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Guttene (f.u) Anderc Aamodt Resell, Jonas Madslien Bakken, Eivind Hoydal, lorgen Madslien, Markus Andresen og Torjus Bern
Hansen synes det er flott med flere treningskamerater og at de flr prove seg i flere ldretter. F0T0: JoRGEN svARsTAD

Samarbeidet
i Nordre Aker
Koll, Kjelsis, Rye, Nydalen og
lyn ski samarbeider om 6 koordi-
nere treningstilbudet. De snsker i
etablere et stort sosialt miljo og
dermed unng6 frafall.
Klubbene skal blant annet ha fel-
les skiturer pi lordager, samt felles
treninger og introdukjonskurs til
tenengsykling og orientering.

renn for Kjelsfrs IL om vinte-
ren og loper orientering i Ny-
dalens Skiklubb i sommer-
halvflret.

Nfl slflr skiloperne i Kjelsis,

Lyn og Koll seg sammen med
terrengsyklistene i Rye og ori-
enteringsloperne i Nydalen.

Flert treningSkamerater
De skal blant annet ha felles

treninger, felles skiturer for
dem som ikke konkurrerer pfl
langrenn, sykkelskole for lang-
rennsloperne introduksjons-
kurs i sykling og orientering.

- Det er fint. Da fflr du flere
treningskamerater, sier Jonas
Madslien Bakken (!l).

Han og kompisene stir og
hutrer med skiene i Solemsko-
gen. Denne larelden har Kjels-
is trening sarnmen med Lyn
og Koll. Klubbene forssker i

unngfl at treningene krresjer,
og at de mi konkurrere om de
sammeutoverne.

$kal unngflfrahll
<<Eksperimenteb gjelder for
ungdom i lrt-15-irsalderen.
Thadisjonelt er det mange i
denne aldersgruppen som
slutter i drive aktiv idrett.

-Vi hiper at mange forsetter
og tiltrekkes av det sosiale mil-
jaet, og at de aller beste fir et
bedre treningsmiljo med like-
sinnede, forklarer Terje Den-
gerud i Nydalens Skiklubb,
som var den som fikk ideen til
samarbeidet.

jo6en.warstad@ aflmpmten.rc

Sterkere sammen
I Klubbene Lyn, Kjelsfrs, Nydal€r, Rye og Koll
$(ltEMSK0GEll Fem
idrcttslag har slfltt
hodene $ammen for fl
holde pfl ungdommen
og utuikle nye talenter.
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De unge syklistene og ski- og
orienteringsloperne i de fem
<<kondisjonsklubbene>> i Nord-
re Aker markerer seg stadig
bflde nasjonalt og internasjo-
nalt. Mange utovere noyer seg
heller ikke med bare 6n idrett,
men gflr for eksempel pi lang-
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