
KLUBBAVIS FOR SLÅSTAD IL - Nr. 4/2018 - 52. årgang www.slastad-il.no    

ORIENTEN
Spreke Slåstad-damer
Aashild Vold Solberg har 
trimmet damer i Slåstad i  
20 år. I 1998 overtok hun 
trimmen etter Eva Melgaard, 
som hadde trimmet damer 
siden Synnøve Thoner 
gjorde det. Her møter du 
noen av sprekingene.

Side 10 og 11

Dølisjøen 
Isfestival og 
Amundløpet 
2019
Lørdag19. januar kl. 13.
I det Orienten trykkes, er 
Dølisjøisen farlig tynn med 
snø på.                   Side 8-9

23. november 2018: Isen legger seg, tiner, legger seg igjen. Så snø!
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Støtt idretts- 
lagets arbeid 
med løyper i 
Trondsbu-
marka og 
baner på 
Dølisjøen 

Gaver kan gis via 
Vipps: 
Trondsbumarka  
# 91921 
Amundløpet  
# 86561 
eller til Slåstad   
idrettslags konto: 
1870 42 71367

Gi noen du kjenner  
et abonnement på  
Orienten  til jul!
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HVA SKJER’A?

Mandager kl. 19-20.30 er det dametrim på 
Slåstad skole, ledet av Åshild Vold Solberg, 
som sier det er plass til flere. Hvorfor ikke 
prøve en time? 
Mandager kl. 18-19.30 er det skilek i regi av 
Odal skilek for barn på 3.-7. trinn. 
Torsdager kl. 18 møtes Tælt og 2-takt i 
Klubbhuset. De ønsker nye velkommen 
innom. 
Fredag 14. desember kl. 18 møtes Tælt & 2-
takt siste gang før jul. Da er det pepperkake-
aften med god mat og godt drikke. 
Fredag 14. desember kl. 11-17 er det førjuls-
yoga og fredagslunsj (kl. 12) med dialogtema i 
Tittut på Nordsettoppen. Åpen landlig handel. 
Lørdag 15. desember kl. 12-16 er det landlig 
handel og kafé med mulighet for musikalsk 
innslag i Tittut.  
Søndag 6. januar er det sesongåpning på 
Trondsbu. Se vertskapslista på side 17.  
Lørdag 19. januar arrangeres Amundløpet 
2019 på Dølisjøen. 
Kl. 13: Start på 5-mila, kl. 14: Start øvrige 
aktiviteter og kl. 15: Trimløp 
Lørdag 9. februar blir det sonerenn for 6-14 
åringer – Bilia-CUP – et samarbeid mellom 
skigruppene i Sør-Hedmark. 

(Det tas forbehold om endringer av datoer, 
klokkeslett, vær og arrangører/ansvarlige.)

Håp om skiføre: 10 centimeter snø på 
Trondsbu om kvelden torsdag 6. desember.
(Foto Lars Herud)

Ny snøscooter: Denne skal opp til Trondsbu. 
Den gamle skal settes i stand for å kunne 
brukes til løypekjøring i bygda. 
(Foto Tormod Aamodt)
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GRUPPE

Daglig leder

Styreleder

Nestleder, 
sekretær

Regnskapsfører

Skigruppa

Fotballgruppa

Barneidretten

Trimgruppa

Ungdomsgruppa

Trondsbu

Klubbhuset

Orienten
Redaktør
Journalist
Journalist
Journalist/fotograf
Journalist

LEDER

Erland 
Nordsetmoen

Tormod Aamodt

Jan Kåre 
Krybelsrud

Erland

Knut Andreassen

Per Ø. Benterud

Mette Krybelsrud

Helga M. Flatebø
 

Bjørg Thoner

Gunnar Thoner

Redaksjonen  
Tora Herud
Kari Vikerhaugen

Knut Egil S. Sjøen
Kjetil Sjøen

MOBIL

91 66 36 51

91 65 88 83

92 82 31 69

90 22 21 15

93 42 10 45

91 59 95 94

99 29 07 63

46 87 98 06

41 54 41 96  

91 75 73 18
91 88 65 11

41 28 14 35
91 13 48 67

EPOST

erland.nordsetmoen@
slastad-il.no

tormod@slastad-il.no

jan.kare.krybelsrud@  
slastad-il.no

knut-an2@hotmail.no

fotball@slastad-il.no

mette.kr.aa@hotmail.com

helga.m.flateboe@slastad-il.no

trondsbu@slastad-il.no
bthoner@online.no
joker.slastad@ngbutikk.net

tora.herud@gmail.com
kari.vikerhaugen@hotmail.com

habknut@outlook.com
kjsj@online.no

Viktige telefoner og epostadresser for Slåstad IL

Annonsér i Orienten 
Priser: 
1/1-side kr 6.000,- 
1/2-side kr 4.000,- 
1/3-side kr 2.500,- 
Kontakt Erland Nordsetmoen

Gi noen du kjenner en årgang  
av Orienten i gave

Det koster det samme som å bli medlem av 
Slåstad IL. Send en epost til daglig leder, se 
lista over, så ordnes det.

Tips oss om aktiviteter. Frist for stoff og bilder til neste nr. er 22. mars 2019

mailto:paal.gorseth@hotmail.no
mailto:kjsj@online.no
mailto:paal.gorseth@hotmail.no
mailto:kjsj@online.no
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LEDEREN HAR ORDET

I skrivende stund er det noen dager siden den 
første snøen la seg på Trondsbu, og isen på 
Dølisjøen har fått et lett dryss som isolerer isen 
fra å bli så tykk at vi kan starte brøyting. 
Løypesjefen på høgda smiler fra øre til øre og 
banesjefen på sjøen drar seg i håret. Det er 
ikke lett å gjøre alle til lags heter det.  
 
Vinteren er den mest aktive perioden for 
dugnadsgjengen i Slåstad IL. «Brøytekæra» som 
de kaller seg, de som holder isen på Dølisjøen i 
orden, har allerede hatt planleggingsmøte for 
sesongen, og det er veldig moro å se 
engasjementet gutta har. Spesielt artig er det at 
hele tre ungdommer vil stille opp denne vinteren.  
 
De første meterne med skiløyper er pakket. 
Løypeprosjektet har ferdigstilt løypa ned til 

Balsjøen, og løypa er breddet ved Knutehytta slik 
at vi i vinter får dobbeltspor hele veien fra 
Kolltjernet til Endelausmyra. Innsatsen som 
legges ned er det ingen ting å si på. 

Vi setter stor pris på dugnadsinnsatsen, og vi 
prøver å gjøre jobben til mannskapet så lett som 
mulig. Vi har de siste sesongene oppgradert 
maskinparken slik at de kan gjøre jobben 
effektivt. I begynnelsen av desember fikk vi ny 
snøscooter på plass på Trondsbu, den gamle har 
slitt flere sesonger, men skal settes i en slik stand 
at den kan benyttes til å lage løyper nede i bygda 
når det er nok snø der. 

For å få til dette er vi avhengige av dere. 
Medlemmene som legger ned dugnadstimer, er 
viktige for å drifte laget. Små og store gaver må 
søkes og samles inn skal vi klare investeringene, 
men med god innsats fra daglig leder og styret får 
vi det til. Vi har samlet inn nesten 190.000 kroner 
siden i sommer, og må ikke ta en eneste krone fra 
egenkapitalen når vi betaler scooteren – slik må 
det være! Vi takker våre bidragsytere: 
Medlemmer og andre brukere av Trondsbumarka 
har samlet inn over 14.000 kroner på Spleis. 
Hovedsponsor Odal Sparebank stilte opp med 
100.000, og Sparebankstiftelsen Hedmark ga oss 
75.000 – Tusen takk!!! 

Nå står julen for døra. Vi i idrettslaget krysser 
fingrene for en skikkelig vinter – både for å få 
isen klar til Amundløpet 19. januar, og til at det 
endelig blir skirenn på Trondsbu igjen. 9. februar 
blir det sonerenn for 6-14 åringer – Bilia-CUP – 
et samarbeid mellom skigruppene i Sør-Hedmark.  

Jeg ønsker med dette en Riktig God Jul, og et 
Godt og Aktivt Nytt År. 

Tormod Aamodt, leder 

Endelig er vinteren her!



SNART JUL I SLÅSTAD
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Julegrana tennes ved butikken
Gunnar Thoner ønsket 
velkommen til julegrantenning, 
og Mina Helgedagsrud  sang seg 
inn i alles hjerter. Barn og voksne  
gikk i to store ringer rundt 
juletreet. Og så kom nissen!
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I SLÅSTAD
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Jul i Tittut, jul i hjertet, jul i sjela! 
Fredag 14. og lørdag 15. desember er det er åpent i Tittut hos Heidi 
Tveter på Nordsettoppen. Vil du ha litt fri fra førjulsmaset, er det 
drop-in morgenyoga fredag fra kl. 9 til 10.30. Klokka 12 er det 
fredagslunsj med et dialogtema. På kjøkkenet serveres suppe og 
hjemmebakst. Lørdag er det kafé og landlig handel og kanskje med 
et musikalsk innslag.
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Du handler vel i nærbutikken?

Joker Slåstad, 2110 Slåstad TLF. 62 96 71 36  
Epost: joker.slastad@joker.no

Her har 
Orienten 
plass for 
din 
annonse! 

Priser:
1/1-side kr 6.000,-
1/2-side kr 4.000,-
1/3-side kr 2.500,-

Kontakt daglig leder i 
idrettslaget,  
Erland Nordsetmoen.  

Se e-post og telefon 
på side 6.

Strikker du en 
Amund-maskot? 
Fram med restegarnet og 
pinner nr. 2,5. Nå skal det 
strikkes! 
Legg opp 40 masker på 4 pinner 
med svart garn. Strikk 5 om-
ganger. Skift til blått garn, strikk 
22 omganger. Skift til hvitt garn, 
strikk 15 omganger. Fell tre 
masker på hver skulder i de to 
neste omgangene. Skift til 
ansiktsfarge og strikk 6 om-
ganger. Skift til hvitt og strikk  
2 omganger med en rett og en 
vrang, deretter 8 omganger 
glattstrikk før du feller av huet. 
Brodér striper på djevellua, 
munn og øyne på ansiktet og en 
A på brystet. Tvinn et smalt 
skjerf. Sy sammen til armer og 
bein og bruk to sikkerhetsnåler 
som skøyter. Ring Orienten når 
du kan levere og så lager vi 
salgsbod for idrettslaget på 
Amundløpet.  
Klar, ferdig, strikk!

(Modellen er 17 cm høy og  
er laget av Aase Herud)
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  AVSENDER:
  Slåstad idrettslag
  ORIENTEN
  2110 Slåstad

Kom innom for en 
god handel !

Kom innom for en 
god handel !

Vi hjelper deg med å velge riktig 
farge og produkt.

Om ønskelig kommer vi gjerne 
hjem til deg.

Vil du ha jobben gjort?
Vår håndverksavdeling gjør 
jobben til avtalt tid og pris.

Vi hjelper deg med å velge riktig 
farge og produkt.

Om ønskelig kommer vi gjerne 
hjem til deg.

Vil du ha jobben gjort?
Vår håndverksavdeling gjør 
jobben til avtalt tid og pris.

Øgardsvegen 5, 2100 Skarnes
Tlf:629 62 505 E-post:post@kulor-skarnes.no

Malermester Nils Indgjerd

Jordbærnisser 

I butikkene er det jordbær-
sesong året rundt, så hvorfor 
ikke lage noen jordbærnisser 
sammen med ungene i jula. 

Dette trenger du: 
*Jordbær 
*Stivpisket krem 
*Sjokoladebiter til øyne 

Skjær toppen av jordbærene 
og la dem tørke litt på 
kjøkkenpapir. Fyll kremen 
oppi en kremsprøyte og 
sprøyt en klatt på hvert bær. 
Sett toppene tilbake og sprøyt 
en liten kremdusk på hver 
topp. Lag øyne med små 
sjokoladebiter. 

TORA


