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Kvalitet og 
håndtverk i over 60 år!
Finsbråten har Norges eneste wienerpølse med
lyd- og smaksgaranti.«Når du biter i wienerpølsa 
skal du høre og føle et tydelig knekk.»

«Vi gleder oss over Grunnlovsjubileet 1814 - 2014,
og gratulerer hele Norge og vår hjemkommune, 

grunnlovsbygda Eidsvoll, med dagen!»

www.finsbraten.no        Følge oss på      
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Lederen har ordet: 
Velkommen til nok en fotballsesong på Myhrer stadion og 
kunstgresset ved Eidsvollhallen! Man kan godt kalle det en 
forsinket velkomsthilsen da alle våre lag har vært i aksjon i 
flere måneder allerede. J17-laget, et av flere jentelag med 
stor tropp og treningsvillige spillere i Eidsvold Turn for 
tiden, spilte faktisk sin første seriekamp allerede 31. mars. 
Og hvilken start det ble på Turn-året da jentene slo til med 
10-0-seier over Harestua/Lunner! 
Det ble en tidlig seriestart også for A-laget, og nettopp 
dette krever en ekstra innsats av vårt frivillige korps og 
banemannskapet da Eidsvold Turn er en av stadig færre 
klubber som spiller sine hjemmekamper på naturgress. En 

mild vinter og god jobb av de nevnte sørget for at laget i år kunne ta i bruk gressbanen allerede 
til første hjemmekamp mot Kjelsås 27. april. At banen måtte klippes flere ganger allerede i april 
måned må være historisk. Tidligere har ofte første hjemmekamp blitt utsatt, og så sent som i fjor 
satt innbytterbenkene fast i isen med over 40 centimeter snø på banen i april.
 
Samme helg som A-laget åpnet med 3-1-seier over Kjelsås, en av opprykkskandidatene, på en 
grønn (!) Myhrer-matte var det voldsom aktivitet på det alltid like grønne kunstgresset utenfor 
Eidsvollhallen. Der ble også den sjuende utgaven av Bendit Cup en stor suksess med over 120 
kamper lørdag og søndag i strålende vær. Rundt 200 frivillige sørget for at de antatt 2.500 
personene som gjestet turneringen denne helgen fikk en flott opplevelse. Takk skal dere ha!
 
Vi er stolte av å tilby alle klubbens lag gode treningsforhold sommer som vinter. Myhrer har alltid 
vært omtalt som et av Romerikes fineste anlegg, og de siste årene har vi også fått på plass det 
nye klubbhuset med garderober, kafeteria, kontorer, treningsrom, kiosk og andre fasiliteter. 
Kiosken er forøvrig åpen fra mandag til torsdag samt på A-kamper i helgene slik at alle som 
besøker våre kamper og treninger kan få kjøpt både mat og drikke hos oss. De fleste av våre lag 
trener allerede på Myhrer, men vi ønsker å samle klubben, bygge videre på det gode miljøet som 
finnes her og trekke flere tilskuere til våre kamper. Det kan bli aktuelt at blant annet vårt 4. 
divisjonslag spiller flere av sine hjemmekamper på Myhrer, og på sikt har vi en drøm om å få på 
plass et helårsanlegg her med oppgraderte fasiliteter.
 
I Bent Inge Johnsen og Vegard Hokstad har A-laget en meget merittert trenerduo mange 
misunner oss. De siste årene har det vært svært viktig for klubben å ha overvekt av lokale spillere 
i 2. divisjonstroppen. Av årets nykommere kommer det gledelig nok to unggutter opp fra 
juniortroppen i Nicklas Brenna Karlsen og Fredrik Kristiansen. Begge har allerede fått smake på 
nivået og bidratt positivt. Mange vil kanskje også dra kjensel på Solheim-navnet blant årets nye 
fjes. Og Joachim fra Nannestad er som mange allerede har fått med seg sønnen til den tidligere 
Turn-spilleren Per Arne. 13 av 21 spillere i årets tropp kommer fra Øvre Romerike.
 
A-stallen er så definitivt ung, men kan ikke måle seg med rekruttroppen som spiller i G19-serien 
og 4. divisjon. Stammen her utgjøres av spillerne som i fjor spilte guttefotball, men de friske 
unggutta viste umiddelbart at de håndterer også seniornivået. Ett eksempel vi liker: Da rekrut-
tene slo den gang tredjeplasserte Rømskog 3-0 hjemme i slutten av mai, hadde hele laget som 
avsluttet kampen gått på Eidsvoll videregående skole, og vi hadde seks 97-spillere på banen 
samtidig. 
 
Ikke minst like gledelig er det at vi registrerer store og lovende kull også på jentesiden. Eidsvold 
Turn har de siste årene fått frem flere landslagsspillere, og Hedda Taugard debuterte i vår med 
flagget på brystet. Vi syns også det er utrolig stas at Stian Ringstad ble tatt ut i A-landslags-
troppen til kampene mot Frankrike og Russland noen uker senere. Eidsvold Turn har aldri hatt så 
mange spillere på sone- og kretslag samtidig som nå. I tillegg ble Kristoffer Hansen som eneste 
spiller fra Akershus tatt ut til å delta på Statoils Talentleir i Stavanger i slutten av måneden. Det 
gror godt i Turn!
 
Til slutt vil vi takke alle våre ledere, trenere, lagledere, foreldrekontakter, utøvere, dommere, 
anleggsmannskap, veteranmedlemmer, supportere og frivillige for den positive holdningen dere 
viser. Uten dere kunne vi ikke fremstått som den solide og flotte klubben vi er! En klubb å være 
stolt av!!

 
Roar Halvorsen
Daglig leder



DOYÉN
EIDSVOLL

Hva er en Doyén bolig?
Doyén er en boform, forbeholdt dere over 
50+. Her har du i tillegg til leiligheten du 
disponerer, smakfulle fellesarealer som:

• Trimrom og velværeavdeling

• Lounge, spisestue og kjøkken

• Aktivitetsrom og gjesterom

• Service og aktivitetstilbud

Ledige leiligheter:
• 94m², 3-roms, 1. etg, kr 3.790.000,-

• 76m², 3-roms, 2. etg, kr 3.290.000,-

• 113m², 3-roms, 4. etg, kr 4.990.000,-

• 94m², 3-roms, 4. etg, kr 4.290.000,-

Terrasser, heis, parkering mm 
750m² fellesarealer for beboerne.

Byggetrinn 2 i salg.
19 flotte selveierleiligheter
Innflytting september 2014

Visning og informasjon
Jan Olav Reien Frestad 

Tlf.: 917 28 998 
e-post: janolav@doyen.no

BO-FORMEN DOYÉN EIDSVOLL 
- KUN FÅ LEILIGHETER IGJEN!

DOYÉN
BOLIGER FOR EN NY TID

www.doyen.no
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Kontrasten var stor. En torsdag kveld i slutten av 
mars tapte Turn 1-3 hjemme for Brumunddal i kjølig 
vintervær og voldsomme vindkast på kunstgresset 
ved Eidsvollhallen. 

Et drøyt døgn senere landet troppen til 20 °C, skyfri 
himmel og strøkne gressbaner i Tyrkia. Som for to år 
siden sjekket laget inn på Club Grand Aqua utenfor Side 
på sørkysten. Spillerne bidro selv økonomisk for å få til 
turen som er viktig både sportslig og ikke minst sosialt. 
På hotellet var det fri bruk av tyrkisk bad, sauna, basseng 
og treningsrom samt norske TV-kanaler.

Turn trente én 
eller to økter om 
dagen på det 
ukelange opp-
holdet i varmere 
strøk. 

Mot slutten av 
oppholdet spilte 
eidsvollingene 
treningskamp 
mot 
Kongsvinger 
som endte 1-1 
på en gress-
matte som 
minnet om en 
golfbane.

Hotellet lå mildt sagt ikke i sentrale strøk utenfor 
Side. Utenfor treninger og kamp brukte spillerne 
mye tid på å pleie brunfargen ved bassenget, 
slappe av, spille TV-spill, kort samt å se internasjonal 
fotball på den lokale fotballpuben. 

Arnar Førsund, Truong Tran og Vegard Knudsen hadde 
ikke mulighet til å være med grunnet jobbsituasjonen.
 
I tillegg til trenerne Bent Inge Johnsen og Vegard 
Hokstad, oppmann Vegard Julsrud, daglig leder Roar 
Halvorsen og Wegard Bakkehaug var følgende spillere 
med: 

Gressbaner, sol 
og lagbygging
24 spillere og ledere fra Eidsvold Turn dro før påske til Tyrkia og Club 
Grand Aqua for å få hel en uke sammen og lade opp til seriestart.

Glenn Wilsgård, Sondre Midtgarden, André Trandum Nordlie, Enver Mehmeti, Foday Scattred, Fredrik Kristiansen, Henning Myrvold, Jan 
Miguel Borsheim, Joachim Solheim, Jon Erik Økland, Joans Enkerud, Kristoffer Trandum Nordlie, Mats Ingebrigtsen, Ole Andreas Nesset, 
Robin Edvardsen, Stian Teksum, Nicklas Brenna Karlsen, Stian Halberg, Ciise Aden Abshir. 

Trimmen Fysioterapi & Trening As har i år gått inn i et samarbeid med Eidsvold Turn 
Fotball. I løpet av det kommende året skal vi være samarbeidspartnere i et veldig 
spennende prosjekt. Vi gleder oss. For mer informasjon om prosjektet, se vår hjemmeside  
www.trimmen.info

Trimmen Fysioterapi & Trening As holder til på Gruemyra i Eidsvoll (Finsbråten bygget). 
Her har vi drevet fysioterapi og treningssenter siden 2010. På senteret jobber det idag 
seks fysioterapeuter, en psykomotorisk fysioterapeut, en homeopat/akupunktør og 
en idrettspedagog. Senteret er todelt med en fysioterapiavdeling og et treningssenter. 
Treningssenteret ledes av Idrettspedagog Yvonne Solberg. 

Hos oss er alle velkomne! Vi ønsker å fremstå som et ”lavterskelssenter” hvor alle kan 
føle seg komfortable og hvor helse og treningsglede står i fokus.

Medlemmene våre kan velge mellom styrketrening, kondisjon, pilates, yoga, kettlebells 
og spinning. I medlemsprisen inngår ubegrenset med personlig veiledning, og fri tilgang 
til  gruppetimene. I år utvider vi tilbudet med ute grupper frem til sommeren! 

Senteret et nøkkelgym hvor medlemmene har tilgang til senteret fra 05.00-22.00.  
Senteret er bemannet fra 07.00-17.00.

 J



 
 

Aktiviteter i Sundet 2014 

 
 

12-14.juni   Puls 
  Nattåpne butikker på fredag til kl.24,00    
27.juni  NM Sykkel , Gateritt 
28.juni  Sykkelritt for Barn 
8. / 9.august Vanvittige dager    

  Nattåpne butikker på fredag til kl.24,00 

21-23.august Bolig messe  
4-6.september Amerikanske dager 
18.oktober  Oktober fest    
25.oktober  Litteraturfestival   
30.november Julegran-tenning  
 
 Torgdager: 
  14.06 / 16.08 / 30.08 / 13.09 / 27.09 / 11.10 / 13.12    
       

       

Sundet, stedet for deg som  
ønsker personlig service,  

butikker og gater med særpreg, og  
betjening med fagkompetanse.  

Til jentene / damene 
har vi mye fint fra:  

Til guttene / mennene har vi 
mye fint fra:  

SAGA 2, Eidsvoll. Tlf: 63 96 44 31 

Sporten Eidsvoll er en stolt samarbeidspartner med Eidsvold Turn Fotball.
Sporten Eidsvoll startet opp i november 2011, og med våre 550 m2 har vi det meste – for de 
fleste. Vårt hovedfokus er Eidsvold Turn Fotball, løp, sykkel og ski, men vi ække så verst på allt 
det andre heller.

Vi ekspeditøra har noen år på baken, og hvis vi årker å reise oss, skal vi hjelpe deg så godt vi kan.
Vårt mål i samarbeid med Eidsvold Turn Fotball er å være en god klubbutikk for medlemmer til 
en hver tid , med stort utvalg i klubbklær og annet fotballutstyr.

Alle Sko • Løpeklær • Sykkelklær • Treningsklær • Alltid 20 %
Asics, Kari Traa, Salomon, Carite, 2XU,Peak Performance, Twenty Four, Newline, One Way m. flere.

Service, pris og utvalg 
– alltid i fokus!! 

+ et lite smil på lur!
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Har fotballklærne blitt for små eller for store, 
eller ønsker du bare å få kjøpt deg klubbutstyr?

Klubbklær og alt av fotball utstyr – 25 %



K JØ K K E N  -  G A R D E R O B E  -  B A D         WW W

Norskutviklede kvalitetskjøkken

K JØ K K E N  -  G A R D E R O B E  -  B A D         WW W

Eidsvoll - Aurskog- Solør- Rudshøgda- Drammen- Kristiansand- Stavanger

Nytt kjøkken 
eller kjøkkenfornyelse?

Kort leveringstid - 25 års garanti.
Velg mellom 70 farger og 50 kjøkkenmodeller. Gratis og uforpliktende oppmåling, 

tegning og tilbud. Du finner oss på Myhrer industriområde vis a vis Bohus.
Gå inn på vår hjemmeside www.smartkjokken.no 

eller kontakt oss på telefon 954 13 037

KJØKKEN -  GARDEROBE -BAD
WWW.SMARTKJOKKEN.NO

EIDSVOLL

LAVPRIS-

KJØKKEN!

VELKOMMEN TIL
NEBBENES!

• Frokost
• Lunsj
• Middag
• Kvelds
...eller en deilig soft-ice?

God mat –
lang tradisjon

Nebbenes
Kroer
Avd. syd – E6
Tlf. 63 95 51 20

Nebbenes
Kroer
Avd. nord – E6
Tlf. 63 95 41 35

Nebbenes
Kafeteria
Gamle E6
Tlf. 63 95 13 24

Vondt og lei av lang vente tid? 
Vi hjelper deg!

Kontakt oss på telefon eller benytt vår online booking på www.ullks.no

Tlf 63 99 69 40
Skogveien 2 Jessheim

Tlf 63 96 33 35
Amfi senteret 

Glabakkveien 1 Råholt

www.blomsterverden.no
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 på døra – vi hjelper deg!
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* Innføring av frisone i femmer- og sjuerfotball der motstander 
ikke kan presse innenfor et område ved igangsetting fra 
keeper ved målspark.  Ved igangsetting fra keeper (etter tildelt 
målspark), skal forsvarende lag trekke seg bak presslinjen. 
Det forsvarende laget kan først bevege seg over presslinjen 
når en motspiller har mottatt ballen fra keeper. Brudd på 
regelen fører til ny igangsetting. Keeperen kan ikke sparke/
kaste ballen over presslinjen i disse situasjonene. Ballførende 
lag må ikke vente på at motstanderen skal trekke seg tilbake, 
men har muligheten til å starte spillet umiddelbart, dersom 
de ønsker dette.

* I barnefotballen fra 6-12 år kan man nå sette inn en ekstra 
utespiller for lag som ligger under med fire mål. Når 
differansen i en kamp blir fire mål, kan det laget som ligger 
under sette inn en ekstra utespiller. Dersom differansen 
reduseres til tre mål, går man tilbake til like mange spillere på 
begge lag, Det kan ikke settes inn mer enn én ekstra spiller, 
selv om det ledende laget øker ledelsen til mer enn fire mål.

* Fem minutters umiddelbar soning ved gult kort i alders-
gruppen 13-16 år. De forseelser som er gjenstand for gult kort 
(advarsel) skal erstattes av fem minutters utvisning. Dommer 
viser gult kort (som tidligere). Spilleren skal forlate banen i fem 
minutter, og tiden regnes fra når spillet gjenopptas. Laget er 
fulltallig etter fem minutter . Spiller kan kun komme inn ved 
stopp i spillet. Lagets lagleder er ansvarlig tidtaker for den 
enkelte utvisning. Kommer spiller opplagt for tidlig inn (feil av 
lagleder), skal spilleren ut og sone resten av tiden. Lagleder 
må rapporteres til kampens myndighet. 

Om samme spiller får to gule kort i samme kamp regnes det som 
rødt kort, og han kommer ikke inn igjen, og laget spiller med en 
mindre resten av kampen. Ved mer enn to tidsbestemte 
utvisninger samtidig utsettes soningen av den tredje til den 
første er ferdig. Maks to «utvisninger» samtidig. Dette vil også 
gjelde om det er gitt direkte rødt kort. Da vil det kun sones for 
en utvisning av gangen. Om keeper skal ut i fem minutter, må 
laget sette annen spiller (draktskifte) i mål. Ordinær keeper kan 
kun returnere ved stopp i spillet. Alle tidsbestemte utvisninger 
er sonet ferdig ved kampslutt.

* Et møte mellom trenerne og dommer før kampene i barne- og 
ungdomsfotballen skal sørge for enda større fokus på fair play. 
På møtet skal man blant annet gå gjennom: Husk Fair Play-
hilsen før og etter kampen. Foreldre, foresatte og publikum 
finner sin plass på motsatt side av lagleder- og spillersiden. 

Trenere/lagledere har ansvar for å skape et godt fair play-klima 
under kampen. Det må være enighet om å gjøre dommeren 
god. Husk at god oppførsel også gjelder i tøffe og vanskelige 
situasjoner. Etter loddtrekningen gjennomfører dommer og 
kapteiner «Handshake for Peace». Trenerne avslutter møtet 
med «Handshake for Peace».

Akershus Fotballkrets har bestemt seg for å innføre nierfotball 
i seriespill i 2015. Informasjon om dette vil sendes klubbene 
senere. 13-årsklassen for gutter vil spille nierfotball neste år. 
For 14-årsklassen vil kretsen gjennomføre en høring våren 2014. 
Dersom klubbene i kretsen ønsker å spille nierfotball i cuper og 
turneringer i allerede denne sesongen, gis cuparrangører 
mulighet til å endre til dette.

Sett deg inn i
de nye reglene!
Det ble foran 2014-sesongen innført flere regelendringer med mål om 
å fremme utvikling, jevnbyrdighet og fair play i fotballen. Her kan du 
lese mer om de  viktigste endringene som gjelder for lagene i Akershus 
Fotballkrets denne  sesongen:
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”Lek Med Ball”har startet opp igjen! 
Eidsvold Turn Fotball startet opp igjen med det populære tiltaket ”Lek Med Ball” 20.mai. Dette er et 

tilbud til alle barn i alder 4 til 6 år! Det er ikke for sent å bli med…

Lek med ball er et tilbud der de aller yngste får sitt 
første møte med fotball i Eidsvold Turn! Tiltaket er 
ledet av Tomas Skaret Halvorsen med god hjelp fra 
flere spillere fra ungdoms avdeling og gir de aller 
yngste spillerne en god mulighet til å bli kjent med 
fotballen gjennom fotballtreninger preget av lek og 
moro.  
Lek med ball gjennomføres tirsdager kl 16.45 til 17.45 
på Myhrer stadion ut juni og vil starte opp igjen etter 
ferien tirsdag 12.august.
Ønsker dere å være med på ”Lek med Ball” kan dere 
sende mail til fotball@eidsvold-turn.no med navn, 
fødselsdato, samt navn, adresse, mobil og e-post 
til en foresatt eller vi kan registrere dere ved første 
oppmøte. 

For de som er 6 til 7 år og ønsker mer enn dette 
tilbudet, trener Turns minste lag Gutter og jenter  6-7 
år, hver onsdag kl 17.30 til 18.30 på Myhrer. 
Kontaktpersoner her er 
Terje Røsrud terje@raaholtfysioterapi.no eller 
Pål Bednar pal.bednar@gmail.com 

Eidsvold Turn Fotball vil også i år arrangere TINE 
Fotballskole for spillere i alderen 6 til 13 år. Samtidig 
vil det også bli ”Proffuke” for spillere 13 til 15 år. Disse 
aktivitetene arrangeres i uke 26, uken etter at skolen 
har tatt ferie. Se egen annonse eller følg med på vår 
nettside www.etf-fotball.no for mer info.

Fotballglede 
hos de aller yngste (og eldste)
Jeg har i snart 10 år hatt gleden av å være fotballmamma. Det er 
mange minner, gleder, irritasjon og  frustrasjon som har kommet 
frem på sidelinjen. 

Men noe av det aller morsomste jeg vet er å høre på de minste 
spille fotball. Ikke se på, men HØRE på. 

Som nybakte fotballforeldre blir vi fortalt om foreldrevett. Det 
er veldig enkelt å overholde de første årene.. (ikke så lett etter 
hvert, men jeg jobber med saken) Når de minste spiller så har jeg 
nesten aldri opplevd noe annet enn glede og moro fra side linjen. 
Noen unntak har det vel vært, men de er ikke verdt å nevne. 

Det som er verdt å nevne er alle de utrolige morsomme 
kommentarene barna selv står for. 

En av de aller første fotballcupene jeg var på så regnet det. ( 
må vel ha vært ETF Cup) Men regn er ingen hinder så frem med 
gummistøvler og paraply. Mens vi venter på at ETF G7 skal starte 
ser vi slutten på en annen kamp. Midt i den kampen kommer 
det en av spillerne fra et tilreisende lag løpende av banen og 
steller seg under min paraply. Jeg kikker på han, og han ser på 
meg og sier:” jeg står heller her sammen med deg, Det regner så 
fælt og jeg blir så våt. ” Han var kanskje 7 år, men allerede veldig 
fornuftig sett med øynene til ei som misliker regn. 

Det er ikke alltid så lett å holde fokuset på banen for de minste, 
og en kommentar fra sønnen til ei venninne for noen år siden 
beskriver det ganske fint. Midt under en kamp så roper han: 
”Mamma!Mamma! Kan vi grille etterpå?” Mamma svarer: ”må 
vi snakke om det nå. Du spiller jo kamp? ” ja, jeg er jo sulten!” 
Fornuftig liten kar. Jeg gleder meg til å følge ETF sine yngste 
spillere i år. Årets Bendit cup forteller meg at det kommer til å 
fylles på med morsomme opplevelser og kommentarer. 

Min sønn (5år) fortalte med stolt på vei til premieutdeling 
at laget hans hadde vunnet alle kamper. Hva skulle jeg si? 
Sannheten var jo at de tapte alle kampene.  Siden jeg ikke liker 
å pakke inn sannheten sa jeg til han at de spilte veldig bra, men 
at det var det andre laget som vant. Han så på meg og sa: ” hæ? 
Men vi scoret jo mål?” Tydeligvis så fikk han ikke helt med seg at 
det andre laget gjorde det samme også, bare flere ganger. Men 
for han spilte det ingen rolle. Gleden over å ha spilt sin første 
kamp, og i tillegg få premie for det var større enn å tape noen 
kamper. 

Siden jeg er en utrolig dårlig taper skjønner jeg at jeg kan lære 
noen tips fra en 5 åring. Fotball er gøy uansett!

Jeg oppfordrer alle til å se noen kamper for de aller minste. Jeg 
er helt sikker på at du vil høre eller se noe du vil komme i godt 
humør av.  

Noen spiller ball, noen plukker blomster, noen slår hjul, noen 
må tisse.. felles for alle disse er at de syns det er kjempegøy å 
spille fotball. Og alle har en egen opplevelse av at de har deltatt 
i spillet (selv om forståelsen av deltagelse mest sannsynlig er 
forskjellig mellom voksne og barn).

Hilsen en fotballmamma som skal lære seg 
at å vinne ikke er alt…J



WE GET YOU THERE!

VElKommEn til EliXiA JESSHEim

GRAtiS 
PRØVEtimE?
SmS JESSHEim 

til 2401

GRuPPEtREninG HVoR tREninGSGlEdE StåR HØyt i foKuS! 
Hos ELIXIA Jessheim kan du hver uke velge mellom 80 gruppetimer tilpasset dine ønsker. Vi har timer på alle nivåer, fra nybegynner til avansert. ELIXIA har som målsetting å gi 
deg en unik opplevelse som gjør at du velger å komme tilbake til gruppetrening igjen og igjen!

BEmAnninG i HElE åPninGStidEn
Serviceinnstilt personell som er her for deg i hele åpningstiden. Gled deg 
til å få oppleve vårt unike fagmiljø, gode service og herlige atmosfære.

GRAtiS BARnEPASS
Du trenger ikke barnevakt for å trene hos oss.  
I ELIXIA kidZ kan barna trygt leke og more seg når du trener!

HØy StAndARd På VåRE SEntRE
ELIXIA er opptatt av kvalitet i alle ledd. Vi bruker derfor mye tid og ressurser på at alle  våre treningssentre skal tilby flotte og moderne lokaler med topp utstyr som dekker de beho-
vene våre medlemmer har. Når vi åpner opp nye sentre investerer vi alltid i det nyeste og beste innen treningsapparater og annet utstyr.

GRAtiS PARKERinG
Vi har gratis parkering rett utenfor treningssenteret.

PERSonliG tREninG 
ELIXIA er kjent for sine erfarne og dyktige personlige trenere, og trening med PT gir resultater uansett nivå eller alder.  
De motiverer deg, utfordrer deg, peser deg og roser deg. Alle nye medlemmer får 2 avtaler med personlig trener. 

for mer informasjon om treningstilbud og priser se www.elixia.no eller besøk oss!

Vi tilByR 3000m2 mEd tREninGSGlEdE

elixia jessheim • Industrivegen 21 •63 97 90 60

GRAtiS fRoKoSt
Nyt en frokost i våre hyggelige lokaler. På hverdager  
frem til klokken 09.30 tilbys gratis frokost fra  
Vita Hjertego’ og TINE.
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Alle nye Mazda personbiler selges med 5 år/100 000 km nybilgaranti, 12 års rustbeskyttelsesgaranti, 3 års lakkgaranti og inntil 10 års Mazda veiassistanse. Prisene inkl. frakt og lev. omkostn. på X XXX,-, årsavgift 
tilkommer. Utstyrsnivå og farger på avbildede biler kan avvike fra priseksemplene. Mazda6: Drivstofforbruk kombinert kjøring 3,9-6,4 l/100 km, CO2-utslipp 104-150 g/km. NOx = 5-51 mg/km. Mazda CX-5: Drivstofforbruk 
kombinert kjøring 4,6-6,6 l/100 km. CO2-utslipp 119-155 g/km. NOx = 8–72 mg/km. Nye Mazda3: Drivstofforbruk kombinert kjøring 3,9-5,6 l/100 km, CO2-utslipp 104-129 g/km, NOx 8-60 mg/km. Kampanjeperiode 
1. april-31. mai 2014, se fullstendig vilkår på mazda.no. Forbehold om trykkfeil.
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Kjøp en ny 
M{zd{ nå og få en 

Bose SoundTouch™30 
Wi-Fi® på kjøpet. 

(Verdi 6.199,-)

30 

      Kjøp en ny M{zd{ nå og 
          få en Bose SoundTouch™!

Mazda og Bose® har noe til felles: vi er begge fokusert på å gi kundene den best tenkbare opplevelsen med våre 
produkter. Over halvparten av alle Mazda som selges i Norge i dag har et premium lydanlegg fra Bose®. Men vi nøyer 
oss ikke kun med bra lyd i bilene. Nå får alle som kjøper en ny Mazda en SoundTouch™30 fra Bose® på kjøpet. Et 
komplett Wi-Fi®-musikksystem med nok kraft til å fylle selv det største rommet i hjemmet ditt med musikk. Kom 
innom og opplev lyden av Bose®. Nok en grunn til å velge Mazdas prisbelønte biler. Velkommen til BOSE®-DAGER!

M{zd{6 
fra 315 400,-

M{zd{ CX-5 
fra 321 400,-

NYE M{zd{3 
fra 217 800,-

M{ZD{ CX-5 – GJERRIG,
MEN ALLIKEVEL SÅ STERK

Norges mest solgte SUV i 2013

I følge konvensjonell tankegang bør en så sterk bil som Mazda CX-5 også være tørst. Men Mazdas
banebrytende Skyactiv-teknologi kombinerer rå motorstyrke og smidighet med lavt drivstofforbruk.

Med sterke motorer drikker den kun fra 0,46 liter pr mil!

M{ZD{ CX-5 FRA 331 400,- DIESEL AUTOMAT FRA 372 900,-
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Energivegen 14 - 2050 Jessheim - 63 97 94 00

Åpningstider: Man-tors 09:00-18:00, fre 09:00-17:00, lør 10:00-14:00
Energiveien 14 ,2069 Jessheim Tlf. 63979400

www.mobile-jessheim.no

Åpningstider: Man.-tirs.-ons.-fre.: 09.00-17.00 • Tors.: 09-19 • Lør.: 10.00-14.00
Energiveien14, 2069 Jessheim • Tlf. 63 97 94 00

www.mobile-jessheim.no

Energivegen 14 - 2069 Jessheim - 63 97 94 00
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 FRA 227 800,–  FRA 325 400,–

 FRA 331 400,–

Eidsvold Turn Fotball startet tidlig på 2000-tallet en satsing 
på jentesiden som har fostret frem en rekke gode spillere. 
Flere av dem har nådd Toppserien i Norge, og Hedda 
Taugard kan meget vel bli det neste talentet som forlater 
Myhrer til fordel for en større klubb.

Taugard er fortsatt elev ved Vilberg ungdomsskole, men 
har allerede opplevd mer på fotballbanen enn de fleste får 
med seg i løpet av karrieren.

Hun kom tidlig inn i krets- og regionsystemet, viste 
seg frem under Statoils talentleir i Stavanger og ble i 
januar tatt ut på sin første samling med J16-landslaget. 
Som den eneste jenta fra Akershus trente hun seks 
økter med troppen i Vallhall og imponerte nok til å bli 
tatt ut i troppen som dro til Portugal for å spille UEFA 
Development Tournament i februar.

21. februar fikk Hedda debuten med flagget på brystet da 
hun var i elleveren i 1-1-kampen mot Skottland. 
”– Jeg var veldig nervøs, men senket skuldrene da kampen 
var i gang. Det var veldig stort å høre nasjonalsangen 
og selvfølgelig spille med flagget på brystet. Første 
omgangen gikk bra, men i andre omgangen fikk jeg en 
strekk. Jeg ble veldig hemmet av dette, og fikk liksom ikke 
satt ordentlig fart. Men alt i alt så er jeg helt greit fornøyd”, 
sa Taugard til Eidsvold Turn På Nett etter kampen. 
 
Støtteapparatet bestemte at Eidsvold Turn-spilleren skulle 
hvile mot Østerrike, men allerede to dager senere var 
ungjenta tilbake på banen mot Nederland.

I mars fikk Taugard, Frøydis og Jorunn Waaler samt Hanne 
Bråtømyr fra Turn trene med LSK Kvinners rekruttgruppe 
da det er et meget godt samarbeid mellom Toppserie-
klubben, trenere i Eidsvold Turn og idrettsfaglærerne på 
toppfotballinja ved Eidsvoll videregående skole. 

LSK Kvinner ønsker å samarbeide med klubber på 
Romerike som driver godt på jentesiden, og håper at 
jentene finner ytterligere motivasjon til å trene enda mer 
ved å hospitere inn i en av landets beste kvinneklubber.

Kort tid før seriestart fikk Hedda Taugard også smake på 
toppnivået i Norge da hun ble med LSK Kvinners beste 
jenter på treningsleir til Tyrkia.

– Det var veldig gøy for oss i LSK å få låne med Hedda til 
Tyrkia. Vi har fulgt henne over litt tid gjennom talentskolen 
vår. Samtidig retter vi en stor takk til Eidsvold Turn Fotball 
for at de lot spilleren få denne muligheten. Det kommer 
klubbene og spilleren til gode på lengre sikt! sier LSK 
Kvinners Hege Riise. 

Turns ferskeste 
landslagsspiller
Hedda Taugard debuterte på landslaget 
denne vinteren og har allerede vist seg frem 
på trening hos landets beste lag.



Lokalbanken 
i Eidsvoll
Ta kontakt med oss og avtal tid for en gjennomgang 

av din privatøkonomi med en av våre rådgivere.

Velkommen til oss!

www.totenbanken.no
Tlf. 61 14 12 00

Feiring – Råholt – Sundet/Eidsvoll

Neste gang du skal ha bilen på service bør du ta turen til 
Eidsvoll Bilsenter AS!

Visste du at...

Når du tar service hos oss så får du mobilitetsgaranti fra Mekonomen?

Mekonomen Mobilitet gir deg en ekstra trygghet når du er ute på veien. Når 
uhellet er ute ringer du 05566 og velger Mekonomen Mobilitet. 

Punktert? Låst nøklene inne? Motorhavari? Har du tatt service hos oss kan 
du ringe 05566 hele døgnet, alle dager i året og 
uansett årsak! 

Vi selger også deler og rekvisita!
Deler og rekvisita får du kjøpt hos oss. 
Vi er din lokale Mekonomen-forhandler.

Ta service hos Eidsvoll Bilsenter AS og vi tar vare på deg 
og bilen din! 

Eidsvoll Bilsenter AS
Tel 63958900
post@eidsvollbilsenter.no

Åpningstider
Man - fre: 08 - 17

Ta service hos oss! FASTPRIS PÅ 
CONTAINER
- ingen overraskelser, bare enkelt!

------------------------------------------

Offi siell leverandør
NORGES

IDRETTSFORBUND

Kjøp i vår nettbutikk: butikk.ragnsells.no
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Tre Turn-spillere til Stockholm!
Andrea Kirkeby, Erle F. Pedersen og Kristine Finneide fra Turns 14-årslag reiste til Stockholm med kretslaget 
på Lennart Johanssons Academy Trophy-turneringen i månedsskiftet mai/ juni.
 
Turneringen, Lennart Johanssons Academy 
Trophy, ble arrangert fra 30. mai til 1. juni. 
Jentene fra Eidsvold Turn og Akershus Fotball-
krets møtte spillere på høyt nivå. De øvrige 
lagene som spilte i samme klasse var AIK fra 
Sverige, Olympique Lyon fra Frankrike, Strikers 
FC fra USA, Club Madrid de Futbol Feminin fra 
Spania, FC Twente fra Nederland samt finske 
PK-35 og TPS.
 
Med andre ord ble dette en bra opplevelse og 
ikke minst en minnerik turnering. Også i fjor 
hadde Eidsvold Turn tre jenter med i troppen 
til arrangementet i Sverige.  Dette er fin spiller-
utvikling for de beste og det er viktig for 
klubben at vi jevnlig får med spillere både på 
sone, krets og landslagstiltak.
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Rundt 120 spillere fordelt på seks lag utgjør 
Eidsvold Turns Fotballs ungdomsavdeling.

Eidsvold Turn er organisert med en yngres avdeling, men også 
en ungdomsavdeling for å legge best mulig til rette for spillerne 
mellom 13 og 19 år. 

Hovedfokuset i disse gruppene er at alle som ønsker å være 
med, skal være med. Med hjelp av engasjerte trenere og foreldre 
forsøker klubben å skape et godt miljø for alle ungdommene 
som ønsker å spille fotball og være med å bidra til et sosialt og 
sunt miljø.

I løpet av vinteren har ungdomsavde-
lingen hatt mange spillere på sone- og 
kretslagsamlinger i regi av Akershus Fot-
ballkrets. Hedda Taugard fikk også sine 
første landslagskamper da han ble tatt ut til 
en firenasjonersturnering i Portugal. Hele 
Eidsvold Turn er stolte av å ha fått frem en ny 
landslagsspiller samtidig som dette bekref-
ter at den innsatsen og fokus som man har 
i hverdagen fungerer både for bredde og 
topp.

Alle lagene i ungdomsavdelingen deltar på 
en cup utenfor Norges grenser i løpet av 
sesongen. De har etter hvert blitt en tradi-
sjon at de yngste lagene deltar på Kattegat 
Cup i Danmark.

Denne turen blir organisert av en egen cupkomité som består 
av foreldre. Alle lagene reiser samlet med buss fra Eidsvollhallen 
og ender opp på en felles skole i nærheten av banene hvor cu-
pen spilles. Dette bidrar til at cupen oppleves som en sosial og 
samlende tur hvor godt samhold er hovedfokus for oppholdet.

De eldste spillerne reiser i år til Dana Cup i Danmark. Dette er en 
vesentlig større turnering med de sportslige utfordringene som 
hovedfokus. Uansett vil disse dagene bidra til å knytte lagene 
enda sterkere sammen. 

Ønsker du å være med å bidra, eller spille i Eidsvold Turn sin 
ungdomsavdeling, klikk deg inn på vår hjemmeside etf-fotball.
no for mer informasjon. 

Vårt personale har høy kompetanse innen legemiddelbruk, diabetes, stomi, vannlatingsforstyrrelser, tilpasning av 
brystproteser, støtte/kompresjonsstrømper, ortoser og støttebandasjer, sårbehandling, såler og fotpleieprodukter. 
Alt dette kan du hente hos oss:

– MEDISINER:  ja, vi er et fullsortiment apotek og ekspederer alle type resepter, også elektroniske.

– STOMIUTSTYR OG TILBEHØR:  ja, vi har stomiutstyr og tilbehør fra alle ledende leverandører.

– UTSTYR TIL VANNLATINGSFORSTYRRELSER:  ja, og veiledning fra sykepleiere med spesialkompetanse.
 
– STØTTE/KOMPRESJONSSTRØMPER:  ja, våre sykepleiere måler og hjelper deg å velge riktig strømpe.

– KOMPRESJONSTØY TIL BRUK ETTER PLASTISK KIRURGI:  ja, vi har alltid kompresjonstøy på lager.

– ORTOSER OG STØTTEBANDASJER:  ja, vi har ortoser både for forebygging og til bruk etter skader.

– SÅLER:  ja, egen avtrykks/måleplate, ferdige og formbare såler, både til vanlige og trenings sko.

– FOTPLEIEPRODUKTER OG HELSESKO:  ja, sandaler, arbeidssko, gåsko og sko til deg med hovne og vonde ben.

– BRYSTPROTESER OG SPESIAL BH TIL PROTESE:  ja, våre sykepleiere tilpasser brystproteser. 

Gotaasallen 11, Jessheim

Rett ved siden av DnB

Tlf: 63 97 55 70

www.ringenapotek.com

Kom å besøk oss og kanskje du finner akkurat det du trenger.

Kristoffer Hansen fra Eidsvold Turn har blitt tatt ut til 
å delta på Statoils Talentleir, og som eneste represen-
tant fra Akershus på guttesiden. Statoils Talentleir er 
det første tiltaket på nasjonalt nivå for spillere født i 
2000. 

Talentleiren gir spillerne et 
innblikk i hva som kreves de neste 
årene for å oppnå sine drømmer.  
Det vil bli gjennomført flere 
treninger og kamper hvor 
spillerne vil få kjennskap til hva 
som er sentralt for å bli en god 
fotballspiller. 

På Statoils Talentleir vil de møte 
A-landslagskaptein Brede 
Hangeland. Brede er «ambassadør» 
for spillerutvikling og ”Morgen-
dagens helter”. I tillegg til Brede vil 
alle bli kjent med andre trenere 
som til daglig jobber i NFF som spillerutviklere og/eller 
landslagstrenere. 

Utenfor banen vil også Talentleiren legge opp til at spillerne får 
økt kunnskap om fotball, om seg selv og hva som kreves de 

neste årene. Statoil, Norges Fotballforbund og FK Vidar er 
arrangører for årets leir. Talentleiren gjennomføres på Lassa 
Idrettspark i Stavanger i perioden 18.-22.juni 2014.

Norges Fotballforbund har tatt ut følgende spillere født 
2000 til Statoil Talentleir Stavanger 2014:

Fabian Rimestad FK Fyllingsdalen
Loti Celina Strømsgodset TF
Mathias Fjeld Gulliksen Strømsgodset TF
Peter H Neset Stord
Hermann Ræstad Molde FK
Kristoffer Hansen Eidsvold Turn
Tobias Christensen Vigør
Haldor Stenevik FK Fyllingsdalen
Erik Botheim Lyn
Mathias Sagevik Førde IL Fotball
Sander Saugestad Kattem Fotball
Erling Braut Håland Bryne FK
Filip Brattbak Trond IL
Luis Anas Fredrikstad FK
Mohamed Abdullahi FK Gjøvik-Lyn
Kevin Martin Krygård Djerv 1919, SK
Johan Hove Sogndal IL l
Kreshnik Krasniqi Hønefoss BK
Said Barakat Selbak TIF
Sigurd Kvile FK Fyllingsdalen
Sondre Krogstad Høyem Nøtterøy
Henrik Åsali Hansen TIL
Fabian Rimestad FK Fyllingsdalen

Seks lag i 
ungdoms-
avdelingen

Ny Turn-spiller til Statoils Talentleir



et bevisst valg
Idrettsgleden er stor i BDO.  
Vi er lokalmiljøets rådgivingsselskap og våre revisorer og 
rådgivere er godt kjent med muligheter og utfordringer 
innenfor idretten. Mange foreninger og lokale lag har av 
den grunn valgt oss. 

Med 1 200 ansatte og nær 70 kontorer spredt over  
hele landet, har vi sterk lokal forankring og kjenner ditt 
nærmiljø. 

Vårt mål er å gi deg den beste kundeopplevelsen.

For mer informasjon, kontakt oss på: 
Tlf.: 63 94 38 30, gardermoen@bdo.no eller se: 
www.bdo.no

Prøv vår nye BDO Purehelp App! 
Bedriftssøk og kurstilbud i lommen.  
Last ned her: www.bdo.no/app

BDO_Gardermoen_A5_Fotball.indd   1 02.04.2013   13:36:43

Vi tar forbehold om trykkfeil og utsolgte produkter.

BOHUS LETO, EIDSVOLL
Tlf.: 63 92 47 00 
Myhrerveien, 2080 Eidsvoll
Hverdager 10-18.14 • Lørdag 10-16

BOHUS LETO, JESSHEIM
Tlf.: 63 94 04 60
Myrvegen 83, 2050 Jessheim
Hverdager 10-20 • Lørdag 10-17 A
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VI HAR ET STORT OG VARIERT UTVALG AV HAGEMØBLER

RIMINI spisegruppe i kunstrotting m/aluminiumsramme 
og sete-/ryggputer. 3-seter+ 2 stoler + bord m/glassplate.

 13.999.-
3-SETER SOFA + 2 STOLER + BORD M/GLASSPLATE

9.999.-
VINKELSOFA + SPISEBORD

MALAGA i kunstrotting m/aluminiumsramme og sete-/ryggputer. Vinkelhjørne + Spisebord m/glass 9.999,-

 Butikk

 Sentral godkjenning

 Rørlegger

 Godkjent våtroms entrepenør

 kvalitet i fokus 

Vi er lokalt engasjert og holder til 
på Råholt, over 30 år på samme 
sted og med samme innkjøring.
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Rekordtidlig Myhrer stadion

Den milde vinteren og lite nedbør har sørget for 
at Myhrer kan bli rekordtidlig klar. 2.april sørget 
A-laget for å få forholdene gode ved å legge ut 
duk på dugnad.
 
Vi skriver 2014 og ikke mange klubber tenker på å klargjøre 
sine baner på samme nivå som Eidsvold Turn Fotball. Det er 
faktisk ikke mange klubber som har naturgress å pleie før 
seriestart, men Myhrer er et unntak. De fleste klubber på 
nivåer over, og på samme nivå som Turn, har kunstgress 
som ikke trenger gjødsel og god pleie for å få gode forhold. 
De samme banene trenger heller ikke klipping utover 
sesongen.
 
Eidsvold Turn På Nett skrev 29. april 2014, på dagen 104 år 
etter at klubben ble stiftet. A-laget har allerede spilt sin 
første seriekamp og trener på en rekordtidlig grønn og fin 
Myhrer stadion!

Værgudene har denne vinteren og våren sørget for meget 
god hjelp foran årets sesong. Tidligere år har ofte første 
hjemmekamp blitt utsatt grunnet for dårlige fasiliteter på 
klubbens hovedbane. Senest i fjor satt innbytterbenkene 
fast i snø og is med over 40 cm snø på banen i april! Med 
forbundets regelverk er det ikke lov å benytte reservebane 
hvis hovedarenaen ikke er klar. Dette året har ikke dette vært 
noe problem.
 
For femte året på rad har Myhrer stadion blitt dekket av en 
duk over nesten fjorten dager på vårparten. A-laget selv 
stod for jobben med å legge den ut, og på en times tid ble 
Myhrer Stadion igjen hvit og 2. påskedag var det juniorlaget 
som fikk den fjernet. I forkant av utleggelsen, 3.april, ble det 
også gjødslet og vannet slik at traktoren med plenklipperen 
faktisk har måtte bli benyttet på Myhrer stadion flere ganger 
i april Dette er setninger som trygt kan settes inn i klubbens 
historiebøker senere!



Eidsvoll Bilsenter AS
Tel 63958900
post@eidsvollbilsenter.no

Åpningstider
Man - fre: 08 - 17

Eidsvoll Bilsenter - ditt lokale bilverksted!Eidsvoll Bilsenter
Vi reparerer, utfører EU-kontroll, tar service på bilen din og mye 
mer. I tillegg har vi deler og tilbehør til akkurat din bil. Ta kontakt 
for mer informasjon. Velkommen!

En Eidsvold Turn-kamp blir ikke den samme om ikke Bjørn 
Ørbæk er på plass. Men det skjer heldigvis så godt som aldri.
- Jeg skal være på Myhrer til hjertet stopper, har 71 år gamle 
Ørbæk uttalt flere ganger.

Han har sett Eidsvold Turn spille kamper over hele landet og 
på nær sagt alle baner du kan tenke deg på Østlandet. Du har 
sikkert sett ham på Myhrer, kunstgresset og på veldig mange 
bortekamper gjennom tidene – sommer som vinter. En trofast 
mann som stiller opp og er en av klubbens mest fargerike 
supportere. Bjørn Ørbæk har vært medlem av klubben i 58 år!

Ørbæk har kun hatt èn eneste klubb i sitt hjerte fra han var 
guttunge: Eidsvold Turn. I 24 år sammenhengende var han 
materialforvalter før han tok et års pause, før han året etter dette

 tok fatt på sitt 25. Etter at han ga seg som materialforvalter 
stiller han trofast opp med sine klare meninger om fotballen.
I begynnelsen av 50-årene ble han med sin far på Myhrer for å 
se Eidsvold Turn. Der ble han hekta. Over 60 år senere er Ørbæk 
fortsatt på plass hver eneste helg. At han i 2004 flyttet fra 
Minnesund til Stange betyr ingenting. 

Høydepunktene gjennom alle disse årene med blått hjerte 
mener Ørbæk er 1974-sesongen der Turn var nær ved å rykke 
opp til det som i dag kalles Tippeligaen.

- Kvalifiseringskampene mot Fredrikstad og Bodø/Glimt var 
spesielt. Det var også moro å møte Rosenborg i cupen på 
hjemmebane året før. Men som ordentlig patriot er man med 
enten man vinner eller taper. Det blir en livsstil, sier «Bulle». 

Følg oss på fb!
www.anniogco.no

ÅPENT I AMFI

EIDSVOLL:

MAN-FRE 10 TIL 20

LØR 10 TIL 18

velk
omm

en til sommerdager hos

Velkommen til ny skobutikk på Råholt. 
Her finner du et bredt utvalg av sko til dame, herre og barn. 

Vi holder til i 2 etg. på AMFI Eidsvoll.

Amfi Eidsvoll – tlf. 21 07 96 90

Jessheim: Gardemoveien 1. Tlf. 63 94 05 30. post@studiosigdal-jessheim.
Lørenskog: Skårersletta 60. Tlf 67 91 20 60. post@studiosigdal-lorenskog.no

Nytt kjøkken
Velkommen til en hyggelig kjøkkenprat
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Bjørn 
– alltid på 

plass
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1. Glenn Wilsgård
Posisjon: Keeper
Født: 02.01.92
Bosted: Eidsvoll
Tidligere klubber: EIF, Ull/Kisa
Kamper for Turn: 35
Mål for Turn: 0

2. Robin Edvardsen
Posisjon: Forsvar
Født: 03.10.90
Bosted: Eidsvoll
Tidligere klubber: IFK Göteborg, 
GAIS, Qviding, Gunnilse
Kamper for Turn: 92
Mål for Turn: 8

4. Arnar Førsund
Posisjon: Forsvar
Født: 29.07.86
Bosted: Kongsvinger
Tidligere klubber: Ørn-Horten, 
Vålerenga, Sandefjord, Kongsvin-
ger, HamKam, Manglerud Star, 
Kongsvinger
Kamper for Turn: 17
Mål for Turn: 0

5. Tomas S. Halvorsen
Posisjon: Midtbane
Født: 20.11.90
Bosted: Eidsvoll
Tidligere klubber: Guiseley AFC, 
Selby Town, Glasshoughton 
Welfare
Kamper for Turn: 53
Mål for Turn: 7

6. Enver Mehmeti
Posisjon: Midtbane
Født: 21.06.93
Bosted: Oslo
Tidligere klubber: Kongsvinger
Kamper for Turn: 26
Mål for Turn: 5

7. Mats Ingebrigtsen
Posisjon: Midtbane
Født: 28.08.92
Bosted: Sessvollmoen
Tidligere klubber: Rosenborg, 
Bodø/Glimt, Strindheim
Kamper for Turn: 8
Mål for Turn: 0

8. Henning Myrvold
Posisjon: Midtbane
Født: 04.08.89
Bosted: Jessheim
Tidligere klubber: Fenstad FK, Ull/
Kisa
Kamper for Turn: 78
Mål for Turn: 33

9. Jonas Enkerud
Posisjon: Angrep
Født: 25.04.90
Bosted: Oslo 
Tidligere klubber: Kjellmyra, Flisa, 
Nybergsund
Kamper for Turn: 0
Mål for Turn: 0

10. Jon Erik Økland
Posisjon: Midtbane, angrep
Født: 07.05.89
Bosted: Eidsvoll
Tidligere klubber: Ingen
Kamper for Turn: 150
Mål for Turn: 71

13. Ciise Aden Abshir
Posisjon: Angrep
Født: 01.06.86
Bosted: Sandvika
Tidligere klubber: Elman FC, 
Simba SC, Pieta Hotspurs, Lil-
lestrøm, Eidsvold Turn, Elverum, 
Nybergsund, Asker
Kamper for Turn: 46
Mål for Turn: 19

14. Joachim Solheim
Posisjon: Forsvar, midtbane
Født: 26.05.95
Bosted: Nannestad
Tidligere klubber: Nannestad, Ull/
Kisa
Kamper for Turn: 0
Mål for Turn: 0

15. Fredrik Kristiansen
Posisjon: Angrep
Født: 24.05.94
Bosted: Eidsvoll
Tidligere klubber: Ingen
Kamper for Turn: 3
Mål for Turn: 0

Eidsvold Turns A-stall

16. Jan Miguel Borsheim
Posisjon: Midtbane
Født: 10.05.90
Bosted: Oslo
Tidligere klubber: EIF, Kongsvinger
Kamper for Turn: 44
Mål for Turn: 5

17. Ole Andreas Nesset
Posisjon: Angrep
Født: 30.10.88
Bosted: Eidsvoll
Tidligere klubber: Sander, Skeid
Kamper for Turn: 27
Mål for Turn: 12

19. André Trandum Nordlie
Posisjon: Forsvar
Født: 08.01.93
Bosted: Eidsvoll
Tidligere klubber: Ingen
Kamper for Turn: 18
Mål for Turn: 0

20. Stian Teksum
Posisjon: Midtbane, angrep
Født: 11.05.92
Bosted: Jessheim
Tidligere klubber: Eidsvold Turn, 
Ull/Kisa
Kamper for Turn: 41
Mål for Turn: 3

21. Vegard Knudsen
Posisjon: Midtbane
Født: 28.08.84
Bosted: Eidsvoll
Tidligere klubber: Morild, Vester-
ålen FK, Tromsdalen, Alta, Nest-So-
tra, Ull/Kisa, Frognerparken FK
Kamper for Turn: 21
Mål for Turn: 5

22. Nicklas Brenna Karlsen
Posisjon: Midtbane
Født: 22.04.96
Bosted: Fenstad
Tidligere klubber: Ingen
Kamper for Turn: 1
Mål for Turn: 0

23. Kristoffer Trandum Nordlie
Posisjon: Forsvar
Født: 19.07.94
Bosted: Eidsvoll
Tidligere klubber: Ingen
Kamper for Turn: 69
Mål for Turn: 8

25. Truong Tran
Posisjon: Forsvar
Født: 06.03.85
Bosted: Eidsvoll
Tidligere klubber: Ull/Kisa, 
 Hauerseter
Kamper for Turn: 44
Mål for Turn: 5

26. Sondre Midtgarden
Posisjon: Keeper
Født: 25.08.90
Bosted: Oslo
Tidligere klubber: Hof, Svarstad, 
Tønsberg FK, Ørn-Horten, FK 
Tønsberg
Kamper for Turn: 0
Mål for Turn: 0

Hospiterer med a-laget:

Theodor Bello

Stian Halberg

Henrik Ulseth

Det har i en årrekke vært slik i Eidsvold Turn at de spillerne 
som har vært lengst i klubben får velge draktnummer 
først, også videre. Nå har de aller fleste valgt å beholde 
sitt nummer fra 2013-sesongen, men noen endringer er 
det. Og som ved innledningen av forrige sesong er noe 

overraskende tallet 3 fortsatt ledig. Arnar Førsund tar tatt 
nummer 4, Jonas Enkerud skal spille med nummer 9 på 
ryggen, Mats Ingebrigtsen har tatt nummer 7 som ble 
ledig, da Espen Berg Ottesen forsvant, og Ole Andreas 
Nesset bytter ut 18 med 17.
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A-LAGET

Bakre rekke fra venstre: Ole Andreas Nesset, Jon Erik Økland, Mats Ingebrigtsen, Enver Mehmeti, Tomas 
Skaret Halvorsen, Sondre Golden Midtgarden, Glenn Wilsgård, Jan Miguel Borsheim, Henning Myrvold, Ciise 
Aden Abshir, Vegard Knudsen, Theodor Bello
Første rekke fra venstre: Kristoffer Trandum Nordlie, Stian Halberg, Henrik Ulseth, Jonas Enkerud, Truong 
Tran, Joachim R. Solheim, Fredrik Kristiansen, Robin Edvardsen, Stian Teksum.

Ikke tilstede: Andre Trandum Nordlie, Arnar Førsund, Nicklas Brenna Karlsen,



Tevlingveien 23, 1081 Oslo
Tlf: 22 57 50 50
E-sport: ordre@wenaasnordic.com
www.wsf.no

194 x 275
DIADORA

Dugger 
vinduene dine?

Råholtvn. 98 A • 207 RÅHOLT • Tlf. 63 95 31 12 • www.glass-service.org

I «punkterte» isolerruter kan
det dugge mellom glassene
når forseglingen er brutt.

Husk at du bare
trenger å bytte glasset!

Vil du spare penger og samtidig skjerme mot solvarmen 
 

er det lurt å investere i solstoppglass.

VI TILBYR
• Utskifting av defekt-/punktert isolerglass • Enkelt glass • Speil • Glass 
til dusjløsninger • Glass til kjøkkenbenk • Gratis oppmåling/pristilbud.

- KVALITET UTFØRT AV FAGFOLK - 

Vil du ha hagehjelp 
stiller vi opp!

•  ØRPs landskapsarkitekter har lang erfaring med  
hageplanlegging og plantebruk.

•   Vi tar gjerne en befaring og kan bidra med alt fra enkle skisser 
og planteplaner til arbeidstegninger og byggeledelse.

•  Små grep kan skape store forskjeller og redusere behov for  
vedlikehold og nyplanting.

•  ÷25% rabatt til de 20 første kundene
 på våre basispakker

Se mer informasjon på www.orp.no

Tlf 63 94 24 40
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Eidsvold Turn på nett!
Nettsida til Eidsvold Turn Fotball, www.etf-fotball.no er en av landets beste innen sport og har de siste årene 
kommet langt opp på mange kåringer av nettsider. Alltid oppdatert med det siste og ofte er nyheter ute på 
nett rett etter at det har skjedd. 
Dette kommer ikke av selv, og 
bak nettsida vår ligger det utrolig 
mye jobb med oppdateringer, 
nyheter, resultater og statistikk. 
Mange bidrar inn med stoff til 
siden vår, men uten vår 24/7 
mann  Kjell-Widar Olsen, hadde 
vi ikke hatt en sånn levende 
nettside som vi har i dag. Med 
god hjelp fra Wegard Bakkehaug  
og med Bjørn Hytjanstorp som 
bakspiller, oppdateres sidene 
våre nesten hele døgnet.
Vi er stolte av sidene våre og 
håper ennå flere følger oss på 
nett, Facebook og Twitter. 



Fra 11.06 

til og med  

05.07 Sommer 
Kampanje

Få solbrille med styrke 
uten ekstra kostnad

ved kjøp av komplett brille i beste kvalitet!

Gjelder både progressive og enstyrke.
Gjelder styrker (sph +/-4 cyl +/-2) 
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Torillapizza 
Ingredienser
4 store tortillalefse
12 ss ferdig pastasaus
2 dl revet ost
Pålegg, f.eks 8 skiver skinke, eller noen ferdige kjøttboller.
8 cherrytomat

Slik gjør du:
1. Sett stekeovnen på 200 °C, eller 180 °C varmluft. Fordel pastasausen 

på tortillaene.

2. Fordel osten på tortillaene. Del tomatene i to, og legg på fire halve 
tomater på hver tortilla. Ha eventuelt på valgfritt «pålegg», som 
skinke eller ferdige kjøttboller. 

3. Legg tortillapizzaene på stekebrett med bakepapir. Sett stekebrettet 
midt i ovnen, og stek tortillapizzaene i ca. syv minutter.

Sunn, god og rask hverdagsmiddag, en kombinasjon som kan høres ut som et umulig 
«Kinderegg». Her har vi samlet tre gode oppskrifter som gjør det umulig mulig.
Hverdagen kan ofte skiltakle middagsmaten. Sunn og god mat går ned for full telling, og lettvinte løsninger 
kommer inn som innbytter. Faren er stor for nedrykk.  
Det er fullt forståelig.  Det liksom ikke tid. I hverdagene er det knapp minutter mellom skole, jobb, treninger og 
kamper. Da trenger vi gode middagstips som tar under en halvtime, og som enkelt også kan spises i farta. 

God middag! (Disse oppskriftene er beregnet til fire personer. )  
 Av Oda Christensen, TINE  (Foto: tine.no)

Omelett – lett som en plett 
Ingredienser:
8 egg
8 ss vann
¼ ts salt
2 ss TINE Ekte Smør til steking
8 skive skinke
120 g TINE Revet Ost Original

Slik gjør du:
1. Visp sammen egg, vann og salt. Smelt en bit av smøret i 

stekepannen, til det freser. Hell i en fjerdedel av eggeblandingen, og 
stek omeletten ved å skyve den stivnete massen inn mot midten, slik 
at det som fortsatt er flytende kommer i direkte kontakt med 
pannen.

2. Legg på to skiver skinke og en fjerdedel av osten, når omeletten 
begynner å bli ferdig. Brett den dobbelt, og hvelv den over på en 
tallerken. Gjenta for de tre neste omelettene.

MAT I HUI  OG  HAST...
Wraps med laks
(Til 4 personer)
400 g laksefilet
4  tortillalefser , gjerne av fullkorn
2 ss solsikkeolje , rapsolje eller annen nøytral olje til steking
½ ts salt
¼ ts pepper
½  agurk
2 gulrot
1 ts sitronsaft
4  salatblader
6 ss TINE Matyoghurt gresk type

Slik gjør du:
1. Sett stekeovnen på 200°C og pakk inn tortillalefsene i aluminiums-

folie. Stek dem midt i ovnen i ca 5 minutter.

2. Skyll grønnsakene og skrell gulrot. Skjær agurken i ca 1 cm tykke 
strimler

3. Riv gulrot med et rivjern.  Bland inn sitronsaften i den revne gulroten.

4. Skjær laksefilet i avlange strimler. Krydre strimlene med salt og 
pepper. Stek dem i olje til de er gjennomstekte i ca 4-5 minutter i 
stekepanne på middels sterk varme.

5. Smør tortillalefsene med matyoghurt. Fordel salatblader og agurk 
utover lefsen. Ha laksestrimlene og gulrot på toppen. Rull lefsene 
sammen.



Nå kan du abonnere på EUB som e-avis.
Fra kr. 160,- pr. måned *

Les EUB når og 
hvor det passer DEG!

Perfekt for deg som vil lese avisen 
på nettbrett, mobil eller PC.

Som abonnent på e-avisen får du et 
lite forsprang på de andre abonnentene. 
E-avisen kan lastes ned fra kl. 22.00 
dagen før avisen ligger i postkassa.

Er du allerede papirabonnent kan 
du teste e-avis gratis i én måned. 
Deretter betaler du et tillegg på 
kr. 25,- pr. måned 
(Dette skyldes at det er moms på e-avis). 

Ønsker du mer informasjon om e-avis? 
Ta kontakt med EUBs kundeservice på 
e-post: abonnement@eub.no.

Du kan også ringe våre kundebehandlere:
Egil tlf. 400 65 627 eller 
Ann-Elisabeth  tlf. 469 82 652

*

Perfekt leilighet for deg som ønsker dager å dele med andre.

Velutviklet boligkonsept i etablert miljø. Husbankfinansiering. Fast pris.

Postboks 323 Bragernes, 3001 Drammen. Telefon 32 21 55 00.

Klikk deg inn på trysilhus.no og finn ut mer om prosjektet!

RÅ
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 I 
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Din kontakt hos oss er 
Pål Ingeberg

tlf 950 76 244
 pal.ingeberg@trysilhus.no

Helt nye selveier leiligheter på 71 kvm med egen hage på ca 48 kvm til kr 7 800,– pr mnd* 
eller 71 kvm i andre etasje med 2 terrasser og uinnredet/innredet loft på ca 40 kvm.

Gjør din pensjonisttilværelse enkel. Frigjør kapital og tid 
– uten overraskende vedlikeholdskostnader.

*Ved 80% lån i Husbanken – rente pr mai ’14 er 2,47%.
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Det kalles damelag, men de aller fleste i 
Eidsvold Turns tropp i 4. divisjon passer nok 
bedre til betegnelsen jenter.
Før sesongstart ble det bestemt at Eidsvold Turns 
«damer» skulle spille i J17-serien og 4. divisjon. Med 
noen få rutinerte damespillere og en rekke debut-
anter på seniornivå, er målet å utvikle de unge og 
gjøre en god figur i 4. divisjon da dette er 
satsningslaget i 2014. 

Det gror godt på jentesiden i Eidsvold Turn for tiden. 
I tillegg til de aller yngste har klubben store grupper 
på flere alderstrinn. Damestallen består av over 25 
spillere, det er godt over 20 spillere i troppen på J14- 
og J12-nivå og en stor gruppe i 10-årsklassen.

I vinter trente 14-åringene og seniorene sammen i 
én gruppe, men etter hvert ble de eldste skilt ut for 
å danne stammen på J17- og damelaget. Med en 
snittalder på 16 år må dette være tidenes yngste 
damelag i Eidsvold Turn!

 
 
 
 
I 4. divisjon må Eidsvold Turn ha dispensasjon for 
jentene født i 1999 - altså de som fyller 15 år i år. 
I skrivende stund er det kun tre jenter som har fått 
godkjent dette, men klubben ønsker at ytterligere 
tre fra samme årskull skal få muligheten denne 
sesongen, da alle disse også ferdighetsmessig er 
modne for dette nivået. 

Mange av spillerne går på idrettslinja ved Eidsvoll 
videregående skole og har fotballtrening flere dager 
i uken i tillegg til egne treninger og kamper med 
laget. Det er en gjeng med svært motiverte og 
positive spillere og treningsoppmøte hos denne 
gjengen er utrolig bra. I tillegg hospiterer fire av 
spillerne fast med LSK Kvinner en gang i uka. Det 
kan til tider bli for stor belastning på spillerne, og 
trenerne må sette begrensninger for flere av de 
ivrigste. 

Rekord-ungt damelag Klubben er i samarbeid med Akershus 
Fotballkrets også med i prosjektet Jenter i 
Fokus, som tilrette legger og setter ekstra 
fokus på jentesatsingen i klubben. Dette er 
et prosjekt som vil gå over flere år og 
allerede nå ser vi resultater med store jente-
klasser og rene jentelag fra jenter 10 og opp 
til damelag. 
Klarer vi å beholde og videreutvikle alle disse jenten 
lover det godt for videre satsing på jentesiden og for 
et damelag lenger opp i divisjonene.

Støtteapparatet for damelaget denne sesongen 
består av: Frode Berget (hovedtrener), Trond 
Martinsen (trener), Jon Bjarne Andersen (trener), Erik 
Elfstedt (lagleder) og Theresa Myran (foreldrekontakt).

Jenter i 
Fokus



Arve Frydenlund
Håndverktjenester

Mob: 951 54 555
Alt av innvendige og utvendige malertjenester

• Nybygg

• Rehabilitering

30 års erfaring
Låkegutua 16, 2074 Eidsvoll Verk

Støtt Eidsvold Turn Fotball 
med DIN Grasrotandel!

GRASROTANDELEN TIL

Gjennom grasrot andelen kan du støtte oss 
helt uten ekstra kostnader for deg.

5% av din tippeandel går direkte til Eidsvold Turn Fotball.

Alt av idrettsmateriell til
idrettshaller og anlegg.

Vi ønsker gamle og nye kunder velkommen
til en ny og spennende framtid med EGAS!

Nesvegen 55 – 2080 Eidsvoll
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Et purungt juniorlag ble raskt til et purungt rekruttlag i 
Eidsvold Turn denne våren. Men unggutta biter fra seg!

En tynn A-stall er ensbetydende med rekruttlag preget av 
juniorspillere. 4. divisjon er og skal være en utviklingsarena 
for Eidsvold Turns unge spillere, og de siste årene har dette 
laget bestått av svært unge spillere. Men det spørs om 
ikke årets tropp setter ny rekord.

Juniorstallen består stort sett av førsteårsjuniorer. Det 
betyr at gutta som i fjor spilte guttefotball mot andre 
15- og 16-åringer nå møter voksne spillere i 4. divisjon. 
Allerede i første serierunde ble Knut Harald Flesvik og 
Frode Hartviksens gutter kastet til ulvene da Turn møtte 
den store seriefavoritten Skjetten.

Turn stilte med kun tre spillere fra A-troppen – alle tre 
unge – og tapte «kun» 0-2. Allerede i neste serierunde kom 
årets første trepoenger. Fysisk sterke Aurskog-Finstadbru 
tok ledelsen 1-0 på eget kunstgress, men Turns unggutter 
kom sterke tilbake og snudde kampen det siste kvarteret. 
Både Sondre Rustad Rudi og Sivert Modal scoret sitt første 
mål i seniorfotballen denne kvelden.

Et surt overtidstap mot Sørumsand fulgte før 0-2 ble 
til 2-2 hjemme mot Skårer. Også denne gang var kun 
tre A-spillere på plass i elleveren. Førsteårs juniorspiller 
Jørgen Kårstad fikk sine første minutter i femte serierunde 
mot Gjelleråsen. Det ble tungt med ti mann den siste 

halvtimen i 1-4-tapet, men unggutten fikk sin første 
scoring på seniornivå. Allerede etter fem kamper kunne 
man se at de unge juniorspillerne hadde «tatt» nivået 
i 4. divisjon og sørget for at Turn hang godt med i alle 
kampene i seriestarten. Dette er en gjeng det skal bli 
spennende å følge utover i sesongen!

Unggutta ble 

tidlig voksne



BDO OG LOKALMILJØET  
– HÅND I HÅND
Idrettsgleden er stor i BDO.  
Vi er lokalmiljøets rådgivingsselskap og våre revisorer og  
rådgivere er godt kjent med muligheter og utfordringer 
innenfor idretten. Mange foreninger og lokale lag har av den 
grunn valgt å jobbe tett med oss. 

Med 1 200 ansatte og nær 70 kontorer spredt over hele  
landet, har vi sterk lokal forankring og kjenner ditt nærmiljø. 

BDO er engasjert og stolt støttespiller til lokalt idrettsarbeid 
landet over. Vi er også stolte over å være på lag med lang-
rennseliten.

For mer informasjon kontakt oss på: 
Tlf.: 63 94 38 30, gardermoen@bdo.no eller se www.bdo.no. 

Du kan også besøke oss på  
www.facebook.com/bdonorge 

BDO - Et bevisst valg

BDO_Gardermoen_A5_Skispons.indd   1 25.01.2013   09:32:08

OrbitArena tilbyr veiledning og  opplæring til  mennesker som trenger 
 bistand for å komme i arbeid. Vi  samarbeider med Nav og næringslivet  
og  tilpasser våre arbeidstrenings- og opplærings områder til endringer  
og  behov i  markedet. OrbitArena har 260 deltakere på ulike tiltak og kurs, 
i tillegg til 65 fast ansatte. Virksomheten eies av  kommunene  Ullensaker, 
Eidsvoll,  Nannestad og  Hurdal samt Akershus fylkeskommune  
og næringslivet i  distriktet, og har en årlig omsetning på rundt 70 mill.
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EIDSVOLL - Tlf. 63 96 20 20 l RÅHOLT - Tlf. 63 95 12 00

Følg oss på facebook 
og Instagram
Cubus Eidsvoll/Råholt

Noen av
sesongens
fotballsko

Tilbake i tid var alle fotballsko sorte, i dag er det 
farger som preger skoene mest.

Mens den sorte klassikeren fra Adidas fortsatt er i 
skohyllene.
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Fantastisk helg!
Over 120 kamper ble spilt i løpet av turneringen 
fordelt på fire baner lørdag og seks baner søndag. 
Det var bare blide og fornøyde spillere, foresatte og 
andre familiemedlemmer å se rundt banene hele 
helgen. Fantastisk vårvær med sol fra skyfri himmel 
la ikke nevneverdig demper under turneringen 
heller.

– Vi må først og fremst skryte av alle frivillige som 
stiller trofast opp på dugnad. En fantastisk jobb 
har alle og enhver gjort for å få til et så prikkfritt 
arrangement, sier arrangørstaben etter nok en endt 
turnering. 

– Også ungdomsavdelingen i klubben fortjener ros. 
Nær 40 spillere, både gutter og jenter i alderen 14 til 
17 år, sørget for dømmingen begge dager.

Rundt 200 personer har til sammen sørget for at 
Eidsvold Turns Bendit Fotballcup ble en fantastisk 
opplevelse for veldig mange av de antatt 2500 som 
gjestet kunstgresset i løpet av helgen. Mandagen 
etter turneringen kom det mange hyggelige 
tilbakemeldinger fra deltagende lag. 

Strålende  helg!
Eidsvold Turns sjuende utgave av Bendit Fotballcup hadde siste spark på ballen etter middagen 
søndag 27.april. Nok en strålende vårdag gjorde dagen like perfekt som den første.

Ambassadørklubb for sunne vaner
– Vi er stolte over å ha blitt valgt ut som Bendit-
ambassadør. Rammen rundt arrangementet er 
viktig for oss. Vi er opptatt av å være en idrettsklubb 
som i tillegg til å motivere og legge til rette for lek 
og fysisk aktivitet som er bra for barn og ungdoms 
helse, også formidler sunne kostholdsvaner, sa 
arrangementsansvarlig Kjell-Widar Olsen før 
turneringen.

Håndplukket av Norges Fotballforbund
– Vi har valgt ut Eidsvold Turn Fotball som en av 55 
ambassadørklubber i hele Norge som får arrangere 
Bendit Fotballcup. Der ønsker vi, i tillegg til selve 
fotballen, å sette fokus på at sunn og god mat og 
drikke bør ha sin naturlige plass der det drives fysisk 
aktivitet, sier Kjetil Siem, generalsekretær i Norges 
Fotballforbund. 
–Det er viktig å huske at det barna lærer i tidlig 
alder tar de med seg videre i livet. Fysisk aktivitet 
og et sunt kosthold hører naturlig sammen, og 
vi opplever at stadig flere arrangementer får en 
sunnere profil. Det inspirerer til gode matvaner, sier 
sponsorsjef i BAMA, Odd-Bjørn Hjelmeset. 
– Det viser at vi som arrangørklubb gjør mye 
riktig og at det vi gjør setter folk pris på, sier 
arrangørstaben til slutt.



Edvard – 6,5 år
Svar: – fordi man kan stoppe 
ballen med de J
Spørsmål: – hvorfor er det knotter 
under fotball sko?

Nilda –7 år

Svar: – f
ordi 

det 
er 

kuns
tgre

ss h
er J

Spørsmål: – hvorfor er det knotter 

under fotball sko?Geir Ole Gjerdingen
917 17 245
gog@eiendomsmegler1.no 

Ann Kristin Hoset
98 08 56 92
akh@eiendomsmegler1.no 

Vurderer du å selge bolig på Øvre Romerike? 
I midten av mai åpnet vi nytt kontor i Amfi Eidsvoll sammen 

med SpareBank 1. La oss ta oss av boligsalget mens 
du nyter sommeren. Vi tilbyr uforpliktende verdi-

vurdering i hele juni og juli!

God Sommer!

EiendomsMegler 1 avd. Eidsvoll
Amfi Eidsvoll
Gladbakkveien 1, 2070 Råholt
Tlf: 67 20 66 20

Barnemunn
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Maren – 9 år 

Svar: – A
t ma

n 

spille
r som

 et 
lag o

g 

hjelp
er hv

erand
re

Spørsmål: – hva er lagspill ?

Mina – 6,5 år
Svar: – For at man ikke får 

vondt når noen sparker
Spørsmål: – hvorfor har vi 

leggskinner på fotball

Kaisa – 4 årSvar: – Nei, da kan man 
bli kliss våt og da må 
man hjem å dusje

Spørsmål: – kan man spille 
fotball hvis det regner?

Ole – 6 år 
Svar: – Det er kanskje 
noen som spiller mot 
hverandre mens de på lag 
sentrer til hverandre
Spørsmål: – Hva er en fotball klubb

Tor – 7 årSvar: – Fordi at 
noen ikke skal 
ta den (ballen) og det blir urettferdig.

Spørsmål: – Hvorfor har man innkast?

Dennis –5 år Svar: – Sånn at de kan føle seg sammenSpørsmål: – Hva er en fotballklubb?

Johannes – 
Svar: – Nei, for da blir man 
bløt så bare i solvær og 

litt i skyggen
Spørsmål: – kan man spille fotball 

hvis det regner?

Erle – 7 år 
Svar: – fordi man 
skal bli bra til å løpe
Spørsmål: – hvorfor er det knotter under fotball sko?

Torleif – 7 år
Svar: – er at man skal sentre ballen til 
hverandre.
Spørsmål: – hva er lagspill?



VAREUTVALG • KVALITET • SERVICE • EGET VERKSTED
TLF.: 63 96 43 51 • EIDSVOLL SENTRUM

Åpningstider: Torsdag 18.14. Nattåpent fredag til 24.00
Lørdag til 18.14

Torsdag 12. – fredag 13. – lørdag 14. juni

Alle varer

÷20  /
også ved bestilling

Tlf. 63 96 43 51
Vormavegen 8 (Saga 2) 

2080 Eidsvoll 
Tlf: 400 02 890 

E-post: romerike@nordbolig.no

www.nordbolig.no

www.blink-hus.no

ENKLERE VEI FRA
BOLIGDRØM
TIL VIRKELIGHET

Vi har kommet til  
Romerike
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NORDBOLIG Romerike AS ble etablert høsten 2012, og satser for 
fullt som Blink Hus forhandler med Anne Sissel Sandum i 
spissen. Selskapet er en del av BEIAS-gruppen som i over 20 år 
har jobbet innenfor fag områdene bolig- og eiendomsutvikling, 
salg, boligproduksjon og elementproduksjon for boliger.

– Med Sandum sin erfaring som teknisk tegner og  selger i 
byggebransjen, og med Beias Gruppen sin kompetanse og 
kapital i ryggen skal selskapet gjøre seg bemerket som et 
positivt tilskudd til boligmarkedet i Øvre og Nedre Romerike 
forteller Oddvar  Haugen, konsernsjef i BEIAS Gruppen. I sum har 
konsernet ca 60 ansatte med bolig- og eiendoms utvikling som 
primærområder og solgte 128 bo enheter i 2013.

Satser på Romerike
Med over 20 års erfaring innen eiendom og boligutvikling på Hedmarken, er 
det ingen døgnflue som nå har etablert seg på Romerike.  

Hus og hytter
NORDBOLIG Romerike AS selger Blink hus og hytter til kunder i 
kommunene Eidsvoll, Nannestad, Ullens aker, Nes, Gjerdrum, 
Hurdal, Sørum, Aurskog Høland, Skedsmo, Gjerdrum, Fet, 
Enebakk, Rælingen, Rømskog og Lørenskog. I tillegg til boliger 
og hytter fra Blink hus katalogen vil vi også kunne tilby levering 
av andre egentegnede løsninger, alt fra råbygg til 
innflyttingsklar leveranse.

– Som kunde hos oss skal du føle 
deg trygg på at både du og din 
investering blir tatt hånd om på 
beste måte i alle deler av prosessen, 
forteller boligkonsulent Anne Sissel 
Sandum og fortsetter: – Både 
kundekontakten og selve boligpro-
duksjonen kvalitetssikres av gode 
rutiner som forvaltes av dyktige og 
erfarne medarbeidere. Dette er med 
på å sikre deg et godt fagmessig 

sluttprodukt som er levert helt i henhold til  kontrakten.

Førstehjemsbolig og ONV
I 2013 kom NORDBOLIG med to egne konsepter; 
 – Førstehjemsbolig og ONV-bolig.
– Førstehjemsbolig er en ny boligserie med arealeffektive og 
rimelige boliger for deg som ønsker mye hus for pengene. De 
fleste av boligene har alle funksjoner på hovedplanet, tilrettelagt 
for husbankfinansiering. På fire av seks husmodeller kan loftet 
innredes på et senere tidspunkt i takt med at behovet endrer 
seg. Her har du mulighet til å gjøre din boligdrøm virkelig ved å 
bygge trinn for trinn, tilpasset ditt tempo, sier Haugen og 
fortsetter: – ONV-boligene er utviklet av et prisbelønt dansk 
designteam. Teamet med arkitekter og designere har skapt et 
nytt og spen nende boligkonsept som selges i hele Skandinavia. 
Husene har en delikat, enkel og funksjonell stil fra innerst til 
ytterst. Alle rom er funksjonelle og fleksible, og du setter selv 
ditt personlige preg på hjemmet. Med dette konseptet ønsker vi 
å tilby et arkitekt- designet, moderne hus i det norske 
boligmarkedet. Dette er en unik mulighet for den moderne 
familien å bo i et veldesignet hus til en overkommelig pris.

Norges største
– Mens boligbransjen totalt sett hadde nedgangs tider i 2013, 
hadde Blink Hus en økning på antall solgte boliger på 19 
prosent og ble dermed Norges største boligleverandør. Dette er 
en posisjon kjeden har mål om å beholde, og vi i NORDBOLIG 
skal være med og bidra, forteller Sandum og legger til:  
Er du på jakt etter din drømmebolig? Eller kanskje hytte? Drøm 
deg gjerne bort blant våre mange flotte hus og hytter og ta 
kontakt med oss når du ønsker å gjøre drømmen til virkelighet.

Kontaktinformasjon:
NORDBOLIG Romerike holder til i Vormavegen 8/-Saga 2 på 
Eidsvoll. I løpet av 2015 vil det også bli åpnet kontor på 
Lillestrøm.

Mobil: 455 19 053 // 
E-post: anne.sissel@nordbolig.no



AURIS HYBRID fra 264 500,- PRIUS fra 283 000,- YARIS HYBRID fra 204 200,- PRIUS+ SEVEN fra 329 500,- AURIS HYBRID TOURING SPORTS fra 279 500,- PRIUS PLUG-IN fra 334 200,-. Inkl. frakt- lev. og reg. omk. 9 900,-. 
**Renten er subsidiert i tre år, for deretter å bli justert til normal salgsrente. Betinger minimum 35% kontantandel. Forbruk blandet kjøring, utslipp CO2 og NOx: AURIS HYBRID fra 0,38 l/mil, fra 87 g/km, fra 5,7 mg/km PRIUS 
fra 0,39 l/mil, 89 g/km, 5 mg/km YARIS HYBRID fra 0,35 l/mil, 79 g/km, 6 mg/km PRIUS+ SEVEN fra 0,41 l/mil, fra 96 g/km, fra 6 mg/km AURIS HYBRID TOURING SPORTS fra 0,38 l/mil, fra 85 g/km, fra 5 mg/km PRIUS PLUG-IN 
HYBRID fra 0,21 l/mil, fra 49 g/km, fra 0,9 mg/km. Avbildet modell kan ha ekstrautstyr. Vi tar forbehold om trykkfeil. 

Toyota hybrid
6 millioner eiere tar ikke feil
Våre mest fornøyde
kunder kjører hybrid

LILLESTRØM
Kjeller Vest 4, 2007 Kjeller
Telefon 64 83 28 00
www.toyotaromerike.no

JESSHEIM
Gystadparken, 2050 Jessheim
Telefon 63 94 22 00
www.toyotaromerike.no

EIDSVOLL
Vognvegen 27, 2072 Dal
Telefon 63 92 46 00
www.toyotaromerike.no

Toyota Romerike AS

Lave driftskostnader • Ingen “rekkeviddeangst” • Minimale utslipp • Selvladende

LÅN&LEIE
fastrente
1,95%
i 3 år**

I tråd med Toyotas fi losofi  “Always a better way”, jobber vi stadig med å forbedre oss. Våre hybrider 
representerer Toyotas nye formspråk hvor elegante linjer og lavt tyngdepunkt kombineres med et 
dynamisk grilldesign og LED-kjørelys. I tillegg byr bilene på alt det som har gjort Toyotas hybrid-
teknologi anerkjent og populær: Stillegående, lettkjørt og usedvanlig drivstoff økonomisk.

PULS-festivalen 2014

EIDSVOLL SENTRUM 12. - 13. - 14. - og 15. JUNI

PULS-festivalen
slår et slag for

grunnlovs-
bygda!

Se fullstendig program i EUB11. juni!

Lørdag er butikkene åpne til kl. 18.14
Gå ikke glipp av markedsgata! Wergelandsgate blir gjort 
om til gågate – mange salgsboder!

Kl. 09.00  Wergelandsfrokost 
på Bankplassen. Gratis for alle!
Underholdning med korps,
seniordans, Eidsvold Turn Gymnastikk
og Turn og mye mer..

Kl. 12.00 
Ordfører Einar Madsen presenterer «Årets Eidsvolling».

Kl. 12.15
Eidsvoll Ballettsenter

Kl. 15.00
Demokrati gjennom musikkens stemme.
Eidsvoll Kulturskoles elever inviterer til GRATIS 
konsert i Panorama. Konfransier Jan Gunnar Røise.
KUL MAT vil bli servert i pausen!

Markedsboder torsdag, fredag og lørdag.
Ta kontakt med Arvid Johansen tlf. 957 22 834

Kl. 18.14 Offisiell åpning 

l Lille Barolo/Sundet Næringssenter, 
 Vormaveien 28, Eidsvoll Sentrum v/Olaf Dønnum,  
 leder av Eidsvoll Sentrumsforening

l Tenorane Henrik Hundsnes, Aasmund Kaldestad
 og Mads Wighus, samt pianist Steffen Horn – tar  
 pulsen på sommeren.

Torsdag 12. JUNI

Tenorane kommer tilbake til Eidsvoll med sommerkonsert. 
Med seg har de den kritikerroste pianisten Steffen Horn, som 
bl.a. har vunnet Smetana Internasjonale Pianokonkurranse 
i Tsjekkia. Publikum får høre et variert program av klassiske 
perler, popsanger, musikalnummer og operaarier. Musikalske 
sprell med høy sjarmfaktor. Velkommen til en festkveld med 
sang, pianospill og kanskje litt dans!

Kl. 19.00
Minikonsert på Mamma Mia ved Tenorane

Kl. 19.30
Eidsvollmesterskap i QUIZ i Wergelandsteltet/Bank-
plassen Eidsvoll sentrum. Quizmaster: Petter Helgesen.

Kl. 20.00 
Konsert ved Tenorane og pianist Steffen Horn 
i Lille Barolo/Sundet Næringssenter, Vormaveien 28, 
Eidsvoll Sentrum

Fredag 13. JUNI

VIDAR BUSK & HIS TRUE BELIEVERS 
Billett ved inngang kr. 200,-  Aldersgrense 18 år.

Lørdag 14. JUNI

Søndag 15. JUNI
Kl. 18.00 ETF - SKEID på Myhrer

Kl. 19.00 Sommerkonsert i Eidsvoll Kirke ved 
Langset Blandede Kor. Gjesteartist Gaute Ormåsen.
Billett ved inngang kr. 250,-

VELKOMMEN!

l Årets festivalkunstner
 Linn Jensen Kankani 
 presenteres.

Kl. 18.00 Unge musikere i Eidsvoll Kirke.
Elever fra Eidsvoll Kulturskole fremfører Vivaldi og 
musikk av norske komponister. Gratis entre!

Kl. 19.00 Bankplassen åpnes opp for SOMMERFEST!

Nattåpne butikker til kl. 24.00!

FREDAG 13. JUNI 
Kl. 18.14  LIVE underholdning! 
Musikk med «VITO» og «Under Progress».

Sommerfest
på Bankplassen i Sundet

LØRDAG 14. JUNI 
Plassen åpnes kl. 19.00

Billetter: 
Forhåndssalg kr. 250,- l «Salg i døra» kr. 300,-
Aldersgrense 18 år.
Forhåndssalg av billetter: 
CUBUS Eidsvoll og Råholt Narvesen Eidsvoll

CHAM

Eidsvold Turn 
Fotball

Eidsvoll 
Kommune

EIDSVOLL - RÅHOLT
Eidsvoll 

Sentrumsforening

Spis fisk 
- bli frisk
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Kjapp & sunn
sommermat

#Tinassommer

heftemed 
oppskrifter

i butikken nå!
lasT ned 

“KiWi HusKelisTe”
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19 dager før han fylte 15 høsten 2006 debuterte 
Stian Ringstad på seniornivå for Eidsvold Turn.  
Nå er han en del av det norske landslaget.

Ringstad sa selv han følte seg god nok i midten av mai – dagen 
før Per-Mathias Høgmo tok ut troppen som skulle møte 
Frankrike i Paris og Russland på Ullevaal. 

22-åringens navn ble ikke lest opp neste dag, men etter 
5-1-seieren over Stabæk og forfall fra blant andre Per-Egil Flo ble 
Ringstad hentet inn i troppen.

- Det er fantastisk moro og stort å bli tatt ut. Det har vært et mål 
for meg, og det største man kan være med på. Et høydepunkt i 
hverdagen og veldig inspirerende, sier Ringstad til fotball.no. 

- Stian har gjennom sine kvaliteter i LSK bidratt til at laget har 
tatt nye steg i det offensive spillet. Han er dyktig relasjonelt, 
trygg og god med ball, og har gode ferdigheter. Det er en spiller 
i fin utvikling som vi har tatt inn for å se mer. Vi fulgte han i fjor 
og gjennom vinteren og en spiller vi har hatt i kikkerten lenge. 
Det er flere spennende venstrebacker i Norge nå og Stian er en 
av dem, sier Høgmo til NFFs nettside.

Nå er Ringstad etablert som Lillestrøms venstreback. At den 
meget sympatiske unggutten skulle ende opp i toppdivisjonen 
skjønte de fleste på Myhrer tidlig, men at det skulle være som 
forsvarsspiller er mer overraskende.

Vi skrur tiden tilbake til høsten 2006. Som 14-åring debuterer 
Ringstad på Turns rekruttlag i 4. divisjon i bortekampen mot 
Gjelleråsen. To uker senere, én dag før han fyller 15, scorer 
nesbuen sitt første mål for Turn-rekruttene. 

Eidsvold Turn-trener Vegard Hokstad ønsket å la Ringstad få 
sjansen i 2. divisjon på tampen av 2006-sesongen, men NFF 
sa nei da spilleren «kun» var 15 år. Debuten på nivå tre kom 
30. april 2007 borte mot Odd 2, og nesbuen var da den yngste 
spilleren noensinne i Turn-trøya. 

Det ble starten på en stor suksesshistorie. Ringstad etablerte seg 
etter hvert på Turns 2. divisjonslag, spilte 17 kamper allerede 
i 2007, preget etter hvert 2. divisjon og etablerte seg på G17-
landslaget. Lyn, som den gang var blant landets beste klubber, 
siklet tidlig etter Ringstad, men høsten 2008 ble han solgt til 
Lillestrøm.

5. april 2009 fikk Ringstad sine første minutter i Tippeligaen. Det 
ble sju seriekamper fra start den sesongen, men to brudd i høyre 
leggbein sommeren 2010 sørget for et halvt år på sidelinjen. 
Etter han kom tilbake har 22-åringen vært bankers på LSK-laget. 
Han scoret sitt første seriemål for «Fugla» borte mot Haugesund 
i mars og fulgte opp med en ny nettkjenning mot Odd i mai. 

Nå er hele Eidsvold Turn Fotball stolte av å ha fostret frem en ny 
landslagsspiller!

Klar for landslaget
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I skrivende stund er det fredag kveld og jeg sitter 
godt til rette i sofaen. Her kommer jeg til å bli 
sittende noen timer også.  Ja, fordi det er jo her 
jeg trives best – i sofaen. Festmåltidet i kveld er en 
deilig pizza, Pepsi Max samt popcorn.

Lite aner jeg om hva Prosjekt Aktiv vil bringe, men jeg vet 
det vil bli super tøft for en dame som meg. Jaggu, JEG 
skal bli aktiv.  JEG skal opp av sofaen.  Latter er nesten den 
eneste reaksjonen som kommer fra meg når jeg skriver 
disse linjene, men det er sant, helt sant, 

JEG SKAL OPP AV SOFAEN.
Vi skal i gang med Prosjekt Aktiv i løpet av kort tid. Det er 
mindre enn en uke til faktisk og når DU leser dette har jeg 
holdt det gående i 2 uker.

Hmm, hvor er jeg da tro? Det er nesten litt spen nende 
å tenke på. Det er fjernt å tenke på at jeg skal prioritere 
trening som nr. 1. Det sies at trening blant annet gir økt 
selvtillit og energi så det skal bli morsomt å finne ut om 
dette faktisk stemmer også i mitt tilfelle, for hva er det jeg 
da har ventet på? I alle år har jeg kun tenkt og snakket 
om trening og jeg har ikke hatt energi til å gjennomføre 
noe av det – tenkt om jeg nå kan få til noe av det. Jeg 
har hatt tusenvis av unnskyldninger år etter år. «Nei, jeg 
jobber 8-16 og så er det jo barna, lekser, middag og huset 
som må prioriteres og så er jeg så sliten at jeg «gølver» på 
sofaen………». Dette er ord jeg har brukt i 9 år nå.

Har du noen gang hørt en person som har aktivitet 
sentralt i livet sitt si det?

 Nei ikke jeg heller. De finner tid til trening de, de aktive 
altså, fordi de elsker naturen, vekter, spinning sykkelen og 
alt det der like mye som jeg ikke liker det.

I Prosjekt Aktiv så har jeg vært så heldig å få med meg de 
beste på laget.  Trimmen Fysioterapi og Treningssenter 
skal bistå min opptrening med personlig trening, fast 
trenings program og mye annet morsomt. Yvonne 
Solberg skal stå for treningen og programmet mitt.  
Yvonne er dama som er rake motsetningen av meg. Jeg er 
den pessimistiske og hun den positive. Alt er bare positivt 
alltid liksom, tror nesten ikke dama har evne til å bli sur en 
gang.  

I dag, på denne deilige og avslappende fredagen så klarer 
jeg fint å se for meg en treningsøkt med Yvonne. Jeg syter 
og klager over alt jeg ikke orker og alt jeg ikke kan og at 
jeg ikke klarer mer, og så hører jeg Yvonne i det fjerne med 
sin blide, positive og behagelige stemme si «Åh joda Tone, 
dette klarer du, kom igjen du har masse mer å gi….»  
og jammen har hun helt sikkert rett også.

Jeg skal bli aktiv med fantastiske mennesker i ryggen 
og jeg både gleder og gruer meg. Det er mange følelser 
på en gang kjenner jeg. Men en ting er sikkert, jeg kan 
med hånda på hjertet si at jeg elsker Yvonne og hennes 
personlighet, J sammen blir vi nok et fantastisk team.

Målet med Prosjekt Aktiv er å få både meg, og gjerne deg 
og enda flere aktive samtidig som bedrifter gir et bidrag 
som går til Eidsvold Turn Fotball. Vi vil ha fler aktive folk i 
Eidsvoll.  

Har du lyst til å følge med på Prosjekt Aktiv i sam arbeid 
med Trimmen Fysioterapi og Treningssenter eller har lyst 
til å komme i gang selv, eller kanskje du har lyst til å ha et 
eget prosjekt for deg selv, gå inn på www.etf-fotball.no 
eller kontakt Trimmen for mer info.  Min blogg vil ligge 
på hjemmesiden til Eidsvold Turn Fotball. Følg med for 
progresjon, frustrasjon, fortvilelse, glede og konkurranser.

Hilsen Tone 

Prosjekt Aktiv! Få med deg 
Turns fotballhøst!
Sesongen er godt i gang, men fortsatt gjenstår en rekke spennende kamper for alle våre lag. 
Og ikke glem; det er på høsten det hele skal avgjøres.
Her følger en oversikt over gjenstående kamper for klubbens to seniorlag på herresiden:

JUNI
15.06 14:00 4. divisjon Eidsvold Turn 2 – EIF Eidsvollhallen kunstgress
15.06 18:00 2. divisjon Eidsvold Turn – Skeid Myhrer
27.06 19:00 4. divisjon Eidsvold Turn 2 – Skedsmo 2 Eidsvollhallen kunstgress
28.06 16:00 2. divisjon Eidsvold Turn – Vålerenga 2 Myhrer
JULI
26.07 16:00 2. divisjon Eidsvold Turn – Lørenskog Myhrer
AUGUST
03.08 15:30 2. divisjon Eidsvold Turn – Harstad Myhrer
04.08 20:15 4. divisjon Eidsvold Turn 2 – AFSK Eidsvollhallen kunstgress
13.08 20:00 4. divisjon Eidsvold Turn 2 – Sørumsand Eidsvollhallen kunstgress
23.08 16:00 2. divisjon Eidsvold Turn – Moss Myhrer
SEPTEMBER
01.09 20:15 4. divisjon Eidsvold Turn 2 – Åkrene Eidsvollhallen kunstgress
07.09 13:00 2. divisjon Eidsvold Turn – Medkila Myhrer
14.09 15:00 4. divisjon Eidsvold Turn 2 – R&Å Eidsvollhallen kunstgress
21.09 17:00 2. divisjon Eidsvold Turn – Finnsnes Myhrer
28.09 15:00 4. divisjon Eidsvold Turn 2 – Kløfta Eidsvollhallen kunstgress
OKTOBER
04.10 16:00 2. divisjon Eidsvold Turn – Follo Myhrer
13.10 20:15 4. divisjon Eidsvold Turn 2 – Flisbyen Eidsvollhallen kunstgress
18.10 13:00 2. divisjon Eidsvold Turn – Mo Myhrer

Takk til alle våre samarbeidspartnere som er 
med og bidrar i 2014. Uten dere ville ikke 

klubben vært den samme.

Mer info om våre samarbeidspartnere finner du 
på våre nettsider www.etf-fotball.no
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Service, trygghet 
og kvalitet i snart 50 år!

www.aasen-bil.no

Aasen Bil AS ble etablert 1. november 1966. 
Vi har vært med siden Nissans (før Datsun) spede 
barndom i Norge. Mye har skjedd i tiden etter at
David Aasen startet opp i hagen på Jessheim. 

Nå som den gang er det familien Aasen som 
driver forretningen, og vi har utviklet oss i takt 
med kundenes behov.

Aasen Bil AS er en komplett bilforhandler som holder 
til på Minnesund.  Alle våre 22 ansatte er innstilt 
på å yte sitt beste for at kundene skal få den 
beste behandlingen og service.

l  Norges eldste Nissan-forhandler.
l  Øvre Romerikes største Citroën- 
 og Suzuki-forhandler.
l  En av Øvre Romerikes 
 største bruktbilhaller.
l Delelager og verksted.

VI TILBYR:
EU-kontroll, reparasjoner, 

oppretting og service for 

alle bilmerker


