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Til eksisterende og potensielle medlemmer samt foresatte i VESTRE 
AKERS SKIKLUB 
 
Kjære venner av Vestre Akers Skiklub! Dette nyhetsbrevet er laget i anledning markeringen av 
klubbens 110 års jubileum. Det inneholder kortfattet generell informasjon om klubben, samt vårt 
aktivitetstilbud. Ta kontakt med administrasjonen eller de oppgitte kontaktpersonene i gruppene 
dersom dere har spørsmål til nyhetsbrever, eller om dere har lyst til å slutte dere til et eller flere av 
våre aktivitetstilbud. 
 
Mer utfyllende informasjon om klubben og våre aktiviteter finnes på våre hjemmesider 
www.vaker.no Vår badminton gruppe har egen hjemmeside http://vabadminton.org I tillegg har 
både klubben og noen av de enkelte grupper egne Facebook og Instagram sider der aktuell 
informasjon legges ut. 

 
Klubben og vår historie gjennom 110 år 
Vestre Akers Skiklub ble stiftet 17. februar 1907. Opprinnelig var vårt nedslagsfelt Ris/Gaustad/ 
Vinderen. Klubben hadde en rekke langrenns- og kombinertløpere som hevdet seg på topp nasjonalt 
og internasjonalt nivå opp gjennom 1920- og 30-årene, helt opp til 1960 tallet. Leif Slagtern og 
Thoralf Strømstad er blant flere kjente navn fra denne perioden.  
På 1980 tallet etablerte klubben seg som fler idrettslag på Hovseter, i kjølvannet av den store 
boligutbyggingen som hadde skjedd i dette området opp gjennom 1970-årene. Klubben fikk 
driftsrettigheter på fotballbanene ved Voksen skole, og anla alpinanlegg og hoppbakke ned mot 
Mærradalen. 
I 2011 ble Voksen Flerbrukshall innviet, etter initiativ fra klubben. Dette ble da vår nye base med 
klubblokaler og kontorer. Samme år ble det anlagt kunstgress på den ene fotballbanen. Dagens 
aktivitetstilbud er i hovedsak foreldre drevet, og retter seg mot barn og ungdom. Klubben har en 
sunn og god økonomi og teller nå ca 1000 aktive medlemmer. 

 
Langrenn 
Langrenns gruppen tilbyr variert og allsidig trening i et trygt og godt miljø. I tillegg støtter vi 
deltagelse i skirenn for de som er interessert i det. Det var ca 175 deltakere sist sesong i 
aldersgruppene 7-16 år.  
Fast treningstid er tirsdager fra første uke etter høstferien og frem til påske. Noen årskull trener to 
ganger i uken og gjennom sommeren. Barmarkstrening finner sted i Voksen Skoles nærområde. Når 
snøforholdene ligger til rette for det, trener vi på Voksenjordet ved Bogstad. Ved dårlige snøforhold 
trener vi i Holmenkoll anlegget eller Frognerseteren. 
Ta eventuelt kontakt med gruppeleder Catherine Pereira (e-post catherine.philps@gmail.com  / 
telefon 978 22 259) dersom du har ytterligere spørsmål.  

 
Fotball 
Klubbens fotballgruppe er for tiden den som teller flest medlemmer, med i underkant av 400. Fordelt 
på ca 20 lag påmeldt i seriespill. Klubben har i mange år arrangert Tine Fotballskole i første og siste 
uke av skolenes sommerferie. I år var ca 130 barn og unge med på dette tilbudet. Vi arrangerer også 
fotballskole i skolenes vinter- og høstferier. I tillegg arrangerer vi Fotballakademiet, som er et tilbud 
for dem som vil utvikle sine fotball ferdigheter i enda større grad enn det man får til på ordinære 
treninger. 
 
Spørsmål rundt vårt fotball tilbud kan rettes til gruppeleder Tim Gustavsson (e-post 
tim@gustavsson.no / telefon 950 39 779). 

http://www.vaker.no/
http://vabadminton.org/
mailto:catherine.philps@gmail.com
mailto:tim@gustavsson.no


3 

 

      

      

      

 

 
Tillitsvalgt? 
Har du lyst til å engasjere deg i Vestre Akers Skiklub som leder eller tillitsvalgt? Vi ønsker 
flere engasjerte tillitsvalgte velkommen! Ta kontakt med klubbens leder Odd Rune Tenfjord 
(e-post odd.rune.tenfjord@obos.no / telefon 922 63 369) om du er interessert. 
 
Allidrett 
Allidrett er et tilbud vi har til barn i alderen 3-8 år. Barna får prøvd seg i ulike idretter tilpasset sin 
alder i tillegg til mer temabaserte økter med fokus på blant annet balanse, koordinasjon, ballspill og 
turn. Barna vil oppleve den viktige mestringsfølelsen. 
 
Ca 100 barn er påmeldt nå i høstterminen på partiene i gymsalene på Voksen skole mandager og 
tirsdager, samt på Bogstad skole tirsdager.  
 
Henvendelser om Allidrett rettes til sportssjef Trond Eriksen (e-post sportssjef@vaker.no / telefon 
907 55 970) eller til vår administrasjonssjef Vibeke Bugge Gisholt (e-post administrasjon@vaker.no / 
telefon 401 79 545). 
 

Volleyball 
Vestre Akers Volleyballgruppe er inne i en spennende vekstperiode, og det er hyggelig å se den 
økende interessen for volleyball i vårt nærområde. Treningene foregår i Voksen Fleridrettshall og 
Voksen skoles gymsal. Vi har to seniorlag for damer (3. div og 4. div), to jentelag (15 og 17 år) og et 
guttelag (17/19 år). I tillegg har vi minivolleyball for aldersgruppen 9-13 år. I sommersesongen trener 
vi sandvolleyball på de flotte banene til Kragskogen Sandvolleyballklubb ikke langt fra Voksenhallen. 
Denne sommeren har vi for alvor tatt steget ut i sanden, og deltatt på mange sandvolleyballturner-
inger, blant annet junior-NM og Norwegian volley cup.  
 
Ta kontakt med gruppeleder Anne Strandman (e-post anne.strandman@unit4.com / telefon 480 
12 504) dersom du er interessert i å prøve deg på volleyball. Vi har plass til mange nye 
minivolleyballspillere, men også eldre spillere på alle nivåer. 

 
Badminton 
Badmintongruppen holder til i Voksen Fleridrettshall og har ca 130 medlemmer fra 6 til 60 år. På alle 
nivåer fra helt nybegynner til godt nasjonalt nivå. Vi har en knallflink spansk trener og deltar på 
turneringer og lagspill i alle divisjoner.  
 
Vi tilbyr to gratis prøvetimer for alle nye medlemmer, det er bare å komme innom! Ta med gode 
innesko og vannflaske - vi kan låne ut rekkert de første par gangene.  
 
Nybegynnere:  
6 - 9 år: fredag 1600 – 1700 
10 - 12 år: mandag 1600 - 1700 
13 - 16 år: onsdag 1700 - 1830 
Voksne: mandag 2100 - 2200 
 
Har du trent før så ta kontakt for å finne en passende treningstid.  
 
Se mer informasjon på www.vabadminton.org eller ta kontakt med gruppeleder Jeanette Svendsen 
(e-post svendsen.jeanette@gmail.com / telefon 917 56 422). 
 

mailto:odd.rune.tenfjord@obos.no
mailto:sportssjef@vaker.no
mailto:administrasjon@vaker.no
mailto:anne.strandman@unit4.com
http://www.vabadminton.org/
mailto:svendsen.jeanette@gmail.com
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Innebandy 
Klubben har i sesongen 2017/2018 2 lag påmeldt i seriespill gjennom Oslo og Akershus Bandyregion. 
Et lag med 13/14-åringer og et herrelag. Begge lag har treninger tirsdager i Voksen Fleridrettshall. 
Herrelaget ligger i 3. divisjon. Ta kontakt med oppmennene Trond Ruud (senior, e-post 
trondruud@gmail.com / telefon 905 01 385) eller Christian Martinsen (junior, e-post 
chrmar22@gmail.com / telefon 928 26 355) om dette kan være av interesse. 
 
Klubben ønsker å utvide innebandy miljøet vårt, så dersom det er noen andre fra andre årsklasser 
enn de vi har tilbud til for tiden som skumler med tanker om å starte lag, så ta kontakt så får vi se hva 
vi får til. 

 
Orientering 
Klubben er medlem av Norges Orienteringsforbund. Orienteringsgruppen består for tiden av 
5-6 veteraner i klassen 60+, som deltar nokså regelmessig på ukentlige lokale stevner i Oslo 
området samt enkelte nasjonale helgestevner. 
 
Om noen skulle ha interesse av å bli aktive i denne flotte sporten, slutte seg til vårt 
orienterings miljø eller delta i stevner for Vestre Akers Skiklub så ta kontakt med gruppens 
leder Frank Aubert (e-post f-ottaub@online.no / telefon 926 99 086). 
 
Skyting 
Klubben er tilknyttet Norges Skytterforbund gjennom i Oslo Skytterkrets. Klubbens 
aktivitetstilbud ligger for tiden nede, men om det finnes noen der ute som har interesse av å 
blåse liv i den igjen er dere velkomne til å ta kontakt med gruppeformann Vidar Ruud (e-post 
vire.ruud@getmail.no / telefon 22 49 08 15). 
 
Utleie 
Det er populært å leie våre flotte klubblokaler til ulike arrangementer i privat regi. Skoleavslutninger, 
konfirmasjoner, barnebursdager osv. Ta kontakt med anleggs leder Frank Aubert på telefon 926 
99 086 dersom du ønsker å leie eller har spørsmål rundt dette. 
 
Det er også mulig å leie klubbhytten vår på Krokskogen. 
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