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Tips oss om ditt lag!  e-post: sporten@ringblad.no

JIF Partnere 2009

JIF FOTBALL inviterer til 9. serierunde:

Jevnaker - Solberg
på Jevnaker stadion lørdag 13. juni - Kampstart kl. 16.00.

Møt opp og hei fram gutta til seier!    -  Inngang: Voksne kr. 50,-    Barn kr. 20,-       

Vilde Pedersen
- Jeg synes det var både
moro og lærerikt, selv om det
var litt vanskelig.

Rikke Renate Nordby
- Jeg synes det var skikkelig
gøy. Før kampene trodde jeg
det skulle være kjedelig, men
det var faktisk veldig bra!

Rolf Sindre Henriksen
- Det var gøy og spennende,
og ikke så vanskelig når du
får teken på det.

Hvordan var det
å spille
ultimate?■ Uten all verdens

erfaring med frisbee-
grenen ultimate fikk
niendeklassinger fra
Veienmarka en fin
opplevelse med kamper
mot Bingsfoss skole.

Knut Andreas Ramsrud
sporten@ringblad.no

Bingsfoss-elevene kom med buss-
transport langveisfra for å møte
Veienmarka til dyst på Heradsbyg-
da stadion. I alt fem kamper ble
spilt i grenen ultimate, som går ut
på å sentre seg gjennom motstan-
derens forsvar, og ta imot frisbeen
i målsonen.

Primus motor for det meste av
frisbee-aktivitet her i distriktet er
Adrian Oleson, som var på plass
på HIL stadion. Han gledet seg
over å se elevene i aksjon.

- De har fått et «crash course»,
og klarer seg fint, sa han.

- Håpet er at vi klarer å bygge
opp et miljø for denne idretten. Vi
har en del spillere, men kan bli
mange flere. Særlig ved HiBu bør
det være muligheter; andre steder
i landet er det ved universiteter og
høyskoler det er miljøer for dette,
kunne han fortelle.

Kampene mot Bingsfoss kom i
stand fordi denne skolen har en
lærer som er aktiv innen idretten.
Det viste seg også på banen, der
gjestene viste høyt nivå. De vant
fire av de fem kampene som ble
spilt. Veienmarka stilte med fire
forskjellige lag, som alle fikk prøve
seg.

- Hovedpoenget med dagens
kamper var å gjøre dagen spen-
nende og gøy for elevene, og sam-
tidig lære dem mer om ultimate
uten å legge vekt på «win- loss-
statistikken», sier Oleson, som var
svært fornøyd med dagen.

Det var også elevene.
- Vi klarte oss bra. Vi har tapt,

men det var gøy likevel, slo en
gruppe elever fast etter sitt opp-
gjør, som endte med knepent tap.

- Det var morsommere enn vi
hadde trodd. Vi har bare hatt én
trening, men nå er det bestilt
mange frisbeer til skolen, så det
blir sikkert mer spill, sa fornøyde
Veienmarka-elever. 

- Mer moro enn vi ante!

HARD KAMP: Veienmarka-laget kjempet hardt, og klarte nesten å slå Bingsfoss-elevene.


