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FK Gjøvik-Lyn 
ønsker deg en 

god jul og et riktig
godt nytt år!



Tror du på en kopp kaffe?
Vi har tro på at du noen ganger finner løsningen over en kopp kaffe sammen med oss. 

Andre ganger løser du det enkelt selv via våre digitale løsninger.  
Hos oss står døra åpen og du har frihet til å velge. 

Velkommen til din lokale bank. Til stede der du er.

02999 sparebanken-hedmark.no
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Norsk-tipping.no: 
Logg deg inn med kort og kortleser og 

velg Min side, deretter Grasrotandel-

en. Her kan du søke opp FK Gjøvik-lyn 

og enkelt knytte deg til.

Kommisjonær: 
Ta med strekkoden til Gjøvik FF under 

og ta den med til kommisjonæren. 

Alternativt kan kommisjonæren  søke 

opp mottakeren for deg på terminalen.
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Org.nr: 937203284

Fotballklubben Gjøvik-Lyn

www.facebook.com/fkgjoviklyn

@FKGjovikLyn

#fkgjøviklyn

Det er enkelt å knytte til seg  
FK Gjøvik-lyn som Grasrotmottaker

Nye muligheter 
i nytt år!

Fotballklubbers vellykkethet måles 

ofte i A-lagets resultater. I så måte 

har sesongen 2016 ikke vært god for 

klubben i vårt hjerte, det endte med 

nedrykk og det er vi ikke fornøyde med.

En klubb bør imidlertid måles på mer enn A-laget, hvor vellykket en sesong 

har vært må også vurderes ut fra andre kriterier enn om seniorlagene 

rykker opp eller ned. En breddeklubb på vår størrelse må også vurderes 

ut fra aktivitetsnivå, antall aktive spillere, graden av samfunnsansvar 

klubben tar, frivillighet, spiller- og dommerutvikling, fotballglede, venn-

skap, kvalitet i treningsarbeidet og klubbutvikling. Tar man alt dette med 

i evalueringen, har vi gjennomført en svært vellykket sesong, på tross av 

A-lagets nedrykk. 

Vi har slått alle tidligere rekorder med 58 påmeldte lag i seriespill. Vi har 

kunnet skilte med to Unifiedlag, to seniorlag og to juniorlag. Vi har orga-

nisert 52 lag med spillere, gutter og jenter, fra 6 til 16 år. Vi har arrangert 

mer enn 500 barnefotballkamper på stadion, og om lag 60-70 trenere har 

gjennomført et ukjent antall treningstimer. Klubben har totalt 776 med-

lemmer, hvorav 592 er aktive. Flere lag har deltatt i cuper, lokalt, nasjonalt 

og utenlands. Vi arrangerte en Unified-turnering på stadion i sommer med 

lag fra hele Mjøsområdet. 50 gutter og jenter har deltatt på grunnleg-

gende dommerkurs og bidratt som dommere i barnefotballen. 

Etter at Bjørgeløkka sto ferdig i 2015, ble hovedbanen åpnet med nytt 

kunstgressdekke i år. Satsinga er et resultat av et spleiselag mellom 

kommune, klubb og tippemidler og har gitt en etterlengtet forbedring av 

trenings- og kampfasilitetene. Klubben har gått inn med betydelige midler, 

gjort mulig takket være Kjell Bjørges storstilte gave og tilskudd fra gode 

sponsorer som Sparebanken Hedmark og Thermo-Floor. Vi er enda ikke i 

mål, og ambisjonen er å få kunstgress også på nedre gressbane.

I 2016 har klubbens styre drevet med prosjektet Kvalitetsklubb. Vi har 

som mål å sluttføre dette arbeidet før årsmøtet neste år. Det vil bli utar-

beidet en håndbok, som beskriver alle rutiner, klubbens strategi, verdier, 

roller, sportsplan og ulike oppgaver som må løses. I tillegg har vi ansatt 

daglig leder, som vil styrke klubbens profil utad og bidra til større kvalitet i 

den videre utviklingen.

Neste år spiller seniorlaget på nivå fire, en ren regionliga med mange 

interessante kamper. Nedrykket betyr også at klubbens profil blir noe 

endret. Enda flere unge spillere vil få sjansen til å utvikle seg under ledelse 

av hovedtrener Skjærstad og hans team. Vi gleder oss til det fordi det i 

mange år har blitt drevet godt spillerutviklingsarbeid blant yngre spillere. 

Neste år vil vi også igjen stille damelag. Det har vært drevet godt i jentefo-

tballen i mange år, og endelig ser det ut til at vi vil ha nok spillere på junior 

og seniornivå til å stille minst et sjuerlag. Det er vi glade for!

Så kjære alle dere som er glade i FK Gjøvik-Lyn: Fortvil ikke over nedrykk, 

men se på det som en mulighet. Klubben skal reise seg også på seniornivå, 

kanskje både på herre- og damesida. Vi skal fortsatt være en klubb for alle 

som ønsker å spille fotball, uansett nivå. Støtt opp om klubben i medgang 

og motgang, det gir styrke å stå sammen og jobbe mot felles mål.

Til slutt vil jeg takke sponsorer og støttespillere for godt samarbeid og 

viktig støtte, økonomisk og moralsk. Jeg håper og tror dere vil være med 

oss også i 2017 og mange år etter det.

MORTEN LØNSTAD

Leder
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Sesongen 2016 er lagt bak oss. Det ble en sesong som vi resultat-
messig på ingen måte kan si oss fornøyd med når det gjelder klub-
bens A-lag. Vi hadde helt klart en ambisjon om å beholde plassen i 
neste års 2. divisjon, når vi planla sesongen. Vi erkjenner stor skuf-
felse over nedrykket, men som klubb må vi allikevel se fremover. 
Det kommer alltid en ny sesong.

2016 ble ganske spesiell i det hele 7 lag skulle flyttes ned ett nivå, 
grunnet vedtaket på siste fotball ting om en endring av seriesystemet, 
kort fortalt en mer spissing. Dagens 2. divisjon med 4 avdelinger blir 
redusert til 2 avdelinger. Ordningen ble vedtatt med fattige 3 stem-
mers flertall. Normalt hadde årets 11. plass kvalifisert til fortsatt spill 
på samme nivå.

Årsakene til at vi ikke lyktes er naturligvis sammensatte. Vi er, når 
dette skrives, midt inne i en grundig evaluering. Det er viktig å 
analysere fakta, opp imot refleksjoner og synsing. Hva må vi unngå i 
det videre arbeidet? Hva har vært bra som vi bør videreutvikle enda 
bedre? Vi registrerer at når det går dårlig, kommer «flomlyset» på fra 
alle kanter. Dårlig ledelse, for dårlige trenere, feil spillerlogistikk m.m. 
Spesielt blir det fokus på hovedtrener. Vi valgte tidlig å gi Morten 
Skjærstad ny tillit i det videre arbeidet. Bakgrunnen for det er at vi 
har tro på at Morten sine egenskaper og faglige kompetanse vil være 
riktig å benytte oss av i den videre utviklingen av klubben, i samar-
beid med styret, daglig leder og øvrige trenere og ressurspersoner. 
Årsakene til at vi ikke lykkes i år er som nevnt sammensatte. Vi bærer 
alle et ansvar, ledelse, trenere og spillere. Jeg er klar på at vi ikke har 
vært flinke nok i sammen. Så får den videre evalueringen spille en 
viktig rolle i hvordan vi jobber videre ut i kommende sesong.

Vi har i år benyttet mange av klubbens unge spillere. Vi er helt klart 
den klubben i avdelingen som har benyttet flest juniorspillere. 
Spesielt har dette vært gjeldende i høst. Dette har gitt de viktig erfa-
ring, som vi håper gir dem god utvikling og som vi vil ha god nytte av 

allerede kommende sesong. De aller fleste av de har amatørkontrakt-
er med klubben i 2017, og neste års regionliga vil være en fin arena å 
utvikle seg videre i. 

De øvrige lagene innenfor klubbens elite satsning har gjennomført 
en god sesong. Her er først og fremst utvikling det viktigste. Både 
guttelagene, juniorlaget og B-laget i 3. divisjon har jobbet godt og 
målrettet. Som tidligere år slet juniorlaget med får spillere på høsten. 
Gjennom Manu Hervas ledelse gjorde laget allikevel en fin prestasjon. 
Guttegruppa var stor, nærmere 50 spillere. Her har det vært et mål 
og differensiere gruppene etter ferdigheter, interesse og ønsker på 
satsningsnivå. Frode Søbye har hatt hovedansvaret og loset gruppe 
gjennom sesongens seriespill og deltakelse i Norway-Cup. God mot-
stand møtte 1. laget også i NM for denne klassen. B-laget i 3. divisjon 
har i all hovedsak bestått av juniorspillere fra A-stallen og juniorlaget. 
Flere guttespillere har også luktet på seniorfotballen gjennom dette 
laget i år.

2017 vil by på mange lokaloppgjør kombinert med en del Oslo lag. An-
tallet avdelinger i den nye 3. divisjonen er redusert fra 12 til 6, så det 
blir helt klart mange tøffe oppgjør. Vi får et ungt lag med i hovedsak 
lokale profiler, så jeg håper byen møter opp på stadion og støtter dem.

Avslutningsvis vil jeg takke for alles bidrag gjennom denne vanskelige 
sesongen. Trenere, støtteapparat og øvrige bidragsytere. Spesielt vil 
jeg nevne A-lagets oppmann gjennom mange sesonger Tormod Hoff-
sbakken, som nå takker av. En fantastisk frivillig innsats i fotballen i 
Gjøvik i en årrekke.

Fotballhilsen

JØRG TERJE SAGENES

Adm.sportslig leder elite.

FK GJØVIK-LYN ELITE
SESONGEN 2016

Tormod Hoffsbakken 
- en hverdagshelttakker av.



er stolt sponsor av 
Gjøvik-Lyn



Siden vi var små har vi lært 
ulike teknikker for å holde 
kroppen varm. Ferdigheter 
som utviklet seg med alderen 
og som man arvet fra de som 
hadde gått først. Turene

i skogen med fatter hvor 
romme skisko skulle holde  
på varmen, og hvordan 
koppen med kakao tinte kalde 
fingre. Tidene forandrer seg, 
og med den teknologien,  

men behovet for varme er 
konstant, uansett hvordan 
eller hvor du bor. Læren 
som tidligere gikk i arv blir 
nå erstattet med avanserte 
tekniske løsninger for styring  

av varme. Og uansett fremtid 
- den er elektrisk - og vi må 
fortsette å alltid utvikle bedre 
løsninger for de som kommer 
etter. For det å holde seg  
varm er en kunstform og en 
tradisjon, en arv vi holder 
svært høyt.   KUNSTEN Å HOLDE SEG VARM 

INSTALLATØRENS BESTE RÅDGIVER  VARMELØSNINGER – VARMESTYRING – SMARTHUS  SNAKK MED DIN ELEKTRIKER

Din lokale leverandør av 
drikkevarer/kioskvarer og is

Tlf: 61 17 74 70
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Først av alt så ønsker jeg å takke ALLE i FK 
Gjøvik-Lyn for en fantastisk mottakelse. Det 
har vært helt utrolig gøy å møte alle positive, 
energiske og givende mennesker som vi har i 
klubben vår.
Jeg står fortsatt for det jeg sa i OA første dag 
på jobb. – DETTE ER DRØMMEJOBBEN FOR 
MEG!
 
Den første måneden i jobben har vært mildt 
sagt innholdsrik, og jeg synes vi har en god og 
positiv driv i klubben vår. Kort oppsummert 
så har den første tiden bestått av hovedpunk-
ter som organisering, trener/spiller-logistikk, 
planlegging av inntektsbringende tiltak i 
2017, og 2018, ny nettside, organisering av 
klubbens lag, signering av sponsoravtaler, 
planlegging av dette magasinet og ikke minst 
muligheten for at vi arrangerer egen cup i 
2017.
 
Vi har dessverre rykket ut av Post Nord 
Ligaen og vil neste år stille med våre beste 
menn på nivå 4 i Norge. Dette har gjort at vi 
har måtte tenke litt nytt for vårt A-lag (menn), 
vi har vært tydelige på at vi ønsker en profil 
der vi er lokale og unge. Samtidig så jobbes 

det med å gi disse unge spillerne trygge ram-
mer i form av en gruppe mere rutinerte spil-
lere som kan ta et ekstra tak i både kamper og 
garderobe.

Nytt i 2017 blir at vi på kvinnesiden vil stille 
et seniorlag for kvinner. I 2017 så vil dette 
laget spille i serien for 7-er lag, men vi satser 
på at vi allerede i 2018 skal stille et godt 11-
er lag på kvinnesiden i klubben. Mille Solum 
fortjener stor honnør for at hun egenhendig 
samlet sammen nok jenter til å stille et lag 
i damer-senior serien! Dette er noe vi har 
ventet på i klubben vår.
 
Den viktigste arbeidsoppgaven i min jobb er å 
bidra til økte inntekter. Dette er både tidkre-
vende, og utfordrende men samtidig så gir 
all denne kontakten med byens næringsliv et 
solid inntrykk av hva en støttespiller ønsker å 
assosieres med. Det viktigste er barna våre! 
Vi har et ansvar for å gi alle barn både jenter 
og gutter et godt tilbud. Hos oss skal det være 
plass til alle, uansett hudfarge, kjønn, fasong 
eller ferdighet. Vi har som mål å legge til rette 
for fysisk aktivitet i trygge omgivelser! I FK 
Gjøvik-Lyn vil vi at man skal kunne få minner 

for livet, og ikke minst VENNER for livet!  
 
At denne jobben er givende tror jeg all 
forstår. Samtidig så er det viktig å presisere 
at selv om klubben nå har ansatt daglig leder 
så er det frivilligheten som er ryggraden 
i klubben. Uten all dugnad, vaffelsteking, 
pølsekoking, loddsalg, foreldres innsats som 
lagledere og trenere så vil klubben stagnere. 
Dette er viktig å huske på!
Det å «bygge klubb» er for meg mye mer enn 
å skaffe penger, og gode spillere på et A-lag. 
Det handler om at vi er 750 medlemmer + ca 
1400 foreldre + hele byen Gjøvik som skal 
samles om en klubb!
Vi må alle bry oss og legge ned en ekstra 
innsats, for at vi skal nå målene vi setter oss. 
Det å snakke sammen løser mye, og gjør at vi 
sakte men sikkert får gode følelser for klub-
ben som hele byen bryr seg om.
 
Jeg gleder meg til fortsettelsen, og at vi skal 
dra i samme retning!

FRANK ANDÅS
Dagligleder FK Gjøvik-Lyn

DAGLIGLEDER HAR ORDET
- DRØMMEJOBB!

Frank Andås (t.v) er ny daglog leder i klubben og ønskes velkommen av Terje Sagenes.
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PERMANENT SYMMETRISK FIREHJULSDRIFT > LINEARTRONIC 
AUTOMATGIR > DAB+ RADIO > BOXER-MOTOR > NAVIGASJON 
I BERØRINGSSKJERM ++

Subaru fi kk topp-plassering i USA 
for beste bilmerke i 2016

facebook.com/Subarunorge

KUNDEFORDEL 25 000,–

OUTBACK SPORT PREMIUM
PRIVATLEIE KUN 
3 890,–* / MND.

KUNDEFORDEL 25 000,–

FORESTER 2.0i CLASSIC AWD
PRIVATLEIE KUN 
3 190,–* / MND.

XV 1.6i SPORT PREMIUM

PRIVATLEIE KUN 
3 499,–* / MND.
0,- KONTANT*

Forester fra 409 800,– / Outback fra kr 519 800,– / XV fra 354 800,–. Priser gjelder levert Oslo. Frakt- og leveringsomkostninger vil variere ellers i landet. Alle priser inkl. mva. Årsavgift kommer i tillegg. Det tas forbehold om evt. endringer i spesifi kasjoner fra fabrikk, endringer i bilavgifter og valutakurser, samt skrive- og trykkfeil. Bildene kan avvike fra tilbudte modell.
Forbruk: Outback 0,61–0,70 l/mil, CO2 159-161 g/km. / Forester 0,60–0,69 l/mil, CO2 148–163 g/km. / XV 0,63–0,65 l/mil, CO2 146–151 g/km. *Privatleie gjelder modellene Forester 2.0i Classic AWD Lineartronic (aut). bilpris kr 439 000,– / Outback 2.5i Sport Premium AWD Lineartronic (aut), bilpris kr 549 000,– / XV 1.6i-Sport AWD Lineartronic (aut), bilpris kr 369 000,–. Finansieringstilbudet er basert på 

startleie Forester 54 900,– / Outback kr 66 900,– / XV kr 0,–. Nom. kampanjerente 0,95%. Månedsleien kan endres i takt med endringene i rentenivået (fl ytende rente). Leieperiode 48 mnd./60 000 km, Totalpris Forester kr 213 383,– / Outback kr 258 983,– / XV kr 173 315,–, minimumspris Forester kr 101 733,– / Outback kr 122 833,– / XV kr 50 850,–. Termingebyr er inkl. i månedsleien. Årsavgift kommer i tillegg. 
Etableringsgebyr: Forester og Outback kr 5 363,– / XV: inkludert. Gjelder biler levert i 2016. Begrenset antall. Tilbudet gjelder til 31.12.2016. ** Eksempel lån: Rente 0,95% nom/3,41% eff. Egenkapital 35%. Lånebeløp kr 150 000,– o/5 år. Etableringsgebyr kr 4 290,–. Totalkostnad kr 163 140,–. Renten er subsidiert i 3 år for deretter å bli justert til gjeldende markedsrente.
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PRESTERER PÅ 
ALLE NIVÅER
5-STJERNERS 
SIKKERHET

Fra 388.800,-

ALFA ROMEO GIULIA

2-utslipp 109 g/km. Miljøklasse Euro 6. Bilen på bildet kan ha ekstrautstyr. 

Prisen gjelder Alfa Romeo Giulia Basemodell inkl frakt og leverings omkostninger til forhandler i 
Gjøvik. Drivstofforbruk ved blandet kjøring 23,8 km/l, C02-utslipp 109 g/km. Miljøklasse Euro 6. 
Bilen på bildet kan ha ekstrautstyr.

LeveringskLare biLer tiL juL!

Fiat 500x 
kundeFordeL opptiL 81.000,-

Fiat scudo 2.0mj 130Hk 6 kubikk varebil 
Leasing m/fri kjørelengde. 0,- i skadetrekk

Spar 50.000,- eks. mva NÅ! Begrenset antall. 
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Et Europamesterskap i fotball blir arrangert 
hvert 4.år, og det er ingen hemmelighet at 
deltakelse her er det største man kan oppnå 
som både spiller og fotballdommer.
Jeg har dømt fotball siden 1994, og i disse 
årene har jeg vært utrolig privilegert. Det å 
få oppleve fotball på verdens ypperste nivå 
er noe veldig få får oppleve. Man må være 
både ydmyk og takknemlig for at man har 
fått så mange fantastiske minner, og dette er 
noe som former deg både som menneske, og 
fotballdommer. 
 
Det er ingen spillere eller dommere som kan 
realisere sine drømmer uten at man har støt-
te av andre. Jeg har mange å takke som har 
støttet og bidratt i min vei til Euro 2016. Jeg 
har en fantastisk familie som alltid har støttet 
meg i prioriteringen av fotball. Man må også 
han en arbeidsgiver som ser «merverdien» 
av å ha en toppdommer i sine rekker. Dette 
er et virke som gir erfaringer man umulig kan 
skaffe seg på andre arenaer. Det har vært 22 
år med læring, og justeringer. Det er viktig at 
man hele tiden søker å bli bedre samtidig som 
at man må videreutvikle det som fungerer! 
 
Før jul i 2015 kom den fantastiske beskje-
den vi i teamet rundt Svein Oddvar Moen 
hadde håpet på; VI SKULLE TIL EURO 2016 
I FRANKRIKE! Jubelen sto i taket, og spis-
singen av dommerteamet vårt kunne gå inn 

i den siste fasen. Vi deltok på flere samlinger 
i regi av UEFA og mange mindre samlinger i 
Norge der NFF stilte med egen mentor i Rune 
Pedersen og Jan Petter Randen. Vi fikk gode 
rammer fra NFF, noe som gjorde at vi de siste 
6 månedene før EURO i realiteten var hel-
proffe fotballdommere. Vi kunne forberede 
oss optimalt både sammen og hver for oss inn 
imot det store målet. 
 
Da sommeren kom så var det å pakke koffer-
ten med masse pågangsmot, energi, erfaring 
og ikke minst Copa Mundial! VI VAR KLARE!
Den første uka i Euro besto i kursing, trening 
og videoklipp der dommersjef Pierluigi Col-
lina fra Italia brifet alle dommerteamene slik 
at vi alle skulle ha den samme fortolkningen 
av fotballreglene.

Vi anså oss selv som ikke å være av de mest 
erfarne dommerne i EM, og var forberedt på 
å vente litt på en kamp i mesterskapet. Men 
vi skulle ta helt feil! Vi fikk kamp nr 3 mellom 
Slovakia og Wales som skulle spille på flotte 
Nouveau Stade de Bordeaux. Kampen var i 
forkant sett på som helt avgjørende, og en 
kamp som begge lag burde vinne for å ha en 
god mulighet til avansement.

Kampen gikk bra, MEN vi fikk ikke med oss 
et straffespark. Dette fikk stor oppmerksom-
het i media-Norge og trykket hjemmefra var 

tidvis stort. Situasjonen fikk heldigvis ikke 
innvirkning på kamputfallet, men uansett en 
feil avgjørelse som ikke er noe man ønsker 
seg som dommer på dette nivået. 
 
Etter denne kampen var vi svært spente på 
om vi skulle få en kamp til i EURO, noe som 
var det uttalte målet for oss i forkant av EM. 
Vi trent godt, og hadde gode opplevelser i Pa-
ris sammen med de andre dommerteamene. 
Spesielt så brukte vi masse tid sammen med 
dommerne fra Sverige og England. Vi fikk 
også anledning til å se alle kamper som gikk 
på Stade de France og Parc des Princes noe 
som gjorde at vi virkelig fikk lyst til å dømme 
en kamp til i mesterskapet. Dagene gikk og 
vi fikk ny match i flotte Marseille! Kampen 
mellom Polen og Ukraina. Rammen og trykket 
i denne kampen var ubeskrivelig, og det var 
fantastisk å få dømme på en av EM’s flotteste 
stadioner, Stade Vèlodrome. Dette ble en tett 
og spennende kamp, med flere vanskelige 
situasjoner.
 
Som dommerteam hadde vi nå vokst masse, 
og gjort gode erfaringer på et nivå vi umulig 
kan «trene» på. Det å få oppleve et mester-
skap i fotball er noe som veldig få får oppleve, 
og det er med stolthet at man kan si at man 
har representert FK Gjøvik-Lyn på dette 

nivået.

FK GJØVIK-LYN 
I EURO 2016

TEKST: FRANK ANDÅS



Ditt komplette bilhus

Toyota Sulland Gjøvik
Autovegen 3, Hunndalen

Tlf: 61 14 07 00
www.sulland.no
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tomorrow never knows

Strandgata 30, 2821 Gjøvik • Telefon: 06001

Det er en egen evne å kunne drømme stort. Og for menneskene som får til 
det, er alt mulig. Mange store navn startet der, med en drøm, akkurat som deg. 
De har vunnet alt på fotballbanen, eller fått en hel verden til å synge med på 
refrenget. Men et eller annet sted, startet det med en liten drøm. Så vårt beste 
råd til deg, er å tørre å tenke stort. Hvis du har drømmen, vil vi gjerne hjelpe 
deg på veien til målet. Som en lagkamerat. Som en låtskriver. Som en rådgiver.

I 2013 ble hobbyen og helt sikkert også drøm-
men til virkelighet, Baard og Pa Johansen 
etablerte sitt eget firma Gjøvik Catering. I dag er 
Baard og Pa kanskje de som leverer best og mest 
mat i vårt distrikt. Baard og Pa elsker å holde på 
med mat, men før Gjøvik Catering ble etablert 
var det kun gode venner og kjente for øvrig som i 
hyggelige selskaper fikk nyte godt av ekteparets 
matkunnskaper. I dag er ekteparet viden kjent 
for sitt kjøkken på Hovdetun hvorfra de leverer 
kvalitetsmat med både tradisjonelle og eksotiske 
smaker. Baard og Pa lager alt, god mat og nok 
mat, og alltid det kunden ønsker. Sammen med 
deg som kunde setter de sammen den menyen 
du ønsker enten det er tapas, koldtbord, gry-
teretter, lunsj, møtemat, 1-2-3 retters middag 
eller noe annet du måtte ønske. Gjøvik Catering 
leverer til alle typer arrangement, barndåp, kon-
firmasjon, bryllup eller en festlig sammenkomst 
for venner.

FK Gjøvik-Lyn har ved flere anledninger i år 
benyttet Gjøvik Catering og kan på et varmeste 
anbefale det «lille» kjøkken på Hovdetun hvor 
ingen er for liten og ingen er for stor. Det skal 
også nevnes at Gjøvik Catering har et tett og 
godt samarbeid med Hovdetun og har du behov 
for leie av selskapslokaler er Hovdetun et meget 
godt alternativ med mat fra Gjøvik Catering.

GJØVIK CATERING
- SMAKFULLT, OG GODT NOK!

TEKST: ARVE HANSEN



Montér Gjøvik
Ringveien 12, 2815 Gjøvik 
Tlf. 47 66 00 00. 7 –17 9 –14

Kampanje: 3. - 10. desember 

MONTÉRKUPP
NÅ ER DET

HOS NORGES STØRSTE BYGGEVAREKJEDE

1590,-
BÅLPANNE MED RIST 60 CM
• Grillrist i rustfritt stål
• Høyderegulering, maks 180 cm
• Oppheng for kaffekjele/kjele
• Oppsamlingskar for fett, aske og glør

- DAME - HERRE - BARBERING m/KNIV -

ØVRE TORVGATE. 22
2815 GJØVIK 

TELEFON 61 17 17 60NÅ: 23.900,-
Inkl. standard montering og levering av varmepumpehus.

KAMPANJE 
VARMEDAGER

 BESTSELGER
HAKIRIGAMINE RA 6,6

5300W ved  -7°C
4300W ved  -15°C

Thomasdalen 2, 2818 Gjøvik Tlf 61 13 35 55 www.gvs.no / post@gvs.no
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Da Thermo-Floor skulle oppgradere 
serverne sine, falt valget på IOPS som 
leverandør. Det hadde flere årsaker, 
forteller Pål Forberg i Thermo-Floor AS.

- Vi kjente til IOPS på forhånd, og de kunne 
levere alt det vi trengte. For oss var det viktig 
å kunne sjekke referansene deres, og kjenne 
at vi gjorde et trygt valg. IOPS har gode refe-
ranser fra solide aktører. Det gir tillit.

Leveransen til Thermo-Floor er en typisk 
datasenterløsning, noe IOPS har lang erfaring 
med. Dataene lagres i eget senter hos Digi-
plex i Oslo, med speiling på Gjøvik, noe som 
sikrer at IOPS’ kunder alltid skal ha tilgang til 
dataene sine. Hva er et datasenter, spør du
 kanskje. Det er rett og slett fysiske datamas-
kiner som lagrer dine data, og i stedet for å ha 
disse maskinene stående på kontoret, kjøper 
Forberg lagringsplassen hos Mats, som er 
ekspert på å håndtere nettopp slike løsninger. 
Da kan Pål og Thermo-Floor fokusere
 sin innsats på å levere varmeløsninger og 
smarthus-teknologi til deg og meg, i trygg 
forvissning om at Mats sørger for at IT-løsnin-
gene og andre virksomhetskritiske systemer 
alltid virker som de skal.

- Dette er vårt “melk og brød”, sier Mats 
Thorvaldsen, daglig leder i IOPS. For oss er 
det veldig hyggelig at en lokal aktør, med de 
kravene som Thermo-Floor stiller, velger oss. 
Mats er stolt av å være nerd, og har en bren-
nende interesse for teknologi.

Tryggheten i sin egen nerd
Viktigheten av gode datalagringsløsninger er 
vanskelig å overdrive. Det spiller liten rolle 
om kvaliteten på dataene dine er eksepsjo-
nell om du ikke har tilgang til dem og at de er 
sikre. Og det er her IOPS har sin kompetanse.

Å levere en nerd på bestilling er den andre 
delen av leveransen IOPS gjør. Tjenesten kal-
les NerdAlert, og er en løsning som overvåker 
kundens system 24 timer i døgnet, noe som 
gir en ekstra trygghet. Å vite at det alltid fin-
nes en som tar telefonen når problemer
 oppstår, det er det verdt å betale for. NerdA-
lert finnes i tre ulike nivåer, alt etter kun-
dens krav og behov. IOPS er din rådgiver på 
området og skreddersyr løsninger som passer 
nøyaktig ditt behov. Å ha en god rådgiver er 
verdifullt i dag. Det er mange små
 og store valg som må tas i forholdet til 
teknologien. Ulike systemer som skal snakke 
sammen, maskiner som står her og der. Dette 
er utfordringer de fleste møter i hverdagen, 
og som IOPS kan løse.

Pål Forberg (t. h.) og Mats Thorvaldsen med et godt, gammeldags håndtrykk.

Digital sikkerhetskultur
“Sikkerhet”handler om mer enn bare å huske 
at ikke alle e-postvedlegg bør åpnes, det 
handler om bevissthet rundt sin egen rolle. 
I de fleste tilfeller hvor ting går galt handler 
det om menneskelig svikt, ikke at systemet 
for beskyttelse ikke har gjort jobben. IOPS 
legger til rette det tekniske, men lærer også 
de ansatte de preventive tiltakene som skal 
ligge som en refleks når mulige trusler opp-
står. Da er det greit å ha en nerd med på laget 
som man kan spørre.

En datamaskin er ikke bare en datamaskin
IOPS er sertifisert partner og har valgt kun 
å satse på maskinvare fra Lenovo. En PC er 
et arbeidsverktøy og det er en grunn for at 
enkelte maskiner er dyrere enn andre. Vi har 
en visjon om at all “data” bare skal fungere, og 
da er det en sammenheng mellom utstyr

 og pris. Kvalitet koster litt mer, men det er 
også maskiner som garantert får jobben gjort, 
og på slutten av dagen er det det som teller. 
Bredden i spekteret av tjenester er stort hos 
IOPS, og derfor makter man å levere etter 
kunders krav. Ikke bare Thermo-Floor
 har sett dette.

Betyr det noe for Thermo-Floor at IOPS er 
lokale? Ikke nødvendigvis, men det å ha en 
person man har tillit til er viktig. Og tillit, det 
har Pål Forberg til Mats og resten av IOPS-
laget.

VALGET BLE IOPS



MS Renhold AS ble stiftet i 2004 av Magdalene og Torgny 
Sætermoen hvor sistnevnte er godt kjent for oss alle gjennom 
sitt mangeårige engasjement for lokalfotballen. Firmaet har 
siden starten hatt en meget fin utvikling og i dag sysselsetter 
ekteparet 7 ansatte. MS Renhold leverer renholds-tjenester 
til bedrifter og privatpersoner i Gjøvik og omegn enten du har 
behov for daglig renhold, nedvask, boning og gulvbehandling, 
vindusvask, storrengjøring eller andre oppgaver du ønskes 
løst.

Bedriften leverer også maletjenester både inne-/ og uten-
dørs til konkurransedyktige priser. I fall du har planer om for 
eksempel utvendig maling av din bolig kan en henvendelse til 
MS Renhold AS være fornuftig.
FK Gjøvik-Lyn inngikk i vår en avtale med MS Renhold AS 
om renhold av våre lokaler på Gjøvik stadion hvor firmaet to 
ganger hver uke gjennomfører sin del av avtalen. 

TEKST: ARVE HANSEN

•BIL
•LASTEBIL
•INDUSTRI

Glenn R. Fremstad
Tlf. 61 17 36 67 - Mob. 913 08 739

Sivesindvegen 8, 2827 Hunndalen

Har du fått besøk av
dette krypet 
her?

Vi utførerer alle slags 
oppdrag innen skadedyrbekjempelse.
Ta kontakt med oss og få et
 uforpliktende tilbud.

Oppland/Hedmark, tlf. 95 30 20 77   •   Oslo og omegn, tlf: 99 00 05 67
Totenvegen 780, 2848 Skreia

Alt innen skadedyrbekjempelse!

MS RENHOLD AS – RENHOLD OG MALE-
TJENESTER ETTER DITT BEHOV!
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Vi har akkurat lagt årets cupfinalehelg  
bak oss. Askeladden Kongsvinger greide 
dessverre ikke å gå hele veien, men måtte 
se seg slått av storfavoritten Rosenborg i 
finalen. Den 28. oktober i 1962, for 54 år 
siden, spilte Gjøvik-Lyn cupfinale mot Vard, 
og fremdeles er klubben den eneste som har 
blitt cupmester i vår fotballkrets.

Vi var ni år da, tvillingbroren min Gunnar, 
og jeg, og selvsagt var vi til stede på Ullevål 
denne søndagen i oktober 1962.  Men vi var 
mer privilegerte enn alle andre fotballgale 
niåringer fra Gjøvik. Vi fikk nemlig sitte på 
reservebenken til Gjøvik-Lyn, et frynsegode 
vi hadde fordi vi var sønner av lagets trener 
og oppmann. 

Jeg var mer fremmelig enn den noe beskjed-
ne broren min.  Sett i ettertid kan vi kanskje si 
at vi var ulike som Solan og Ludvik. Jeg hadde 
forberedt meg godt til denne store opplevel-
sen. Det var moderne med hjemmelagede 
plakater den gangen, og jeg hadde også laget 
en. Plakaten hadde jeg festet i enden av en to 
meter lang trestokk, og på plakaten sto det: 
Lynet slår ned på Vard. Jeg hadde laget en 
sirlig tegning av Vards keeper som får lynet i 
hodet og må se ballen i nettet bak seg. 

Etter 20 minutter headet Rolf Bjørn Back 

et innlegg fra Erik Johansen i mål og Gjøvik-
Lyn tok ledelsen 1-0. Lynet hadde rammet 
Vard-keeperen, og de fleste av de mer enn 31 
000 tilskuerne var i ekstase. Så også jeg – jeg 
grep plakaten og spurte Gunnar om han ville 
bli med på en løpetur rundt banen. Ludviken 
i ham holdt ham imidlertid tilbake, og jeg la 
på sprang alene med plakaten min. Med stor 
støtte av tilskuerne la jeg i vei i hundre, men 
allerede da jeg nådde midten av første sving, 
merket jeg at Ullevål stadion var stor og at 
det var langt rundt løpebanen for en små-
vokst niåring. Selv ikke brølet fra tilskuerne 
som sto som sild i tønne på tribunen på bortre 
langside var nok til at jeg greide å holde 
tempoet oppe. Jeg slet meg gjennom siste 
sving, mer gående enn løpende, men kom 
meg tilbake til reservebenken før dommeren 
blåste av for pause. Hva faren min tenkte om 
opptrinnet vet jeg ikke. Han snakket aldri om 
det, men som den sindige personen han var, 
regner jeg med at han så på det hele med stor 
overbærenhet. Da Gjøvik-Lyn i andre omgang 
scoret mål nummer to, nøyde jeg meg klok av 
skade med å juble ved benken.

Stemningen på Ullevål denne søndagen 
var ekstatisk. På Gjøvik var det sydlandske 
tilstander da laget kom tilbake etter endt 
kamp. Tusenvis av mennesker var ute i gatene 
og hilste heltene velkommen der de sto på 

verandaen på baksiden av Strandhotellet og 
vinket ned til folk, som fredsprisvinnerne gjør 
fra verandaen på Grand hotell i Oslo hvert år. 
Det hører også med til historien at vi smågut-
ta fikk være med på verandaopptrinnet også. 
Minnet har brent seg fast i hard-disken min 
langt inne i hjernen. Jeg behøver ikke ta back-
up, da det ikke er noen fare for at hendelsen 
går i glemmeboka

I likhet med Gjøvik-Lyn i 1962, spilte Kongs-
vinger denne høsten både cupfinale og kvali-
fisering for spill i neste års eliteserie. I 1962 
endte kampen med seier over Ålesund, en 
seier som kronet en fantastisk sesong.

Disse og tusenvis av andre hyggelige opple-
velser i (SK/FK) Gjøvik-Lyn som spiller, trener 
og leder for egne og andres barn har gitt meg 
utallige gode minner som har formet min 
kjærlighet til klubben i mitt hjerte. Jeg er stolt 
av å være en del av generasjoners tilhørighet 
til klubben, og mitt forhold til klubben svek-
kes ikke av at resultatene varierer. For det 
skal jo sies at det har gått opp og ned, kanskje 
mest ned de siste årene. Men det er i mot-
gang man ser hvilke venner man har, og for 
meg handler klubbtilhørighet om så mye mer 
enn seier og tap i enkeltkamper.

DA LYNET SLO NED 
PÅ VARD

TEKST: MORTEN LØNSTAD

Rolf Bjørn Backe mottar kongepokalen fra Kronprins Harald.



JULEGAVETIPS

 Nytt klubbtøy for FK Gjøvik-Lyn tilgjengelig før jul

www.advokatfirma-herberg.no Tlf: 911 21 066 mail@advokatfirma-herberg.no

Øvre Torvgate 3, 2815 Gjøvik

Skavlen restaurant
På Mosetertoppen finner du Hafjells kulinariske flaggskip, 
Skavlen restaurant. På Skavlen vil alle føle seg velkomne 
enten det er for en av de berømte hjemmebakte kanelbollene, 
en god frokost som kick-starter dagen eller en større lunsj.

SKAVLEN RESTAURANT BYR PÅ:
Unik utsikt og spektakulær arkitektur
230 sitteplasser og uteservering
Utsøkt meny basert på internasjonale klassikere
Catering
Utleie til grupper og selskap

Åpent alle dager fra kl. 9:00. 
Kjøkkenet stenger kl.15:30, etter 1. febr 2017 kl.16:30. 
Kveldskjøring holder vi åpent med enkel meny fram til kl. 18:30
Lørdager stenger kjøkkenet kl. 22:00

KONTAKT OSS GJERNE:
Tlf: 40 40 15 08 • E-post: skavlen@hafjell.no 

Skavlen
NÅR GONDOLEN GÅR - ER SKAVLEN ÅPEN
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Klubbens fotballfritidsordning (FFO) er i god 
utvikling, vi er flere enn noen gang. 
Vi har nå passert 50 deltagere som er inne på 
FFO eller Akademi 1,2 eller 3 dager i uka. 
FFO er for barn i 2.- 4.klasse, mens Akademi 
er for 5.-7.klasse. 

Vi besluttet i vår å starte med Akademi-
treninger fast gjennom hele året på lik linje 
med FFO. Dette har medført at deltagerne 
som har vært fast på FFO de siste årene, 
men som nå er for gamle, har fått et lignende 
tilbud gjennom vårt Akademi. Dette tilbudet 
gjennomføres tirsdager og torsdager, mens 

Klubbens nåværende plattform for nettside 
forsvinner fra nyttår. Fra samme dato må vi 
også ha nytt medlemsregister, som følge av 
krav fra NIF. Klubben har hatt en lang prosess 
og vurdert flere alternativer. Valget falt til 
slutt på en skybasert løsning som har både 
medlemsregister og nettside, fra WebOrg.

De siste ukene har det vært intens jobbing 
med å utarbeide de nye nettsidene, samt  
få overført så mye som mulig fra det gamle 
medlemsregisteret til det nye. Den nye nett-
siden lanseres i disse dager, men er fremdeles 
under utvikling.

Lagledere vil få tilgang til å legge ut nyheter 
på sitt lags side. Følg link til den nye nettsiden 
på fb-siden vår, og gi oss gjerne tilbakemeldin-

ger og innspill som kan gjøre den bedre.
I det nye medlemsregisteret vil hvert enkelt 
medlem selv kunne vedlikeholde/oppda-
tere egne data. Hvert medlem vil få sin egen 
brukerprofil der de kan administrere eget 
medlemskap fullt ut; ny adresse eller telefon-
nummer, påmelding til arrangementer, betale 
medlems- og  treningsavgifter, samt kommu-
nisere med andre medlemmer.

Ny medlemmer melder seg inn i klubben via 
websiden som i dag, men betaler medlems-
kontingenten direkte med online betaling ved 
innmelding.

Viktig informasjon om det nye medlemssyste-
met vil bli lagt ut på nettsiden så snart alt 
er klart. 

FFO-tilbudet vårt er på mandag, tirsdag og 
torsdager.

I løpet av året er deltagerne gjennom mange 
timer med fotballaktivitet, men vi er også 
innom andre aktiviteter som tennis, bandy og 
turer i nærområdet. 

Vi gjennomfører prøvedager på FFO med jev-
ne mellomrom. Har du en aktuell deltager, er 
dere velkomne til å prøve tilbudet noen dager 
før dere bestemmer dere. Vi ønsker spesielt å 
rekruttere flere jenter, og har ambisjon om å 
lage en egen jentegruppe på FFO i framtida. 

I tillegg til undertegnende og instruktørene 
fra a-laget, så er Arve Hansen til stede. Arve 
gjør en fantastisk jobb rundt bespisning og 
leksehjelp for deltagerne. Jeg håper det kan 
være flere pensjonister der ute som ønsker å 
bruke noen dager sammen med barna i byen. 
Kanskje er akkurat du som leser nå en som 
kunne tenke deg dette? Da ønsker vi å komme 
i kontakt med deg! 

Ønsker du å lese mer om FFO og Akademi? 
Gå inn på klubbens hjemmeside: http://www.
fkgjoviklyn.no

FFO/AKADEMI 2016

NY NETTSIDE OG MEDLEMSSYSTEM

TEKST: MORTEN SKJÆRSTAD

Lene Berntzen og Lars Bostad har stått ansvarlig 
for de nye nettsidene.



FYKSEN
SERVICECENTER 
GJØVIK AS

FYKSEN
SERVICECENTER 
GJØVIK AS

FYKSEN
SERVICECENTER 
GJØVIK AS

Vi har alt innen bil- og diesel service!

Ring oss: 61 10 95 95 - Sommerrovegen 3, 2816 Gjøvik - www.fyksengjovik.no

Som Bosch Car Service verksted gir vi deg
trygghet for at din bil er i de beste hender!

• Full service til alle bilmerker - både bensin og diesel

• Montering av bilvarme, Webasto og Eberspacher

• EU-kontroll

• Diagnose

Vi tilbyr EU-kontroll og vanlig
service/vedlikehold på alle bilmerker!

JULESJOKOLADEN OG DEN 
PERFEKTE GAVEN FÅR DU HOS OSS!



• Profesjonell alt-i-ett blekkskriver
• MFCJ4620DW 
• Profesjonell og allsidig A3 alt-i-ett ble-

kkskriver. A3 utskrift. 
• A4 kopi, skann og faks. Skann til e-post og 

nettsky tjenester. 
• XL-blekkpatroner opptil 1200 sider tilg-

jengelig. 
• Perfekt for hjemmet eller kontoret. 
• Vnr. 293926

A3 BLEKKSKRIVER PERFEKT TIL DITT HJEMMEKONTOR

MFCJ4620DW

1299.-EKS MVA

1624.- INK MVA

God Jul
fra Brother

www.norengros.no

En printer fra Brother er julegaven som fortsetter å gi, hele året – til hele familien. 
Perfekt både for den som jobber, den som studerer og den som samler minner!

eks. mva.
1.190,-

God Jul

fra Brother

GJØVIK

Tilbudet gjelder kun hos Norengros Gjøvik og ut desember

Gjøvik Kallerudlia 2
Tlf.: 991 50 600 • postgjovik@hageland.no • www.hageland.no

Følg oss på Facebook: 
«Hageland Gjøvik»

På banen igjen....Gjøvik

I denne annonsen skal jeg ikke si noe om alle de gode tilbudene vi har i mitt nye hagesenter på
Kallerud. At vi har fast lavpris på roser med hver 8. bukett gratis, eller at vi har byens beste 
Petshop, at tre av våre medarbeiere er utdannede blomsterdekoratører. Jeg tenkte bare  jeg
skulle fortelle at jeg er på banen igjen…!

Etter en pause ble savnet av planter & butikk for sterkt i en garvet kremmersjel. Og i respekt for
min tippoldefar som startet frøforretning i Wergelandsgate i 1897 sender jeg følgende beskjed:
Familiens plantegen har slått rot på nytt. Jeg er på banen igjen!

Og for meg er planteriket en av to «banehalvdeler» som har satt preg på livet. Den andre er
 naturligvis fotballen! Hvilken glede. Hvilket felleskap. Hvilken spenning. Så mange gode minner
fra mange år i klubben med stor K: GjøvikLyn.

Selv om fotballgenet etterhvert får næring uten at skuddfoten er med, kribler det like mye i
kroppen når fotball står på agendaen. For å si det som det er: Planter & fotball: Det er livet det!

Og naturligvis er alle med fotball i blodet ekstra velkommen i det nye Hagelandet på Kallerud ,
der vi  har veldig mye spennede interiørprodukter – og ikke minst akkurat nå: Mengder av
julesaker… Du må bare komme å se!

- hilsen Axel
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Vi er et tannhelseteam med bred erfaring 
og kan tilby alt innen tannhelse, implantat-
behandling og kirurgi.
Vi tilbyr behandling under lystgass for 
de med tannlegeskrekk.

Time på kveld og lørdag etter avtale.

www.mjostannlegene.no

Trondhjemsveien 8,  5.  etg. 
T l f .  61 13 08 25. Foto  Design  Produkjon

www.profilgrafisk.no

Det er mange fordeler med kortreist.
Vi liker spesielt den delen med nærhet
til kunden, kjappe prosesser og muligheten
det gir til å synliggjøre alt det bra som
skjer i regionen vår.

20 minutter fra Gjøvik og ikke mer enn
en telefonsamtale eller mail unna...

www.fkgjoviklyn.no facebook.com/fkgjoviklyn #fkgjøviklyn @FKGjovikLyn

Torsdag 15. desember kl. 18:00, Gjøvik Stadion
Voksne Kr. 50,- Barn u/16 Gratis!

FK Gjøvik-Lyn – Rendalen IL
julekampen 2016!
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Ikke bare er FK Gjøvik-Lyn og Redalen IL 
naboer, det samme er Frank Andås og Geir 
Langedrag! 

Om ikke det var nok, så går guttene til Frank 
og Geir i samme klasse, er bestevenner og 
spiller fotball på samme fotballag på Vind IL! 

- Klart det er gøy å møte Redalen! Dette blir 
KAMPEN med store bokstaver for begge 
lag i år, og vi må for all del vinne begge disse 
kampene. Vi har planer om å starte seiersrek-
ken mot Redalen allerede i «Julekampen» på 
Gjøvik Stadion 15. Desember Kl 18.00, og 
vi håper at Gjøvikfolket setter pris på at vi 
arrangerer en slik kamp allerede før Jul, sier 
daglig leder i FK Gjøvik-Lyn Frank Andås. 

Også litt nord for Gjøvik gleder de seg stort til 
kampene mot naboen. 
-
 Redalen gleder seg stort til å lage bygdefest 
mot storebror Gjøvik-Lyn. For 2 år siden 
var jo Redalen i 4.divisjon og Lyn på topp 5 i 

2.divisjon så det er jo litt uvirkelig for lille Re-
dalen. Men sånn er fotballen og Redalen skal 
sørge for en skikkelig bygdefest forhåpentlig-
vis 16.mai på Redalen Stadion, sier konsept-
utvikler i Redalen IL Geir Langedrag. 

Langedrag ble invitert til Gjøvik Stadion for å 
ta en titt på den flotte kunstgressmatten, og 
en kaffekopp. Det er tydelig at spenningen 
allerede er stor før Julekampen!

- Spesielt morsomt er det jo at Frank er en 
venn og en nabo og vi diskuterer fotball 
flere ganger i uken. I utgangspunktet er jo 
ikke vi en reel konkurrent men en kompis-
gjeng med spillere som ikke ønsker å satse 
for fullt lenger. Men det betyr jo ikke at det 
ikke finnes ambisjoner i gruppa. Man trenger 
ikke å tenke på motivasjonen når man møter 
FK Gjøvik-Lyn neste år ettersom dette blir 
sesongen høydepunkter for gutta. Her har 
Redalen alt å vinne og FK Gjøvik-Lyn alt å 
tape. Vi tror både FK Gjøvik-Lyn og andre lag 
skal få merke at de ikke blir enkelt å spille på 

naturgress langt ute på bygda mot en gjeng 
med gode spillere som har det gøy sammen 
kombinert med ambisjoner.

En reflektert og realistisk Langedrag har 
åpenbart et meget stort hjerte for lokalfot-
ballen. Med en historie i både FK Gjøvik-Lyn 
og Raufoss IL så er det ikke vanskelig å forstå 
at han bryr seg om det som rører seg i begge 
klubbene. 

- Uansett håper vi jo at FK Gjøvik-Lyn og Rau-
foss IL skal komme seg opp igjen etter ned-
rykkene ettersom distriktet trenger dette. 
Og Redalen gir gjerne spillere videre til begge 
klubber hvis det er spillere som vil satse igjen 
eller unggutter som blir gode nok. Og vi håper 
selvsagt begge klubbene kan tilføre oss spil-
lere som ikke lenger ønsker å satse 100%.

Uansett blir dette en dobbel nabofeide – 
både på Skoglundfeltet og for 
Gjøvik-fotballen!

«NABOFEIDEN»

15. desember møtes Frank Andås og Geir Langedrag, henholdsvis FK Gjøvik-Lyn og Redalen til «nabofeiden» på Gjøvik Stadion.



 CC Gjøvik, tlf. 61 17 97 30

MCS - Bertoni - Gabba - Giovani - Morris - Tommy Hilfi ger - Meyer - N.Z.A.
State of Art – Park Lane - Wrangler - Hansen&Jacob - Vannucci - Replay

Gi noe som smaker fra
Lasse Liten

Gavekort   Delikatesser
Kan kjøpes hos Café & Deli på CC Gjøvik

eller på Kjøkken og Bar på Trondhjemsveien 5.
tlf 61183970   www.lasseliten.no



Autorisert regnskapsførerselskap

Ditt støtteapparat innen 
økonomi og administrasjon

Ring for en hyggelig prat!

www.rcas.no

Telefon 61 14 50 00
firmapost@rcas.no
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TO SMÅ FLASKEPANTERE
HVORDAN FÅ MASSE GODTERI PÅ 1980 TALLET?

« Greit. Hør etter nå. Du tar betong tribunen. 
Jeg jobber meg gjennom planke tribunen.
Det kommer til å bli mye folk i dag. Du veit 
det?»

Broder`n holdt opp hånda så den skjermet for 
sola. Han trengte ikke tenke seg om.

« Eh. Ja. Tror du jeg er dum eller? Det er Spor-
ten mot Lyn! Fullstappa da. Alltid.»
Som vanlig var det snert i kommentarene til 
lillebror Lars.Han er 5 år yngre enn meg.
Vi lå ved siden av det ene målet på Gjøvik 
Stadion. Nærmest sykehuset. På gresset. Og
fulgte med på to voksne lag som varmet opp 
til storkampen på hovedbanen.

Broder`n snakket bjeffete med kommentator 
stemmen sin. «Gjøvik Lyn mot Gjøvik Sports-
klubb. Rødt mot hvit. Byens krone er på spill. 
Mjøsbrua skjelver. Bla bla bla.»
Han så prøvende på meg.
Hadde han et lite smil i munnvikene?
Jeg kunne kjenne irritasjonen boble, men beit 
den i meg. Ville beholde den gode
stemningen i teamet.

TO SMÅ FLASKEPANTERE 1

Det er viktig med langsiktig tankegang når du 
skal samarbeide om flaske panting.
I hverfall når den ene er 11 og den andre er 6 
år.

«Bra. Bra Lars. Da har du skjønt det. Okay. 
Tilbake til planen. Følg med på hvordan
gamlingene oppi hjørnet på tribunen ligger 
an. Sjekk mengden brus de har igjen i flaskene
sine. Så du kan taime fremstøtene dine.
Jeg var ivrig.

«Hvis du maser, får du ikke no pant. Da blir 
folka sure. Men står du og venter for lenge,
kan du miste muligheten, ikke sant. Det er en 
slags balanse! Skjønner du? Du får sikkert et 
parflasker fra Yngve i speakerbua også. Følg 
med da Lars. Lars!»

Det suste en fotball over hodene våre. En 
rødhåret liten sprett, som stod litt bak oss, la
beina på nakken. Trenings jakka blafret i 
vinden. En ballgutt. Han føyk i retning stadio-
nuret. For å hente lærkula til de voksne utpå 
den tørre gressmatta. Jeg veivet med armene. 
Fikk tilbake fokuset til han andre i familiebe-
driften.Så meg rundt, og hvisket lavt.

«Tipper noen av de Kopperud folka vi så på 
Fastland kommer til å prøve å stjæle noe av
panten vår i dag.»

Intensiteten i stemmen min økte. 
Volumet også.

«Det. Skal. IKKE. Skje, denna gangen her. De 
jævla Vind folka! Oransje? Hvem tror de
at de er? Fysj. Det her er Stadion!! Vår bane. 
Plassen!»

Broder`n tittet opp på meg, med små trill 
runde øyne.

TO SMÅ FLASKEPANTERE 2

Kunne jeg ane?
Himlet han med øya?
Usikker.
Mulig jeg hadde nevnt det her et par ganger 
før.Uansett. Jeg holdt det gående. Glødende.

«Vær på vakt etter pausa, Lars. Det er da flest 
folk ryker på brusen. Det er skikkelig
varmt i dag. Se. Jeg svetter allerede.»

Jeg så ned på armen min. Holdt den ut til sida. 
Et par fuktige perler gled langsmed den
tynne kvisten. Lars fulgte blikket mitt.
Jeg pekte videre mot det lille skuret ved den 
kolossale fotball klokka. Lars vred på hodet så 
luggen spratt til siden. Jeg forklarte.

«Hun snille borti kiosken. Hun med det store 
håret, har tatt ned noen ekstra bruskasser
fra kafeen i dag. Gule og deilige. Jeg så det når 
vi kom. Hu har begynt å lære nå. Det her er
bra. Kommer til å selge haugevis med flasker. 

Og de skal vi ha! Det lukter potetgull og bugg
allerede. Jeg kan kjenne det. Vi kommer til å 
bli rike Lars! Tror jeg skal ha salt og pepper i
dag. Hva har du lyst på?»

TO SMÅ FLASKEPANTERE 3
«Is. Saft is. Den tjukkeste. Cola. Kanskje ei 
pølse.»

Kom det brennkvikt fra den lille pjokken.
Målrettet. Jeg holdt igjen et glis.
La fjeset i alvorlige folder.

«Greit. Hold øye med meg under kampen. 
Hele tida. Se hvor jeg er på planke tribunen.
Det er flest folk der vet du. Sola står lenger. 
Det er varmere. Mer drikking. Så hvis jeg 
sliter med å komme meg gjennom alle folka, 
og det er for mye pant, må du hjelpe meg fra 
Kiosksida. Jeg jobber meg mot kafeen. 
Skjønner du?»

Jeg kunne se på lillebroren min at han 
begynte å bli utålmodig. Han svarte ikke.
Jeg visste hva han tenkte på. Og sa.

«Jo. Forresten. Den pølsa du snakka om. 
Kanskje vi får noen gratis, hvis vi henger bak
kiosken, når kampen er ferdig. Det funka sist. 
Det var så jævla herlig. Gratis pølser. Oioi. De
kan jo ikke bare kaste dem heller? Så, hvis jeg 
var deg Lars. Ville jeg ha hivd meg på noen
kjærligheter i stedet . Kanskje bruse pulver? 
Den som mamma liker vet du? Jaja. Du
bestemmer sjøl.»

Jeg slo over til den snille stemmen min.

«Vi møtes på hjørnet ved Kiosken når det er 
igjen 5 minutt av første omgang? Ja? Du
vet hvor viser`n står da?»

TO SMÅ FLASKEPANTERE 4
Jeg visste forsåvidt svaret.

« Jaja. Den er god.»
Brodern var ofte enig. Hadde vel ikke så mye 
valg heller.

TEKST: MORTEN HAMMERSENG
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Han smilte fint.
Så nappet han tak i noen gressstrå med 
fingrene. Smilet forsvant. Han så nervøst ut 
mot banen. Lagene varmet fortsatt opp. 
De løp på rekke nå. Alvorlige. Tøffe. Store 
mannfolk. De løp fortere og fortere. Som et 
tog. Broder`n stotret. Og begravde trynet i 
bakken. Som en struts. Jeg kunne høre ham 
mumle der nede.

«Lyn MÅ vinne i dag. Phhfføy. Jeg. Jeg klikker, 
hvis de taper. Mmmfhh. Tror du Morten
Johansen spiller foran eller bak?»

Han hevet hodet igjen. Møkk i ansiktet.
Jeg tenkte meg om. Så på de røde og hvite 
draktene. En etter en. Venstre til høyre. Lot 
blikket gli over til de med svarte og hvite 
drakter. Langt der borte. Jeg kjente hjertet 
banke fortere.

TO SMÅ FLASKEPANTERE 5
«Æhh. Jeg tror han spiller bak i dag. Han må 
stoppe Mauru`n. Så du det brassesparket
sist? Fytti svarte. Værste jeg har sett. Lyn må 
ha Morten Johansen til å ta alt i lufta. Stoppe
Mauru`n. Han er så jævla sterk Morten 
Johansen. Sjekk de låra a`.»

Vi stirret med store øyne, på en diger mann, 

som trampet rundt med høye kneløft der
ute. Rød drakt. Bakken ristet.
«Men hvis Lyn sliter på slutten, flytter de opp 
Johansen.»

Jeg snakket så fort jeg kunne.

«Da er det alle mann i angrep. Siste sjanse.»
«Men Lyn tar dom før det. Jaggu. »

Avsluttet jeg.
Før jeg kom på noe viktig.

«Heeei!»

Jeg roet ned tempoet. Og låste blikket til Lars.

«Før jeg glemmer det. Vær forsiktig så du ikke 
tryner på betongen igjen. Jeg veit det er
dritvanskelig å bære flasker mens du ser 
på kampen. Men kakker du hue i kanten, 
kommer det bruse pulver ut av hue ditt. 
Hæhæhæhæ. Sånn.»

Jeg dro pekefingeren nedover kinnet på det 
lille hodet hans.

TO SMÅ FLASKEPANTERE 6
Han veivet bort hånda mi.
«Æh. Drit å dra.»

Han reiste seg opp på to, og bykset bortover 
mot løpebanen. Som en kanin. Stø kurs mot 
betongen. Jeg skrek etter ham.
« Sees før pausa!!!! Vi kommer til å døØØØ 
av all godisen.»

Han vinket med ryggen til. Så kom jeg meg 
opp jeg også. Snudde meg sakte mot planke 
tribunen. Den badet vakkert i solsteiken.
Jeg myste. Hva var det? Jeg stirret hardere.
Var det en med skjegg der, som, som, var nede 
på slummen av Solo flaska si? Allerede?
Jeg våknet som en springfjær.

TO SMÅ FLASKEPANTERE 7
«Jeg skal jaggu ta 1000 flasker i dag!!»

Tenkte jeg.

Høyt.

Så løp jeg.

Mot flaska.

Alt jeg kunne.

Tlf.: 03520  www.felleskjopet.no

Snapsboks 
m/4 haglepatroner 
i glass

Spar
100,-499,-

1199,- Spar
885,-

Spar
200,-499,- Spar

387,-299,-

Julegavetips
  fra Felleskjøpet på Gjøvik

Spar
51,-449,-

Powermaxx 
BS Q Basic

Brio 
togbanesett

Stanley Classic 
termos, 1,0 ltr

Oppladbar 
varmesåle

Spar
110,-399,-

Peissett
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Henning Gjestrumbakken
Tlf. 974 90 546 - henning@alphaspar.no

Husker du’n Henning
som spiss på Gjøvik Lyn?

Nå har’n spisskompetanse som

investeringsrådgiver!

VINTERKAMPANJE
På balkonginnglassing

Ringvn. 13, 2815 Gjøvik
Tlf. 61 13 88 70  Døgnvakt
post@sagstuenglass.no

Bestill GRATIS BEFARING i dag og vi leverer med

rabatt i januar-mars20%

GJØVIK

GOD
JUL

Julen er HØYTID for NÆRHET og HYGGE
Det største i livet er å GLEDE ANDRE. 

Fornuftige GAVER er alltid POPULÆRT. 
Lune TØFLER eller VARME STØVLETTER er VINNERE

VI HAR STØRST UTVALG TIL DITT GAVEKJØP

Storgaten 15 · Gjøvik - CC Gjøvik · skoringen.no
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samarbeid. Vi har også hatt noen samarbeids-
treninger med G2004 i klubben. I tillegg har 
vi også et godt samarbeid med J2005 i klub-
ben, og har "åpne" treninger for de av disse 
som trenger større utfordringer innimellom. 
Mange av disse jentene har også fått prøve 
seg i seriespill eller cupspill med J2004.
 
Jenter 2004 har lagt bak seg en flott sesong 
med stor aktivitet. Med tre treninger i uka 
fra januar 2016, har vi gjennomført 105 
treninger, deltatt i fem cuper og stilt tre lag i 
seriespill. To lag har stilt i egen årsklasse og 
ett lag har spilt opp en årsklasse i seriespill. 
Tilsammen har vi spilt 94 serie-/cupkamper 
med målforskjell 397-171.

I to av cupene vi har deltatt i har det vært 
sluttspill med kåring av vinnere. I Oddebollen 
Cup i Uddevalle, Sverige, endte vi på 2. plass 
med et av våre to jevnt delte lag. I Riis City 
Bilpleiecup på Storhamar gikk ett av våre to 
jevnt delte lag av med turneringsseieren etter 
finaleseier mot Stabæk Fotball. 
 
Jentene har nå kommet i alderen der IØFK 
tar ut sonelag. Vår jentegruppe er etter uttak 
representert med 8 av 22 spillere i Sone Vest 
Jenter 2004.
 
For sesongen 2017 ønsker vi å tilby et tilnær-
met likt opplegg som 2016 sesongen. Som 
hovedcup skal vi delta på Dana Cup 24.-29. 
juli. 

apparat. Med flere voksne på trening blir alle 
sett og kvaliteten blir god. Det ser en aller 
helst på en god utvikling på mange spillere. 
Det er mange jenter som har hatt en veldig 
god utvikling i året som har gått. På J14 er 
det også med noen født i 2003 og disse har 
fått blitt plukket ut til å være med på kretsens 
sonelag. For de født i 2002 er det flere som 
har vært med på kretsens sonetreninger og 3 
spillere er med på kretslaget til IØFK. 
 
Etter sesongslutt har vi slått sammen J14 og 
J16 på treningene. For neste sesong har kret-
sen endret aldersinndelingen slik at det nå 
er planer om lag i J15 og J17. Treningene vil 
være åpne så om det er jenter i denne alderen 
som har ønske om å se hva vi driver med er de 
hjertelig velkomne til å ta kontakt med klub-
ben for treningstider.
 
At det gror godt viser også status fra neste 
alderstrinn i klubben. I treningsgruppa J2004 
har vi som mål å ivareta hele gruppa, både de 
som har ambisjoner på fotballbanen, og de 
som ikke har noen ambisjoner eller mulig-
heter til å trene mye. Hovedfokus er trivsel 
og utvikling av fotballferdigheter. Det beste 
virkemidlet for å oppnå dette, mener vi er 
differensiering på treninger for at jentene 
skal evne å oppnå mestring. Med en trenings-
gruppe som teller 30 jenter krever dette 
endel trenerressurser, og vi har til tider vært 
3-4 trenere på feltet slik at vi også har kunnet 
tilby spesiell oppfølging rundt våre keepere. 

Vi tok i vår initiativet overfor Vind J2004 
om et samarbeid rundt en trening i uka, og 
hadde i sommerhalvåret av sesongen ett slikt 

Jentene i klubben har sparket godt fra seg i 
året som har gått. Det er en positiv gjeng som 
har noe bra på gang.

De eldste jentene i år har spilt i J16 med 
hederlige resultater i serien og Norway Cup. 
Tross noe motgang i enkelte kamper har laget 
stått sammen og fullført sesongen. Det bærer 
preg av vilje og ønske om å spille fotball, som 
er ønskelig å ta med seg mot neste sesong.
 
De nest eldste jentene har spilt i J14-serien, 
med et lag i 1. divisjon og et i 2. divisjon. Gjen-
nom sesongen har vi hatt ei gruppe bestå-
ende av 27 jenter og et støtteapparat på 7 
(trenere og lagleder), i tillegg til god bistand 
til andre oppgaver som bl.a organisering av 
loddsalg til inntekt for lagets Norway Cup 
deltagelse. Treningene har stor deltagelse 
og det vises på resultatene at jentene trener 
godt. Laget har deltatt på flere cup’er der 
vi har kommet seirende ut av Valdres Cup 
(begge lag til semifinale) og Briskebyturne-
ringen. Norway Cup er et stort minnesmerke 
for jentene, begge lag kom til A-sluttspillet 
og 11’er-laget fikk til slutt bronsemedalje. I 
serien har vi hevdet oss bra i begge divisjo-
ner. Formålet har vært å spille god fotball og 
det har vi klart gjennom en lang sesong. I 1. 
divisjon kom vi à poeng med vinneren i vår, 
men med dårligere målforskjell. I høst ble vi 
serievinnere og fikk spille om KM-tittelen, 
men tapte dessverre 1-0 mot Skreia.
Med andre ord er det mye å bygge videre på. 
 
I 2016 har vi trent 3 ganger i uka, i antall har 
vi passert over 120 treninger. Som nevnt med 
godt oppmøte både blant spillere og støtte-

JENTEFOTBALL

TEKST: ODD INGE BAKKESTAD

Mille Solum og jentene stiller i serien for Senior damer 7-er . Seier i Briskeby-turneringen for J-14.
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uansett forbruk av dusjer i garderober alltid 
vil sørge for nok dusjvarme – fordelen med 
fjernvarme er at man aldri går tom for varme!

Fjernvarmeanlegget og Eidsiva Bioenergi AS
Fjernvarmeanlegget i Gjøvik varmer opp over 
90 bygg i Gjøvik. Anlegget dekker hele byen 
fra Tranberghallen i nord, Vikenstranda i sør 
og Åslundmarka i vest. Hjertet i fjernvarme-
anlegget er Gjøvik energisentral i Kallerudlia 
9. Her brenner vi miljøvennlig lokal returtre-
flis, og erstatter over 50 forurensende oljefy-
rer i byen. Dette gir bedre luftkvalitet i byen! 

Gjøvik energisentral er også hovedkontor for 
Eidsiva Bioenergi AS. Selskapet har 50 ansat-
te og bygger ut og drifter fjernvarmeanlegg i 
ti byer og tettsteder i Hedmark og Oppland. 
I 2017 kommer vi til å levere over 450 GWh 
varme til over 1000 kunder.

og tilkoblingen på Gjøvik stadion er kunde nr 
100 for anlegget og følgelig en milepel.  
-Klart vi et stolte av å koble til kunde nummer 
100. I tillegg er vi ekstra fornøyde med at vi 
her får utnyttet returvarmen fra sykehuset. 
Vi har koblet på Stadion slik at varmen først 
går innom sykehuset, og deretter brukes på 
nytt i banevarmen. Dette gir et veldig ef-
fektivt system, sier prosjektleder Alf Inge 
Kranheim Tunheim for Eidsiva Bioenergi AS. 
På Kallerud brennes treflis i form av returtre. 
Dette er trevirke fra rivning av gamle hus. 
Her er altså miljøgevinsten dobbel: Først 
brukes tømmeret til hus, og deretter brukes 
det til varme. Ved å fortsette å bruke bio-
energi sparer vi miljøet for 80 000 kg CO2 / 
år, sammenliknet med elektrisk oppvarming, 
avslutter en stolt prosjektleder som legger til 
at rørleggingen også er forberedt for opp-
kobling til byggene på Gjøvik stadion som bla 

FK Gjøvik-Lyn og Eidsiva Energi AS har inn-
gått avtale om ny banevarme for kunstgress-
banen – banevarmen på Gjøvik Stadion blir nå 
tilkoblet fjernvarme fra Gjøvik Energisentral 
på Kallerud. Fjernvarmen øker tilgjengelig ef-
fekt og gir raskere og mer presis varmeregu-
lering av banen som igjen vil medføre bedre 
forhold for alle våre fotballspillere gjennom 
vinteren.  Gjøvik stadion har et årlig varme-
behov på rundt 800 000 kWh. Dette har hittil 
blitt produsert av et lokalt flisfyrt anlegg. Når 
stadion nå kobles til fjernvarmeanlegget så vil 
varmen i stedet bli produsert på Gjøvik Ener-
gisentral på Kallerud. FK Gjøvik-Lyn benyt-
ter også anledningen til å takke Opplandske 
Bioenergi AS for samarbeidet gjennom 10 år 
med oppvarming!

Kunde nr 100.
Fjernvarmeanlegget i Gjøvik er i sterk vekst 

EIDSIVA BIOENERGI AS 
VARMER OPP KUNSTGRESSET!

TEKST: ARVE HANSEN

Flyfoto med oversikt Eidsiva Bioenergi AS sine anlegg i Gjøvik sentrum /merket med gul farge hvor du ser Gjøvik stadion og Sykehuset oppe til høyre.
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Sesongen 2016 er i boks for 2003 guttene. 
En lærerik sesong med over 160 treninger 
og mer enn 70 cup og seriekamper. Hektisk 
for både spillere og støtteapparat. Spesielt 
høsten kan nevnes hvor 26 seriekamper ble 
gjennomført på drøye 2 mnd. 2003 laget 
består av 27 spillere. Det har tilkommet 5 nye 
i løpet av sesongen mens 2 har sluttet. Laget 
har vært heldige og dyktige i forhold til å ha 
bevart en god stamme med spillere helt fra 
oppstarten i 2009. Det har vært trygt og godt 
å være spiller for 2003. En viktig årsak til at få 
har sluttet. 

Det uttrykte målet før sesongen var å ta var 
på flest mulig lengst mulig og utvikle de spil-
lerne som ønsker å trene ekstra for å bli så 
gode som mulig.

Overgangen fra barnefotball til ungdoms-
fotball er imidlertid spennende men også 
utfordrende. Fra udifferensierte lag med en 
god blanding av spillere hvor alle skal få spille 
like mye uansett nivå var dette sesongen vi 
kunne begynne med topping. Det er med en 
treners ydmykhet jeg kan skrive litt  om noen 
utfordringer vi har stått overfor og hva vi har 
lært som lag.
 
Våren startet med 2 lag i G13 2 divisjon.  Det 

ble slik etter diskusjoner i støtteappara-
tet hvor synet var delt i forhold til topping 
kontra udifferensierte lag. Begge lagene 
vant imidlertid til dels mye og ble med det 
kvalifisert for opprykk. De fikk jevnbyrdig 
motstand krydret med delvis store seire. De 
beste ble toneangivende og kamuflerte at 
gruppa i realiteten består av spillere på flere 
utviklingsstadier.    For de beste spillerne 
ble dette for enkelt.  En annen ulempe med 
denne modellen så lenge man kan differensi-
ere spilletid i forhold til treningsoppmøte er 
at man starter med det beste laget man kan. 
Det gir gjerne en komfortabel ledelse slik at 
man kan sette utpå spillere som henger etter 
i forhold til ferdigheter, forståelse, fysikk og 
treningsoppmøte.
 
Modellen fra vårsesongen ga lite utvikling. 
Det gir lite jevnbyrdighet ved å vinne med 
8-9 mål.  Det var på tide med differensiering 
slik at alle skulle få oppleve jamnere kamper 
samt at spillerne heller ikke skulle «pakkes 
inn» i form av å bli satt utpå når man leder 
komfortabelt eller møter svakere lag. Høst-
sesongen startet derfor opp med lag i G13 1 
og 2 divisjon samt et lag et nivå opp - i G14 2 
divisjon 11’er fotball. Dette var første gangen 
2003 guttene fikk tilbud om å spille mot lag 
et år større. En ikke uvanlig praksis i klubben. 

26 kamper på to og en halv måned betydde 
mye spilletid for alle. Resultat: Langt jamnere 
kamper for G13 laget i første divisjon, jamne 
kamper for laget i G14 serien men med over-
vekt av knepne tap- et par store, og mest tap 
for laget i andre divisjon. De beste fikk en god 
utviklingsarena og etter hvert kunne vi spille 
jamnt med de fleste av lagene på nivået over.
Det er nok slik at det er kjedelig å spille kam-
per hvor det blir en del tap. Som trener får 
man kanskje også dårlig samvittighet. Forel-
drene til disse guttene er kanskje heller ikke 
100% fornøyd- det er fort gjort at det blir  
«murring».  Jeg synes vi har fått noen gode 
svar på modellen vår: i skrivende stund har 
ingen sluttet, alle har fått spille mye uansett 
nivå, vi trener fortsatt sammen som lag selv 
om det i praksis er treningsgruppe 1 og 2 og 
det er høyt treningsframmøte nå som kamp-
sesongen er over.  

Som trener er jeg også forelder. Og sett fra 
foreldrerollen tror jeg at vi som foreldre må 
la utviklingen gå sin naturlige gang og moti-
vere og støtte opp fotballaktiviteten så godt 
vi kan. Det viktigste med fotball er å drive 
fysisk aktivitet, få følelsen av å mestre og å 
ha en sosial tilhørighet. Det kan for eksempel 
forebygge at man havner i belastende miljøer. 
Men, alle kan ikke være best eller bli gode. 

FRA BARNE-
TIL UNGDOMSFOTBALL

TEKST: EIVIND OPSAHL
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Akkurat slik er det på skolen og  i arbeidslivet 
også. Vi har uansett et ansvar i å ta vare på 
alle. 
 
Vi har lært mye om at motivasjonen til gut-
tene på 2003 laget varierer i stor grad. Noen 
er med pga det sosiale, noen har lyst til å bli 
best, noen proff, noen pga neste års Norway 
Cup, noen trener hver dag mens andre synes 
en eller to ganger per uke er nok. At de vokser 
fra å være en barnekropp bli store og sterke 
«slamper» i en voksenkropp med et «hode» 
som delvis er et lite barn men også delvis er 
i ferd med å bli en voksen krever også sitt. 
Her er det store forskjeller. Det viktige er at 
alle deltar på sitt nivå og ut ifra sin motiva-
sjon. Men den kan også variere og endre seg. 
Derfor er jeg som trener åpen for at det kan 
være slik at den som har hengt etter plutselig 
tar store steg både sportslig og fysisk og får 
en indre motivasjon som gir stor utvikling og 
resultater. Det er  derfor ingenting som ville 
glede meg, og sikkert andre trenere,  mer enn 
å flytte spillere fra treningsgruppe 2 til 1. Det 
må være lov å være god men å spille fotball 
selv om man ikke er god og utvikle seg i sitt 
eget tempo. Det må allikevel til en realitets-
orientering i forhold til hvorfor det er store 
forskjeller i nivået på guttene! Guttene eller 
jentene må bli fortalt at det er veldig MYE  

trening og en genuin interesse som må til om 
man har som mål å bli god eller å ta igjen de 
som er gode. Det er ikke sikkert talentet er 
der men mye hardt arbeid kan kompensere. 
Derfor er det også slik at det ikke er nok 
å møte på trening for å bli trent – man må 
komme på trening med et fokus hvor man 
ønsker å ta i, bli sliten og selv trene. Det er en 
viktig forskjell men også en utfordring. Mange 
vil ikke ha en slike «drive» og det er helt greit. 
Men, vi må snakke om det og både utøvere og 
foreldre må bli gjort oppmerksomme på dette.

Som trener er det viktig å se alle uansett nivå. 
Legge til rette, motivere og skape jevnbyrdig-
het gjennom differensiering. Det gir følelse av 
mestring samtidig som det gir utvikling.  Jeg 
ser godt at forskjellen mellom de som trener 
mye og de som ikke ønsker å trene like mye 
har blitt mye større i løpet av sesongen. Dette 
er neppe unikt for laget vårt. Utfordringen 
som trener blir å finne riktig nivå til de som 
henger etter. Kanskje er det slik at vi neste 
sesong må tørre  å melde på et lag et nivå ned 
for å skape den viktige og riktige jevnbyrdig-
heten. 

Vi i støtteapparatet og spesielt som hovedtre-
ner  forsøker jeg å gjøre ting i beste mening. 
Men, det er nok ikke alltid det blir oppfattet 

slik. God kommunikasjon med foreldre og spil-
lere er viktig. Men det er slik at vi som driver 
med dette gjør dette på frivillig basis – det 
finnes ikke utømmelig med tid til å drive med 
fotball. Det betyr at vi kommer i settinger 
hvor vi også må prøve og noen ganger feile. 
Det betyr at det er vi som må legge til rette 
for mest mulig riktig utfordring, ta de ut på 
det laget vi mener er riktig etc.  Det viktigste 
er et vi kan endre kursen når vi ser eller får 
tilbakemeldinger når noe blir veldig feil.
 
Det er flere som har uttalt noe liknende som 
at: «av de minst viktige tingene her i verden 
er fotball det viktigste». «Fotball  handler 
ikke om liv eller død – det er langt viktigere 
enn som så». Det er de færreste forunt å leve 
av fotball. Men jeg er av de som er enig i at 
fotball er svært viktig!!! Mest fordi bidrar til 
felleskap, sosial tilhørighet, fremmer helse og 
forebygger sykdom- langt mer enn om den 
håpefulle blir proff eller ei. 
 
Tusen takk til spillere, støtteapparat og 
foreldre for samarbeidet i sesongen som har 
gått!
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Synes du teknologi kan være vanskelig? 
Vil du vite mer om hva et API er, disruptiv 

teknologi eller hva vi mener med MVP? 

Besøk oss på www.escio.no
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ABDI ABDULLAH

Posisjon:  
Sentral Midtbane

ANDERS BLOM 
JENSEN

Posisjon: Back Kant

BJØRNAR TUVENG

Posisjon:  
Venstre back

DAG ALEC OLSEN

Posisjon: Kant

FEISAL HASSAN

Posisjon: Kant

IVAN CARRIL

Posisjon: 
Sentral Midtbane

STIAN SIMENSTAD

Posisjon:  
Venstre back

SULEJMAN  
SARAJLIC

Posisjon: Keeper

TOBIAS  
LUVENBERG

Posisjon: Angrep

VALDRIN REKHA

Posisjon:  
Høyre back

GARD SIMENSTAD

Posisjon: Midtbane

ØYVIND 
HENRIKSVEEN

Posisjon: Midtstopper

ØYVIND SØRUM

Posisjon: Midtbane

PETER WESTBERG

Posisjon: Midtbane

PRINCE KABEYA

Posisjon: Spiss

RUBEN ALEGRE

Posisjon: 
Midtstopper

SANDER STENVOLD

Posisjon: Keeper

SIMEN SCHJERVE
GIÆVE

Posisjon Back kant

JESPER SYDBØGE

Posisjon: Kant

KENNETH DIALLO

Posisjon: Spiss

LARS KVESETH

Posisjon: Angrep

MAC  LAHAM

Posisjon: 
Sentral Midtbane

MANUEL HERVAS

Posisjon: 
Midtstopper

MORTEN STRAND

Posisjon:  
Sentral Midtbane

FK GJØVIK-LYN 2016
A-LAGET
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Mens jeg sitter på stadion og skriver dette 
faller store snøfiller ned fra himmelen. 
Gressbanen og Bjørgeløkka er hvit av snø og 
is, mens hovedbanen har isete overflate. Vi 
nærmer oss første søndag i advent, og det 
føles uendelig lenge til første seriekamp i 
2017. Først skal vi gjennom 4,5 måned med 
oppkjøring til sesong. Det er bare i Norge det 
er like lang oppkjøring til sesong som det er 
kampsesong. Kanskje det kan være en grunn 
til at vi raser på FIFA-rankingen? Det dukker 
hele tiden opp nye grunner til at A-landslaget 
taper kamper, så kanskje vi kan diskutere en 
ny!

Barn og unge i Norge spiller faktisk bare 
kamper i to måneder på våren og to måneder 
på høsten. Altså i fire av tolv måneder. Mens 
nedover i Europa spiller de i åtte til ti måne-
der… Vi på vårt nivå spiller faktisk i overkant 
av fem hele måneder.  Med seriestart medio 
april, tre uker kampfri i juli og siste kamp 
rundt 20.oktober, så blir det faktisk ikke mer, 
men vi spiller en «million» treningskamper. 
De kampene er jo akkurat som de høres ut, 
trening med drakt, for å klargjøre seg til ny 
sesong. Vi har mange av de kampene der i 
vente. Øve, øve, øve til de kampene som gir 
poeng. Ser vi på sesongen 2016, så ser det ut 
som vi må øve noe jæ… godt også! Åpninga 
var svært svak, med første seier i serien i den 
femte kampen 16.mai hjemme mot Brumund-
dal. At vi ikke vinner før 16.mai-kampen, har 
nesten blitt en vane de siste årene.  Etter 
fire tap i 2015, vinner vi den femte kampen 
borte mot Notodden. I 2014 klarte vi å vinne 
i den fjerde kampen, før vi også slo Raufoss 
hjemme 16.mai. Det er bare i cupen vi klarer å 
vinne kamper før 16.mai. Alle husker Våleren-
ga seieren i cupen i fjor og hvordan vi feide 
Raufoss av banen med 3-0 i år. I 2017 skal vi 
søke om at seriespillet starter 16.mai og alle 
cuprundene gjennomføres i april/mai! 
Etter sesongens trege start så kom en OK 
periode i sommer, før vi varierte svært mye i 
høst. Vi tapte de avgjørende «matchballene» 

som gjorde at vi noen runder før slutt var 
klare for neste års regionliga eller 3.div som 
mange kaller det. Nivå 4 er det hvertfall, og 
det er det mange som mener mye om, enten 
om det er med mobilen, ipad’n eller pc’en. De 
mener mye, noen med bra innsikt, noen med 
dårlig innsikt, noen med dårlig hensikt, mens 
flere har kanskje som meg hvertfall god utsikt 
her jeg sitter på stadion og skimter Mjøsa i 
det fjerne….  
Selv om det er mye meninger der ute, og 
jeg har heldigvis ikke fått med meg alle, så 
kommer de fra både øst og vest. Hvertfall når 
det går dårlig. Det har jeg lært i mitt fotball 
liv, som er kanskje kort for noen, men det er 
hvertfall 15 år på dette nivået som spiller og 
trener. At når det går dårlig, mener mannen 
i gata mye, selv om innsikten er i beste fall 
svært begrenset. 

Resultatene sier sitt, de har vært langt fra 
gode nok enten det er a-laget til Gjøvik-Lyn, 
«de på andre siden av brua», landslaget eller 
seriestarten til mitt kjære Blackburn Rovers 
vi mener noe rundt. Det må vi som jobber tet-
test på dette også akseptere, enten om det er 
Høgmo, Haug, Coyle eller Skjærstad. At det 
er meninger og engasjement er svært viktig, 
det må vi få enda mer av. Gode diskusjoner 
løfter oss videre, men hos meg så er de gode 
diskusjonene de som tas ansikt til ansikt.     

Jeg skal hvertfall nå mene litt om noe jeg har 
godt innsikt i, nemlig a-laget til Gjøvik-Lyn. 
Jeg skal prøve her å gi litt fakta å «synse 
rundt», sammenligne litt med årene før og gi 
grobunn for en god diskusjon uavhengig av 
hvor du sitter å leser dette. Fakta er viktig, 
det er kilden til meninger, og noe som abso-
lutt burde vært mer oppe i lyset når tabloi-
dene mener noe om lagene nevnt over.   

LITT FAKTA: 
Poeng:
- Vi tok 28 p og ble nr 11 i 2016. 39 p og 
 7.plass i 2015. 41 p og 6.plass i 2014.

- Vi tok 14 poeng både i vår og høst-
 sesongen i 2016, 20p vår/19p høst 2015 
 og 19p vår/22p høst 2014. 
- På hjemmebane tok vi 19 p i 2016, 24 p i 
 2015 og 23 p i 2014. 
- På bortebane tok vi 9 p i 2016, 15 p i 2015 
 og 18 p i 2014. 
- Hvem kommer poengene mot: 
- Topp3 lag: 5p i 2016, 4p i 2015, 4p i 2014. 
- Plass 4-7: 5p i 2016, 12p i 2015, 11p i 2014. 
- Plass 8-11: 4p i 2016, 11p i 2015, 15p i 
 2014. 
- Plass 12-14: 14p i 2016, 12p i 2015, 11p i 
 2014. 
- Underveis i kamper i 2016:
- Tatt ledelsen 1-0 i 11 kamper: Tok 22 av 
 mulige 33p. 
- Havnet under 0-1 i 14 kamper: Tok 5 av 42p 
 mulige poeng. 

Mål:
- 9 kamper uten å score. 6 kamper med 0 
 baklengs. 
- Scorte 16 mål og 20 mål imot før halvtid, 
 11-24 i målforskjell siste 45 min. 
- Scorte dobbelt så mange mål etter dødball i 
 år som i fjor, 16 i år mot 8 mål i 2015.
- Vi vinner dødballstatistikken 16-14 i år, mot 
 tap 8-20 i 2015. 
- Scoret kun 3 mål etter kontring i 2016 mot 
 10 mål i 2015. 
- Taper kontringsstatistikken 3-13 i 2016, 
 mot 19-17 seier i 2015. 
- Spillere:
- Spilletid juniorspillere 4115 min i 2016, 979 
 min (2015), 3181 min (2014). 
- Spilletid lokale seniorer 9382 min i 2016, 
 9060 min (2015), 9452 min (2014), 
- Spilletid utenlandske spillere 6784 min i 
 2016, 9574 min (2015), 10012 min (2014). 
- Spilletid seniorer fra andre steder i Norge: 
 5498 min i 2016, 6062 min (2015), 3047 
 min (2014). 
- 27 spillere har startet kamp i 2.div i 2016.

A-LAGET 2016
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Skader: 
- 11 spillere har vært skadet så de har vært 
 utilgjengelig til minimum 5 kamper i løpet av 
 året.  

Spillerlogistikk
- 12 nye spillere inn i løpet av sesongen. 
- 3 borte i løpet av sesongen
- 14 borte før sesongen 2016. 
   
Så hva sier noe av disse «faktaene». 
- Vi har vært svakere både hjemme og borte 
enn årene før. Spesielt borte har vi tatt svært 
lite poeng og havner lavt på bortetabellen. 
- Vi tar flere poeng både mot topplagene og 
bunnlagene i år enn de foregående årene. 
Men tar svært lite poeng mot lagene rundt 
oss. De avgjørende lagene i denne «halvve-
ringssesongen». 
- Vi har scoret alt for få mål, og ikke klart å 
erstatte målene spesielt Marcus og Pachu 
lagde i 2015. 
- Vi har gitt fra oss ledelsen i tre kamper i år 
når vi har tatt ledelsen 1-0. Dette skjedde kun 
en gang i 2015 og ingen ganger i 2014. 
- Vi snur ikke en kamp til seier etter å ha hav-
net under 0-1. Dette gjorde vi 3 ganger i 2015 
og 2 ganger i 2014. Om vi ikke får gjort noe 
med dette,
- Vi er altfor svake i omstillingsfasen fra for-
svar til angrep. Mange blir for bakovervendt i 
bruddspillet. 
- Vi slipper til svært mange unge spillere. At 
juniorspillere spiller 4115 min i løpet av et år, 
tilsvarer 3 fra start gjennom hele sesongen. 
- Vi har hatt svært mye skader i 2016, i for-
hold til de siste årene. Noe som har medført til 
stadige skifter av lagoppstilling. 
- Som siste årene har vi hatt store omveltnin-
ger i spillerstallen fra i år til i fjor. 

Det er faktaene som er presentert over, 
sammen med en del mer fakta som gir oss 
rundt sport og styret i klubben diskusjons-
grunnlaget om årets sesong. Det er dette vi nå 
legger all vår tid og krefter i å evaluere, synse 

rundt og diskutere. Så er det denne jobben vi 
gjør nå som skal gi retningen fremover. Hvilke 
valg vi skal ta og hvordan vi skal nå de.  
En av punktene jeg skal «synse» litt rundt her 
er årets spillerlogistikk. Denne har ikke vært 
god nok! For få av de nye spillerne i år, pre-
sterte på det nivået vi kunne forvente. Dette 
er både trenere, spillerne og klubbens ansvar. 
Det finnes heldigvis gode unntak. Junioren 
Feisal Hassan kom tilbake fra Raufoss etter 
flere år der hvor han nesten aldri slapp til på 
1.laget. Feisal ble årets toppscorer med 7 mål, 
og kåret til både årets unge spiller og spil-
lerens spiller. Junioren og Gjøvik-Lyn gutten 
Snorre Strand Nilsen er en annen nykomling 
som kom inn i sommer etter flere år i England. 
Snorre imponerte mange i høst med sitt opp-
ofrende boksspill og villighet til å ta med seg 
ballen oppover fra sin stopperposisjon.  

Akkurat det med spillerlogistikken har vært 
utfordrende etter 2014 sesongen. Alt for 
mange av Gjøvik guttene vi så gjerne ønsket å 
ha med, valgte da å la bilen stå i Oslo isteden-
for å ta turen til trening og kamp på Gjøvik. 
Dette gjorde noe med spillergruppa. Det ble 
for mange nye inn på en gang. Noen lykkes 
godt sportslig, men bidro alt for lite i gruppa. 
Det samme har vi sett i år. Mange kontinutets-
bærere ble borte etter 2014. Noe av kulturen 
ble borte og kanskje ble det for stort ansvar 
på de som var igjen for å bære denne videre? 
Den sterke gruppekulturen har vi hvertfall 
ikke klart å skape i år. Det er vi som klubb, 
trenere og spillere som skaper den. Det har 
blitt for lite VI, og for mye JEG. Det som ikke 
trenger noe mer evaluering er at vi helt sik-
kert må finne tilbake til VI’et i spillergruppa og 
i klubben, skal vi komme oss opp og frem igjen.  

Et annet punkt jeg skal «synse» litt rundt er 
engasjement og åpenhet. Noen mener at vi i 
FK Gjøvik-Lyn er for lite åpne, er arrogante og 
tåler lite kritikk. Til dere skal jeg si at døra mi 
er alltid åpen for en god fotballdiskusjon. Kaf-
fen er alltid klar. Alle er velkomne. Vi er til og 

med to inne i toppetasjen på klubbhytta nå på 
dagtid etter at Frank ble ansatt. Er du heldig 
og kommer på riktig tidspunkt så er Arve, 
noen a-lagsspillere og 40-50 FFO barn der 
også. Jeg håper hvertfall dere kommer innom, 
så vi sammen kan løse problemer og kanskje 
vi kan svare på noen spørsmål du brenner 
inne med. For noen kanskje det kan være van-
skelig å bare dukke opp. Kom på da på trening, 
se på hvordan vi jobber og så kan vi om du vil 
prate litt både i forkant og etterkant. Skal vi 
skape noe, så er vi avhengig av dere! 

Et annet tiltak vi skal gjøre for at vi på sport 
skal «by mer på oss selv» som noen etterly-
ser, er at jeg skal skrive en månedsrapport 
hver måned kommende år som blir lagt ut på 
klubbens side på facebook. Dette skal bli et 
skråblikk på det som skjer på stadion og rundt 
a-laget. Forhåpentligvis vil dette også gi noen 
svar på noe av det dere lurer på.     

Jeg skal avslutningsvis takke alle som har 
bidratt i årets sesong. Alle dere som har kom-
met på stadion som tilskuere, alle som har 
hatt dugnad under årets hjemmekamper både 
store og små, og alle i styret som gjør en impo-
nerende frivillig innsats for klubben! Takk for 
deres bidrag!

Jeg vil takke årets spillergruppe for deres 
treningsiver, engasjement og vilje. Sammen 
ble vi dessverre ikke gode nok i år! Heldigvis 
er en ny sesong med nye muligheter ikke langt 
unna. 

Spesielt stor takk ønsker vi å gi årets støtteap-
parat som har lagt forholdene veldig godt til 
rette for både kravstore spillere og trenere.  
Tormod, Geir, Jan, Stian, Morten og Jon en 
stor takk til dere alle. 

«Opp og frem» hilsen
Morten Skjærstad



Vi bidrar med vår innsikt for å gi kundene 
våre friske tanker og nye refleksjoner rundt 
eksisterende og nye problemstillinger  
– et bredere perspektiv.

Deloitte er verdens største leverandør av 
profesjonelle tjenester innen revisjon, rådgivning 
og advokattjenester.
www.deloitte.no

Et bredere perspektiv

© 2016 Deloitte AS

Vi har over 40 års erfaring
med tradisjonelt malerarbeid

Vi utfører både for firmaer,
privatpersoner og offentlige etater

Tlf: 611 87 600
www.stende.com



NYE BOLIGER TIL SALGS

Bygg G inneholder 4 leiligheter hvorav 2 stk med 1 soverom og 2 stk. 
med 2 soverom. I tillegg inneholder de entré, bad/wc, stue med delvis 
åpen kjøkkenløsning og utgang til balkong/uteplass på begge sider. 
Parkeringskjeller i bygg F. Fine uteområder med gangstier, plener og 
fellesarealer. 1 solgt. Ferdigstillelse sommer 2017. 
BRA/P-rom: 65-56/61-51 kvm

VALLEJORDET – LENA                   
Bo landlig – samtidig sentralt og lettvint!

Vallejordet 14-18

Ann-Catrin Wentzel Dramstad 
Prosjektselger

Tlf: 99 59 61 51    
E-post: ann-catrin@nordbolig.no

Priser fra kr 2.098.000,-

Barnevennlig og solrikt område med stor boltreplass for små og store, 
bare 1,5 km fra Raufoss sentrum.  6 stk. rekkehusleiligheter med bl.a. 
3 sov., wc/vaskerom, loftsstue (type C), bad/wc og stue med åpen  
kjøkkenløsning. Alle leiligheter får carport og utvendig sportsbod. Ute-
område leveres ferdig opparbeidet med asfalt/plen/beplantning.  
BRA/P-rom: 101-122/89-107 kvm

NEGARDSENGA – RAUFOSS          
Rekkehus over 2 fulle plan med god arealutnyttelse

Negardsenga 2-12

Ann-Catrin Wentzel Dramstad 
Prosjektselger

Tlf: 99 59 61 51    
E-post: ann-catrin@nordbolig.no

Priser fra kr 2.448.000,-  

Diset er nyetablert med boligområde like sør før Biri sentrum. Solrikt 
og med mjøsutsikt. Den første tomannsboligen er innflyttingsklar og 
inneholder bl.a. 3 soverom, bad/wc, stue med åpen kjøkkenløsning og 
en ekstra TV-stue. Gode uteplasser. Carport og bod ved inngang. 

BRA/P-rom: 125/112 kvm

DISET - BIRI
Flott og innholdsrik tomannsbolig over 2 fulle plan

Disetsvingen

Ann-Catrin Wentzel Dramstad 
Prosjektselger

Tlf: 99 59 61 51    
E-post: ann-catrin@nordbolig.no

Pris fra kr. 2.970.000,--

NYHET 
BYGG G

BYGGESTART 

BESLUTTET 
 2 SOLGT

FLYTT RETT  
INN

Negardsenga ligger i et barnevennlig og solrikt område med stor bol-
treplass for små og store, bare 1,5 km fra Raufoss sentrum.  
Tomannsbolig med bl.a. 3 sov., loftsstue, bad/wc/vaskerom og stue 
med åpen kjøkkenløsning. Carport og utvendig sportsbod. Uteområde 
leveres ferdig opparbeidet med asfalt/plen/beplantning.  
BRA/P-rom: 115/101 kvm

NEGARDSENGA – RAUFOSS          
Attraktiv tomannsbolig med landlig og fin beliggenhet

Negardsenga 27B

Ann-Catrin Wentzel Dramstad 
Prosjektselger

Tlf: 99 59 61 51    
E-post: ann-catrin@nordbolig.no

Pris kr 2.598.000,-  

KUN 

1 IGJEN!

nordbolig.noFølg oss i sosiale medier



Vi er utfordreren i vår bransje. Derfor støtter vi også andre utfordrere.  
Vår strategi med lokal forankring og partnernærhet til kundene har bidratt sterkt 
til vår suksess. I dag er vi 1 350 ansatte, fordelt på 70 kontorer over hele landet, 
og vi vokser stadig. 

Vi tilbyr tverrfaglig kompetanse innen revisjon, skatt og avgift, rådgivning samt 
foretaksservice. Nære og gode kunderelasjoner gjør det mulig å være fleksible, 
løsningsorienterte og reaksjonsdyktige i samarbeidet med  
kundene.  

For mer informasjon om BDO Gjøvik kontakt oss gjerne: 
Tlf.: 61 13 64 40 | gjovik@bdo.no | bdo.no

VI HEIER PÅ  
UTFORDRERNE

REVISJON
SKATT OG AVGIFT
RÅDGIVNING
FORETAKSSERVICE

- ET BEVISST VALG

Følg BDO Norge på   Facebook og   LinkedIn

GJØVIK KOMMUNE 
STØTTER LOKALIDRETTEN

AKTIV I GJØVIK

www.lompe.no
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DOMMERSESONGEN 2016
Vi skriver november, og enda en sesong har 
gått mot slutten. Dommeransvarlige har i år 
vært Martin Kraby Simenstad og Herman 
Bostad.

Våre oppgaver som dommeransvarlige har 
vært:
• Arrangere klubbdommerkurs for gutter 
 og jenter 13 år.
• Utarbeide dommeroppsett i barne-
 fotballen.
• Mottakelse av dommere for våre hjemme-
 kamper i 2. og 3. divisjon.
• Andre dommeroppgaver, oppsett av  
 dommere til treningskamper A og B-lag, 
 dommerutstyr til klubbens dommere.

Vi har totalt hatt 39 klubbdommere i barne-
fotballen i FK Gjøvik-Lyn, og det er et gledelig 
høyt antall dommere. Det er oppløftende for 

oss som er dommeransvarlig å se at så mange 
har lyst til å dømme fotball!

Litt høyere opp i systemet har vi totalt 8 
dommere med kretskursutdannelse og vår 
egen daglig leder, Frank Andås som assis-
tentdommer i både Tippeligaen nasjonalt, og 
UEFA Champions League internasjonalt. Vi er 
ekstremt stolte av å ha en så inspirerende og 
flink person både som dommer og daglig leder 
i klubben. 

Vi har hatt noen utfordringer, men mest po-
sitive opplevelser med året som har gått. Det 
er ingen tvil om med så mange klubbdommere 
vil det bli utfordringer når kabalen skal legges 
med kampoppsett for våren og høsten for alle 
våre yngre lag. Det er veldig gledelig å se at 
så mange kontakter oss og sier de vil dømme 
mer. I år bestemte vi oss for at vi skulle prøve 

så godt det var mulig at alle skulle få et likt an-
tall kamper. Det har ført til at noen har meldt 
seg av, og sagt de ikke vil dømme mer, mens 
flertallet har uttrykt at denne ordningen har 
fungert bra! 

Neste sesong vil vi prøve å gi litt flere kamper 
til de som ønsker å «satse» litt mer på dom-
meroppgaven enn andre. Dette tror vi vil 
kunne skape en enda bedre dommerkultur i 
klubben, og kanskje bidra til å ta ytterligere 
dommerkurs. Alle som vil skal få muligheten, 
men vi ønsker å gjøre vårt for at vi skal få frem 
flere gode dommere i klubben.

Vi ønsker alle en fin høst og vinter, og gleder 
oss allerede til neste sesong!

Dommerhilsen 
fra Martin og Herman



Syljuåsen AS
Kallerudlia 15
2816 Gjøvik 

Tlf 61 14 50 80
Epost: post@syljuaasen.no 
www.syljuaasen.no

• Lange tradisjoner for godt 
håndverk innen bygningsfaget 

• Lokal tilhørighet og eierskap 

• Aktiv bidragsyter i lokalmiljøet 

• En attraktiv samarbeidspartner og  
arbeidsgiver

Syljuåsen utvikler og bygger vårt lokalmiljø
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BREDDEN TIL TOPPEN?
TEKST: KRISTOFFER SOLHEIMSNES

Spillere kommer, spillere går, trenere kom-
mer, trenere går – men frivilligheten består. 
Jeg velger å innlede dette stykket med et sitat 
sagt av en av mine store forbilder; Arrange-
mentssjef i Aalesunds FK Øyvind Vebenstad. 
Han var der for klubben, skapte folkefest for 
byen og engasjerte flere hundre friviillige til 
en stor fotballfest.

Etter mange år som frivillig, både i Aalesunds 
FK og FK. Gjøvik-Lyn var det i år min tur å ta 
plass i styret med ansvar for arrangement 
og marked. Jeg har alltid drømt, drømt om 
at Gjøvik –fotballen skal komme seg videre 
fra 2. divisjon, til OBOS – ligaen og som en 
stor drøm ligger jo Tippeligaen der også. 
Jeg drømmer om hvite og blå supportere på 
stadion i 1000 – tall, om at helgens kamp skal 
diskuteres på sosiale medier, i lokalavisen og 

blant folk i byen. Kort sagt at FK. Gjøvik – Lyn 
skal bli det alle i byen snakker om og gjør folk 
stolte. Jeg har opplevd det til dels – etter 
Vålerenga seieren i fjor og årets cup – kamp 
mot Raufoss. Da var vi virkelige stolte, men 
stoltheten ble borte. I år endte det med ned-
rykk, og vi må dessverre spille på nivå 4 neste 
sesong.

Men tilbake til det jeg innledet med; Frivil-
ligheten, og i vår klubb er vi totalt avhengige 
av de. Og de frivillige handler ikke om våre 
spillere, det handler om dere som gjør en 
fantastisk jobb for at alle i klubben vår skal 
ha et aktivitetstilbud; trenere, ledere, dom-
mere, foreldrekontakter, og de som påtar seg 
en vakt i kiosken vår – bare i kiosken har over 
500 bidratt!

For en som har drømt om toppfotball lenge 
må jeg nå finne nye drømmer. Min drøm er at 
vi skal hente med oss bredden til toppen og 
på den måten skape en klubb som vi sammen 
er stolte av og som man ønsker å bidra i.  Jeg 
vil på vegne av styret takke for en fantastisk 
innsats i året som har gått og jeg gleder meg 
til å møte igjen fotballfamilien min på nyåret.

Ta kontakt med oss.

Trondhjemsv. 3, Gjøvik eiendomsmegler1.no

Vurderer du å 
selge din bolig?

Benedicte S.Lier
Tlf 957 61 519

Nina Sørmo
Tlf 482 17 478

Pål Kjelstad
Tlf 414 44 882

Camilla Hveem
Tlf 913 32 494



Alt henger sammen. Eidsiva satser på fornybar energi og lager strøm av vannet som renner gjennom 
turbinene i Dokka kra� verk. Eidsiva eies av 26 kommuner og Oppland og Hedmark fylkeskommuner, 
og sponser over 190 lag og foreninger innen idre�  og kultur i hele Innlandet. Pengene Eidsiva tjener 
på å lage strøm føres tilbake til der du bor. Slik er Dokkaelva ny� ig for fotballspillerne 
på FK Gjøvik Lyn.

Les mer om Eidsivas satsing på idre� og kultur på
eidsivaenergi.no/althengersammen 
 Følg oss på facebook: facebook.com/Eidsiva

Hvordan kan Dokkaelva være til ny� e for 
fotballspillerne på FK Gjøvik-Lyn?

FK Gjøvik Lyn: 
Filip B. Pe  erson, Elion Berisha, Fride Stømo Røstad,
Solveig Lund Stubbene og Nora Helene Skallerud.
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AS

www.autocentret.no

Fine bruktbiler 
i alle prisklasser!

Kom innom 
for gode tilbud.

Konica Minolta
Business Solutions Norway AS 
Ringveien 3, 2815 Gjøvik
Tlf.: 09400 Nettside: www.konicaminolta.no

KONICA MINOLTA –
DIN LOKALE LEVERANDØR AV 
DOKUMENTBEHANDLING I GJØVIK

Konica Minolta tilbyr skreddersydde løsninger innen 
dokumenthåndtering og informasjonsflyt. 

Våre ekspertråd og tjenester skal bidra til at vi fullt ut innfrir våre kunders 
forventninger. Produkter og programvare tilpasses slik at den enkelte 
kunde får optimale og kostnadseffektive løsninger som inkluderer 
markedets beste driftssikkerhet og support.

Vi ser på dine behov og vurderer hvordan du kan optimalisere akkurat 
din dokumentflyt. 

KONICA MINOLTA 
- DIN DEDIKERTE DOKUMENTPARTNER



Hu
nn

dalen Auto

Autorisert Verksted

Hunndalen Auto AS
Gultekin Guven

Agmund Holes veg 2 B
2827 HUNNDALEN
GJØVIK
TLF: 61 13 36 69
Mobil: 416 04 016

Post@hunndalenauto.com
www.hunndalenauto.no

Dir.  61 13 60 02
Mob. 469 52 380

arn�nn.aas@dormakaba.com

2200m  treningsglede, nå også med egen 
velværeavdeling bestående av frisør, 

massasje og solarium.

50% avslag på nøkkel
pris 545.-

Trening til kun
320.- per mnd

Vær rask tilbudet gjelder kun til 11.12.16! 
Gjelder kun nye medlemmer og 12mnd. binding.

www.360-grader.com Tlf: 611 77 360 Email:monica@360-grader.com

2

Velkommen til
Innlandets råeste treningssenter!



L A S E R B E H A N D L I N G  M O T  K J E D S O M H E T

1 Megazone á 20 min

kun kr. 99,-
pr. person

Hos Keli Miljø AS finner du de gode 
løsningene for å spare strøm. Vi leverer 

og monterer varmepumpe hjemme hos deg,
og tilbyr også service!

 
Ta kontakt for en gratis befaring!

 
Keli AS Miljø

Vestre Totenvei 47
Tlf: 611 34 200




