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ORIENTEN

Gunnar og Jokern 
vant anbudet om 
matleveranse til 
Glommasvingen 
skole. Les mer om 
«navet» i grenda 
på side 22-23

Vi ønsker 
alle ei  
god jul og 
et godt 
nytt år!

- Moro å gå 
på ski! Side 16-17

Henrik Benterud Tveter

Erland fikk 
velfortjent 
pris
Side 15
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Støtt idretts- 
lagets arbeid 
med løyper i 
Trondsbu-
marka og 
baner på 
Dølisjøen 

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

Gi noen du kjenner et abonnement  
på Orienten i julegave!
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HVA SKJER’A?

Torsdager kl. 17.30 er det barneidrett, følg 
med på Facebook for detaljer. 
Søndag 5. januar kl. 11-15 er Trondsbu åpen 
for servering, og videre hver søndag framover 
så lenge veien opp er farbar. 
Søndag 12. januar kl. 12 er det Strikkekafé 
på Slåstad samfunnshus. Initiativtaker er 
Helene Behring for Slåstad samfunnshus. 
Tirsdag 14. januar kl. 18.30-19.30 (og hver 
tirsdag fram til påske) er det allidrett for barn i 
skolealder på Slåstad samfunnshus. 
Lørdag 18. januar fra kl. 13 er det Dølisjøen 
Isfestival med Amundløpet. 
Tirsdag 11. februar arrangeres  hodelykt-
rennet «Trondsbumarka by Night». 
Tirsdag 17. mars er det årsmøte i Slåstad 
idrettslag. 

Slåstadsæter skule ønsker seg klær og 
tekstiler for å få fylt opp i 2. etasje, slik at det 
kan være åpent der, når det blir miniloppis og 
antikkmesse til våren, skriver Kosi Kvisla til 
Orienten. Fint å vite det nå som vi vi likevel 
rydder og ordner til jul!  
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LEDEREN HAR ORDET

Vinteren er høysesong 
for Slåstad idrettslag

Skisesongen 2019-20 startet brått med 
masse nysnø allerede midt i november, og 
dugnadsmannskapene var raskt på plass 
for å lage skiløyper til skiglade odølinger. 
Bare en uke tidligere stilte over 20 ivrige 
arbeidere opp på dugnad i løypene for å få 
unna kvist og kvast, slik at løypene kan 
tas i bruk med relativt lite snø. Jeg er 
imponert over hvor mange som klarte å få 
til en dugnadsdag i Trondsbumarka! 
Tusen takk til alle! 

Isen på Dølisjøen har også lagt seg, og vi 
venter spent på noen kalde døgn slik at det 
blir trygt å ferdes på isen denne vinteren 
også. Dølisjøen Isfestival den 18. januar er 
Slåstad ILs store dag i vinterhalvåret, og vi 
håper at vi enda en gang klarer å fylle isen 
med odølinger og ivrige skøyteløpere fra nær 
og fjern. Jeg mener det er viktig for Slåstad 
at vi har slike arrangement. Folk kommer 
seg ut, og møtes på en arena med aktivitet og 
kultur – særlig de som er nye i bygda får 
anledning til å bli kjent med nabolaget. For 
idrettslaget er isfestivalen en viktig 
inntektskilde, og vi håper alle tar en full dag 
på Slåstadhella, og benytter tilbudene vi 
stiller opp med. 
Vedlikehold av skiløyper og naturskøyte-
baner er ikke billig. Det krever dyrt utstyr, 
og noe av utstyret blir fort slitt. Slåstad IL 
søker stadig sponsorer og andre stiftelser om 
penger for å kunne investere i nytt utstyr. Vi 
har nå tatt i bruk en ny sporsetter for 
snøscooter, som gjør det mulig å lage gode 
løyper på mindre snø, og hjelpe til ved større 
snøfall slik at prepareringen tar kortere tid 

før vi har alle løyper klare. Denne har vi fått 
penger til fra vår hovedsponsor Odal 
Sparebank – som har gitt kr 80.000,- til 
fordeling på flere prosjekter på Trondsbu. 
Sparebankstiftelsen Hedmark bidrar med  
kr 30.000,- til sporsetteren. 
Vi har også søkt midler til ny ATV for å 
erstatte den første maskinen vi kjøpte til å 
preparere på Dølisjøen med. Her har Prosjekt 
Skøyteglede gitt oss tilsagn på kr 100.000,-. 
Sparebanstiftelsen Hedmark har gitt  
kr 75.000,- og innsamling via vipps fra dere, 
har gitt om lag kr 8.000,- så langt. 
Det er som dere ser fullt mulig å skaffe 
større summer til investeringer, men disse 
midlene krever et innkjøp for å utbetales. Så 
for å skaffe penger til drift av dette utstyret – 
som igjen gir mye idrett og folkehelse er 
arrangementer og bidrag fra brukerne viktig. 
Skirenn på Trondsbu har vi ønsket å få på 
kalenderen igjen, men det har vært vanskelig 
å få arrangert det tradisjonsrike 
Trondsburennet de siste årene. Sist sesong 
arrangerte vi Volvo CUP for de yngste med 
stor suksess, selv om værgudene var mot oss. 
Denne vinteren blir Volvo CUP i Sør-Odal 
arrangert på Fjelltun, men vi vil prøve oss på 
et nytt arrangement i Trondsbumarka – 
hodelyktrennet «Trondsbumarka by Night» 
Det er planlagt til 11. februar. Følg med for 
detaljer og still opp – enten som deltaker 
eller for å få med deg stemningen! 
  
Med dette ønsker jeg alle God Jul og et 
Godt og Aktivt Nytt År! 

 
Tormod Aamodt, leder



SKIKARUSELL
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  AVSENDER:
  Slåstad idrettslag
  ORIENTEN
  2110 Slåstad

Du handler vel i nærbutikken?


