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KOM PÅ STADION 
 

 
 
Har dere sett, ja virkelig sett hva som skjer på Jordet stadion? Hvis ikke så anbefaler vi at du tar turen dit. Det er 
blitt en herlig interesse for fotballen, og vi har en bredde nå som mangler sidestykke i Hedmark i 2011. De yngste 
trener og spiller stort sett først i uken, mens de store har de fleste aktivitetene lengre ut i uka, og gjennom hele 
helgen.  
 
Det er litt spesielt med seniorene våre nå, vi opplever en giv som er helt fantastisk. Vi har jo i dag to damelag, med 
stor sportslig fremgang. 3. divisjonslaget kjemper i toppen av sin serie, med et mannskap der de fleste er født på 
midten av 90-tallet. Noen få litt mer voksne er med å stabilisere laget, og viser litt vei. Det kan nok bli hardt med 
opprykk i år, men målet er å rykke opp neste sesong. 4. divisjonslaget er skikkelig på hugget nå, og rader opp 
seiere, senest med en sterk 4 – 3 seier mot Vang, som selv mener de har et nivå inne sånn midt mellom 2. og 3. 
divisjon….. På 4. divisjonslaget vårt spiller de som ikke er helt i 3. divisjonsform for dagen, damer på tur inn igjen 
etter avbrekk, blandet med J – 16 spillere på rundgang.   
 
Får vi beholde disse jentene, samt spe på med enda flere fra egen rekruttavdeling, kan dette gå meget langt. Vi vil 
dermed vise hvor viktig det er å få med hele bredden i en fotballklubb i vår størrelse. Uten både gammel og ung, 
hobbytrimmere og ambisiøse, har vi ikke opplevd alt det positive som vi allerede ser.  Håper samtidig at vi skal 
kunne gi et tilbud som gir fremgang og mening for de som vil bli veldig gode. 
Og så må vi si litt om de store gutta. Nordre har eget seniorlag for herrer hvert år. Ambisjonsnivået har i flere år 
vært å ha det moro, og det er greit. 2011 har startet over alle forventninger, og med mange herlige lokaloppgjør 
tilbakelagt, og mange flere i vente. Vi i NTI ser mange veldig gode og meget unge karer, som vi ønsker å gi sjanse 
de neste årene. Her er alle velkomne. Kanskje ønsker de å spille for opprykk til neste år? Vi kommer til å ha 
samtaler mellom gutta og fotballgruppa i løpet av sommeren. Uansett er det mange herlige og lokale bataljer på 
stadion i år. Vi garanterer at dere kjenner de fleste. 
Kom på stadion, støtt klubben med en billett på 40,- kroner, og benytt anledningen til å kjøpe kaffe, vafler, pølser, 
is, eller masse andre ting i vår egen kiosk. Og så får du en fin stund på kjøpet. Det garanterer vi.  
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TRENINGSLEIR I 
PORTUGAL 

 
 
Den 19. februar til 5. mars var kretslaget 
i friidrett i Portugal på et to ukers 
treningsopphold, og der var jeg med. Det 
var ca 25 av oss – med voksne – og jeg 
kjente ingen av dem før vi reiste. Vi 
møttes på flyplassen og alt da begynte vi 
å bli kjent. Målet mitt med turen var å bli 
kjent med nye folk, få en skikkelig start 
på treningsåret, og mest av alt trene 
sleggeteknikk med Arild Busterud som 
trener nesten hver dag i 2 uker!  
Vi bodde på et fint hotell som bokstavlig 
talt lå på stranda, så vi så rett på havet fra 
balkongen. Vi fikk frokost og middag på 
hotellet. Fint vær hadde vi hele tiden uten 
den dagen vi kom og den dagen vi dro. 
Vi var delt opp i to grupper når det gjaldt 
treninga. Det var oss kasterne (som 
strengt tatt bare var to pluss Arild den 
ene uka og tre den andre) også var det løperne. (Lang- og mellomdistanseløpere). Før frokost hadde vi ei trening 
sammen, ca en halvtimes joggetur. Som egentlig bare var en gåtur for oss kasterne. Så hadde vi enda ei trening 
senere utpå dagen, men den var ikke sammen. Da var vi på banen 3 km unna og kastet slegge.  
På kveldene var vi sosiale med blant annet kortspilling og spørsmålskonkurranser, og mest av alt samles vi og 
fulgte med på ski-VM. Noen dager var vi ute på kafé, restaurant og på is-kiosken nedi gata. Men det det gikk mest 

i, var volleyball på stranda og soling ved 
bassenget.  
 Jeg dro fra hjemme med en personlig 
rekord på 33,04 meter, og det første jeg 
måtte gjøre var å legge om teknikken. Så, 
de første dagene kastet jeg litt mer enn en 
anelse kalvete, med to roteringer. Ikke så 
veldig mange kast gikk ut av buret heller. 
Dagene gikk og vi kastet 20-30 kast på 
hver trening. Etter hvert mestret jeg tre 
roteringer, og det endte til slutt med ny 
pers på 48,80 meter. Det er jeg veldig 
fornøyd med, så jeg føler virkelig at jeg 
nådde målet mitt med turen. Dette var 
virkelig revolusjonerende for min 
”sleggekarriere”. 
Så jeg vil anbefale alle: Hvis du får en 
sånn mulighet, grip den! 
 

Ida Solvang 
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IDRETTSSKOLEN  
– ET ALLSIDIG IDRETTSTILBUD TIL BARN I ALDEREN 5-12 ÅR! 

 
Idrettslaget har hatt idrettsskole i mange år. Nytt av året er et samarbeid med skolen, der idrettslaget nå kan tilby 
idrettsskole rett etter skoletid! Tirsdager er det to grupper: 5-7 år og 8-9 år. Ingar Kristiansen fra Søre Osen er 
aktivitetsleder for disse. Torsdager er det de eldste: 10-12 år. Her har det vært ulike instruktører alt etter 
aktivitet/idrett. Tilbudet har variert fra ski, aking, friidrett, fotball, håndball, golf, basket, freesbee, badminton, 
yoga, dans, rebusløp, sykling med mer. Nina Heien har vært medhjelper hver tirsdag og torsdag hele året - 
kjempeinnsats! Super innsats har det også vært fra alle de spreke unga som er med. Vi har oppfordret alle til å være 
med på alt, og det har de i stor grad fulgt opp. Her er et par bilder fra torsdag 12. mai da Villmarkskompaniet hadde 
rebusløp med gruppa 10-12 år: 
 
 

 
Bilde 1: Cathrine Frøhaug Bekkevold balanserer 
elegant på slakk line, med litt støtte fra Ida Eng 
Hansen. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Bilde 2: Robin N. Sakrisson, Kyra Byrne, Tor Eivind 
Kristiansen, Amalie Kjelstad, Gard Heien og Hanne 
Søgård viser gode samarbeidsevner, da de skal 
forflytte seg langs ei line med flere knuter på uten å 
slippe tak i karabinkroken.  
 

Idrettsskolen er for alle. Det er ingen krav til prestasjoner. Idrettsskolen skal bære preg av leik og allsidig fysisk 
aktivitet som alle kan delta på. Målet er å få flest mulig i aktivitet og inspirere til å være fysisk aktive i fritiden og 
fremtiden. Det er mange spreke unger i Nordre Trysil! I år har det deltatt 68 barn fordelt på de tre gruppene! 
Foreldre har gitt positive tilbakemeldinger på at tilbudet er rett etter skoletid. Da slipper de i vei på kveldstid. 
Samtidig er barna fysisk aktive i et tidsrom på dagen da en del ellers ville ha parkert foran TV/PC.  
 
Til høsten viderefører vi tilbudet om idrettsskole rett etter skoletid. Da blir det mandager for de yngste og 
sannsynligvis torsdager for de eldste. Vi er inne i en prosjektperiode, der vi har fått midler fra Norges 
Idrettsforbund. I den forbindelse har vi i vår hatt besøk fra forbundet. Vi fikk meget bra tilbakemeldinger på 
tilbudet vårt og samtidig gode innspill på veien videre! Dette er et samarbeidsprosjekt der NTI har hovedansvaret, 
men vi er helt avhengig av positivitet og velvilje fra foreldre, barnehage, skole og andre samarbeidspartnere 
(kommunen, idrettsrådet, instruktører fra andre idrettsmiljøer/lag/foreninger) for å få til et best mulig tilbud. En 
STOR takk til våre samarbeidspartnere og alle som har bidratt denne sesongen!  
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TØRRSKODD OVER STORKJØLEN 

 
 
I fjor høst fikk vi nye klopper til Storkjølen av Moelven Trysil.  Disse har ligget på myra og godgjort seg en vinter, 
men mandag 23. mai ble disse lagt ut, i god tid før årets Pilgrimsferd.  De nye kloppene består av to bredder med 8 
tommer impregnert plank.  Terje Stenseth og Åge Hornsletten stilte med to hestekrefter og disse foretok en meget 
miljøvennlig utkjøring av planken utover myra.  
 

 
 Dermed kunne vi andre konsentrere oss om selve leggingen av kloppene.  Dette ble fagmessig utført av Ottar 
Bekkevold, Finn Einar Graff, Bjørn Nysæter, Arve Myrvang og Torfinn Sandbakk.  Resultatet ble meget bra, det 
mangler ikke mye på at løperne kan passere hverandre tørrskodd ute på myra.  Vel blåst.  
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MARCIALONGA 
 
Kjetil, Finn Einar og Torfinn var påmeldt 
årets Marcialonga sammen med rundt 3000 
andre nordmenn.  Vi var med i ei gruppe på 
ca 35 løpere fra hele østlandsområdet som 
hadde planer om å kjempe med Aukland-
brødrene om de gjeveste plasseringene.  Vi 
opplevde dessverre de samme problemene 
som gjerne dukker opp også i forbindelse 
med VM og andre større arrangementer, vi 
fikk sykdom i troppen.  Heldigvis var det 
både leger, sykepleiere og 
ambulansepersonell med på turen, så vi var 
i de beste hender.  Men, vi var ikke kommet 
lenger enn til Innsbruck før vi leverte inn 
Gunnar Tronsmoen på sykehuset der med 
akutte mageproblemer.  Han returnerte 

riktignok til troppen før rennet startet, men 
med veteran-VM i Canada bare uker unna, valgte han å stå over selve rennet. 
 
Vi bodde fint til i Cavalese som er målgang for det 70 km lange rennet.  Etter at også flere fikk magetrøbbel, gikk 
fredagen og lørdagen med til å diskutere sykdomsårsaker i tillegg til at vi skled gjennom siste delen av løypa for å 
teste ski og få rørt oss litt.  Lørdag morgen, dagen før rennet, rapporterte Kjetil at romkamerat Finn Einar var nede 
for telling med oppkast og magetrøbbel.  Dermed var en tredjedel av Nordre-troppen satt ut av spill før start.  Siste 
dagen før rennet gikk derfor med til å lytte til kroppen, og da spesielt magen. 
 
Opptellingen viste at 5 av løperne i troppen aldri kom til start, men de 
resterende fullførte i fin stil.  Finn Einar kom seg på beina igjen tidsnok 
til å se oss andre gå i mål, men han ville nok helst ha vært på 
startstreken han også.  I strålende solskinn og med temperaturer så vidt 
under 0, ble det en kjempefin tur i flott natur.  Løpet går over jorder og 
gjennom landsbyer med masse tilskuere og er litt av en folkefest.  
Avslutningen, med en bratt bakke opp til Cavalese sentrum de siste to-
tre kilometrene, er som lagd for lettbente flendøler.  Både Kjetil og 
Torfinn fullførte i fin stil uten noen problemer underveis.   
 
Dagen etter rennet dro vi på ”høydetrening” til Seiser Alm.  Her kunne 
vi skli rundt i over 2000 meters høyde i kjempeflott påskevær.  
Høyden, i tillegg til rennet dagen før, kjentes godt i beina, så det ble en 
veldig rolig tur på de fleste av oss.  Finn Einar var  tilnærmet frisk igjen 
og var nok sprekere enn de fleste av oss som hadde gått renn dagen før.  
Vel hjemme igjen var han den første som meldte seg på neste års 
renn…. 
 
Til slutt en takk til fotograf Svein Joten, som foruten å ta bildene også 
gikk fryktelig fort på ski og ble nummer 247 av de 6500 startende med 
tiden 3.33.  Kjetil, som på forhånd mente han skulle gå på 4 timer, ble 
klokket inn på 3,59, mens undertegnede gikk på 4,37. 
 
 
Torfinn 

NTI på VM-stadion i Val di Fiemme. 

Flotte forhold i Seiser Alm 
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JENTE- OG DAMEFOTBALL 
 I NORDRE TRYSIL 2011  

 
Tidligere fantes det damelag i de fleste grender i Trysil og rekrutteringen var god nedover i klassene.  
Tendensen viser at med et stadig økende tilbud om fritidsaktiviteter er det stadig færre jenter og damer 
som spiller fotball. De fleste klubbene i Trysil sliter med å stille lag, spesielt når jentene kommer opp på 
J14 og det skal spilles 11’r fotball. Det ble derfor naturlig å tenke samarbeid mellom flere lag for å få et 
bra tilbud for jentene. Nordre Trysil IL sa seg villig til å organisere dette og med mange ressurspersoner 
på plass er vi ikke lite stolte over hva vi har fått til når vi nå er inne i vår tredje sesong med 
”fotballsatsing” i Nordre Trysil. Disse ressurspersonene består selvfølgelig av flere Jordetsinger, men 
også mange fra andre steder i Trysil og Engerdal som har et brennende hjerte for jentefotball og som 
viser stor interesse i å bidra positivt! Uten ALLE dere hadde det ikke blitt noe! 
 
Jente/damefotballen er en arena for flott ungdom som ønsker å være fysisk aktive i tillegg til å etablere et 
godt sosialt nettverk. Foruten dette så har vi også allerede mange gode sportslige resultater å vise til.  
Jeg kan nevne:  

 J14 Kretsmester  – 2009 
 J16 Vinner av Elverumsturneringen 2009 
 J16 Kretsmester – 2010 
 J16 Vinner av Elverumsturneringen 2010 
 J14 Vinner av Grueturneringen 2010 
 Damelaget har vært med å kjempe på øverste halvdel av tabellen disse årene. 
 

Fotball skal være for ALLE! Vi skal tenke bredde og vi skal tenke topp står det i vår sportslige plan som 
du finner på www.nordretrysil.no  
 
I år er vi over 60 spillere og stiller med J14 – J16 – 3div – 4 div. Dette mener vi skal gi ALLE gode 
opplevelser både sportslig og sosialt. 3 div laget er ”spydspissen” og 4 div laget ivaretar breddesatsinga. 
Denne modellen mener vi favner både de som sikter litt høyere, men også bidrar til at ALLE som vil være 
med i Nordre har et bra sportslig tilbud.  
 
Vi har gode trenere i alle lagene. Wegard Matsson er hovedtrener for J14 laget i år. Helge Sandbakk er 
”gjengangeren” vår og gjør en utmerket jobb med J16 laget. Per Thorvald Eidet sørger for at Damelaget 
har fått et godt grunnlag for å gjøre det godt inneværende sesong. I tillegg har vi et MEGET godt 
støtteapparat rundt alle lagene av hjelpetrenere og lagledere, samt at Dag Nordli har ansvar for 4 div 
laget i kamp.  
 
For å bli god til å spille fotball minner vi ofte om at det er trening som er den viktigste arenaen for å 
utvikle seg som fotballspiller. Alle må få utfordringer som man selv ønsker og som man selv mestrer. Nytt 
av året er at treneren for damelaget hjelper oss med spillerutvikling for de jentene som har ambisjoner og 
ønsker å komme litt lengre med fotballen.  
Ellers er vi veldig opptatte av rekrutteringsarbeidet i alle klubber i Trysil og Engerdal. 
 
Med en veldig god start for alle lag begynner forventningene å vokse i forhold til hva årets sesong vil 
bringe – vi gleder oss til fortsettelsen – LYKKE TIL ALLE SAMMEN! 
 
Irene Nygård Pedersen 
Sportslig leder i Nordre Trysil Damefotball 
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MERE BYGGING AV ANLEGG 
 
NTI forsøker å gi et tilbud til de som ønsker 
å bedrive idrett. Vi klarer ikke alt, men vi 
gjør så godt vi kan. Friidrettsgruppa har i det 
senere fått frem gode kastere, og hvorfor da 
ikke få til noe her Norda Mørs? Som tenkt, så 
gjort, og den oppmerksomme leser har 
sikkert lagt merke til avskogingen som er i 
gang på østsiden av hovedbanen. Der får vi 
leie grunn av to kjempesnille og 
idrettsinteresserte  skogeiere, som skal danne 
grunnlaget for en kastarena for spesielt 
diskos og slegge, med sikkerhetsbur, og hele 
greia. Dette håper vi skal gi litt hjelp til de 
som allerede er i gang, samt gi et tilbud til de 
som ikke passer til, eller er helfrelst i våre 
etablerte idretter. Vi håper å være klare til 
neste vår, og ønsker alle bidrag velkommen. 
 
 
 
 
 
 

 
Kiosken på stadion er flittig brukt 

 
 
 

KLUBBREKORD I SLEGGE 
 
Ida Solvang satte 19.5. ny klubbrekord i slegge 
med et kast på 39,29 m.  Med dette resultatet 
mangler hun bare 71 cm på å klare kravet for 
deltagelse i senior-NM, noe som bør være innen 
rekkevidde.  Hun er allerede kvalifisert for 
ungdoms-NM og junior-NM. 
 

 FRIIDRETTSSTEVNER I SOMMER 
 
21. august  kl: 12.00: 
 Klubbmesterskap 60m, lengde, kule, 600m 
 
 
8. september kl: 18.00: 
 Treningsstevne 200m, høyde, spyd, diskos 
 

 



8 

 

PILGRIMSFERDEN 
Den 18.juni ble årets Pilgrimsferd gjennomført. Det ble en vellykket Pilgrimsferd til tross for mye 
regn de siste dagene.  Hele 25 løpere stilte på startstreken og det er mange år siden sist vi hadde 
så mange deltagere.  Den som imponerte mest under de tunge forholdene var vår egen Tore 
Stengrundet som med tiden 47,39 bare var 46 sekunder bak Egil Skarpsnos løyperekord som ble 
satt under atskillig tørrere og bedre forhold.  
 
Her følger resultatene fra årets løp: 
 
Kvinner 30-39 år 
1 Hanne Knudsen FIK Orion 1:07.07 
2 Lena Marita Holden Nordre Trysil IL 1:20.50 

 Kvinner 40-49 år 
1 Margret Moen Hanssen IL Trysilgutten 1:03.37 
2 Hilde Holt Nordre Trysil 1:09.46 

 Menn 17-29 år 
1 Oscar Peterson Ingen 58.00 
2 Ørjan Nordnes Lørdalen Spkl 1:00.16 
3 Morten G Øvergård Ingen 1:00.29 

 Menn 30-39 år 
1 Tore Stengrundet Nordre Trysil IL 47.39 
2 Atle Skogstad Nordre Trysil IL 1:03.24 
3 Thomas Falang Nets Active 1:34.58 

 Menn 40-49 år 
1 Geir Øvergård Trysil SK 49.21 
2 Rune Gilde Hernes 54.38 
3 Bjørnar Eng Søre Osen IL 59.12 
4 Kjell Arne Østvang Engerdal Spkl 1:26.52 

 Menn 50-59 år 
1 Otto Grafsrønningen Hernes 48.58 
2 Terje Silihagen Bergheim IL 1:03.58 
3 Roar Lilleberg Østby IL 1:05.41 
4 Torfinn Sandbakk Nordre Trysil IL 1:15.51 

 Menn 60-69 år 
1 Hjalmar Holen Bergheim IL 1:12.58 
2 Ove Stengrundet Nordre Trysil IL 1:21.52 
3 Arne Moren Øverbygda 1:35.26 

 Kvinner mosjon 5 km 
1 Laila Nysæter Nordre Trysil IL 38.01 
1 Bente Nysæter Nordre Trysil IL 38.01 

 Menn mosjon 5 km 
1 Bjørn Nysæter Nordre Trysil IL 27.09 
2 Oddbjørn Evensen Kjellmyra 29.25 
 


