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Se alle de fantastiske
bildene fra Leirsunddagen

Hurra,
for en
dag!

DRØM GIKK I
OPPFYLLELSE
Leirsund G12 vant gjev
premie: En dag på Ullevaal
med fotballandslaget!

LEDER

W

ow! Jeg er så glad for at vi i styret gikk inn for
Lena Brodal sitt forslag om å arrangere Leirsunddagen. Alle forberedelser med møter, bestillinger, avtaler, band, scene i en lastbil gikk så bra, det
er tydelig at Lena har gjort dette tidligere. Jeg vet jo at
det var en del engasjerte ildsjeler bak dette mesterstykket.
For det var det, et mesterstykke. Fantastisk.
Jeg er så imponert over alle dere som bidro til at denne
dagen ble som den ble. En bragd er å lede dere alle frivillige, men jaggu er det sånn at de som ledes må kunne ledes
også. Takk Lena, og tusen tusen takk alle frivillige.
For oss som var tilstede på dagen, var vel alle enige
om at fargeglade flagg, salgsboder, blide voksne og barn,
kafè (med kø, jiippii), sjokoladekaker med og uten gluten, eplekaker og mange andre smakfulle kaker, frister til
gjentakelse i 2017. Vi kan alle klappe oss selv på skulderen
for et knall arrangement, vi har alle naboer som stilte opp
til kakebaking, sto vakt ved en aktivitet, sørget for at Olabilløpet ble arrangert med den største sikkerheten, rosa og
blått sukkerspinn og virkelig fikk popcornet til å poppe.
Glade mennesker er ikke til å kimse av.
Mitt ansvar var hundeveddeløpet, nå kan det riktignok
sies at det var ikke mye vedding, men hundene – store
som små – løp mer eller mindre gladelig til sine eiere,
distansen var 60 meter. BUDDY VANT!! Grattis! Han løp
på 5,38 sek. Han løp forbi popcorn, sukkerspinn og andre
fristelser. Så tusen takk til dere eiere som faktisk har hunder som kommer på innkalling.
Til sist vil jeg takke hver og en av dere som var med
på å gjøre denne dagen til det den ble, jeg skjønner nå
at det er mange som bryr seg om vår alles velferd og at
Velforeninga er der for oss som bor her. Så støtt opp og bli
medlem du også. 
Hilsen Kjersti

Fra og med 2016 tilbyr
vi nå alle våre medlemmer
1000 kroner i avslag på leie av
Velhuset. Fortsatt ikke medlem?
For å melde deg inn via nettet
leirsund.net/medlemsfordelerogpriser.htm eller kontakt en
av oss i styret.

Del en historie

Har du en historie på lur? Eller kanskje du blir inspirert og tar pennen
fatt nå! Er du skriveglad, send oss
gjerne ditt bidrag på
hallings@hotmail.com

Besøk oss på nett:

www.leirsund.net
www.facebook.com/leirsundvel

Kjersti takker for
seg, se side 6.

Møtte landslaget
til kamp på Ullevaal
Leirsund G12 vant drømmedag med fotballandslaget
på selveste Ullevaal stadion.
TEKST & FOTO: Eirik Paulsen, Lagleder Leirsund G12

M

andag 29. august ble G12 kalt inn
til ekstratrening, med argumenter
om at det var viktig med ekstra trening
etter ferien og at lagbilde skulle tas.
Forundringen var derfor stor da Gunnar
Halle fra Norges Fotballforbund og 3
journalister fra TV2 og RB dukket opp
på trening ca. 15 minutter ut i økten.
Forundringen ble erstattet med stor
glede da de fikk vite at de blitt trukket i
en konkurranse blant 200 andre deltakende lag til å få trene med landslaget på
Ullevaal allerede dagen etter.

PÅ PLASS I GARDEROBEN
Det var en spent gjeng og tre sjåførforeldre som dro inn til Ullevaal.
Vi ble tatt i mot av representanter fra
NFF og tidligere landslagsspiller Jan
Gunnar Solli i garderoben på Ullevaal.
Der fikk gutta hver sin plass og på hver
plass hang en landslagsdrakt og en bag
med litt forskjellig i.
Etter litt garderobeprat skiftet gutta
og de fikk forespørsel om de ville ha på
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de nye landslagsdraktene eller Leirsund
drakta. Enstemmig valgte gutta å ta på
Leirsund drakta.

FULGTE TRENINGEN TETT
Så fulgte et besøk i TV og produksjonslokalene, kongetribunen, de fikk
pizza i rommet som var forbehold
familiene til landslaget og til slutt ned
på innbytterbenken hvor vi overvar
deler av treningen. Der fikk vi virkelig
fulgt en trening på nært hold og sett
hvilket apparat som er i sving rundt en
landslagstrening.
Mens vi satt der kom landslagstrener
Per Mathias Høgmo og håndhilste på
alle gutta og slo av en prat. Da landslaget var ferdig med sin trening, var det
vår tur. Det ble delt opp i to blandede lag
med Leirsund G12 og landslagsspillere.
Så var det internkamp på Ullevaalmatta.
Det ble en kjempeopplevelse å
få spille både med og mot landslagsspillere for våre gutter. Må vel
innrømme at det også var stort for oss

foreldre som var med og fikk bivåne
det hele fra midten av Ullevaalmatta.
Avslutningsvis ble det tatt en del bilder
og skrevet autografer til gutta.

PÅ TV
Begge dagene var TV2 til stede og
filmet. Innslaget kan du se på hjemmesiden til Leirsund IL. Forhåpentligvis
ble denne dagen en fin motivasjon
til G12 slik at de velger å holde på
med fotball i mange år fremover og
forhåpentligvis på Leirsund.
P.S. Leirsund G12 står akkurat nå uten
trener, så hvis noen kan tenke seg en
trenerjobb eller kjenner noen som kan
ta på seg oppgaven, ta kontakt.
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En fantastisk
Leirsunddag

Vi blåste nytt liv i Leirsunddagen,
og for en dag det ble.

For en
dugnadsånd!

ALLE FOTO: Stine Branderud

E

ndelig ble det Leirsunddagen igjen, med olabilløp,
hesteskokasting, tautrekking,
lykkehjul, surfekonkurranse
og mye, mye mer.
Allerede før de første
olabilene satte utfor Branderudveien klokka 11.00 startet
folk å komme til stadion for å
ta en titt i boder og kose seg
med et rikholdig kakebord.
To timer senere gikk starten
for hundeveddeløpet, der den
alltid så strøkne gressmatta til
idrettslaget fikk fart på både
to- og firbente.
Ikke før klokka var 23.00
var folk fornøyde og gikk
hjem. Da var Leirsunds beste
bollebaker og ølbryggeri
kåret, og rockabillyene i «Fat
Fred and the pussumhunters»
tatt sine siste hoftevrikk fra
scenen.
En fantastisk dag takket
være en fantastisk innsats fra
festkomiteen, og alle de andre
frivillige som bidro til å få
denne flotte tradisjonen på
beina igjen. ●
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Det er gøy å arrangere fest for alle når
folk stiller opp og hjelper der de kan.
September virket lenge til da årsmøtet i Leirsund velforening vedtok at dagen skulle arrangeres i mars,
og det var en relativt liten festkomité som
startet arbeidet med å vekke Leirsunddagen fra dvalen. Vi hadde lave skuldre og
PS: Dersom du
hvilepuls helt til arbeidet med å organer kunde i Lillestrømisere komiteen og fordele oppgaver
banken og bruker deres
kom ordentlig i gang etter sommermobilbankløsning, kan du
ferien. Da dro det seg til gjengjeld
stemme på Leirsund velforenskikkelig til!

ing på Lokalbidraget. En
ekstra slump med penger
kan komme godt med
til arrangementet!

TUSEN TAKK
På vegne av festkomiteen vil jeg derfor
få takke alle de som bidro til at dagen ble
noe av og – ikke minst – til at den ble så
vellykket. Tusen takk for kakebaking, kioskvakt, vakt i hoppeland, på «hi-strike» og på andre
aktiviteter. Tusen takk for utforming av program, utdeling
av program og sying av vimpler. Tusen takk for handletur,
snekring av bar og dekorering av plassen.

VI GLEDER OSS TIL NESTE ÅR
Tusen takk til de som hjalp til med å få ryddet opp etter
festen og takk for bistand med alle mulige andre oppgaver
som ble gjort i forbindelse med Leirsunddagen 2016.
Vi gleder oss allerede til neste år!
Hilsen Lena J. Brodal, på vegne av festkomiteen
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Lærer Leirsundfolk å svømme

Fire dager i uka lærer Skedsmo svømmeklubb store
og små på Leirsund å holde hodet over vannet.

Her har nok
noen misforstått

Velkommen til
LEIRSUNDFEST
Dato:

lørdag 29. oktober 2016

Sted:

Leirsund Velhus

Tidspunkt:

Kl. 19.00-02.00

Pris:

Kr. 300,- per person

Påmelding:

Ved innbetaling til Trine Linge

Kontonummer: 6201 11 61982. Husk å merke betalingen
		
med navn og Leirsundfest 2016
Frist:

Mandag 17. oktober 2016

Servering:
		
		

Velkomstdrink, Oktoberfestmeny
med pølser eisbein og sauerkraut,
én drikkeenhet til maten, kaker og kaffe

Underholdning: Musikk v/DJ
		
Vi oppfordrer til utkledning i dertil
		
egnede kostymer!
Husk:

Drikke til eget bruk utover kvelden
Vel møtt! Hilsen festkomiteen

Det er ikke lett å forstå alt her i verden, men
returpunktene på parkeringsplassen ved stadion
skal ikke være til å misforstå. Velavisa gir likevel
en ekstraservice på hvordan dette skal gjøres:
I den høye grønne containeren med teksten
«KLÆR – SKO & TEKSTILER», skal nettopp klær, sko og tekstiler. I de to mindre grå
containerne, med 2 x påskriften «GLASS- OG
METALLEMBALLASJE» og gode tegninger
av hvordan dette ser ut, skal glass- og metallemballasje, og kun glass og metallemballasje.
Har du likevel med deg kontorstoler, møbler
og tomme malingsspann, kan disse leveres til
en ganske billig penge på Roaf sin gjenvinningsstasjon på Berger. Her holder de åpent
mandag til torsdag fra klokka 07.00 til 19.00,
fredag fra 07.00 til 15.00, og til og med på
lørdager fra 09.00 til 15.30.
Og ikke nok med det. To ganger i året kommer miljøbilen til Asak skole og tar i mot alt av
farlig avfall fra elektriske artikler til malingsspann og kjemisk avfall – GRATIS!
Bruk hodet folkens, ikke vær en lat forsøpler.
Hold Leirsund rent.

Kjersti takker for seg

Kjersti Østlund har valgt å trekke seg som leder av Leirsund vel.
Nestlederen tar over ledervervet fram til årsmøtet.
– Det er ikke alle utfordringer
som vi snubler innom som
faktisk avsluttes som vi ønsker,
sier Østlund, som informerte
styret om fratredelsen under
styremøte i august.
Det betyr at nestleder Lars
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Hallingstorp fyller ledervervet
fram til årsmøtet på våren 2017.
– Min rolle som leder var nok
ulik det mange tenker som det
beste for bygda, som verken er
mor til ivrige skolebarn, skigåere
eller fotballspillere. Jeg skjønte

jo at min innsikt i hva som skjer
i hverdagen var minimal. Jeg
fratrer min rolle, litt vemodig.
Men med mer energi. Jeg
skal være en god og positiv
Leirsundboer. Jeg støtter
velforeninga og dets arbeid, jeg

skal hjelpe gode naboer og det
kan hende jeg tar meg en tur på
fotballkamp.
– Jeg ønsker ny leder og
Velforeninga masse lykke til
videre i arbeidet, dere er en
herlig gjeng, sier Østlund.
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Sikret ny
sesong i
5. divisjon
Sesongen nærmer seg slutten
for A-laget. I skrivende stund
står det igjen tre kamper, og vi
er allerede sikret en 5. plass, noe
som må sies å være godkjent det
første året i 5. divisjon. Dette
betyr at det blir 5. divisjonsfotball på Leirsund stadion også
neste år. Sesongen 2016 har
inneholdt mange spennende
kamper. Vi har spilt jevnt med
alle lagene over oss på tabellen,
så neste år skal vi være helt der
oppe.
Dette året har vi også vært
så heldige å få nye drakter og
annet utstyr. Gutta er stolte over
endelig å få spille i like drakter
som alle de små fotballstjernene
på de yngre lagene i Leirsund.
Vi vil også takke Byggpartner
som har kommet inn som sponsor for seniorgruppa.
Det gjenstår en hjemmekamp
for A-laget i 2016. Søndag 9.
oktober kommer Skjetten2 på
besøk. Avspark er klokka 13.00
så her er det bare å møte opp.
PS: Om noen har et brennende
ønske om å være med rundt
A-laget så er det bare å ta
kontakt med Christian Søreide.
Kontaktinformasjon finnes på
leirsund-il.no.
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K

lubbens hovedhall
er her på Asak og
det er absolutt den beste
hallen i hele Skedsmo,
sier Mona Granås, treneransvarlig og kasserer i
svømmeklubben.
Her har klubben
treningspartier for barn,
ungdom og voksne og
svømmekurs for barn fra
4 år og oppover, mandager, tirsdager, onsdager
og fredager. På tirsdager
fra kl. 2000 til kl. 2100
er det egentrening for
voksne og det koster kun
et medlemskap i klubben.
– Skedsmo Svømmeklubb er en klubb for alle.
Her har vi utøvere som
kun ønsker å trene en
kveld i uken for å holde
seg litt i form, til de som
ønsker å trene 5 ganger i
uken. Man må ikke delta
i konkurranser bortsett fra
at vi ønsker at alle er med
på klubbstevnene våre,
forklarer Granås.

Klubbens første
norgesmestere kom i
1992 og da var det hele
seks mestere. Flere av
klubbens svømmere har
vært innom landslaget, og
klubben har levert ledere
både til særkrets, idrettskrets og forbund, samt
til internasjonale verv. En
av klubbens dommere har
hatt internasjonal status
og dømt i flere Europaog verdensmesterskap og
ved to Olympiske leker.

KOLLAPS PÅ
1990-TALLET
Da svømmehallsituasjonen kollapset på
1990-tallet ble det innledet et samarbeide med
Lørenskog og Rælingen
Kappsvømmingsklubb
om trening for elitepartiet. På grunn av at svøm-

mehallene var stengt i
ca. tre år, gikk klubben
etter hvert i oppløsning
og de beste svømmerne
gikk over til andre
klubber. Det var mulig
å opprettholde en viss
aktivitet på Skedsmokorset, slik at klubben ikke
døde helt.
Fra begynnelsen av
2000 tallet har klubben
igjen vokst til å være
en middels stor klubb
med ca. 350 medlemmer
fordelt på aktive utøvere
og kursbarn.
– Alle er hjertelig
velkomne og vi ønsker oss
mange flere medlemmer.
Det er bare å ta kontakt
med Mona Granås Holt
for informasjon på mail
kasserer@skedsmosvommeklubb.net eller
mobil 920 12 938.

LITT HISTORIKK
Skedsmo svømmeklubb
ble stiftet i 1959 og etter
hvert ble det tre svømmeklubber på Romerike
som i 1973 slo seg sammen til en og ble hetende
Skedsmo Svømmeklubb.
Klubben var en stor
svømmeklubb på ´70-,
´80- og begynnelsen av
´90-tallet.
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Skigruppa
informerer

Ole Johnny Transeth
Kasserer
Branderudveien
Tlf.: 958 94 735
• ojt@ramirent.no

★ SKITRENING
Ønsker du å delta på skitrening
er bare å ta kontakt med Morten
Tobiassen på telefon 911 78 848.
Han vil formidle kontakt med trener,
samt gi nødvendig informasjon om
tilbudet. Barn og unge i alle aldre er
velkomne. Ønsker du å være trener/
hjelpetrener er du hjertelig velkommen.

★ GÅGRUPPE
Hver onsdag kl. 11 er det anledning
til å bli med på en spasertur med
utgangspunkt fra Skihytta. Turen
avsluttes med kaffe og vafler. Det er
selvsagt mulig kun å delta på kaffe
og vafler. Gågruppa samler 25-40
personer hver gang.

★ LØYPEMASKIN
Løypemaskinen vår begynner å
gammel og utslitt. Vi har derfor startet
en prosess med finansiering av ny.
Vi har søkt Sparebankstiftelsen og
Gjensidigestiftelsen om midler til ny
løypemaskin. Skigruppa er også
innstilt av Skedsmo kommune for
tildeling av midler i 2017.

★ LØYPER
Lysløypa har etter siste års utbedringer
blitt tørr og jevn hele året. Takket være
Ole Henry og Knut blir den jevnlig vedlikehold gjennom hele sommeren med
bla klipping av traseen og kantene.
Samtidig ber vi om at ingen går på
beina i løypene når det ligger snø der.
Lyset er tent fra det mørkner og fram til
kl. 23 alle dager.

★ DUGNAD

Årets dugnad blir 5 november
klokken 9. Oppmøte på Skihytta.
Ta gjerne med motorsag/ryddesag
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Lars Hallingstorp
Fungerende leder/
redaktør Velavisa
Lerkesvingen
Tlf.: 918 23 017
• hallings@hotmail.com

eller annet redskap. Det er behov for
kvisting i 5- og 10 kilometeren, samt
traseen fra Heisshagen.
Send gjerne en SMS til Terje om
at du kommer: 900 76 192. Det er
også mulig å bidra i Skigruppa på
andre dager eller på andre måter. Det
er bare å ta kontakt.

★ STRIKKEKAFE
Hver tirsdag fra kl. 18 til 21 er det
strikkekafe på Skihytta. Det er bare
å ta med strikketøyet og godt humør.
Det minst like stort fokus på det
sosiale som det er på strikkingen.

★ SKIHYTTA
Kiosken vil som vanlig være åpen på
søndager når sesongen nærmer seg.
Skihytta har blitt et populært sted å
være for barn og voksne. Gågruppa
har faste turer hver onsdag formiddag,
og stikkekafeen har treff onsdag fra
kl. 18-21. Dette er tilbud som er åpne
for alle. Medlemmene av gågruppa
betaler kr 30 pr. gang for vafler og
kaffe. Dette er en liten sum for hver
enkelt, men overskuddet har blitt gitt
til Skigruppa i form av utstyr. Foreløpig har det blitt en sporlegger til
kr 12 000, slådd til løypreparering til
kr 14 000, kanstslåer for traktormontering til kr 15 000 og kjøleskap til
kr 5 000. De har også kjøpt inn diverse
utstyr som kaffetraktere og vaffeljern.
Strikkekafeen overfører også overskuddet sitt til Skigruppa, og i tillegg tar de en
årlig dugnad med nedvasking av hytta.
Hilsen Skigruppa, Leirsund Idrettslag

Salar Ghadani
Styremedlem
Heisshageveien
Tlf.: 918 34 713
• sghadani@leirsund.no
Espen Johnsen
Styremedlem
Branderudveien
Tlf.: 908 34 125
• espen.johnsen@siemens.com
Lena J. Brodal
Styremedlem
Måltrostveien
Tlf.: 900 74 496
• lena@riksscenen.no
Beate Kvistedal
Styremedlem/webansvarlig
Farseggen
Tlf.: 992 48 549
• beate.kvistedal@gmail.com

Annonsepriser
Årsabonnement,
plassering i Velavisa
og på nett:
Logoann. kr 2800
1/8-ann. kr 500 pr. nr.
kr 3000 pr. år
1/4-ann. kr 1000 pr. nr.
kr 5500 pr. år
1/2-ann. kr 3000 pr. nr.
kr 7500 pr. år
Layout: Linda Kirkeby Isenhag
Illustrasjoner: freepik.com
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