skole hadde høytidelig
åpning av biblioteket den
20.september 2004.
Alle elevrådsrepresentantene var til
stede. De hadde også besøk fra
hovedbiblioteket. Rektor orienterte
om endringene. Sølvi Tellefsen fra
hovedbiblioteket holdt en liten tale og
overrakte Leseløven i gave. Leseløven
har senere fått navnet NICCO. Han
bor på Mediateket.

Alle skolens bøker er blitt lagt inn på
data. Skolen har i tillegg fått mange
nye titler i hyllene, og de er særlig
fornøyde med å ha utvidet kategorien
”Lettlest”- bøker betraktelig.

Hallermoen skole
30 år.

Fredag 5. november feiret
Hallermoen sitt 30.
årsjubileum med fest på
skolen. Først var alle elever
samlet i gymsalen til felles
fest med underholdning og
allsang. Deretter fortsatte
feiringen på hvert klassetrinn
med brus og kaker.



Side 7Lokalbladet for Konnerud og Skoger

Servicetilbud Foreninger Idrett Historie Kultur Næringsliv

Bibliotek- avdelingen har gjennomgått
en liten ommøblering, og de føler nå
at biblioteket sammen med data-
seksjonen og video- kroken fungerer
bedre enn den har gjort tidligere.

Mediateket rommer også en
kunstutstilling. Hver måned velges
”månedens bilde” – to elevarbeider
fra hvert mellomtrinn – som stilles ut i
”sofakroken”. Småtrinnet stiller ut
utvalgte arbeider på trappeveggen.

Skoleelevene er begeistret. De er
kjempeivrige lånere. Klassene deltar
nå i høst i ulike leseprosjekt, og
utlånet av bøker er helt utrolig. Straks
før høstferien ble over 100 bøker
utlånt i løpet av to skoletimer. Skolen
håper  at låne- og dermed
leseinteressen holder seg – biblioteket
kan dermed være med på å styrke
lesingen.

Bibliotekavdelingen av Mediateket
skal også hjelpe de forskjellige
trinnene med passende stoff til temaer

og prosjekter de måtte jobbe med.
Skolen håper at Mediateket skal bli en
aktiv arbeidsplass for elevene. De kan
benytte bøker, data og video under
læringen. Skolen ønsker også at nytt
bibliotek skal bidra til økt lesing.

Priser
Skolen fikk "Drammen kommunes
Arbeidsmiljøpris" i 1994, og Drammen
kommunes "Pris for god byggeskikk"
i 1998.

I skoleåret 2004/ 2005 går det 412
elever på skolen fordelt på syv trinn.
I skolefritidsordningen er det 114
barn. Det er 32 ansatte i skolen, og 10
ansatte i skolefritidsordningen.

Fest i to dager
30 års feiringen begynte på onsdag
03.11.04 med en egen feiring kun for
foreldre og familie. Denne feiringen
bestod av ulike aktiviteter som
salgsboder, skuespill ol.

Fredag 5. november fortsatte
Hallermoen sitt 30. årsjubileum med
fest på skolen. Først var alle elever
samlet i gymsalen til felles fest med
underholdning og allsang. Deretter
fortsatte feiringen på hvert klassetrinn
med brus og kaker.

Fellesamlingen begynte med at rektor
holdt en tale, og deretter sang alle
elevene bursdagsangen. Rektor
fortsatte med å si at i alle bursdager er
det noen overraskelser, og den første
overraskelsen var opptreden av bla.
Thomas Killigitto.

Deretter ble det mere allsang, og den
første sangen var en gave fra elevene
til skolen: Elevene hadde laget en
egen bursdagsang hvor hvert
klassetrinn hadde laget et vers hver.
Til slutt var det fremføring av
Konnerudsangen.
Forestillingen ble avsluttet med
"Dragshow" av lærerene.
Etter at fellessamlingen i gymsalen
var ferdig fortsatte bursdagsfeiringen
på hvert klassetrinn med brus og
kaker.

For mer info om skolen se:
www.hallermoen.net
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Tekst: Bjarne Jullum

I Villmarkshuset treffer vi jeger og
fiskeforeningens leder Ole
Rummelhoff.

Kan du si litt generelt om hva
foreningen driver med?
Det er å tilrettelegge, fiske, friluft og
jaktmuligheter for medlemmer og
befolkningen i nærmiljøet.

Vi har en formålsparagraf:
«Knytte jegere, fiskere og andre
interesserte sammen, for i felles
arbeide å verne om viltets og fiskens
leveområder samt ved positive tiltak
øke vilt- og fiskebestanden i
nærområdet.
Arbeide for fremme av human jakt og
fiske
Arbeide for fremme av ansvarsbevisst
ferdsel i skog og mark
Drive opplysningsarbeid vedrørende
gjeldende lover og regler for landets
jakt, fiske og friluftsliv.
Drive opplæringsarbeid for riktig
bruk av våpen og sportsfiskeredskap.
Drive aktivt arbeide for
kvalitetsbedring av våre jakthunder.»

Vi samarbeider med kommunen og
grunneierne slik at tilbudet skal bli
best mulig. Det er viktig å få med at vi

også gjør en masse arbeid som den
vanlige mann kanskje ikke tenker
over når de går på tur. Du leser
plakater, og du ser ikke mye søppel,
for det er det vi som plukker opp.

Underavdelinger
Konnerud Jeger og Fiskeforening
består av flere underavdelinger /
utvalg, kan du si litt om de ulike
utvalgene?

Fiskeutvalget
Fiskestellutvalget har ansvaret for alle
fiskevannene rundt her.
Har dere ansvaret for å holde disse
fiskevannene i orden?
Ja, Det er fiskeutvalget som styrer
med det. Fiskeutvalget forvalter
Svensedammen, Stordammen,
Steglevann, Ormtjærn, Stegla,
Sagdammen og Bremsa. For å holde
disse vannene i orden driver vi
kultiveringsarbeid, kalker når det er
nødvendig, vi tar vannprøver mange
ganger i løpet av sommeren, setter ut
fisk for bort i mot 20.000 kroner i året.
Det er stor fin ørret som vi setter ut i

Konnerud Jeger
og Fiskeforening

Når du sitter og ser utover
Stegla eller Sagdammen, eller
du går på ski innover i den
fine Konnerudmarka, tenker
du da noen gang på alt det
dugnadsarbeidet som gjøres
for å holde disse naturperlene
i orden?

Lokalbladet har besøkt
Konnerud Jeger og
Fiskeforening som forvalter
disse vannene og
naturområdene rundt.

Ole Rummelhoff. Foto: Bjarne Jullum

Sagdammen. Foto: Bjarne Jullum
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vannene som folk kan fiske. I høst har
vi satt ut 700 - 800 ørret på 400 gram.
Det gjør vi hvert år og det er jo
kjempefin fisk. Det er veldig bra
vannkvalitet i alle vannene rundt her,
fordi det er veldig kalkholdig fjell her.
Vi selger fiskekort slik at dette går i
ballanse økonomisk. Vi rydder
fiskeplasser rundt om slik at folk kan
fiske og arrangerer fiskekonkurranser.
Det kan være mange mennesker på
disse og det er kjempetrivelig.
Den største fisken i år en tatt på
Sagdammen. Det var en ørret på 1,9
kilo.
Vi arrangerer også havfisketurer og
andre fiskekonkurranser. Det blir
arrangert 3 - 4 fiskekonkurranser her
på Konnerud hvert år. Det kan være
50 - 60 deltagere. Folk har med seg
familien og så griller vi litt.
Er det noe krav om å være medlem?
Nei, men du skal bo eller ha
tilknytning til Konnerud. Dette
gjelder ikke for ungdom, da kan alle
være med. Ungdom inntil 25 år ingen
krav.
Vi tar gjerne i mot flerre medlemmer,
og da ungdom spesielt.

Jaktutvalget
Alt med viltstellarbeid,
hovedansvaret for jegeropplæring,
jaktfadderordning. Teller dyr, holder
oppsyn med bestanden.
Under jaktutvalget sorterer alt som
har med viltstellarbeid å gjøre.
Derunder så sorterer jo
jegeropplæring. Jaktutvalget har også
noe som heter jaktfadderordning.
Jaktfadderordning, hva er det?
Det er et tilbud til de som ønsker å bli
jegere og er gamle nok til å være med
på opplæring. Det fungerer slik at de
erfarne jegerne i foreningen har satt
seg opp på en liste. Det går ann å
ringe til dem og få være med på jakt.
Det er en fin måte å lære på, å få være
med å se. Du lærer deg respekten for
dyret. Poenget er ikke å felle mest
mulig, men å se hva dyret er for noe.
Vi har med mange ungdommer ut om
sommeren når det ikke er jakt, hvor vi
bare sitter å ser på dyret. For å lære og

oppservere og se. Det gjør at den
dagen du skal på jakt så vet du hva
du skyter på. Du blir ganske stresset
som uerfaren jeger når du sikter på
viltet.
Kan dere jakte så mye dere vil?
Nei, dette er regulert. Hva du kan
skyte er regulert av direktoratet for
naturforvaltning sammen med
grunneiere. Det blir satt opp en kvote
ut i fra hva vi er med på, og hva vi
oppkrevere i terrenget. Vi melder inn
hva vi ser og hva vi skyter. På
bakgrunn av det blir det beregnet hva
vi kan skytet uten at vi skyter ned
bestanden. For bestanden må være
bærekraftig.
Er jaktutvalget er med på å telle dyr
og bestemme hvor mye dere kan ta?
Hvor mye vi kan ta er bestemt høyere
opp, men jaktutvalget sender
rapporter, og ut i fra det så blir det
beregnet hva vi kan skyte. Da selger
vi et visst antall jaktkort slik at vi vet
at vi har en hvis kontroll på det. For
eks. på rådyrjakt så er det lov til å
skyte et bestemt antall, og da selger vi
et kort for hvert dyr som kan skytes.

Da kan du ikke skyte mere enn et dyr.
Et kort pr. dyr.
Det er også et krav at du skal ha
godkjent hund. og det tar jaktutvalget
seg av og godkjenner og sørger for at
alt dette foregår i ordnede former.
Vi arrangerer også konkurranser, for
eks. jaktsti som går på mye teori.
Det er Jeger og fiskeforeningen som
leier terrenget her da?
Ja det er det. Jaktutvalget kan styre alt
som foregår i terrenget slik at vi har
full kontroll på at det blir gjort på en
ordentlig måte.
Jeg tror ikke den vanlige turgåere på
Konnerud har møtt mange jegere i
skogen. Vi er ikke i nærheten av stier
og slikt. Og jaktutvalget har bestemt
at her er det ikke lov å jakte med rifle.
Hvorfor ikke rifle?
Fordi at den går langt. Et hagleskudd
går 200 - 300 meter, mens et
rifleskudd går så lagt at du kan treffe
andre utenfor det området du skyter i.
Jaktutvalget er ute om sommeren og
sitter i grålysningen for å se på dyr
der vi vet at de trekker for å telle og
holde oppsyn med bestanden.

Stegla. Foto: Thor Henning Wegener
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Utdanningsgruppa
Utdanningsgruppa er en
undergruppe av jaktutvalget.
Utdanningsgruppa arrangerer
jegerprøver og hund / sau
dressurkurs. Jegerprøve er noe som
alle jegere er nødt til å gjennomføre.
Det er et krav som myndigheter setter.
Hva er  hund / sau dressur?
Det er et tilbud til alle som har
jakthunder, et dressurkurs som lærer
hunden å forholde seg til sau. Det er
et krav fra grunneiere at du har en
hund som ikke løper etter sau. I
Drammensområdet er det bare vi som
driver med hund / sau dressurkurs.
Det er et krav å ha dette kurset
dersom du skal jakte med hund. Du
får ikke lov å jakte i terrenget her
oppe hvis du ikke har sauegodkjent
hund.
Dere arrangerer skytedager også?
Vi har skytedager på skytebanen, og
da er det folk med fra de som driver
med jegerprøveopplæring. De
instruerer skyting spesielt for
ungdommen.
Det å bli jeger er ikke bare å kjøpe seg
grønn dress og børse og gå i skogen.
Det at ungdommen får opplæring
synes vi er betryggende.
Så er vi på duejakt eller kråkejakt med
ungdomsgruppa om høsten, og da
lærer vi dem hvordan de skal
behandle våpen og aldri peke hit og
dit osv.
Det har aldri vært jaktulykker i
Konnerud Jeger og Fiskeforening. Det
tror vi er fordi vi er ganske strenge på
det med sikkerhet.
Vi er veldig nøye, og er det folk som
vi mener ikke er skikket så får de ikke
adgang til jaktterrenget her, og heller
ikke være medlem.

Ungdomsgruppa
Det å formidle at vi har et tilbud til
ungdommen er viktig, det er
fremtiden til foreningen.
Ungdomsgruppa har møte i
Villmarkshuset annen hver tirsdag.
Det er et av tilbudene til
ungdomsgruppa. På vinteren skjer det
ikke veldig mye, det vil si det skjer jo

jakt og fiske da også. Møtene på
kveldene er for å lage et miljø. Vi
prøver å ha huset åpent, så kan de
skyte litt med luftgevær og se noen
jaktfilmer. Vi pleier også å ha noen
temakvelder. Det kan være slaktekurs,
det kan være kart og kompass. Ellers
så er jo alle ungdommene med på jakt
i helgene, og de er med på fisketurer.
Dere satser sterkt på ungdommen?
Ja, ungdom er viktig, det er jo
fremtiden i alle foreninger. Vi jobber
for å ha en sterk ungdomsgruppe
Dere arrangerer kanskje
overnattingsturer og liknende da?
Ja, massevis.

Hytteutvalget
Foreningen har hytte på Sagdammen
som medlemmene kan benytte seg av
og benytte så mye de vil. Det er et
medlemstilbud og det er en egen
gruppe som holder den i orden,
sørger for at det er ved og at den hele
tiden er klar til bruk. Det er et veldig
fint tilbud.
Hytteutvalget styrer kun med den
hytta

Er det Jeger og fiskeforeningen som
eier denne hytta?
Nei, det er Selvik Brug som eier hytta.
Jeger og fiskeforeningen forvalter
Sagdammen og området rundt, og vi
har en gammel avtale om at vi bruker
hytta.

Huskomité.
Huskomitéen har ansvaret for
Villmarkshuset, som leies ut til bla.
selskaper. Huset lånes ut gratis til
pensjonistforeningen midt i uka.
Ellers er det åpne dager i
Villmarkshuset på sommeren med
grilling, natursti, mm.
Det å administrere dette huset og
sørge for at det er i orden er jo en
kjempejobb, og her er det utleid hver
fredag og lørdag hele året.
Dere skal få nye møbler hører jeg?
Ja, benkene byttes ut med stoler.
Huset leies ut til mange fine selskaper,
og da er det bedre å sitte på stoler enn
på benker uten rygg.

Stegla. Foto: Thor Henning Wegener
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Åpen dag
På sommeren har vi noen åpne dager
her som vi kaller for familiedager. Det
er for å markedsføre oss litt ut mot
lokalbefolkningen og fortelle litt om
hva vi driver med og hvem vi er. Så
da er det mange forskjellige
arrangementer her oppe, vi står å
griller vilt og deler ut viltkjøtt. Dette
er dyr som vi har skutt selv. Det
koster ingen ting, og her har vi
fiskedam og hesteridning og masse
andre ting som har med det vi driver
med å gjøre. Natursti, det var 200
unger som gikk natursti nå i sommer.
Vi vil jo gjerne at Konneruds
befolkning bruker oss mye mere.
Dersom det er noe vi kan samarbeide
med befolkningen om så er det
kjempefint.
Vi synes det er viktig å fortelle at vi
har et tilbud til ungdom som liker å
ferdes i skog og natur og er
friluftsinteressert.
Da kommer det mye folk, og de
trenger ikke å være medlemmer en
gang. De melder seg på og så går de
en løype i skogen her.  Og da har vi,
med tillatelse fra grunneier og politi,
rigget til en løype hvor de skyter på
litt leirduer og får litt teoretiske
spørsmål.
Så har vi felles jakt, hvor alle
medlemmer som vil kan møte opp. Så
deler vi inn i forskjellige jaktlag for vi
har jo terreng.

Sagdammen
Jeger og fiskeforeningen har reparert
demningen der inne også på dugnad.
I mange år var det veldig lite vann i
Sagdammen, og da betalte Selvik
Brug materialene og så stillte
foreningen med folk til å reparere
demningen, så nå er den tett og fin.
Er det dere som har satt opp disse
metallbenkene som står der?
Ja, det er oss. Men alt slikt må
klargjøres med grunneier og
kommunen først. Vi har jo møter med
dem flere ganger i året. Å spille på lag
med dem er veldig viktig.

Svensedammen
Vi sliter og jobber veldig med
Svensedammproblematikken for den
gror igjen. Vi har jobbet tusen timer
med klipping med en spesiell
slåmaskin, men det vokser opp igjen.
Der er vi i en dialog med kommunen
da de ønsker å klippe mer, men det er
for stort til å gjøre det på dugnad. Det
som direktoratet for naturforvaltning
har sagt i en rapport er at løsningen
på det der er å legge duk på bunnen
og stein oppå. Da får vi bukt med at
det gror igjen og da får vi bukt med
miljøgiftene fra tungmetallene fra
gruvedriften som ligger i grunnen.
Det koster mere penger, men det er
eneste muligheten. Vi har klippet 6 -
700 kvadratmeter som vi klippet fem
ganger og enda så vokste det bare opp
igjen. Vi klippet vel fra demningen og
oppover en 400 meter.

Stordammen
Dessverre så begynner det å gro igjen
i Stordammen og.

Til slutt, kan du si litt generelt om
foreningen?
Det er 54 mennesker som har verv i
Konnerud Jeger og fisk. Som jobber
aktivt i gjennom hele året. Som er
med i de forskjellige utvalgene. Det er
ganske mange og det er en betydelig
dugnadsinnsats. Pluss at det er mange
medlemmer som også er flinke til å
være med på dugnader.
Styret består av en fra hvert utvalg
pluss kasserer og sekretær.
Hvor mange medlemmer er det her?
Vi er ca. 190 medlemmer
Hvor gammel er foreningen, når ble
den stiftet?
Den ble stiftet i 1951.

For mere info, se:
http://www.konnerud.no/kjff

Stegla. Foto: Thor Henning Wegener
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Tekst. Bjarne Jullum

Veslemøy Solberg og Sven Ohrvik er
to av Norges mest profilerte og
populære viseartister, og feirer i år 10-
årsjubileum. Den første CD´en kom i
1994, og den het «Min unge sang».

Det var Halldis Moren Vesaas sine
tekster, som Veslemøy og Sven skrev
musikk til. Senere har det blitt flere
CD´er, og i år gav de ut CD´en
«Løvehjerte» som har fått strålende
kritikker.

Vi velger å starte intervjuet 15 år
tilbake, og det var i Bergen hvor
Veslemøy utdannet seg til
siviløkonom.

Bergen
Du gikk på handelshøyskolen,
Veslemøy, var det her det begynte?
Ja, jeg har jo alltid sunget, men på
handelshøyskolen fikk vi anledning
til å prøve ut ting. Jeg var dirigent for
kor, jeg arrangerte, jeg skrev tekster
og skrev musikk, og var skuespiller
og sanger. Og så var jeg med i oktett, i
band og i styre og stell, så det var
nesten en slags kulturskole.

Hva med skolearbeidet?
Vi nipugga før eksamen, og det
fungerte ikke så aller verst det.

Når gjorde du din første profesjonelle
jobb?
Det første profesjonelle jeg gjorde var
med Ole Paus i 1991. Det var i revyen
«Norge mitt Norge» hvor jeg gjorde
parodier på Sissel Kyrkjebø m.m.

Var revyen med Ole Paus
springbrettet?
Ja, det var det. Da skjønte jeg at det
gikk an å leve av dette, og så traff jeg
jo Sven også da.

Sven Ohrvik er pianist, orkesterleder,
komponist og arrangør. Han har
tidligere jobbet som organist, vært
musikalsk arrangør ved flere revyer
bla. med Ole Paus. Han har også vært
orkesterleder i NRK. Han har vært
musikalsk arrangør ved en rekke tv-
produksjoner både i NRK, TV2 og
TV3.
Sven Ohrvik var musikalsk ansvarlig
for «To rustne herrer» med Ole Paus
og Jonas Fjeld, og «To rustne herrer rir
igjen» hvor også Veslemøy Solberg
var med.

Intervju med
Veslemøy Solberg
og Sven Ohrvik

Torsdag 28. oktober fremsto
Konnerud skole anno 1905. Det
var filminnspilling i anledning
Veslemøy Solberg, Sven Ohrvik
og Torbjørn Pettersens revy
«Drammen i våre hjerter»
som har premiere 3. mars
2005 kl.19.05. Det filmes flere
slike filmsnutter som skal
vises som innslag i revyen.
Lokalbladet var der for å
gjøre intervju med de to
artistene som bor her på
Konnerud.

Sven Ohrvik og Veslemøy Solberg Foto: Jarle Andersen

Sven Ohrvik og Veslemøy Solberg
Foto: Jarle Andersen
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Jeg føler meg mye lykkeligere med å
jobbe slik vi gjør nå enn da jeg sprang
fra tv-studio til tv-studio, sier Sven.

Dere har jo vært mye i NRK allikevel?
Vi har vært med i fem år i
«Antikviteter og snurrepiperier» og
sunget viser, andres viser stort sett da.
Noen av melodiene er våre egne. Det
har vært hyggelig, vi har fått mange
jobber på det, men det har også gjort
at mange folk tror at vi bare synger
gamle viser.

I 1996 etablerte Veslemøy og Sven
plateselskapet Nordicae.

Hvor mange CD´er har dere gitt ut?
Vi har gitt ut 7 - 8 CD´er med eget
materiale, 5 - 6 CD´er med egne
melodier til andres tekster, en CD
med låter fra «Snurrepiperier»

Konnerud
Dere flyttet etter hvert hit til
Konnerud, hvor lenge har dere bodd
her?
Vi flyttet hit i 1997. Det var Jonas Fjeld
som overtalte oss til å flytte hit. Første
gang vi var her syntes vi at det var
veldig langt fra Oslo, men nå trives vi
veldig godt her.

Planer fremover
Kan dere si litt om planer fremover?

Turneer
Vi skal på to turneer i høst, en turne i
Møre og Romsdal og Trøndelag.
I desember turne i Agderfylkene.
Så har vi jo mye rundt om kring her i
nærmiljøet også, alt fra viseklubber til
kulturhus, bo og servicesentere og
kirker.

Julekonserter
27. november skal vi delta i et
førjulsarrangement i Drammen
rådhus. Det er en førjulshygge like før
tenningen av julegrana. Det er et
førjulsarrangement hvor flere skal
delta, men vi har en liten avdeling der
med våre sanger.

9. desember synger vi i Fjell kirke
med kor.

12. desember synger vi I Konnerud
kirke med Konnerud musikkorps.

Vi skal også ha to små konserter på
Kiel-fergen i begynnelsen av
desember.

Julaften kl. 14.00 har vi konsert på
sykehuset  med Royal Garden
Jazzband. Sykehuspresten Tor Trydal
holder en liten andakt, og
sykehusdirektøren holder en liten
tale.
Det er veldig koselig og her kommer
det stadig flere, både pasienter,
pårørende og tidligere pasienter.

Drammen i våre hjerter
«Drammen i våre hjerter», og disse
filmopptakene, hva er dette?
Det er en Drammensrevy som skal
spilles på Studioscenen i Drammens
Teater. Det er premiere 3. mars 2005
kl. 19.05.

Se omtale neste side:

Veslemøy Solberg Foto: Jarle Andersen

Veslemøy Solberg og Sven Ohrvik Foto: Truls Løtvedt
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Revyen «Drammen i våre hjerter»

Alt som har skjedd i historien, har
liksom skjedd i Drammen og omegn.
Alt handler ikke om 1905, det er noen
drypp tilbake dit hele tiden, men det
er dagsaktuelle tekster og viser.
Vi gjør da et lite historisk tilbakeblikk
til tiden før 1905. Fra tilblivelsen og
frem til 1905 på en humoristisk måte.
Vi skal jo lage en revy som skal være
humoristisk. Disse filmopptakene, vi
tenker oss at alt som har skjedd i
verdenshistorien har foregått i
Drammen og omegn.
Vi kan ikke røpe for mye, men vi kan
si at Adam og Eva er fra Konnerud,
og Olav den Hellige døde i slaget ved
Spikkestad.
Hovedforestillingen er sketsjer,
sanger, musikalske nummer og dans
på scenen.

Så dere skal vise filmsnutter på
bakveggen på scenen da?
Ja, innimellom det andre som skjer.
Det vi gjorde i dag på Konnerud skole
var at barna skulle vise at de var barn
av 1905 og ta i mot kongen.

Har dere gjort mange slike
filmopptak?
Vi har gjort to så langt, et gjorde vi i
Solhaugen barnehage sin tømmerkoie.

Det handler om Adam og Eva
Solberg. Her er det også spilt inn en
scene om Kain og Abel Solberg.
Den andre var dagens film på
Konnerudskolen anno 1905, Kong
Haakon kommer og barna vinker.
Dette er den første og den siste av
filmscenene som skal være med.

Hvor mange filmsener blir det?
Det vil bli 19 begivenheter tatt opp på
bilder eller film. Det er viktig å få
frem at filmsnuttene bare er en liten
del av det, og at selve
hovedforestillingen er det som skjer
på scenen.

Hvor mange er dere?
I tillegg til oss to, så er det Torbjørn
Pettersen som av mange regnes som
Drammens morsomste mann.
Vi får møte Torbjørn Pettersens alter
ego «Doktor Solberg»
Du kan jo nevne at det er veldig gøy å
samarbeide med Torbjørn. Han er en

trivelig person samtidig som han er
veldig flink, og utrolig morsom å
samarbeide med.
Det blir en revy med dagsaktuelle
tekster, mye musikk og mye moro.
Dagsaktuelle revyviser. Mye
nyskrevet materiale da, som vi holder
på med å skrive.

Hvem gjør hva?
Veslemøy og Torbjørn skriver tekstene
og Sven skriver musikken.
Merete Andrea Risan er ansvarlig for
bl.a. kostymer.
Vi skal ha med et band som består av
Frøydis Grorud på saxofon og fløyte,
(Frøydis er kjent fra «Bit for bit» på
NRK og har i tillegg nettopp flyttet til
Drammen), Per Mathisen, som bor i
Sylling, på bass og Rune Arnesen på
trommer.

For mer info se:
www.nordicae.com

Veslemøy Solberg Foto: Bjarne Jullum

Filminnspilling på Konnerud skole Foto: Bjarne Jullum
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Julekonsert i Konnerud kirke
Søndag 12. desember kl. 17.00.
Medvirkende er Konnerud musikk-
korps, Svend Ohrvik og Veslemøy
Solberg.

Julekonsert i Konnerud kirke
Onsdag 15. desember kl. 19.00.
Medvirkende er Drammens Damekor
og Drammens Mannskor med solister.
Ved orgelet
Victor Riakhine.
Voksne kr. 100,- Barn gratis.

Julekonserter

Julekonsert med Attention.
Ungdommelig julekonsert med
Tensingkoret Attention i Konnerud
kirke
Søndag 19. desember kl. 19.00

Konnerud Sangkor inviterer til
julekonsert i Konnerud kirke 23.
desember kl. 22.00. I tillegg til koret
deltar også Sverre Moe.
Andakt ved Bjørn Vidar Lie.
Alle er velkommen. Fri adgang.

Vi synger julen inn i Skoger kirke
søndag 19. desember kl. 16.00.
Chorisma og Tangen barnegospel
deltar.

Foto: Thor Henning Wegener

Foto: Thor Henning Wegener
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World Cup i Drammen 2005

Tekst: Ole Kr Mortensen

Bredt samarbeid
Et bredt samarbeid er nøkkelen til den
suksessen som er skapt i gatene i
Drammen sentrum. ”Byen Vår
Drammen” er en avgjørende partner
knyttet til markedsføring og
samarbeid med det lokale næringsliv.
Arbeidet med sponsorarbeidet startet
i oktober, og på ny møtes man av en
positiv respons. Som tidligere blir
Drammen kommune en viktig
støttespiller i arbeidet med å skape en
folkefest for hele drammensregionen.

Løypa som i 2004
Den 1200 meter lange løypa, med start
og innkomst i området nedenfor
trappa på Bragernes kirke, vil være
uendret i forhold til 2004-traseen når
løperne går i gang med World Cup-
sprinten i mars 2005. Kirkegata og
Bragernes torg blir
publikumsområdene. For å sikre

Skisprinten, en
folkefest
For tredje gang ønsker
Konnerud Idrettslag vel møtt
til FIS World Cup Sprint. Alt
legges til rette for en ny, flott
skifest i Drammen sentrum
onsdag 9. mars 2005.
Rammene blir i grove trekk de
samme som har samlet 30 000
og 40 000 mennesker til
folkefest to ganger tidligere.
Opp mot 400 frivillige skal
sørge for detaljene som skal
gi det maksimale
arrangementet.

Foto: Terje Løchen

Foto:(Ukjent)
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World Cup i Drammen 2005

publikum best mulig oversikt over
utviklingen underveis, rigges det opp
to storskjermer. Programskissen viser
at finalene starter kl.15.30. Fra da vil
også millioner av TV-seere i Europa
oppleve spennende dueller og
folkehavet i Drammens gater.

Fra Lathi til Nya Ullevi
Allroundløperne som deltar i World
Cup-sprinten kommer fra Lathi til
Drammen, som avvikler det nest siste
rennet i sesongens sprint-cup.
Spenningsmomentet vil da være om
sammenlagtseiren blir avgjort i
Drammen – eller om det skal skje
under avslutnings-rennet på Nya
Ullevi i Sverige uka etter.
Allroundløperne skal for øvrig videre
fra Drammen til Oslo hvor de
tradisjonelle Holmenkoll-rennene
avvikles helga 11.-13.mars.

Munner skal mettes
Frokostbordet under 2004-
arrangementet ble en suksess. Denne
gangen satser man mot høyere mål
sammen med Cerealia Foods og AXA
frokost team. Midt inne på Bragernes
torg inviterer man til gratis frokost for
ung og gammel, og tror 3-5000
mennesker vil benytte sjansen.
Frelsesarmeen blir også en hyggelig
samarbeidspartner, og i deres hus blir
det bespisning av flere kategorier av
aktører under arrangementet. Dit
legger man også akkrediteringssentret
for utøvere, gjester, presse og
lignende.

Foto: Terje Løchen

Foto: Ole Kristian Mortensen



Side 18 Lokalbladet for Konnerud og Skoger

Servicetilbud Foreninger Idrett Historie Kultur Næringsliv

World Cup i Drammen 2005

Satser på kultur
Trøkk og stemning er et viktig
element før og under arrangementet.
Denne gangen har Konnerud IL
organisert dette som en mer integrert
del av den kommersielle aktiviteten.
Det vil gi en større helhet, men vil
også bli en økonomisk utfordring. I
planene inngår også etablering av en
scene nederst på Bragernes torg.
Dermed vil man gjøre
kulturinnslagene bedre tilgjengelig for
publikum i langt større grad enn
tidligere.

Leder av organisasjonskomiteen
Geirr Kihle,
tlf. 909 21 114,
e-post: worldcup@konnerud.no

Rennleder Pål Eskerud,
tlf. 901 49 690,
e-post: pe@focus.no

Markedsføring Per Øyvind Mørk,
Byen Vår Drammen,
tlf. 32 26 4201/916 21 519,
e-mail: per-oyvind.mork@bvd.no

Presse- og informasjonsansvarlig:
Ole Kr Mortensen.
tlf. 971 52 949,
e-mail: olekm@online.no

Scandinavien Tour
-Dette kan bli en svær utfordring, og
det er en solid anerkjennelse av den
jobben vi gjør at Konnerud og
Drammen er med i bildet på
planstadighet.
Dette er kommentaren fra leder av
organisasjonskomiteen for FIS World
Cup Sprint 2005, Geirr Kihle, da
nyheten om en mulig Scandinavien
Tour i langrenn ble sluppet på
Beitostølen.

Ideen om at langrennsverdenen skal
få sin Tour a la det sykkerytterne har i
Frankrike er tidligere lanserte som en
flyveidee. Under Beitostølen hvor
deler av organisasjonskomiteen for
vinterens sprint i Drammen var å
tilstede, kunne representanter for
Norges Skiforbund fortelle til
Drammens Tidende og Aftenposten at
ideen nå er konkretisert til et prosjekt
i det internasjonale skiforbundet (FIS),
og at det nå skal jobbes konkret med
saken mot et forslag som kan bli et
opplegg – sannsynligvis på vårparten
i 2007.
Kort fortalt er dette et
langrennsopplegg som skal
arrangeres i løpet av en uke med to
helger inkludert. Vegard Ulvang,
medlem i langrennutvalget i FIS og

Hermod Bjørkestøl i Norges
Skiforbund (NSF) har disse tankene
om løpsavviklingen: Sprint knyttet til
Vasaloppet og selveste Vasaloppet
lørdag/søndag, Falun og sprint i
Sverige tirsdag/onsdag, sprint i
Drammen på torsdag og avslutning i
Holmenkollen lørdag. Som man ser
blir det her en sann utfordring med så
vel sprint som solide milløp.
Parallelt med opplegget i Skandinavia
jobbes det også med et tilsvarende
opplegg hvor de øvrige skinasjonene i
Europa blir involvert.

Meget realistisk
Hvor realistisk er mulighetene for at
dette blir noe av. Spørsmålet går til
Geirr Kihle.

Foto: Ole Kristian Mortensen
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World Cup i Drammen 2005

Dette kommer. Det er så positive
signaler knyttet til denne ideen, blant
annet fra Jürg Capol som renndirektør
i FIS, at jeg er overbevist om at denne
nyvinningen på arrangørsiden vil bli
en realitet. For Konnerud IL og
Drammen er det selvsagt en
tillitserklæring at vi er inne i bildet
som arrangør på dette stadiet. Det kan
ikke tolkes annerledes enn at FIS og
NSF mener vi gjør en solid jobb som
arrangør av sprinten.
Som kjent har vi fått tilkjent
sprintrenn til og med 2006, og det er
vel mest realistisk å tro at
Skandinavian Tour kommer i 2007.
Dermed ligger det an til nye og
utrolige utfordringer for alle oss som
samarbeider om sprinten i Drammen,
sier Kihle.

Hvilken nytte hadde World Cups
organisasjonskomite av oppholdet
under Beitosprinten?

Under renn som på Beitostølen møter
vi representanter for størsteparten av
ski-Norge, vi møter aktørene bak et
profesjonelt arrangement, vi treffer
mediene og sponsorene som er aktive
samarbeidspartnere for enhver
skiarrangør. Også denne gangen ble
Beitostølen en viktig arena for oss,
med tanke på nye impulser og ideer,
kontakt med viktige kontaktpersoner
– og at vi markedsførte sprinten i
Drammen 9. mars., sier Geirr Kihle
som sier at man ble spesielt engasjert i
NRKs flygende kamera. Det bidrar til
å bedre publikums totaloversikt i
utviklingen av rennet, og gi mer
spenning og trøkk. Nå vil det bli
vurdert om dette er noe for Drammen
– sammen med de øvrige impulsene
man tok med seg fra Beitosprinten og
skiskytterrennene der.

Foto: Morten B. Henriksen

Foto: Birgitte Simensen Berg



Side 20 Lokalbladet for Konnerud og Skoger

Servicetilbud Foreninger Idrett Historie Kultur Næringsliv

Tekst og foto: Bjarne Jullum

Har dere disse møtene fast hele året?
Vi følger skoleåret. Fra høsten og ut
mai.

Dere har vært flere steder, har jeg
hørt?
Vi startet her på Konnerudskolen, og
var her i mange år. Senere har vi vært
i grendehuset i Djupdalen, og i
Konnerud kirke. I de tre siste årene
har vi vært i kinoen / bydelshuset.
Det er kun barnesjakken som er her
på Konnerudskolen.
Det er litt viktig å få med at vi har
møter i bydelshuset hver onsdag kl.
18.00, og da er det bare å møte opp.
Og at det er barneavdeling her på
Konnerudskolen hver torsdag.
Nivået er ikke så veldig høyt, så det er
mulig for alle å henge med. Du
behøver ikke å være en «racer» for å
komme til oss.

Har dere noe opplegg for
nybegynnere?
Vi tar oss av dem og følger dem opp,

men det som kan være et problem er å
få dem til å skjønne at de må tape
noen ganger før de kan vinne. Vi har
egen ungdomsgruppe som ledes av
Helmer Nilsen. Du treffer alt fra
relativt ferske til drevne sjakkspillere
her i klubben. De nye som kommer
inn, lærer ved å spille.

Hvordan er nivået på sjakspillet her?
I landsmålestokk så ligger vi nok
under gjennomsnittet, så det er
muligheter for alle til å prøve seg.
Det er mange som kommer hit og vil
spille på Konnerud i stedet for i
Drammen for der er nivået så mye
høyere.
Det er også mulig å komme å se uten
å spille, bare for å se hva det er.

Hvordan er aldersfordelingen her?
Gjennomsnittsalderen nå ligger vel på
50 - 60 år. De fleste er med fordi de
synes det er hyggelig å spille sjakk,
det er ingen som har så veldig høye
ambisjoner. Det er sosialt og litt
spennende. Det er veldig fint for

hjernen da, du får trimmet hjernen
litt.

Ingen klasseinndeling.
Vi har jo alle fra unge til gamle og alle
spiller i samme klasse, det er ingen
klasseinndeling. Verken etter alder
eller noe annet. For øyeblikket så har
vi ingen juniorklasser, men det har vi
hatt før.

Utenom de ukentlige møtene har dere
noe turneringer ol?
Vi er med i lagsjakk,  Østlandserien i
sjakk. Det er syv kamper i året. Det er
også noen som deltar i NM og andre
turneringer. Klubben arrangerer eget
høstmesterskap og klubbmesterskap
på våren. I tillegg så er det noen
interne lyn og hurtigsjakk-
turneringer. Det er som regel i April
når de andre turneringene er ferdig.
Klubben har deltagere i
landsturneringen, og vi skal prøve å
få med deltager i Drammen
Internationale Sjakkfestival.

Konnerud sjakk-
klubb

Konnerud sjakk-klubb ble
stiftet 1961, og holder til i
bydelshuset / kinoen. Her har
de møte hver onsdag kl. 18.00.
I tillegg har de egen
ungdomsgruppe som spiller
hver torsdag kl. 16.30 på
Konnerudskolen.
Lokalbladet har vært innom og
snakket med Helmer Nilsen og
Olav Kollerud.

Barnesjakk på Konnerudskolen. I bakgrunnen Helmer Nilsen og Olav Kollerud.
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Hvor henvender man seg dersom
man er interessert?
Du kan kontakte Olav eller Helmer,
eller du kan bare møte frem.
Formann er Olav Kollerud, og han har
vært formann i ca. 20 år.
Medlemskontingent kr. 400,- i året. Alt
dette går til forbund og krets.
Medlemmer får Norsk sjakkblad med
mye info hver mnd.
Du må være medlem i forbundet for å
kunne delta i en turnering.

www.sjakk.no

Drammen internasjonale
sjakkfestival 2004-05
(Tekst fra sjakkfestivalen)

Drammen er stedet for alle
sjakkentusiaster i ti dager rundt
årsskiftet 2004-05 når verdensstjerner
på rekke og rad møter Norges tre
høyest rangerte spillere, Magnus
Carlsen, Simen Agdestein og Leif
Erlend Johannessen.

Dette finner sted på Rica Park Hotel
Drammen, 27. desember – 5. januar,
og Helmer har jo vært på møte
sammen med disse på Park flere
ganger. Vi skal prøve å få med noen
deltagere der. Det er sjakkleir for
ungdommen hvor de kan lære av
Simen Agdestein og flere.

Foreløpig klare utlendinger er Aleksei
Shirov, Spania, Viktor Kortsjnoi,
Sveits, Aleksander Khalifman,
Russland, Antoaneta Stefanova,
Bulgaria og Peter Heine Nielsen,
Danmark

Alle sjakkinteresserte kan følge
storhetene på nært hold og dessuten
selv delta i flere turneringer og
arrangement i Drammen
internasjonale sjakkfestival. Hele
festivalen holdes på Rica Park Hotel
midt i Drammen i perioden mandag
27. desember – onsdag 5. januar.

Festivalen har program for alle, fra
internasjonale mesterspillere til ferske
hobby- og barnesjakkspillere. Velg

selv fra det komplette
festivalprogrammet, se først
oversikten og deretter informasjon om
hver del av programmet:

Stormesterturneringen

Drammen International (halvåpen)

Drammen Romjulssjakk NGP

Drammen Nyttårssjakk NGP
hurtigsjakk

Lynsjakkturneringer (åpne)

Nyttårsfest for alle

Nasjonal krets- og
klubblederkonferanse

Kretsdommerkurs

Treningsleir for barn og unge

Drammenfestivalen Barnas Grand
Prix

Uoffisielt NM for barnesjakklag

Superturneringen består av ti
attraktive spillere som det er storartet
å følge fra trekk til trekk! Partiene blir
fortløpende vist på veggen i
spillelokalet og samtidig vist for
publikum av dagens
ekspertkommentator i et eget rom.
Hver dag vil dessuten en av
stormesterne selv møte opp etter
spillet og både fortelle om partiet og
svare på spørsmål.

Barnesjakk på Konnerudskolen. I bakgrunnen Helmer Nilsen.
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Deltagere:
Åtte av stormesterne i feltet er klare
pr. 15. september (med internasjonalt
ratingtall i parentes):
Aleksei Shirov, Spania
(2725) 32 år
Aleksander Khalifman, Russland
(2669) 38 år
Peter Heine Nielsen, Danmark
(2652) 31 år
Viktor Kortsjnoi, Sveits
(2568) 73 år
Antoaneta Stefanova, Bulgaria
(2527) 25 år
Simen Agdestein, Norge
(2595) 37 år
Magnus Carlsen, Norge
(2567) 13 år
Leif Erlend Johannessen
(2538) 24 år

Aleksei Shirov har tilhørt den
ypperste verdenseliten siden han som
20-åring i 1992 uventet inntok
fjerdeplassen på den internasjonale
ratinglista med 2710. Shirov flyttet
siden fra Latvia til Spania som han
fortsatt representerer, men bor nå i
Litauen med sin kone Viktorija
Cmilyte som er Internasjonal mester i
sjakk og deltar i Drammen
International.
Aleksander Khalifman var FIDE-
verdensmester 1999-2000 etter at han
vant den store VM-turneringen i Las
Vegas i 1999. Har vunnet gull med
Russland i både sjakk-OL, lag-EM og
lag-VM.
Peter Heine Nielsen er både
Danmarks og Nordens høyest
rangerte spiller og har vunnet flere
stormesterturneringer de siste årene.
Viktor Kortsjnoi er sjakkens
superveteran, tidenes sterkeste spiller
over 70 år og udødeliggjort gjennom
dramaet da han som avhopper fra
Sovjet møtte Anatolij Karpov til VM-
matcher i 1978 og 81.
Antoaneta Stefanova er regjerende
verdensmester for kvinner etter seier i
årets VM, og hun ble tidligere
Europamester for kvinner i 2002.
Simen Agdestein er Norges store
sjakkspiller gjennom tidene. Han ble i

1985 verdens yngste stormester som
18-åring og avanserte siden til
16.plass på verdensrankingen. Det var
på de tidene da han også spilte åtte A-
landskamper i fotball for Norge.
Magnus Carlsen er Norges utrolige
sjakk-komet og har som 13-åring
faktisk et enda større navn i utlandet
enn her hjemme. For tida verdens
yngste stormester.
Leif Erlend Johannessen er Norges
nest yngste stormester og rangert som
vår nummer tre. I sommer delte han
turneringsseieren i den store Politiken
Cup i København.

Påmelding og bestilling av hotell:
Direkte her på nettsiden
www.buskerudsjakk.org
All nærmere informasjon om
Drammen International: Hans Olav
Lahlum (IA og IO), tlf. 61 17 13 98,
epost: hanso.lahlum@c2i.net

H. C. Christoffersens
minneturnering*, teller i Norges
Grand Prix 2004-05
Tirsdag 28. – fredag 31. desember
H. C. Christoffersen (1882-1966) var
en av stifterne av Drammens

Schakklub i 1904 og æresmedlem fra
1916. Han vant den første
Landsturneringen i 1916, som ikke ga
offisiell NM-tittel, men ble senere
norgesmester i 1926, 1929 og 1936.

"Drammen nyttårssjakk 2005"
Th. Pettersens minneturnering*,
hurtigsjakk i Norges Grand Prix 2004-
05
Lørdag 1. januar 2005
Th. (Thoralf) Pettersen (1903-77) var
en drivkraft i Sjakklubben Tempo i
Drammen gjennom en mannsalder, og
var selv alt fra en sterk mesterspiller
til byens mest aktive
skolesjakkinstruktør.

Program spesielt for barn og unge
Treningsleir med turnering
Tirsdag 28/12 – fredag 31/12

Sjakkleiren er et ekstra godt tilbud for
alle sjakkspillende barn i alderen 8 til
18 år.
Vi forutsetter bare at du vet hvordan
sjakkbrikkene går og plasserer
deltagerne i grupper etter ferdigheter,
gjerne fra nesten nybegynner opp til
juniorlandslagsnivå. Programmet
omfatter at du:
- deltar i turneringen "Drammen
Romjulssjakk"
- gjennomgår noen av dine egne
partier sammen med en dyktig
sjakktrener
- følger med på stormesterturneringen
og får lærerike kommentarer til noen
partier
- bor og spiser på hotellet (tre døgn +
en lunsj).
Leiren starter med lunsj tirsdag 28/12
kl. 12.30 og avsluttes med lunsj fredag
31/12 kl. 12.30.
Påmeldingsfrist er 22. desember,
deretter bare oppfylling av eventuelle
ledige plasser i gruppene.

Påmelding: på hjemmesiden:
www.buskerudsjakk.org
Informasjon gis av Rune Elven, tlf. 47
63 51 90, epost rune@lier-nett.no eller
Morthen Auke, tlf. 32 88 30 36.
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"Drammenfestivalen Barnas Grand
Prix"
Lørdag 1. januar 2005

Godt nyttår, og velkommen til en
åpen turnering for alle barn fra 6 til 16
år!
6 runder etter Monrad-systemet, 25
minutters betenkningstid pr. spiller
pr. parti.
Klasseinndeling: Nybegynnere født
1994 og senere, miniputt født 1994 og
senere, lilleputt født 1992 og senere,
kadett født 1989 og senere.
Fine premier, og premier til alle som
deltar!
Frammøte innen kl. 10.30. 1. runde kl.
11.00 – 11.50. 2. runde kl. 12.00 – 12.50.
Lunsjpause. 3. runde kl. 14.00 – 14.50.
4. runde kl. 15.00 – 15.50. 5. runde kl.
16.00 – 16.50. 6. runde kl. 17.00 – 17.50.
Premieutdeling kl. 18.00.

Første uoffisielle NM for
barnesjakklag
Søndag 2. januar 2005

Velkommen til en historisk ny
lagsjakkturnering for barn.
Alle lokallag og skoler kan stille med
et ubegrenset antall lag med fire
spillere og inntil to innbyttere.
Spillerne på laget skal være født i 1990
eller senere, men i hver kamp må alle
lag stille med minst en spiller født i
1994 eller senere.
Turneringen deles i to grupper som
kalles 1. og 2.divisjon. Begge
divisjoner spiller 6 runder etter
Monrad-system med 30 minutters
betenkningstid pr. spiller pr. parti.
Alle lag kan melde seg på i 1.divisjon.
Spilleberettiget i 2.divisjon er lag som
ikke har flere enn én spiller med
ratingtall i Norges Sjakkforbund over
750 og heller ikke flere enn to spillere
som har plassert seg blant de ti beste i
en klasse i et individuelt ungdoms-
NM eller i en Landsturnering.
I 2.divisjon kan det også delta
blandingslag mellom to eller tre
lokallag. Disse spiller ikke om de tre
første plassene.
Premiering: Alle deltagere får premie.

De tre beste lagene i hver divisjon får
lagpremie. Det er ekstrapremier til
spillerne i hver divisjon som tar flest
poeng på hvert bord.

Påmelding til
barnesjakkarrangementene:
På hjemmesiden
www.buskerudsjakk.org eller epost
rune@lier-nett.no

Bestilling av hotellopphold til
sjakkpriser skjer gjennom oss som
arrangør, enten på hjemmesiden
www.buskerudsjakk.org eller Rune
Elven, epost rune@lier-nett.no eller
telefon 47 63 51 90.
Oppholdet betales til hotellet, unntatt
pakkeprisene på treningsleir for barn.

Organisasjonskomiteen for Drammen
internasjonale sjakkfestival:

Øystein Brekke (leder)

tlf. 32 78 40 05 – 91 18 91 90
oeystei@online.no

Vidar Taksrud (nestleder)

tlf. 32 85 05 42 vid-
ta@online.no

Hans Richard Thjømøe (økonomisjef)

tlf. 32 84 04 20  - 90 10 21 91
hans-richard.thjmoe@hibu.no

Svein Erik Lurdalen (forpleining/
teknisk)
Tlf. 97 12 24 77
elurdale@online.no

Lars Hjelmås (salgssjef)
Tlf. 32 89 64 61 – 93 42 90 44
lars.hjelmaas@ricoh.no

Rune Elven (informasjonssjef)
Tlf. 32 85 82 85 – 47 63 51 90
rune@lier-nett.no

Kontakt om deltagelse I "Drammen
International":

Hans Olav Lahlum (ansvarlig)
Tlf. 61 17 13 98 – 95 76 82 86
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Tekst og foto: Bjarne Jullum

NIFS, hva står det for?
Norsk Institutt for Selv-Utvikling.
Vi trener kampkunst og selvforsvar
med det mål for øyet at hver enkelt
utøver skal utvikle seg selv, både
fysisk og mentalt. Vi følger ingen

spesielle stilarter, men lar det være
opp til hver enkelt å finne ut hva som
passer best til ham eller henne etter
hvert som treningen går framover.

Har dere mange forskjellige slike
partier?
Vi har barneparti 9 - 12 år, kampparti
er åpent fra barn fra 10 og oppover.
For eksempel er barnepartiene stort
sett lekbetont, og det er veldig liten
fokus på reelle kampteknikker. Barna
lærer seg fallteknikker, litt lett bryting
på bakken, og et par enkle kast. Det
de lærer mest av er kroppskontroll og
beherskelse. Dette er dermed ment
som en forberedelse på senere trening,
enten hos oss eller andre steder.
Treningene for de litt eldre barna er
litt mer fokusert på teknikker, og det
som går av treningskamper er etter
judo-modell, slik at det er liten risiko
for skader grunnet ukontrollerte
bevegelser.
De eldste ungdommene samt de
voksne har i tillegg treninger som går
mer direkte på selvforsvar, og vil etter
hvert også få litt mer realistiske
kamper med fullt beskyttelsesutstyr.

Har kampgruppa konkurranser?
Nei, ikke ennå. Da vi ikke tilhører noe
forbund ennå så får vi ikke
konkurrere.

Kvinner
Vi håper å få opp et kurs i
selvforsvarstrening for damer.
Sannsynligvis så blir det dameparti
fra Januar. Det vil ikke bli så mye
avansert teknikk og spark, men mere
om hvordan man oppfører seg i
vanskelige situasjoner uten å bli et
offer.

Hvor lenge har dere eksistert?
NIFS er en relativt nystartet
kampkunstklubb. Til jul blir klubben
tre år.

Kan dere si litt om deres bakgrunn?
Vi har bakgrunn fra mange
forskjellige stilarter, både japansk,
koreansk og brasiliansk m.m. Vi har
valgt å ha en litt uformell stil her, og
ikke den strenge disiplinen som er
mange andre steder hvor det trenes
kampsport. Treningene er lagt opp på

NIFS Selvforsvar

Lokalbladet har vært på besøk
hos kampsportklubben som
trener i Konnerudhallen hver
uke. Her er det både barn,
ungdom og voksne som trener
selvforsvar.
Til våren planlegges også eget
kvinneparti.
Her treffer vi klubbens
grunnlegger Jarne Byhre, og
klubbens andre instruktør
Jørn Arild Hennum.

Instruktørene Jarne Byhre og Jørn Arild Hennum
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forskjellig vis avhengig av hvilke
grupper som undervises.
Klubbens hovedinstruktør og
initiativtaker er Jarne Byhre. Jarne har
over 20 års bakgrunn fra flere
forskjellige kampkunster,
hovedsakelig tae kwon do, judo og
hapkido. Klubbens andre instruktør
er Jørn Arild Hennum. Jørn Arild har
litt kortere fartstid, men runder snart
20 års erfaring, hovedsakelig med tae
kwon do, ju jutsu og tang soo do.
Kampsportpensumet til NIFS er
hentet fra flere forskjellige
kampkunster, hovedsakelig tae kwon
do, judo, hapkido og ju jutsu. Dette
innebærer at treningen inneholder
både spark, slag, kast, leddlåser,
holdegrep, stranguleringer og trening
med diverse våpen som for eksempel
kniv og stokk.

Seminarer
Mye av jobben vår nå er å være med
på treningsleire og seminarer, og få
nye impulser.
Du lærer en del av å undervise, men
det er begrenset hva vi lærer her. Vi

farter en del land og strand rundt og
er med på treningsleire og får nye
impulser der.

Målsetting
Elevenes målsetting er å bli bedre enn
oss, og vår målsetting er og alltid
være bedre enn dem. På den måten så
legger vi press på hverandre. Vi må
lære mer for at vi ikke skal gå tomme,
og elevene må jobbe for å lære det vi
underviser i. Etter hvert blir de også
med oss på seminarer og treningsleire
for å bli bedre slik at vi har noen å
jobbe sammen med.
Det er ikke sånn at for at vi skal bli
bedre så må vi holde dem nede. Det er
en utfordring for alle parter og at vi
spiller med åpne kort hele tiden.

Kommer man ikke lett opp i bråk når
man kan kampteknikk?
Vi har trent med dette i 20 år og ingen
av oss har noen gang kommet opp i
vanskeligheter. Det har med hele
selvforsvarstekningen å gjøre, nemlig
hvordan du skal oppføre deg for å
unngå å havne i vanskeligheter. Men

samtidig så må vi ikke være så
forsiktige at vi ikke tør å gå ut
hjemmefra.
Jeg ønsker å kunne gjøre det jeg vil,
uten at noen pøbel kommer og ber
meg gå. Du lærer også å kjenne igjen
den type bråk, slik at du kan styre
unna.

Norges kampsportforbund
Vi er forhåpentligvis på vei inn i
Norges kampsportforbund. Vi er litt
spente fordi kampsportforbundet er
veldig tradisjonelle. De ulike
kampteknikkene er adskilt. Driver du
med karate, så skal du bare drive med
karate, og ikke blande det sammen
med andre teknikker. De liker ikke at
vi blander ulike kampteknikker i et og
samme kurs.

Er dere de eneste som blander flere
teknikker?
Nei, det er andre grupper også som
kombinerer ulike kampteknikker, så
det er en dialog nå som vil føre til en
oppmykning i reglene.
Vi jobber for et forbund som også skal
ta vare på oss som liker å kombinere
forskjellige ting.
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Lokaler
Vi prøver å få etablert et
treningssenter her på Konnerud i
samarbeid med aktører som driver
med annen form for trening, men
foreløpig har vi ikke fått noe lokale.

Egen klubb
NIFS har nylig blitt gjort om til egen
klubb. I den forbindelse har klubben
fått et styre, som i dag består av
følgende medlemmer:

Leder: Roger Pedersen
Kasserer: Turid Høybråten
Sekretær: Jarne Byhre, email:
91194082@mobilpost.no
Utøverkontakt: Idar Brekke
Styremedlem: Jørn Arild Hennum,
email: jornarild@hennum.as

Hvor kan interesserte komme i
kontakt med dere?
Vi trener i Konnerudhallen, som
ligger i Torsbergveien på Konnerud i
Drammen. For å komme deg hit
kjører du opp til Konnerud fra
Drammen, og når du er kommet vel
opp tar du til høyre inn
Gramsborgveien ved Statoil-
stasjonen. Så tar du til venstre etter

Konnerudsenteret, ned Pettersvollen.
I enden av denne veien er det en
parkeringsplass, og ned bakken fra
denne ligger hallen.

Treningstider:  mandag, onsdag og
fredag fra kl. 17.15

Interesserte kan også se
internettsiden:
http://home.chello.no/jahennum



Side 27Lokalbladet for Konnerud og Skoger

Servicetilbud Foreninger Idrett Historie Kultur Næringsliv

Tekst og foto: Bjarne Jullum

Her treffer vi klubbens leder, Nina
Therese Johansen, sammen med en
masse kaniner og deres eiere.

Hva er kaninhopping?
Kaninhopping er en sport for kaniner,
og en hobby for mennesker. Det settes
opp rette baner og krokete baner med
hindere som kaninene skal hoppe
over. Rette baner er hindere som er
satt opp på en rett linje. Kroket baner
er da hindere som er satt opp i en
bane med logiske svinger som skal gå
begge veier. Det finnes 4 forskjellige
baner. Lett som er for de "nye",
middels er for de litt
viderekommende, og vanskelig kan
man si at er viderekommende. Elite er
det vanskeligste, og der man kjemper
om titler som champion, great
champion, Super Champion og Grand
Champion.

Hvordan reagerer kaninene på slike
utfordringer?

Om kaninene ikke hadde syntes dette
hadde vært morsomt, hadde de ikke
hoppet. De blir ikke tvunget til noe de
ikke vil.

Hvordan er miljøet i klubben, felles
interesser?
I klubben er det muligheter for eieren
å bli kjent med flere med samme
interesse, kan dele erfaringer, viten
osv.
Drammen og omegn kaninhoppere er
en godkjent klubb innunder Norges
Kaninhopperes Landsforbund.
Klubben er et tilbud for mennesker i
Drammen og omegn som ønsker å
være med i en lokal klubb, eller starte
for første gang. I klubben består styret
av personer fra 16-18 år som har flere
års erfaring med kaniner og
kaninhopping. Vi er en seriøs klubb
som ønsker både kanin og eier det
beste. Klubben tilbyr medlemmer i
andre klubber i forbundet
konkurranser,vennskap osv.
Konkurransen vi skal ha 13.-14.
november på Svensedammen
ungdomsskole blir da Drammen og

Omegn Kaninhopperes(DOKH) første
konkurranse.

Hvor ofte skal dere ha konkurranser?
Vi planlegger å ha en slik konkurranse
en gang hver mnd. fra nyttår til
sommerferien.

Når ble klubben stiftet?
DOKH ble opprettet 26. September, og
fra da har vi stått på alt vi kan for å få
dette til og gå. Og vi er overfornøyd. I
klubben sendes det ut nødvendig
informasjon, og med godt samarbeid
skal vi få klubben til å fungere så godt
som mulig.

Hvor kan interesserte henvende seg?
Fire av oss i styret bor på Konnerud så
det blir jo en slags hovedsentral på
Konnerud.
Interesserte kan kontakte meg, Nina
Therese Johansen. Jeg kan nås på:
tlf. 91 72 42 42.
Eller E-post:
ntjohansen086@hotmail.com

Kaninhoppeklubb
etablert på
Konnerud.

Lørdag 13. og søndag 14.
november ble det arrangert
kaninhoppekonkurranse på
Svensedammen skole.
Det er den nystartede
klubben, Drammen og omegn
kaninhoppere, som står bak.
Lokalbladet var der for å se
hva dette var.
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Konnerudkollen

Vi fortsetter her vår serie med
julemerkene som Oscar Hauge
tegnet for Lions Club.
Denne gangen er det
julemerket fra 1987 som viser
Konnerudkollen.

Konnerudkollen Hoppbakke
med ærerik historie

Konnerudkollen som hoppbakke er
valgt som motiv på årets julemerker
og kort fra Lions Drammen
Konnerud. I dag er hoppbakken
ukjent for de fleste Konnerudbeboere.
En gang var bakken distriktets
stolthet og vi skal gi noen glimt fra
bakkens ærerike historie.

Man må faktisk tilbake til året før
århundreskiftet for å finne starten på
Konnerudkollens historie. Den første
bakken her oppe i åsen midt inne på
gruvehistorisk område ble bygget av
Drammen Skiklubb. Det første
skirennet ble avviklet i 1899 med 93
deltagere. Men historien ble kort.
Bakken ble lagt ned i 1905 - på grunn
av gruvedriften.

I Strømsgodset Idrettsforening hadde
man en iherdig gjeng med
skientusiaster som på starten av 30
årene så de mulighetene som lå i en
hoppbakke i Konnerudkollen. I 1922
ble kontrakt skrevet - og dermed
innledet man en ny æra for
hoppsporten - ikke bare innen SIF
men også i hele Drammendistriktet.
Det første hopprennet fant sted i 1924.
Dette året satte forøvrig også
legendariske Thorleif Haug
bakkerekkord med 42 1/2 meter. SIF
hadde ambisjoner om å utnytte den
flotte bakken - her oppe i åsen høyt
hevet over trelastbyen Drammen. En
stordugnad ble satt i gang - og bakken
lå klar. Men så skjedde det ingen
hadde drømt om - snøen manglet - og
rennet som var datidens NM ble
flyttet til Trondheim.

Kong Haakon var der.
Men Konnerudkollen fikk sjansen året
etter. Hovedlandsrennet i 1926 ble en
hoppfest uten sidestykke. Kong
Haakon var på plass - og kastet glans
over arrangementet sammen med
rundt 10.000 tilskuere. Hovedtyngden
av dem hadde tatt bena fatt oppover

Konnerudbakkene som var stengt
denne marssøndagen av hensyn til
trafikksikkerheten.
Rennet ble ikke bare en festforestilling
for arrangøren - Strømsgodset IF -
men også en sportslig suksess da SIF-
gutten Erling Amundsen vant klassen
for de yngste hopperne.
I årene som fulgte ble det avviklet en
rekke hopprenn i Konnerudkollen -
fra klubbrenn til landsrenn.

Fremsynte arrangører.
Ikke bare hadde man en solid stab
som arrangerte hopprennene. Man
hadde også fremsynte folk som
revolusjonerte hopprenn i landet.
Det startet med et anvisersystem for
hopprennene. Tidligere hadde
hopprenn hatt et system med
opphenging av tall på spiker - noe
som var tungvint og omstendelig.
Foran hovedlandsrennet i 1926
utviklet så brødrene Einar Martinsen
og Rolf Hagen en hopplengdetavle
som det ble tatt patent på - og som
senere ble tatt i bruk i Holmenkollen.
Konnerudkollen var forøvrig også
først ute med tavler for åpen
stilbedømmelse. Det skjedde i 1934 -
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også her kom Holmenkollrennene
etter. Det var en fremtidsrettet
forening som bedrev skihopping i
Konnerudkollen.
I midten av tretti-åra var det også et
par jenter som herjet i norske
skibakker. Johanne Kolstad og Hilda
Braskerud fra Nordre Land.
SIF.kara var ikke snauere enn at de
reiste til Nordre Land - og hentet en
av jentungene - 14 år gamle «Nusse»
Braskerud. Hun åpnet et av de fire
landsrennene i 1934 - og til de mange
tilskuernes overraskelse landet hun
på 34 1/2 meter.

Illegal skimønstring.
All organisert idrett var i en
dvaletilstand under 2. verdenskrig.
Norsk idrett gikk til streik mot
okkupantene som la en klam hånd
over landet vårt i fem år. Men det ble
avviklet enkelte illegale konkurranser.
I mars i 1942 samlet en rekke av
distriktets hoppere seg i
Konnerudkollen til «Norsk
skimønstring». Det ble et renn med få
tilskuere - av naturlige årsaker. Men
det var velkjente navn i toppen av
resultatlista. Helt på topp var Petter
Haugsted - og han fikk følge av tre

andre fra Kongsberg. Brødrene Birger
og Asbjørn Ruud var blant dem.
Men krigen tæret også hardt på
bakken og anlegget. I en trang tid
med mangel på brensel var det de
som tok seg selv til rette - og store
deler av tribuner og trapper forsvant
som brensel. Det var et nokså ribbet
bakkeanlegg SIF sto igjen med da
frigjøringen var et faktum.

Bakkerekord på 58 1/2 meter.
Bakken ble imidlertid satt i stand -
blant annet ved et tilskudd fra Skoger
kommune. Det ble arrangert mange
store renn i bakken oppover i 1940
årene. Bakkerekorden som står i
protokollene som den offisielle i
bakken er fra 1950 - og den tilhører
Arne Ellingsen fra Nordre Sande. Han
hoppet 58 1/2 meter under
kretsmesterskapet dette året.
Den sportslige del av historien
omkring Konnerudkollen ble avsluttet
vinteren 1951. Da avviklet man blant
annet et vellykket landsrenn i bakken.
I OL-sesongen 1952 knakk takstillaset
under store snømasser. En ærerik
bakke har i ettertid kun fremstått som
historie. Men dette har ikke skjedd
uten harde tak.

Kunne vært NM-bakke.
Det avsluttende kapittel om
skibakken i Konnerudkollen dreier
seg utelukkende om stridigheter om
hvem som skulle disponere grunnen.
Ny eier av området førte til at man
måtte gå til ekspropriasjon for å sikre
seg grunnen til skibakke. Kort fortalt:
Først i oktober 1963 satt SIF med
skjøte på området som er vel 15 mål.
Et samarbeid med naboforeninger og
skikrets om bygging av ny bakke ga
intet resultat.
Et tankekors bør det være at dersom
man hadde fått til en gjenoppbygging
av Konnerudkollen ville den høyst
sannsynlig vært NM-bakke i 1978 da
Konnerud IL avviklet NM - og
muligens også vært aktuell i 1989 da
atter et ski NM går på
Konnerudkollen. Rent umiddelbart
synes det som om Konnerudkollen
som skibakke aldri vil gjenoppstå.
Men kanskje finnes det fortsatt
entusiaster som mener noe annet.

Kilder: SIFs 60års skrift og DT&BB -
NM avisa-78.

Andre foreninger

Frank Guneriussen
Dysleksiforbundet i Norge Llokallaget
Tlf.98215258
frank.guneriussen@nexans.com
Elever med dysleksi / lese-
skrivevansker:
Foreningen har mange gode råd å gi
elever med ovennevnte problematikk.

Roar Meland
Eikholt nasjonalt ressurssenter for
døvblinde
Tlf.32889088 90673943
roar.meland@eikholt.no
www.eikholt.no

Torbjørn Sæther
Kiwanis Club Konnerud
Postboks 9001 Konnerud
3006 Drammen
Tlf.: 32885335

Jan-Olav Walding
Konnerud Felles organisasjon
Tlf.90574583
walding@drammen.kirker.net
Kun møter vedr. arr.

Aasne Knutsen
Konnerud Pensjonistforening
Verksveien 17
3031 Drammen
Tlf.32884994

Hans Jørgen Høy
Konnerud Rotary Klubb
Tlf.32 88 42 01, evt. 908 71 999
hans-jorgen.hoy@norgips.com
Møtested: Bernåsvillaen, Konnerud
Møtetid: Hver onsdag fra 19.00 til
20.00

Marit Haslestad
Konnerud Sanitetsforening
Malmveien 1
3031 Drammen

Tlf. 90777106

Berit Skjeldrum
Skoger Sanitetsforening
Skjeldrumv. 123
3039 Drammen
Tlf.32884126

Lokale foreninger og lag
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Richard Fjerdingstad
Sørvangen Næringspark
Tlf.: 32 88 87 00 / 32 88 87 10
Mobil.: 91 54 70 54 Fax.: 32 88 87 25
fjerdingstad@sorvangen.no

Borettslag / velforeninger

Svend B. Wathne
Barlindveien-Solvangveien
velforening
Barlindveien 19
3032 Drammen

Djupdalen Nedre Velforening
Postboks 9045 Konnerud
3006 Drammen
grs@adamsmail.com

Konnerud Hagelag

Gro Lundgreen
Skoger Velforenig
Rabbenv. 6 A
3039 Drammen
Tlf.32811012

Hans Martin Aannestad
Stigerveien, Thorrudgt. og
Samuelsvoldens Antennelag
Tlf.32884038

Hilde Merethe Stenseth
Tolerud Borettslag
Tolerudstien 59
3030 Drammen
Tlf. 32 88 57 66

Historie

Ole Kristian Mortensen
Skoger Historielag
Drammen

Nils Otto Larsen
Stiftelsen Konnerudverket
Postboks 9026 Konnerud
3006 Drammen
Stubberudveien 20
Tlf.32884395 - 32886940 - 90500774 -
90160198
gruver@konnerud.no

Hobby / fritid

Geir Gunnerud
Konnerud Bridgeklubb
Mikkelsrudveien 15
3032 Drammen
Tlf.32885170

Ragnhild Wetterhus
Konnerud Familieteater
Tlf: 32883773
linroos@c2i.net

Morten Andreassen
Konnerud fritidsklubb
Malmveien 15
3031 Drammen

Ann M. Olsen
Konnerud Musikkorps
Postboks 9008
3006 Drammen

Svein Bakkevold
Konnerud Sangkor
Einerkroken 44
3032 Drammen
Tlf.32885865
sbakkevo@start.no
Øvelsene er hver tirsdag i
Svensedammen Skoles musikkrom.

Helmer Nilsen
Konnerud sjakkklubb
Tlf.90937343
Møter tirsdager kl.19.00 (el. tirsdag el.
onsdag kl.17.00)

Olav Kollerud
Konnerud Sjakklubb
Bernåsbakken 19
3032 Drammen

Jan Mannerud
Konnerud Skolekorps
Postboks 9032
3006 Drammen

Konnerud Ungdomsklubb
Gramsborgveien 3
3032 Drammen
Tlf.32887540

Anders Hoven Dahlman
Skoger Ungdomslag
Kleverveien 146 d
3039 Drammen
Tlf.92090963

Lokaler / forsamlingshus

Gro Regstad
BernåsvillaenTlf.: 32 88 69 34
Tlf.: 905 53 600

Karl Erik Solberg
Hellashytta
Fosserudveien 11
3031 Drammen
Tlf.32885128

Øivind Juul Nilsen
Konnerud Bydelshus / kino
Malmveien 15 v/ Konnerud Skole
Tlf.91312543

Konnerud Sanitetshus
Malmveien 1
3031 Drammen
Tlf.32884216

Brit Elin Bjerkeli
SIF - hytta
Tlf.32265770

Jan Ulsbøl
Skioldhuset
Tlf.32831020 - 95916580
skiold@online.no

Skoger Sanitetshus
Mælen 2a
3039 Drammen
Tlf.32880273

Skogvang Fest og Forsamlingslokale
Mælen 2c
3039 Drammen
Tlf.32880043

Jørn Bjerkeseth
Vilmarkshuset
Tlf.32886101 - 90851278

Lokale foreninger og lag
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Menigheter

Helge Finnestrand
Tenklubben "ALFRED"
Thorrudgt. 8
3031 Drammen
Tlf.32886865
helge@finnestrand.com

Kent Remi Westergren
JUBA Klubben
Uranusstien 17
3033 Drammen
Tlf.32889958
westergren@sol.no

Oddvar Larsen
Kongomisjon
Mehlen 176
3074 Drammen
Tlf.32880190

Bjørn Egeland Konnerud
Baptistmenighet
Thorrudgt. 8
3031 Drammen
konnerud@babtist.no

Åse Marit Hovde
Konnerud Barnegospel
Frostjerneveien 19
3032 Drammen

Anne Eriksen
Konnerud Kristelige ungdomsklubb
Postboks 9099
3006 Drammen

Slørdal Dagrun Fikkan
Misjonsforeningen Antaqoa
Tiurv. 3
3030 Drammen
Tlf.32883610
Misjonsforening for Det Norske
Misjonselskap

Politiske lokale lag

Vegard Hetty Andersen
Konnerud AUF
Sørskogen 78
3032 Drammen

Sport / idrett

Jorunn Fosseng
18. Drammen KFUM Speidergruppe
Lenmannstien 3
3030 Drammen

Bente Østvold
Drammen NMU-speidergruppe
Tetenveien 16
3030 Drammen

Pål Eskerud
KIL Skigruppa
Gomperudgata 45
3031 Drammen
Tlf.32886355 - 90149690
pe@focus.no

Konnerud Hestelag
Postboks 9031
3031 Drammen

Bjørn Dokka
Konnerud Idrettslag
Torsbergveien 23
3032 Drammen
Tlf.32884758
kil@konnerud.no

Bjørn Jonassen
Konnerud Idrettslag
Postboks 9096 Konnerud
3006 Drammen

Konnerudhallen
Tlf.32885645  - 97096178 - 32883410
khallen@online.no

Frode Uno Røste
Konnerud Jæger og Fiskeforening
3090 Hof
kjff@online.no

Jorun Reinholdts
Konnerud Småspeidertropp
Sølvreven 32
3032 Drammen
Tlf.: 32 88 50 05

Sylvia Husemoen
Konnerud Speidergruppe
Jerpeveien 9
3030 Drammen
Tlf: 32 88 42 57 / 480 26 672

Svend Wathne
Barlindveien 1
3032 Drammen
Tlf: 32 88 67 29
Tlf: 928 93 604

Konnerudmarkas Venner
Postboks 9071
3006 Drammen

Arbjørn Lien
Riflen, Skoger Skytterlag
Gamle Kongev. 56 A
3040 Drammen
Tlf.32813012

Bodil Steen Sofienlund
Skjelsbekk Korvettlag
Ilderstien 17
3033 Drammen

OleHans Undelsrød
Skoger Idrettslag
Jarlsbergveien 716
3039 Drammen
Tlf.32880479

Lokale foreninger og lag
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Konnerudverkets Venner
ønsker vel møtt til
julebutikk på Skalstad
gamle Landhandel.

Vi baker lefser og julebakst og
selger håndlagede julegaver,
kornnek og nyhugde juletrær.

Vi har åpent lørdag og søndag
Kl. 11 - 16 og onsdager kl. 16 -
20.

Åpningstid fra: 27/11 –
22/12.

Velkommen til en rolig og
lun atmosfære i en travel
førjulstid.
For fjortende året på rad
arrangerer Konnerudverkets
venner julebutikk på Skalstad
gamle Landhandel. Den 6/12
reiser gutta til Gulsvik i
Hallingdal for å hogge årets
juletrær. Dagen etter kan trærne
kjøpes på Konnerud med
ferskvaregaranti. Som alltid er
dette en populær
førjulstradisjon og trærne går
unna som varmt hvetebrød.
Butikken drives bl.a. av Anne
Marie Bergeli, Grethe Hansen,
Jorun Stubberud Larsen, Mette
Skui Olsen, Anne Marie
Portaas, Jorunn Thomsen og
Berit Valstad.

SKALSTAD LANDHANDEL HAR JULEBUTIKK

SKALSTAD GAMLE LANDHANDEL -
STUBBERUDVEIEN 70 - KONNERUD


