Otra IL – Hovedstyret
01/10/2014

REFERAT FRA STYREMØTE NR 3 - 2014 - OTRA IL
Sted: Miljørommet, Otrahallen. Tid: Torsdag 18.september kl 1900 – 2200
Til stede: Jan Albert Haagensen, Geir Dåsvatn, Geir Magne Feed, Kristin Erstad, Egil Bjorå,
Terje Nilsen Abusland. I tillegg møtte Jon Gunnar Kjetså og Tony Halsall fra
administrasjonen.
Forfall: Bjarte Frøysnes, Olav Tveitå, Eva Sørgård Haugen, Thorbjørn Leifsen, Svein Arne
Haugen, Christian Andersen og Kenneth Skarstein.
Saksliste:
Før møtet settes ønsker Evje og Hornnes Sparebank ordet.
Banken takket for dugnadsjobben, og belønnet Otra med 20 000,-. Noe som for øvrig
var uventet. Det ble vist video fra jubileumsfesten (Otra-TV), og delt ut diplom for
samarbeidet under sørlandsgaloppen 2014.

Jon Gunnar Kjetså har i en periode vikariert for Daglig leder, det må tas stilling til om
han kan møte som styremedlem i laget eller fra adm.
Enighet om at JGK var en del av admin, og ikke hadde stemmerett under møtet.
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Godkjenning av referat fra møte nr 3-2014
Her var det innspill fra Geir Daasvatn i sak 3-5 Daglig leders verv i undergruppene.
Geir er i mot inntredelse siden dette var endring av ett årsmøtevedtak, og styret i Otra
ikke har fullmakt til å endre slike.
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Rullering kommuneplan –
Rulleringen av handlingsplanen for kommunedelplan idrett, friluftsliv, fysisk aktivitet
og folkehelse- lokale og sentrale kulturarenaer. Gjennomføres nå, innspill til planen
må sendes kommunen innen 9.okt. Dersom vi har nye anlegg å søke om spillemidler i
2015, så må tiltaket være registrert i denne planen.
Vedtak: Styret stiller seg bak de innkomne anleggsforslagene.

Handlingsplan 2015 – Nye ordinære idrettsanlegg:
Spillemidler friidrett:
Følgende bes tatt med i prioritert handlingsplan. Byggene skal oppføres i forbindelse
med friidrettsbanen. Oppstart vil trolig bli høsten 2015
Anlegg og tiltak Antatt kostnad Spillemidler Annen finansiering År
Lagerbu
500 000
166 000
250 000 + ?
2015
Tidtakerbu 1
350 000
116 000
150 000 + ?
2015
Tidtakerbu 2
500 000
166 000
200 000 + ?
2015
Listingen av tiltakene er vilkårlig (= uprioritert rekkefølge)

Lagerbu: ca 8x12m pris 500000 hvorav dugnad ca 250000
Tidtakerbu 1: På hovedoppløpssiden- bygg i to etg ca, 25kvm grunnflate , pris
350000, hvorav dugnad 150000.
Tidtakerbu 2: gapahuk ved mållinjen for den andre oppløpssiden, vil også være
takoverbygg over diskosring, pris 50000, hvorav dugnad 20000
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Søknad til kommunen om økonomisk støtte
Otra IL Ski ønsker å søke EH kommune om støtte til utvikling av Trollbakken. Det har
skjedd mye i området siden april 2013, takket være mye dugnad og god støtte fra Otra
IL og næringsliv. Trollbakkenområdet blir og kommer til å bli mye brukt av mange i
kommunen, både i skoletid og fritid. Vi håper området vil være en flott arena for
allsidig aktivitet, både organsiert og uorganisert. Fokuset nå er realisering av
hoppbakkene, men det jobbes også med sykkelløyper, slalombakke/freestyle,
klatring/buldring, aking, parkour mm. Prosjektgruppen i Trollbakken ønsker ett
samarbeid med kommunen om utvikling av området, og håper kommunen blir med på
dette.
Status så langt i 2014 er at vi har fått gjort mer enn forventet og ligger an til å ha 4
hoppklare bakker til vinteren. Full dokumentasjon på økonomi/fremdrift kommer
snart.
For 2015 søker vi en total støtte på kr 415 000 kr fordelt på følgende:
Kr 15 000 - EH-kommune har krevd dette beløp av oss i byggesaksgebyr og vi håper
dette kan tilbakebetales.
Kr 200 000 – Otra IL har brukt ca kr 1.1 million på grunnarbeider i området. En del av
dette er drenering og generell opprusting. Vi håper kommunen ser viktigheten av dette
og blir med å ta en del av regningen.
Kr 100 000 – Vi har fått tilbud av Byåsen IL om å kjøpe plast brukt i Granåsen (men
fortsatt av god kvalitet) til ¼ av prisen på ny plast. Det vil være nok plastelementer til
hele bakken og vil spare hele prosjektet for ca kr 200 000.
Kr 100 000 – plastspor i K17.5. Tippemiddelprosjektet om å plastlegge K17.5 er blitt
godkjent av fylket. En del av plastleggingen skjer på dugnad, men selve
porselenssporet må kjøpes fra porsgrund porselen og er den største enkeltkostnaden i
dette tippemiddelprosjktet.
I tillegg ønsker vi å søke Evje og Hornnes kommune om rentefritt lån på inntil kr
800 000, til å mellomfinansiere tippemidler som kommer i fremtiden (altså kun
finansiering av tippemidler som senere blir utbetalt tippemiddelordningen)
For 2016 vil det komme videre søknader om støtte, men vi håper på en god dialog med
kommunen slik at vi blir enige om prioriteringene og sammen kan finne en god
løsning for å gi kommunens innbyggere ett flott tilbud til enda mer lek og moro. Vi er
overbevist om at dette anlegget vil være en god investering for Evje og Hornnes
kommune.

Tilleggssak:
Glenn Håkonsen har for et par dager siden henvendt seg til fotballgruppa med
spørsmål om å få låne 60.000 kr til innkjøp av plastmatter til Trollbakkene. Han har
fått tilbud om å kjøpe 3000 brukte matter fra Byåsen IL (fra Granåsen hoppbakke).
Fremforhandlet pris er 115.000 kr inkl. frakt til Evje. Normal innkjøpspris ville etter
det jeg forstår være om lag 300.000 kr. Hvis han (skigruppa) kan slå til på tilbudet, vil
Trollbakken-prosjektet med andre ord spare et betydelig beløp.
Ved siden av lånet fra fotballgruppa (60.000 kr), er innkjøpet tenkt finansiert av
eksterne sponsorer (som i følge Glenn alt er på plass).
Vi har diskutert forespørselen i fotballstyret, og stiller oss positive til å låne skigruppa
v/Trollbakken-prosjektet pengene. Hele idrettslaget har stilt seg bak Trollbakkenutbyggingen, kanskje med et lite unntak for meg og fotballstyret, som har ment at
saksgangen i denne anleggssaken ikke har vært slik den burde være. Det er etter vårt
syn rimelig at hele idrettslaget deler på byrden, og i fellesskap tar på seg den (lille)
risikoen det er å yte lånet. Vil også nevne - mellom oss - at Glenn har tilbudt seg å
stille personlig garanti for lånet. Det er prisverdig fra Glenn sin side, men
"magefølelsen" min sier meg at det ikke er så heldig. Ved i fellesskap å
hjelpe Trollbakken med lånet, unngår vi dette mulige dilemmaet.
Vi har derfor gjort følgende vedtak i fotballstyret (pr. E-post):
"Fotballgruppa låner til skigruppa v/prosjekt Trollbakken 60.000 kroner til innkjøp av
3000 matter plast fra Byåsen IL, jf låneforespørsel fra prosjektleder Glenn Håkonsen.
Lånet er rentefritt, og skal tilbakebetales til fotballgruppa senest 31. desember 2015.
Det er en forutsetning for lånet at pengene brukes til det nevnte formål. Det er videre
en forutsetning at hovedstyret i Otra IL garanterer for tilbakebetaling av lånet til rett
tid. Lånesummen overføres til skigruppas konto så snart garanti for tilbakebetalingen
fra hovedstyret foreligger."
Med de fremdriftsplanene for utbyggingen som Glenn nå har presentert, inkludert
finansieringsplaner, ser jeg ingen fare med å låne Trollbakken pengene. Det er under
alle omstendigheter tale om et beskjedent beløp, som uansett ikke vil ha stor
innvirkning på idrettslagets drift om så galt skulle skje at hovedlaget må dekke lånet.
Jeg antar derfor at det skulle være temmelig kurant for hovedstyret å stille den
garantien vi mener vi bør ha. På den bakgrunn håper jeg som nevnt at spørsmålet kan
tas opp til behandling alt under styremøtet i morgen. Hvis du som leder av styret
mener at det ikke går, og at saken må forberedes bedre, så forholder vi oss selvsagt
lojalt til det. Så får saken heller komme opp på neste styremøte, hvis det er tidsnok for
Glenn. I mellomtiden må vi da heller prøve å finne noen midlertidige løsninger som
kan sikre at han kan slå til på tilbudet og få kjøpt den billige plasten nå.
Vedtak: tredelt.
1.
Søker kommunen om 415 000,- til utvikling av Trollbakken
2.
Søknad om rentefritt lån på inntil kr 800 000,- for å mellomfinansiere
tippemidler utsettes inntil saken er behandlet i styremøte til skigruppa,
og deretter i hovedstyret.
3.
Lånet på 60 000,- fra Otra il fotball til Trollbakken godkjennes med
forutsetningen av garanti gidd av hovedstyret på tilbakebetaling innen
31.12.2015
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Valgkomiteens oppgaver
Svein Arne Haugen fra håndballgruppa ønsker at valgkomiteen også skal skaffe
gruppeledere i undergruppene.
Jeg går til våren av som leder i håndballgruppa og spørsmålet om etterfølger kommer
opp.
Det føles veldig unaturlig at jeg skal gå rundt og spørre hvem som vil overta.
Det føles også veldig lite demokratisk.
Jeg synes også det blir feil å pålegge de andre styremedlemmene å finne sin nye leder.
Formelt synes jeg også det skal stilles mange spørsmål rundt om gruppelederne bare
skal falle på plass uten noen prosess.
1. Det viktigste som skjer i idrettslaget er det som skjer i gruppene: Aktiviteten. Det er
gruppene under ledelse av sin gruppeleder som organiserer kjerneaktiviteten. Formelt
bør derfor hovedlaget sørge for at gruppene har ledere. Prinsippet bør derfor være at
hovedlaget rekrutterer gruppeleder og gruppeleder rekrutterer sitt styre.
2. Gruppeledere bør være underlagt en viss demokratisk kontroll. Rekruttering bør
dermed skje gjennom en prosess der hovedlaget og medlemmene har mulighet for
påvirkning.
3. Gruppeledere skal inn i hovedstyret ved "dobbeltvalg" på årsmøtet. Hovedlaget bør
rekruttere sine styremedlemmer.
Med vennlig hilsen
Otra håndball
Svein Arne Haugen
Leder
Daglig leder foreslår å ta dette som en årsmøtesak i forbindelse med rullering av
organisasjonsplanen, da dette er regulert der.
Utdrag fra org.planen vedtatt årsmøtet 10.april 2014:
 Styremedlemmene i gruppestyrene innstilles av gruppenes årsmøte, men skal
velges av hovedlagets årsmøte. Medlemmer til underkomiteer, råd og utvalg i
gruppa velges på gruppeårsmøte eller utpekes av gruppestyret.
 Leder av gruppene barneidrett, fotball, friidrett, håndball, sykkel, ski og
orientering skal være medlem av hovedstyret.
 Leder v gruppene innebandy, helseport og klatring skal alltid ha en felles
representant i styret. Vervet skal gå på omgang mellom de tre gruppene. De to
lederne som hver valgperiode ikke er styremedlemmer, skal være
varmedlemmer. Varamedlemmene har møterett i hovedstyret

Vedtak: Hovedstyret foreslår at håndballgruppa oppretter egen valgkomité. Ønsker
håndballgruppa å opprettholde forslaget, må det tas opp under årsmøtet og rullering av
organisasjonsplan.
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Kandidat til Idrettsrådet –
Otra IL bør stille med kandidat til styret i Idrettsrådet, idrettskretsen anbefaler en
person som allerede er sentral i idrettslaget. Årsmøtet i Idrettsrådet er på overtid.
Vedtak: Leder (Jan) ble valgt til å representere Otra i Idrettsrådet. Daglig leder blir
med som sekretær.
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Møte med kommunen/orientering i kommunestyret –
Otra IL skal ha årlig samarbeidsmøte med EH-kommune i midten av oktober,
momenter som grupper ønsker å få tatt opp der må meldes inn.
Otra IL har fått adgang til å presentere seg i kommunestyret 23.okt, da med vekt på
anleggsbyggingen i Trollbakken.
Vedtak: følgende elementer ønskes tas opp.
 Innspill til budsjett/økonomiplan
Tilskudd løypekjøring (folkehelsetiltak) økes fra 50 000,- til 100 000,Drift av lysløypa – Håper kommunen dekker hele behovet
Brøyting av vei på Høgås – Hele beløpet dekkes av kommunen.
 Renhold Evje idrettsbygd – Otra il kan ta på seg jobben mot vederlag
 Nytt idrettsbygg
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Eventuelt
1.
2.

Søker om besøk av Hangeland og Bjørgen (advarer mot egoismen)
Det sendes ut en mail til undergruppene med spørsmål om gamle bilag kan
kastes.

Orienteringsaker 






Status MVA v/ Kristin Erstad
Besøk av Idrettskretsen – 16.okt
Status friidrettsbanen v/Olav
Status Sørlandsgaloppen v/Jon Gunnar
Status medlemskartotek v/Tony
Statistikker v/Tony

Grasrotandelen:
Periode
Antall spillere Generert beløp
- 2014
1 134
236 753,44
1. Sep. - 31. Des. 1 134
16 388,93
1. Mai - 31. Aug. 1 132
111 470,62
1. Jan. - 30. Apr. 1 118
108 893,89

Medlemskartotek:



Registrerte medlemmer
Betalte

pr 17.09.2014: 1425
pr 17.09.2014: 1201

Statistikk: www.otrail.no 2014
Statistikk:
Måned
Januar
Februar
Mars
April
Mai
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
Desember

Google Analytics
Antall besøk
Sidevisning
31 979
102 251
25 292
81 230
21 508
65 460
18 048
58 930
18 150
62 208
14 459
45 853
11 377
30 979
15 141
47 624

Jan Albert Haagensen

for Otra IL, Jon Gunnar Kjetså

Alle planlagte prosjekter hopp

Budsjett

K17.5
K30
K45
K17.5 plast
K30 plast
K45 plast
Skitrekk
Flomlys
Sum

Materialkostnader
Arbeidskostnader
Sum kjøp
Sum Mva
totalt
Kjøp
Gave
Kjøp
Dugnad
34 600
92 500
250 450
143 800
285 050
71 263
592 613
305 802 262 000
561 700
506 748
867 502
216 876
1 853 126
854 000 140 000
517 200
1 145 800
1 371 200
342 800
2 999 800
177 480
209 030
140 540
386 510
96 628
623 678
402 033
25 500
95 500
615 890
497 533
124 383
1 263 306
593 680
25 500
75 500
688 023
669 180
167 295
1 549 998
300 000
100 000
300 000
75 000
475 000
200 000
100 000
50 000
300 000
75 000
425 000
2 867 595 545 500
1 809 380
3 390 801
4 676 975
1 169 244
9 782 519

Plan for finansiering
Tippemidler
Dugnad
Gave
Investert pr i dag
Rest

3 451 716
3 390 801
545 500
1 143 408
1 251 095

Kommentarer
- På ett anlegg til 10 millioner, er det anslått total EK på 2.4
- Investeringene har blitt, og blir tatt over lengre perioder
- Kjøp av brukt plast reduserer behovet med ca kr 200 000
- Det anbefales samarbeid for ett større skitrekk enn budsjettert
- mva på anlegget er over 1.1mill. Hva får vi refundert?

Oversikt status Trollbakken
K17.5
K30
K45

Budsjett
Sum

Utført

K17.5
K30
K45

18 000
10 978
6 485
35 463

92 500
200 000
140 000
432 500

240 150
522 400
305 094
1 067 644

76 400
158 948
240 000
475 348

258 150
533 378
311 579
1 103 107

64 538
133 345
77 895
275 777

491 588
1 025 671
769 474
2 286 732

K17.5
K30
K45

52 %
4%
1%
3%

100 %
76 %
100 %
87 %

96 %
93 %
59 %
80 %

53 %
31 %
21 %
26 %

91 %
61 %
23 %
44 %

91 %
61 %
23 %
44 %

83 %
55 %
26 %
42 %

Sum

Utført %
Sum

Materialkostnader
Arbeidskostnader
Sum kjøp
Sum Mva
totalt
Kjøp
Gave
Kjøp
Dugnad
34 600
92 500
250 450
143 800
285 050
71 263
592 613
305 802 262 000
561 700
506 748
867 502
216 876
1 853 126
854 000 140 000
517 200
1 145 800
1 371 200
342 800
2 999 800
1 194 402 494 500
1 329 350
1 796 348
2 523 752
630 938
5 445 538

Kommentarer:
- K17.5 blir ferdigstilt før snøen slik at tippemiddelregnskap kan leveres.
- Vi har kommet lenger enn planlagt og ligger an til å få K30 hoppklar med lite bruk av penger
- For at K30 skal bli tippemiddelferdig, er det lagt opp til investering i spormal og dommertårn
- I K45 prosjekteres det med stillas slik at vi får ett signalbygg samtidig som det kan settes opp på dugnad

Hvem
Privat
Handelshøyskolen BI
Div
Vannvittig moro
Hoppsportens venner
Dugnad
Otra IL Ski
Otra IL hovedlag
Evje og Hornnes sparebank
Otra IL hovedlag
Otra IL Ski
Otra IL Ski

hva
gave
gave årets foreleser
Slankeprosjekt
fordeling overskudd
gave
kretssamlinger

type finansiering
Egenkapital
Egenkapital
Egenkapital
Egenkapital
Egenkapital
Egenkapital
Egenkapital
Egenkapital
Egenkapital
Lån
Lån
Lån

Beløp
23 000
5 000
68 880
27 000
20 000
70 000
150 000
100 000
150 000
250 000
200 000
150 000

kommentar

K17.5
K17.5
K30
K45

Kommentarer:
- Det jobbes med sponsorer til å støtte trollbakken. Målet er kr 50 000 innen utgangen av 2014
- Inntekter fra Vannvittig moro blir antakelig 13 000 for 2014
-Det forventes andre inntekter på kr 30 000 for 2014
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Orienteringsløp heile helga på Evje:

Full fart i Sørlandsgaloppen
Sist helg var det liv og røre på
Evje under Sørlandsgaloppen
2014. Det var over 850 påmeldte til orienteringsløpa
som gjekk over fire dagar.
Både små og store fekk prøve seg i orienteringsløypene
på Evje.

enteringsklubb, IL Vindbjart og
mange fleire. Over 850 deltok på
orienteringsløpa som for det meste
gjekk føre seg i områda rundt Evjemoen. Under sprinten som markerte starten på Sørlandsgaloppen
var det rundt 500 med.

Tekst og foto:
Sigrid Åsen Haugsgjerd

Otra IL viste med arrangementet i
helga at orientering er ein familievennleg idrett. Små og store såg ut
til å fryde seg over aktivitet og prestasjonar. Også dei som tok det litt
rolegare i helga og fekk med seg arrangementet frå sidelinja hadde det
moro med å sjå på det yrande folkelivet på Evje. Dei mange frivillige i idrettslaget var sett til oppdrag
med alt frå barnepass og trafikkdirigering til rigging, avlesing av
løpsbrikker og forfriskande drikke

Idrett og dugnadsånd la grunnlaget
for gode opplevingar på Evje i helga. Otra IL stod som arrangør for
Sørlandsgaloppen dette året og
fekk folk frå mange kantar av landet til å møte opp. I sentrum kunne
ein under Europrissprinten sjå treningsdressar som viste tilhøyrsle til
blant anna Stord IL, Måren OK,
Porsgrunn OL, Kristiansand Ori-

Aktiv
arrangørklubb

Torbjørn Grindheim i full fart inn mot
mål i Evje sentrum. Bak kjem mor
Marit Grindheim som prøver å halde
tritt med den unge orienteringsløparen.
til dei mange løparane. Over alt
kunne ein sjå smilande evjefolk og
nokre vel så blide honndøler som la
alt til rette for eit vellukka arrangement. Tilreisande fekk difor ei god
oppleving desse sommardagane på
Evje. Dugnadsånda i Otra IL er det i
alle fall ikkje noko å seie på.
Oddvar Eftevand frå Iveland og Norleif Ødegård, sunnmøring busett
på Evje, koste seg i Evje sentrum under Europrissprinten. Dei deltok
ikkje på orienteringsløp, men veit å halde seg i aktivitet på anna vis.
-Me bowlar saman, seier Norleif.

Rita Flottorp og Geir Daasvatn i
målområdet under sprinten. Dei
har vore ein del av den ivrige
gjengen i Otra IL som har fått til
eit flott arrangement på Evje.

Einar Grindheim og Even Birkeland i målområdet på Europrissprinten. Einar sa seg godt nøgd med løpet sitt.

Astrid Hauan saman med mor si, Heidi Hodne Hauan, som hadde ansvar for dei yngre deltakarane
under Sørlandsgaloppen. Løparane i kategorien ”Småtroll” hadde si eiga orienteringsløype.
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Lørdag 5. juli 2014

sport

AGDERPOSTEN

Nærmer seg ny landsrekord

FRIIDRETT: Karoline Daland (15)
satte ny personlig rekord på 400
meter med 56,20 under et stevne
på Bislett onsdag. – Utrolig gøy,
synes Sørild-løperen fra Grimstad. Nå er det ikke langt igjen til

den nasjonale rekorden i J15-klassen som innehas av Lisbeth Andersen Pettersen (Nøtterøy IF) fra
1979 på 55,69. I fjor satte Daland
ny norsk aldersrekord i 14-årsklassen på nettopp 400 meter.

37 00 37 30 eller sporten@agderposten.no

Hun galopperer for 5

PÅ STARTLISTEN I ÅR OGSÅ: Ellen Mathisen peker på sitt eget navn på listen, der hun i ensom majestet deltar i klasse D80. Selv sier hun at hun går mer enn hun løper, men moro er det uansett.

Ellen Mathisen (80) fra
Porsgrunn har deltatt i
hver eneste utgave av
Sørlandsgaloppen i
orientering helt siden
1965. Veteranen gir seg
ikke før hun har fullført i
jubileumsåret neste
sommer.
ELIAS KNUTSEN
sporten@agderposten.no 37 00 37 30

– Du kan si jo si at det etter
hvert har blitt et «must» å være
med, forteller hun til Agderposten på vei til startområdet på
Evje.

Det er spesielt en grunn til at
hun har holdt det gående år etter år.
– Når du har nesten flest, og
andre gir seg, så er det litt moro
å fortsette. Neste år skal det
være løp på Høydalsmo, og der
gikk den første Sørlandsgaloppen for femti år siden. Så jeg har
tenkt å være med der, og da
måtte jeg nesten delta i år også.
– Er målet å sette en rekord
som vil være nærmest uslåelig?
– Ja, smiler 80-åringen.

Familiekos

For Mathisen har samværet
med familie vært det beste med
å være på arrangementet.
– Vi har jo hatt veldig mye familiekos på Sørlandsgaloppen i

«Når du har
nesten flest, og
andre gir seg, så
er det litt moro å
fortsette»
alle år. Vi har hatt med både
barn og svigerbarn og barnebarn etter hvert, så det har vært
det store, forteller hun.
– Men nå reiser folk til utlandet mer, så det er ikke så mye
folk her som det var.
Den svært erfarne orienteringsløperen tror det er flere
grunner til at deltakelsen på

Sørlandsgaloppen har sunket
betraktelig siden jubelåret 1984,
da 4.300 deltok.
– Det er nok noe i at folk har
råd til å delta andre steder, og så
tror jeg ikke vi var flinke nok til
å arrangere i alle år, sier hun.
– At det var for vanskelige
løyper for nybegynnere som
kom i et helt
nytt terreng.
Løpsleder Sigurd Wiberg synes at oppslutningen rundt
årets løp har vært grei.

Håpet på fler

– Det er jo ganske bra. Vi hadde
håpet på enda flere løpere. I fjor

i Larvik var det over 1000 løpere, og her er vi oppe i 700, forteller han, men påpeker at det
de siste årene har vært en positiv trend.
– Det har vært en liten oppsving de siste årene for galoppen, for den lå litt nede. Men nå
er vi nede igjen på det antallet
som det var for noen år siden.
Wiberg legger ikke skjul på at
galoppen har mange utfordrere
når folk har sommerferie.
– Det er jo populært å dra på
de største orienteringsløpene i
utlandet, så det er noe vi konkurrerer med, sier han.
– For mange år siden var dette en typisk familieferie, mens
nå er det litt andre ting som folk
ønsker å reise på ferie på.

Lørdag 5. juli 2014
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”Distrikts-handballspelaren” frå Evje :

NO ER TONJE PROFF
Den fyrste som handballspelaren Tonje Haugjord Refsnes (19) feier av banen, er
myten om at ein aldri kan nå
langt i lagspel dersom ein
veks opp ute i distrikta. I
dag spelar Evje-jenta på Elite-seriens tøffaste handballlag, Vipers, under ein av dei
beste handball-trenarane i
verda, Gunnar Pettersen.
Og Tonje kjem stadig frå ein
stad som dei fleste i urbane
strok vil kalle ”langt ute på
landet”.
Tekst: Jan Olsen
Foto: Terje Refsnes
Det er ikkje nokon stad som har betre handball-miljø enn Evje, seier
Tonje. Eige talent, ja vel. Treningsiver, ja da. Foreldre som har køyrt
utallige mil til treningar og kampar,
ja visst. Likevel, og det presiserer
Tonje gong på gong, det er trenarane hennar i Otra IL som har fått
ho dit ho er i dag. Og ho nemner
Tony Halsall, Anne Berit Birkeland
og Laila Tjessem Våge. Desse tre,
og handball-miljøet som har vakse
fram i Otrahallen, får ikkje Tonje
skrytt nok av.

Frå ”hall-henging”
til Ungdoms-OL
Tonje tok til å ”henge” i Otrahallen
då ho 6-7 år gamal fekk vere med
storesystera som spela på eit av
OtraIL sine lag. Frå sidelinja slukte
Tonje rått alt det ho såg trenarane
lærte bort, og prøvde på eiga hand
utanfor banen. Ti år gamal kunne
ho sjølv spille på lag. Ho har gått
gradene. Femten år gamal flytte ho
til Randesund, - for å spele hand-

Eliteserie-spelar Tonje Haugjord Refsnes med sin lokale sponsor, Svenn Olav Skjeggedal frå Spar- Evje
(t.v.) og pappa og pressetalsmann Terje Refsnes.
ball. Då ho var seksten, nådde karrieren eit førebels høgdepunkt då
ho i 2011 blei teken ut til å representere Noreg under Ungdoms-OL
i Tyrkia. Då var ho ei av 30 som
blei plukka ut blant 6500 spelarar i
desse årsklassene på landsbasis.

-Må tåle å bli dengt litt…
For ein uinvidd ser handball temmelig brutalt ut, mest som ein kamsport med ball. Men nei då, forsikrar Tonje. Det er hurtigheita i spelet
som fasinerar, og ein må jo tåle å

bli dengt litt, smiler jenta som driv
med handball seks dagar i veka. Ho
kan forsikre om at ikkje ein gong
kjærasten kan få ho til å slutte med
handball. Og ho kan absolutt tenkje
seg å ha handball som leveveg.

Løn og lokal sponsor
Visst ser Tonje at det kjem ein dag
etter handball på topp-plan, så ho er
i gong med sosionom-studier. Like

Ein scorings-maskin i aksjon, her medan ho spela i Randesund. Sjå det blikket!

Tonje frå Evje klarte det, då kan
også andre ungdomer frå distrikta klare det dersom forholda blir
lagt til rette. Her representerer
ho, som sekstenåring, Noreg
under Ungdoms-OL i Tyrkia i
2011.
fullt, som spelar på Vipers er ho å
ansjå som lønsmotakar, der fråver
frå trening krever sjukemelding
som på same vilkår som andre arbeidarar. Som eit ekstra skulderklapp frå det lokale idrettsmiljøet har
ho fått eigen sponsoravtale med
Spar-Evje, også ein viktig medspelar i det imponerande handball-miljøet som er skapt rundt Otrahallen.

Det neste målet?
Ein gullmedalje i eit OL kostar ti
tusen treningstimar, saman med ein
tenleg livsstil. Er du viljug til å ofre
så mykje? Ja!
Neste OL er i Rio i 2016, kva tenker du om det?
Det har eg faktisk ikkje tenkt på,
svarar Tonje litt forsiktig.
Akkurat der trur me ikkje ho snakkar heilt sant…

I sommar scora Tonje 7 mål og blei kåra til banens beste spelar då
Vipers spela mot det cubanske landslaget.

