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ORIENTEN

Halvor vant 
Amundløpet
Det ble løp, og en slåstadgrending vant. 
Tre S-er ruslet også rundt på isen. Side 8

Vinneren av Amundløpet 2020 
Halvor Korbøl Thoner (28) Slåstad IL 
og nummer 2, Njål Nore (59) fra 
Haugbo Rollers i Asker.

God påske!
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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
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HVA SKJER’A?

Alle idrettslagets 
aktiviteter er i det 
Orienten går i 
trykken, avlyst.  
Ingen vet hvor  
lenge koronavirus-
epidemien vil vare.

Årsmøtet i Slåstad idrettslag er utsatt.  
 
Ekstraordinært årsmøte i Slåstad 
samfunnshus er utsatt. Det ordinære 
årsmøtet klarte ikke å velge ny leder blant 
annet. 

Strikkekafeen på Slåstad samfunnshus etter 
påske er utsatt. 

Bli kjent-turen 2. pinsedag er det foreløpig 
ingen opplysninger om, men den er ennå 
ikke avlyst.



FRA REDAKSONEN
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«Det er verst til å begynne med, sea blir det 
bære verre og verre», brukte Gunnar 
Sjønnengen å si. Og det er slik vi opplever 
virusfaren. Det må kanskje bli verre, før 
det kan bli bedre. Men Slåstad er kjent for 
dugnadsinnsats, så dette skal vi klare. 

Her om dagen var vi to som holdt god 
avstand, da vi gikk hjemturen fra skogen 
bortover Tonervegen. Ved Midten møtte vi to 
andre og slo av en prat, fortsatt med god 
avstand. Men så i det fjerne så vi en mann og 
en hest og skjønte at nå må vi spre oss, så vi 
ikke blir for mange. Lenger borti veien møtte 
vi to til, som gikk tur med god avstand. Det er 
ikke hver dag det er slik trafikk langs denne 
veien, men når alle følger reglene, går det bra. 

Og vi er heldige, vi som bor i Slåstad og som 
har så mye flott natur, turveier og turstier til 
11 trimkasser vi kan ha som mål. Her i grenda 
kan alle gå ut på tur samtidig uten å komme 
for nær noen. Og det er akkurat det vi bør 
gjøre. Alle som kan, bør gå seg en tur, kort 
eller lang, hver dag. En eldre mann på TV her 
om dagen gikk turer rundt huset sitt. «Det er 
frisk luft helt inntil husveggen», sa han. 

Vi er heldige som har butikken, mange kan til 
og med gå eller sykle dit for å handle. Men vi 
skal være veldig forsiktige og ikke utsette dem 
som holder hjulene i sving for fare. Det 
gjelder selvfølgelig også alle som jobber i 
helsevesenet, med renovasjon og i andre yrker 
vi er helt avhengige av. Det er også mange 
som permitteres eller mister jobben, samtidig 
som landbruket skriker etter arbeidskraft. 

Flere enn vanlig er hjemme i Slåstad på heltid. 
Det gjelder blant annet ungdom som nå 
studerer eller har kontor hjemme hos 
foreldrene sine. Vil denne krisa kanskje øke 
verdien ved å bo på bygda?  

Idrettslaget risikerer å tape penger når 
aktiviteter må innstilles. Så det var dette med 
dugnadsinnsatsen da. Hva er en daglig 
spasertur verdt? 5 kroner? 10 kroner? I fjor 
gikk folk 3.767 turer til til trimkassene. 
Dersom alle Vippser 10 kroner til idrettslaget 
for hver tur, blir det vips 37.670 kroner. Og i 
år skal vi sette ny turrekord, skal vi ikke?  

For redaksjonen, Tora Herud

Gå ofte på tur og…Vipps

Gapahuken opp fra Trondsbu er et av 11 turmål med bok der du kan registrere turene dine. 
Idrettslaget bruker penger på å holde disse turmålene i orden. Nå som mange slipper å betale 

avgift til treningssentrene, hvorfor ikke heller Vippse et lite beløp for hver tur du går til:  
«Tur og trim Slåstad» Vipps-nummer 579160



�6

LEDEREN HAR ORDET

Slåstad IL har en 
gjeng ivrige foreldre

Vinteren 2020 ble en av de rareste jeg 
husker - mildvær, regn og få dager med snø 
på bakken. Skiføret på Trondsbu var i 
hovedsak ferdig 4. januar, og etter det har 
det kun vært føre for «spesielt interesserte» 
som vi kaller det. Men så fort det har vært 
noen centimeter i løypene har folk 
strømmet til og utnyttet muligheten. Også 
på Dølisjøen ble forholdene varierende, 
men isen holdt seg relativt bra hele 
vinteren. Til slutt klarte vi med et nødskrik 
å arrangere Amundløpet.  

Alle var veldig fornøyd med det vi klarte å få 
til ut i fra forutsetningene, og overraskende 
mange fant veien til et noe enklere 
arrangement enn vi hadde planlagt. Selv var 
jeg skeptisk til at det var fornuftig å arrangere, 
men etter en runde på banen med skøyter 
fredag kveld ble jeg enig med Erland i at dette 
klarer vi. Jeg er veldig takknemlig for at han 
klarte å overbevise meg om at dette ble bra! 

Innspurten mot påske har blitt en enda rarere 
tid, plutselig var all organisert idrett korona-
stengt, møter avlyst eller utsatt, likeså Slåstad 
ILs årsmøte. Vi velger likevel å presentere 
lagets årsmeldinger i Orienten, da vi håper de 
blir godkjent uten for store endringer senere. 

En av de gledelige nyhetene vi kan presentere 
nå, er at barneidretten har fått en superivrig 
foreldregjeng til å drive videre. 14.-15. februar 
ble det arrangert aktivitetslederkurs der 10 
deltakere var fra Slåstad. Disse er nå med og  
tar i et tak for at de minste i bygda skal ha et 
tilbud, når den organiserte idretten kommer i 
gang igjen. Også ungdomsidrett har fått ny 
fokus. Flere har i vinter møttes ukentlig for å 

trene uformelt i gymsalen på samfunnshuset. 
Stor takk til Per Øyvind med assistenter for 
initiativet, og for at de finner gode lavterskel-
aktiviteter som ser ut til å fenge stadig flere 
ungdommer. I tillegg er det etter jul startet opp 
innebandy for herrer tirsdager, bugg- og 
trimdans onsdager, samt innebandy for damer 
torsdager, slik at idrettslaget igjen legger 
beslag på samfunnshusets gymsal tre kvelder i 
uka. Følg med når disse tilbudene kommer i 
gang igjen og still opp på våre aktiviteter. 

I mellomtiden er den uorganiserte idretten 
viktigere enn noen gang. De færreste trives 
med å sitte inne hele tiden, og med både barn 
og voksne på skole og kontor hjemme, kan 
muligheten for en tur i bygdas turstier være en 
kjærkommen avkobling. I fjor ble det 
registrert over 3700 turer. Jeg er imponert over 
antallet registreringer, og håper tallet blir like 
høyt denne sesongen. 

I skrivende stund er det tid for å søke 
gavemidler hos flere banker og organisasjoner. 
Slåstad IL har like store ambisjoner om å gjøre 
«Odalen litt sprekere» i 2020, og vi søker 
midler alle steder vi vet om. Utbyttet fra dette 
er som regel ganske bra, og vi kan derfor klare 
å holde anlegg og utstyr i god stand slik at 
videre drift blir enklere for de som er med å 
drar lasset. 

Til slutt oppfordrer jeg alle til å stille opp på 
årsmøtet i Slåstad IL når det blir satt opp. 
Meld inn saker, si din mening, vær med å 
forme framtida. 

Ønsker alle en flott påske i nærmiljøet! 
Tormod Aamodt, leder
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  AVSENDER:
  Slåstad idrettslag
  ORIENTEN
  2110 Slåstad

Du handler vel i nærbutikken?


