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Frogn kommune gratulerer DFI med 100 år og
takker for den betydelige innsatsen for idretten
som foreningen har bidratt med siden 1918. Som
kommunens klart største idrettslag har dere styrt
utfordringen et fler-idrettslag har med å gi et godt
sportslig tilbud i mange idretter. Gjennom klubbens mange aktiviteter har tusenvis av barn, ungdom og voksne fått lov til å delta på idrettens mestringer, oppleve samhold, kameratskap og sosial tilhørighet. Dugnadsarbeidet har vært til nytte for
fellesskapet og til glede for mange som har blitt
kjent med hverandre gjennom idretten.
Sett i et helhetsperspektiv har disse 100 årene med
idrett organisert gjennom det som er det nåværende DFI, bidratt til et absolutt sprekere Frogn.
Det takker vi for. Frogn kommune vil som før,
også i fremtiden legge godt til rette for idrettslig
aktivitet. Derfor vil Frogn kommune samarbeide
med DFI om å videreutvikle anlegg for de tilbud
som nåtidens og fremtidens idretter vil kreve.
Igjen – takk for det som dere har vært og er for
kommunens innbyggere.
Til lykke med jubileumsmarkeringen og lykke
til med fremtiden!

Odd Haktor Slåke
Ordfører i Frogn kommune

Redaktørens forord
På de neste sidene finner du historien om
Drøbak Idrætsforening stiftet 25. oktober 1918.
Senere Drøbak Idrettsforening med e, slått sammen
med fotballklubben, Frogn IL, og etter hvert Drøbak-Frogn IL. Det er historien om en klubb som
ble stiftet i et lokalsamfunn som slet med «dyrtid»
og arbeidsledighet etter virkningene av den brutale 1. verdenskrig der vi var nøytrale. Det vil si
rasjonering, lite og dårlige boliger, for få arbeidsplasser og et samfunn som slet med ettervirkningene av de store gode årene etter inntekter og
arbeidsplasser fra seilskutenes glanstid. Byen Drøbak skulle omstille seg, men det viste seg å være
vanskelig å leve av blant annet badegjester. Med et
sett av svært begrensede midler startet de opp, de
få som stiftet klubben i 1918. Stifterne hadde en
vanskelig oppgave, den løste de med friidrett, turn
og ski som de første bærebjelker. Fotballen kom
noen år senere.
Det har vært en spennende, lærerikt, arbeidskrevende og en stor utfordring å skrive historien. Det
er gjort fra mitt subjektive ståsted. Oppdraget har
vært å gjengi de faktiske forhold så godt det lar seg
gjøre, den undersøkende journalistikken var ikke
mitt oppdrag.
Mye annet enn det som er presentert, blant annet
i notisform, kunne vært tatt med og burde vært
tatt med. Noe kunne helt sikkert vært utelatt, men
gjennom intervjuer, artikler og mange små notiser har jeg etter beste evne forsøkt å gi et noenlunde bilde av klubben fra starten i 1918. Det finnes et begrenset materiale å forsyne seg av, det må
nødvendigvis bli litt tilfeldig. Artikler og notiser
viser det.
DFI har i dag en visjon om «Idrettsglede for alle»,
men det er også en klubb som i sin levetid har
hatt et sterkt innslag av konkurranseelementet,
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klubben favner både bredde og elite. Visjonen
oppfylles.
Det har vært avgjørende å kunne støtte seg på 100
årganger av Akershus Amtstidende, tidligere utgaver av DFI-Posten, gamle hefter, jubileumshefter, protokoller, notater, andre utgivelser og muntlige kilder. Det ligger i idrettens vesen at dagens
og fremtidens aktivitet er viktigere enn historien,
men historien bidrar til å skape identitet, tilhørighet og kultur.
Jeg takker for all hjelp. En stor takk til klubbens
ledelse som har stilt meg helt fritt i valg av saker,
form og prioriteringer. En spesiell takk til daglig leder i DFI, Stein Erik Halck, uten hans hjelp
og kunnskaper hadde ikke historien vært mulig å
skrive.
Navn er skrevet slik de er presentert i beretninger
og referater, av og til i ulike varianter slik de også
forekommer i artikler og referater. Det forekommer
feil. Noen rettelser er gjort, men det har av arbeidsmessige årsaker vært en nødvendighet å stole på
skriftlige kilder. Leseren får unnskylde alle feil.
Redaksjonen er avsluttet 16. september. Det betyr
at vi bare har fått med oss en del av 2018. Det var
viktig å bli ferdig til bursdagen 25. oktober.

Drøbak,
16. september 2018
DFI 1918 – 2018
Tom Ullsgård
Redaksjonell
ansvarlig

Jubileumshilsen fra Heidi Andresen

Leder av DFI Hovedstyret

Gratulerer DFI, gratulerer med
100-års jubileum. Gratulerer til
alle medlemmer, barn, ungdom,
voksne, trenere, tillitsvalgte og øvrig
støtteapparat, samt til alle andre frivillige som bidrar inn mot idrettslaget. Det er alle dere som gjør at DFI
fortsatt er en av de viktigste frivillige
organisasjonene i Frogn kommune.
Det er 100 år siden Drøbak Idrettsforening
(den gang het den Idrætsforening) ble stiftet
i 1918. I 1934 ble også Frogn IL etablert,
og lagene ble etablert i desember 1945, slått
sammen til det laget vi fortsatt har, DrøbakFrogn Idrettslag (DFI). 100 år er lang tid, og
laget har vært gjennom en stadig utvikling. I
Frogn og Drøbak var det ski og friidrett som
var mest av interesse i starten, men siden den
gang har stadig nye idretter kommet til, og
noen har forsvunnet. Trender og ønsker har
variert noe i årenes løp, og DFI har alltid hatt
et ønske om å følge med i samfunnsutviklingen, være inkluderende.
I 2018 består idrettslaget av hele 12 forskjellige særidrettsgrupper, i tillegg kommer Idrettens Grunnskole (IGF) for de aller yngste,
Aktiv på Dagtid, 67+, Seniortrim, Idrettsmerkeprøver, Folk i form og Blomstermila. Dette
viser en bredde av ulike aktiviteter, noe som
gir muligheter for mange til å finne noe de selv
ønsker å drive med. DFI er stolt av å ha 2500
medlemmer, og som idrettslag være en viktig
frivillig samfunnsaktør.
DFI er en viktig aktør for fremme av god
folkehelse, både fysisk og psykisk helse. Mange
av Frogns innbyggere har tilbragt mye av sin
fritid i DFI, og er således av de mange frivillige
som gjennom sitt arbeid for klubben, har hatt
stor betydning i arbeidet for barn og unges
oppvekstvilkår. På 100-års dagen går derfor
tankene nettopp tilbake i tid til alle dem som
har bidratt sterkt i klubbens arbeid i årenes
løp.
I mange år ble idrettslagets idrettsanlegg
omtalt som «en grushaug 50 meter bred og
98 meter lang». Denne «haugen» ble ved stor
dugnadsinnsats utviklet til Folkvangbanen, en
bane som gjennom mange år har gjort stor
nytte som idrettsanlegg. Først i 1954 sto Seierstenbanen ferdig, senere fulgte Frognhallen
i 1974. Både banen og hallen har blitt mye
brukt, men nye behov og fasiliteter har tvunget
seg frem. Vi i Frogn kommune er heldige, og
har nå fått et nytt flott anlegg på Seiersten
med en ny idrettsbane, og snart åpner en ny
idrettshall.
Det er ikke fritt for at de siste års byggeprosess
har vært krevende, men med et så stort antall
positive medlemmer, trenere og frivillig støtte-

Heidi Andresen
Leder av DFI Hovedstyret
apparat, har man klart å opprettholde aktivitetene i denne perioden. Men det er ikke fritt for
at DFI nå gleder seg til at også en ny idrettshall
og et nytt svømmeanlegg, Bølgen, snart åpner.
Alle forhold ligger til rette for en videre utvikling av DFI, og for at DFI fortsatt kan være en
viktig folkehelseaktør.
Flotte anlegg er ikke nok alene! Det som fortsatt er viktig er å opprettholde en god trivsel
i DFI, en god ivaretagelse og respekt for
medlemmene. Og til det trenger DFI, slik
man alltid har gjort, en god innsats av frivillige.
Frivillige som ønsker å skape gode oppvekstvilkår for barn og unge, og for å fremme gode
muligheter for livslang trening.
DFI 1918 – 2018

Takk til alle!
Gratulerer med 100-årsdagen!

Skytterne fra 1878
De første organiserte konkurranser i vårt
område var det skyttere og travsportens folk
som sto for, skytterne med lag fra 1878,
travsporten noen år senere, på veien fra Ås
mot Drøbak.

5

Idrettsglede med Gruppe 13
basert på frivillighet. Fotball er populært, og
fra årsberetningen for 2017 finner vi at det
har vært aktivitet med folk i Ridderrennet og
seks spillere på landsturnering i håndball. Året
2018 er ikke mindre aktivt.
Vivil-lekene
Vi har heller ikke glemt innsatsen i Vivil-lekene. Fotballspillerne fra DFI Gruppe 13 spilte
seks kamper på Nadderud stadion i nesten 30
graders varme. Spillerne kjempet som løver, og
noen hadde lært den berømte overstegsfinta.
Fra Amta har vi tidligere fått med oss at det
har vært deltagere i Ridderrennet. Rune Olsen
og Johs Bjerke gikk 10 km, Kristoffer Hove
og Henrik G. Gjertsen 20 km. En glimrende
prestasjon under tøffe forhold. Gode snøforhold og velpreparerte løyper på hjemmebane
gjorde at de var rustet til å møte utfordringen.
KJAPPE: Kristian i innerste bane var så kjapt ute i starten at fotografen bokstavelig talt bare så
hæla, det samme gjorde konkurrentene.

-Opprinnelsen til Gruppe 13 i DFI
var strengt tatt i nord i Norge, med
en samtale jeg hadde på Finnsnes
med et menneske som var opptatt
av idrett for mennesker med nedsatt
funksjonsevne.
Ordene kommer fra Ragnar Dahl. Han og en
kollega i Forsvaret, Peder Halgunset, hadde
ved samme anledning med seg flere utøvere
med nedsatt funksjonsevne på en virkelig
mannsdomsprøve i den nordligste delen av
landet vårt. Samtalen og rundturen i nord ble
starten på det som i dag er Gruppe 13. Ideen
var unnfanget og innfasingen i DFI gikk greit.
Ragnar sitter på tribunen i den syvende Frogniaden. Sammen ser vi på det som mere enn
noe annet dekker klubbens visjon om «Idrettsglede for alle», gjengitt i klubbens handlingsplan for de nærmeste år. Vi kan ikke finne
noen bedre start på historien om DFI fra 1918
til i dag enn å gi leseren et glimt fra Frogniaden, den syvende siden starten på Gruppe
13.
Vi lurer på navnet, det er noe spesielt?
–Et lyst hode fant ut at vi var gruppe nr. 13 i
klubben, og 13 det er et spesielt tall. Så enkelt
er det, forteller Ragnar. Det var Helge Bentzen
som ble den første leder av gruppa, godt kjent
fra sin virksomhet innen dagligvarer på Heer,
også kjent som svært idrettsinteressert. De
andre som satt i det første styret var Veronica Hove, Jannecke Wold og Jørn Pettersen.
Peder Halgunset ble den selvfølgelige trener.
På Sogsti skole. Arrangementet Frogniaden
var et mål. Visjonen var den samme den gang
som nå.
Vi sitter på tribunen og opplever idrettsgleden på banen. Ordfører Slåke har klart sin
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del av jobben, klippet snora. Vår sidemann
forteller oss at det snart skal være en fest i
gruppa. Innbydelser skal ikke være langt unna,
men akkurat nå er alle opptatt av hva de skal
prestere i neste øvelse. Noen er lette på foten
og løper som olja lyn etter at klarsignalet er
gitt. Andre er litt tyngre i bevegelsene, men
skal ta det igjen i andre øvelser enn sprinten.
Frogniaden er kommet for å bli, det er bare
noen få måneder til neste gang.

Vi henter visjonen fra årsberetningen for 2017:
«En langsiktig målsetning om integrering i andre
DFI-grupper er avhengig av våre medlemmer
og av deres forutsetninger. Og av holdningene i
de andre gruppene». Den sier det meste. Hovedmålet er å utvikle Gruppe 13, er målet uttrykt i
årsberetningen.

FULL FART: Det var full fart på sprinten, også for dem som måtte ha litt hjelp.
Visjonen
Visjonen er klar. «Likeverd og inkludering i
idretten for alle med spesielle behov – i Frogn
kommune». Stort enklere og klarere kan det
ikke sies. Fra siste årsberetning leser vi at det
var 38 medlemmer i 2017, et tall som nødvendigvis vil variere. Gruppa er i det store og hele
DFI 1918 – 2018

Storeslem
2017: Gruppe 13 tok storeslem i Vivillekene. Laget vant alle sine seks kamper og
fikk premien av selveste Jan Åge Fjørtoft.

…noen linjer fra livet i DFI 2018…
25. oktober er jubileumsdatoen,
2018 er ikke ferdig da vi avsluttet. Vi
har plukket litt tilfeldig fra året for å
gi et lite bilde av hva som har skjedd:
• Jubileumsgaven fra A-laget er at de klarer seg i 3. div. etter 3-1 over Ullern, den
andre gevinsten på rad. Oppsal leder med
58 poeng etter 23 omganger, DFI har 34
poeng på fjerdeplass.
• Årets mål for fotballjentene er opprykk.
Fire runder før slutt leder laget sin avdeling.
Laget trenes av Tom-Erik Sem.
• Fotballspillerne Philip Grønnern Ekeberg
(16) og Alwande Roaldsøy fikk mange lovord av den norske nederlandsproffen
Morten Thorsby etter en samling i Porsgrunn for 140 av landets mest lovende
fotballspillere.
• DFI J13/14 syverfotball: DFI slo Tistedalen
17-1 i toppkampen, gjestene hadde redusert
mannskap.
• Terje Dahls gutter i G17 taper 1-2 for
Bremnes i B-finalen i Norway Cup.
• Sommeren 2018 ble den første svømmeskolen i regi av DFI avviklet. Responsen var
stor, 25 barn meldte seg. Noen lærte å være
lenge under vann, andre å stupe. Svømmesporten i DFI er i sterk utvikling.
• Ressursgjengen rundt 2007-laget har fått
taket på å arrangere fotballcup, de skapte en
skikkelig fotballdag på Seiersten.
• Herrelaget til DFI klar for spill i 3. divisjon.
En del av oppladningen var 17-35 mot
1. divisjonslaget Herulf i 1. runde i cupen.
• I skrivende stund er G15 (2003) klar for
kvartfinalen i Adidas Cup. (Resten spilles
etter at vi har avsluttet vårt arbeid). Laget
har blitt kretsmestere to år på rad. DFI
(2002) vant i fjor den samme turneringen.
• 170 barn deltok på «Tines fotballskole» i
Drøbak. 40 flere enn i fjor. –«Skolesjefen»
fortalte til Amta at det var økende interesse
rundt fotballen.
• Kiwi fotballskoletidligere på sommeren gikk
90 deltagere.
• Det var Drøbak-lekene på Seiersten.
3-kamp, lengde høyde og 60 meter sto
på programmet. Det var utøvere fra DFI,
Vestby deltok.
• Turnhallen på Heer er en kjempesuksess,
turngruppa har vokst i løpet av året hallen
har stått der.
• Pernille og Tom Erik Seim fikk Frivillighetsprisen for sin utrettelige innsats for
jentefotballen i Frogn. Prisen ble overrakt
av ordfører Slåke som understreket at frivilligheten er noe av det viktigste limet i
lokalsamfunnet.
• Mange hundre elever med da det tradisjonelle Blomsterløpet gikk av stabelen.

• DFI G2000 til sluttspillet i Adidas Cup
etter å ha vunnet det innledende puljespillet. Gutta vant 8-1 over Nesodden, 2-0
over Nordhordland og 4-0 over Kattem.
• Frognhallen og Bølgen blir ikke åpnet før i
2019.
• Jenter 2002 i håndball til A-sluttspillet i
Dronninglund Cup etter å ha slått mange
utenlandske lag. To guttelag i G16 fikk
smak på det høye nivået. 16 nasjoner deltok i turneringen der DFi har tradisjon for
å være med. Denne gang stilte DFI med syv
lag. Hanna Strypet fra DFI fikk æren av å
åpne turneringen på vegne av mer enn 30
norske klubber.
• DFI Turn med et nytt tilbud for å nå nye
målgrupper. Med Martin Østgård som
instruktør blir det tilbudt parkour, en
bevegelsesidrett der man skal komme fra A
til B på den mest effektive måte.
• Håndballens gutter født 2002, kvalifiserte
seg til Bring-serien, det ypperste laget kan
delta her i landet. Slo trønderlaget Kolstad
i avgjørende kamp 25-17, vant 33-13 over
Toten og tapte 21-29 for Ros.
• I første halvår har det kostet DFI dobbelt så
mye å drifte kunstgressbanen på Seiersten
som på Måna. DFI ber kommunen skifte til
vannbåren varme slik som på Måna.
• Det skulle vært gøy, men slik ble det ikke
da herrelaget i håndball skulle serieåpne i
3.divisjon. Laget har gått rett fra 5. til 3.
divisjon. Motstander GØY HK dukket ikke
opp, det var ikke gøy.
• Må det være slutt?, skrev Amta i vinter. Skigruppa trengte penger til snøproduksjon i
løypenettet. Samtidig ble næringslivet oppfordret til å gi noen kroner.
• DFI skal fra nyttår tilby alt som er av barn
og ungdom i distriktet fra seks til 17 år et
ekstra fritidstilbud. Klubben skal tilby mye
fysisk aktivitet knyttet til fotball fem dager
i uken på Seiersten. For alle som ikke har

noen mulighet til å komme dit, blir det satt
opp buss(er). Daglig leder i fotballen Ken
Bampton, trener Teitur Thordarson og
Morten Andresen er sentrale i opplegget.
• Drøbak Sykkelklubb har hatt en fin sesong.
Klubben har hatt to ryttere på pallen i en
landeveiscup, langt over forventningene.
Det viktigste er å ha det gøy når de trener, og
sist men ikke minst være trygge trafikanter.
• Det er fullt, kunne Amta fortelle over hele
forsiden 19. september. Kristian Tangen
i svømmegruppen, relativt ny i klubben
kunne fortelle om fulle partier og 50
prosent økning fra tidligere til tross for lite
treningstid. Hovedtrener er Vadim
Forafonov. Fire ganger verdensmester og
11 ganger russisk mester og en fantastisk
instruktør.
• Friidrettsgruppa, i full aktivitet, hadde blant
annet 11 deltagere fra 7 til 14 år med i
Oppegård-lekene. En av dem som
plukket «pallplasseringer» var Emily Enals
(J14) med 2,40,44 på 800 meter, 3,72 i
lengde og 9,55 på 60 meter. Anniken Nordstrøm løp 100 meter på 14.35, klubbrekorden er 50 år gammel på 12,9.
• Høstferien bød på muligheter, aktiviteter i
Tropp & Turn.
• Skigruppa som startet barmarkstreningen
«59 grader Frogn» hadde mange med i ulike
utgaver av Birken dette året; Barnebirken,
Ungdomsbirken, Halvbirken, Birken
og Ultrabirken. Flere plasseringer blant de
beste.
• Styret i jubileumsåret ser det slik ut: Heidi
Andresen, leder, Roger Schäffer, nestleder,
Cecilie Paulsen, Teresa Storrud Visedo, Jørn
Beldring, Svein Aaser og Amund Djuve er
styremedlemmer, Hege Sneis, varamedlem.

JUBEL: Fotballjentene leder i skrivende stund sin avdeling og har opprykk som mål.
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Starten for idrett i 1883
Den første organiserte idretten i
Drøbak og Frogn skal ha funnet
sted rundt 1880-årene, sannsynligvis i 1883. Vår kilde er en artikkel i
Amta fra 1958, sannsynligvis skrevet av journalist Øivind B. Hansen.
Hansen var med å starte Drøbak Idrætsforening, i mange år klubbens formann, og
kunne historien om den lokale idretten fra a
til å. Det var i anledning at Drøbak og Frogn
Skytterlag feiret sine 75 år opplysningene kom
fram. Med andre ord ble skytterlaget stiftet
i 1883 med Karl Thoresen som formann.
Laget skal ha hatt standplass i åsen ved Lensmannsbråtan og skuddene skal ha blitt avfyrt
mot Fjøseråsen. Den første protokollen er fra
1904 og et årsmøte på Grand hotell. Kaptein
Erdmann ble formann med bankkasserer
Børsum, lensmann Næss, gullsmed Simonsen,
smed Christophersen og los Baltzersen som
styremedlemmer. Det var et stort engasjement rundt skyttersaken. Vi ønsket oss ut av
unionen med Sverige.
Sent ute
Frogn og Drøbak var sent ute selv om året
var 1883. Det vi i dag kjenner som Norges
Idrettsforbund ble stiftet mer enn 20 år tidligere. Den første organiserte stevnet i Follo
var avholdt i 1863 i Ås. Deltagelsen overgikk
de villeste fantasier og sprengte alle planlagte
rammer. I 1883 var Drøbak en liten by der
frikirkene begynte å klore seg fast. Drøbak
var også inne i sluttfasen av seilskutetiden selv
om familien Parr fremdeles hadde noen gode
år igjen. I sin tid var det 228 seilskuter regisJA: Kjøpmann Martin Skancke, leder av
«Direktionen» i banken, åpnet Bankløkka
for idretten.

1903: Bankløkka, en gang i tiden Husvig Eng, ble av kjøpmann Martin Skancke og banken stilt til
rådighet somlekeplass i 1901.
trert i byen. Amta levde sitt lille trange liv
som den hadde gjort siden 1874, på nippet til
konkurs, og en periode ute av ekteparet Thorbjørnsens eie.
Først i 1898
En kjent Drøbak-mann, Einar Wilhelmsen,
fortalte i et intervju med Amta i 1958 at
han var med på å stifte det som kan ha vært
det første ordentlige idrettslaget i Drøbak og
Frogn. Medlemstallet var 40, stort sett gutter
mellom 12 og 14 år. Einar Wilhelmsen har
fortalte at økonomien var en utfordring,
basarer var løsningen. Laget, som kan ha vært
en avansert gutteklubb, arrangerte søndagsturer til Solbergdammen og Skiphellebukta.
De skal også ha vært arrangert et landeveisløp
som startet hos Petter Tomter i Frogn og endte
på Bankløkka, eller Husvig Eng som det het i
gamle dager. Einar dro på sjøen og laget løste
seg opp.
Et annet tegn til et organisert idrettslag, er et
spor i form av et banner som DFI er i besittelse av. Det er fra 23. november 1897 med
følgende motto: «Fram Daa Frender I Fredelig Kapsteg».
Glimt først
Vi vet også at det var et hopprenn på Sagajordet i 1892, et hopprenn i Ottarsrudbakken
i 1895. En første utgave av Drøbak Idrætsforening skal ha blitt stiftet 24. november 1897.
Feiermester Nilsen skal ha blitt formann i
«Glimt». Klubben drev i begynnelsen bare
delvis med idrett, etter hvert kom seiling,
roing, landeveisløp, hopp, skøyter og skyting
ved siden av at foreningen drev sangkor og
guttemusikk. Med andre ord var det ingen
rendyrket idrettsklubb. Kvinner kunne ikke
bli medlem av foreningen, men de kunne få
lov til å være med på dans. Drøbak Sportsforening kom i 1903, den inkluderte tidligere
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nevnte Drøbak Idrætsklubb. Roing og seiling
sto på programmet. Klubben ble en parentes.
Vi skal heller ikke glemme foreningen for
turn, «alle idretters mor». Drøbak Turnforening ble stiftet i 1904 og «Drøbak friluftspil» ble også dannet like etter århundreskiftet,
borte ble den.
Bankløkka
Det ble spilt fotball på store og små løkker.
I reportasjen kan du se bilder av lag fra 1911
og 1913, laget fra 1911 har en helt spesiell
historie. For det første kan leseren se av
bildet at det var en gjeng der spillerne hadde
sixpence på hodet. Det var datidens moteplagg for menn. Kjært barn har mange navn,
et av dem er Drøbak Fotball Club. Klubben
hadde også skøyter på programmet. Spor
av klubben finner vi i historien om Follo
Sparebank, Follaug Sparebank, som den
het i 1913. Klubben hadde sendt et brev til
banken og ga uttrykk for et ønske om Bankløkka som treningsbane. De fikk et positivt
svar fra «Direktionen» (styret) med kjøpmann
Martin Skancke. Han var formann fra 18841915, egentlig mest interessert i travhester,
han hadde mange og dårlige. «Direktionen»
besluttet å gi det de kaller Drøbak Fotballklubb anledning til å benytte Bankløkka
inntil fire ganger pr. uke. Sannsynligvis er det
samme laget som i boken «Drøbak – bilder
fra en svunden tid» er Drøbak Sportsklubb
som ble stiftet nettopp i 1913. Det kan av
bildene se ut som 1911-laget var et seniorlag
mens laget fra 1913 var et juniorlag.
Stor dugnad
Bankløkka, en del av Parrløkken, ble av Follo
Sparebank (Follaug Sparebank) kjøpte fra en
kjøpmann og var byens sentrum ved festlige
anledninger, i hverdagen lekeplass for barn og
skoleungdom. Det var i 1901 at Bankløkka

Notiser
Travsport
1878/1883: Den første organiserte form for
idrettskonkurranser for folk i Drøbak, var det
travsportens folk som sto for (med unntak av
to skytterstevner i Ås på 1860-tallet). I 1878
ble det startet travkjøring for folk i Fron, Aas,
Nesodden og Vestby fra Aas station. Løpene
gikk på veien, strekningene var 700 og 1000
meter. Kjøpmann Martin Skancke i det som
nå er Avistegnernes Hus, hadde mange
travhester og var en ledende skikkelse. Det
er spor etter skytterne fra 1883, de skjøt på
Lensmannsbråtan mot Fjøser.

1911: Drøbak Fotball Club med det daværende moteplagget sixpence fotografert i nord med Bankløkka, stedets idrettsplass, leke- og festplass som bakgrunn. Bakerste rekke fra venstre: Victor Beck,
Magnus Hagen, Oskar Olsen (boden), Asbjørn Hansen, Arthur Andersen, Kolbjørn Anderseno Hans
Hansen. Midterste rekke: fra venstre: Johan Skjærlaget, Ragnvald Michelsen, Sigmund Hansen,
Hans Johansen (Måna), Norvald Nilsen og Ørnulf Brage Hansen. Forreste rekke fra venstre: Halfdan Johansen, NN, NN, Wiggo Thoresen, Andreas Furru Abrahamsen, Charles Andresen og Morten Hagen.

Støy
1901/1910: Bankløkka ble gitt fra Sparebanken
til byens barn, ikke alle i Drøbak satte pris på
det. Svært ofte ble barn nektet adgang, rett og
slett fordi naboene syntes det var støyende å ha
en idrettsbane midt i byen. Av og til ble politi
Mørk tilkalt for å jage vekk barna fra banen, ofte
fordi det var sent på kveld. Historien forteller
også at småtassene ikke tok så mye notis av den
lille politimannen, det skal bare ha vært om han
fikk hjelp av brannmester Hansen at han fikk
sendt barna hjem.
Skytterne
1907: Skytterlaget kunne dele ut medaljer etter
sin jubileumsskyting. Laget fylte 25 år, ble med
andre ord stiftet i 1882, andre årstallet er også
nevnt. Startpenger var 50 øre pr. skytter som
gikk tilbake i form av premier. Lensmann Næss,
et ivrig medlem. I 1907 ble også herr Bonsak
nr. 3, lensmann Næss nr. 4 og Jørg Jenssen
nr. 6 i et stevne i Ås. I årene som fulgte kunne
Amta stadig fortelle om gode resultater og stor
aktivitet blant skytterne fra Drøbak og Frogn.
Kappseilas
1907: Det var kappseilas gjennom Drøbak
Sportsforening. 30. juni 1907 arrangerte
foreningen en kappseilas fra Biologen
mot Skiphellebukta og tilbake. Det samme
gjentok seg noen uker senere, ingen lokale
på premielisten. Med avisreferatene som
bakgrunn, virket det som om virksomheten i
klubben avtok i årene som fulgte.

1913: Bildet er tatt etter at Drøbak Sportsklubb er stiftet, og laget er fotografert på Bankløkka. Legg
merke til at de har fått skikkelige drakter og det er målstenger på banen. Det var ikke tatt hensyn til
at apotekeren protesterte mot fotball på plassen fordi han fikk mange baller i sin velstelte hage. Spillerne er fra venstre: Rudolf Enge Larssen, Hans Frogndahl, Axel Hvistendahl (som satt i det første
styret i Drøbak Idrætforening i 1918), Hans Iversen, Ole Nilsen, Charles Andresen (ansatt i Amta),
Hugo Beck, Leif Gøersen, Norvald Nilsen, Hans Johansen og A. Abrahamsen.

ble stilt til rådighet av banken for barn og
ungdom, den ble en viktig tumleplass. I
1906 ble det gjort en omfattende dugnad på
banen, det sies at nærmere 100 mennesker,
femteparten av befolkningen, på en eller
annen måte deltok. Parken ble hovedbanen
fremfor Skrubben til banen Seiersten ble tatt
i bruk.
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Mange bakker
1910: Fra starten av 1900-tallet og utover var
området rundt Sagajordet som hoppsportens
Mekka i Drøbak og Frogn. Bakken i syd ble kalt
for «likkista», den mellomste med et lite stillas
av tre gikk gjennom det som senere ble JO-BU
med sine motorsager, forkynnervirksomhet,
næringsvirksomhet og leiligheter. Den tredje
hadde et ovarenn med start i den nåværende
Batteriveien. Det skal ha vært en evighet ned til
hoppkanten.
Det var i en av bakkene ved Sagajordet at
Drøbak Idrætsforening hadde sitt første
offisielle hopprenn vinteren 1919. Det finnes
et bilde fra 1907 som sannsynligvis er fra et
renn som ble arrangert av Oscarsborg siden
tilskuerne har uniform. Befal, kadetter og
soldater brukte bakkene flittig selv om de
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1918: Start i Avholdslokalet
Fredag 25. oktober 1918 var den
store dagen. Drøbak Idrætsforening så dagens lys i Avholdslokalet i Lindtruppen der det i dag er
leiligheter.
For å få greie på hva som skjedde denne
dagen, går vi til den beste kilden av alle,
Andreas Furu Abrahamsen. Han var den
første «formand» i klubben, og skal ha drevet sportsforretning syd for den daværende
«Postgården». Det tok en uke etter at Drøbak
Idrætsforening var stiftet, før folk i Drøbak
gjennom Akershus Amtstidendes lille leserkrets fikk vite hva som hadde skjedd.
Klubben med æ
Det var ingen revolusjon. Nok en klubb. Hvor
lenge holder den? Slik tror vi man tenkte.
Verdenskrigen hadde gitt folk bekymringer.
I tillegg til at Andreas Furu Abrahamsen ble
valgt til klubbens første formann, ble Amtas
Øivind B. Hansen ganske fort klubbens første oppmann, formelt valgt i 1920. «Formanden» var papirarbeideren, oppmannen, det vi
i dag ville kalt sportslig leder. Furu Abrahamsens innlegg i Amta fortalte at klubben med
et enstemmig vedtak skulle få navnet Drøbak
Idrætsforening (med æ), bokstaven e kom
senere. Kontigenten ble satt til seks kroner
året, den skulle betales halvårlig på forskudd.
Ikke alle i Drøbak hadde råd til en slik utskeielse. For alle som gikk på skolen var det billigere å være medlem, en krone pr. år. 25.
oktober valgte klubben et styre på fem medlemmer. «Formand: Andreas Furu Abrahamsen, viseformand: Tandberg-Olsen, opmand:
Først 2. november 1918 fortalte Furu Abrahamsen
i Akershus Amtstidende om at Drøbak
Idrætsforening var dannet.

1910: Avholdslokale i Lindtruppenøverst til høyre der Drøbak Idrætsforening ble dannet
25. oktober 1918.
Øivind B. Hansen, Anders Thor og Axel 6. desember 1919 er en historisk dato i klubHvistendahl. Utenfor styret: kasserer Wiggo bens historie, det var da de første turnpartiene
Thoresen, og Hagen var materialforvalter». startet i gymnastikksalen på Drøbak skole,
Årsmøtet vedtok også at man skulle hen- den første organiserte trening i klubben. Det
vende seg til en gravør for å få laget et klubb- første hopprennet ble avviklet i januar 1919,
merke, og Furu Abrahamsen skrev i lokala- to uker senere et kombinert renn med start
visen at neste møte var på Skrubben (på vei for langrennet startet på Nordre Belsjø. Det
mot Elle red.anm.) søndag 10. november. Da er grunn til å tro at det var i 1924 klubben
skulle medlemmene og andre interesserte ori- arrangerte det første langrennet som hadde
enteres om den nye klubben.
start på Drøbak torg.
Etterlengtet
Øivind B. Hansen, journalist i Amta, kunne
i en «hale» til innlegget fra Furu Abrahamsen fortelle at Drøbak hadde fått en etterlengtet forening, spesielt blant den sportselskende
ungdommen. Han skrev at tilslutningen
blant ungdom og eldre hadde vært stor i uken
som foreningen hadde eksistert. På kort tid
hadde foreningen fått 75 medlemmer.
På Skrubben
Øivind B. Hansen, senere formann og æresmedlem, kunne i Amta 2. november 1918
fortelle litt om hvorfor man dannet en idrettsklubb. Han skrev at først og fremst Furu
Abrahamsen, Tandberg Olsen og Hans Erichsen hadde lagt et grunnlag på Skrubben. Hjertesukket i den fattige bykommunen Drøbak var lokalitetene. Hansen mente at det var
nødvendig med gymnastikklokale av hensyn
til turnøvelsene på vinteren. Troen på at det
skulle ordne seg var stor. Ski, turn og friidrett
var de selvfølgelige idretter. Løypene ved Belsjø, bakken ved Sagajordet og Bankløkka som
banken hadde «lånt ut» til barnas lek, ble tatt i
bruk. Skrubben fikk etter hvert mindre betydning på grunn av avstanden til Drøbak. Den
populære fotballen måtte man droppe. Kvinnene fikk noe turnundervisning, men var
etter hvert stort sett kaffekokere og dansepartnere. Det hadde ingen ingen status før kvinnegruppen ble dannet i 1934.
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Æresmedlem
Utstyr var en utfordring. En mann bidro
sterkt, grosserer Hans Erichsen (1898-1942).
Han skal også ha blitt utnevnt som det første æresmedlem i DIF. Erichsen hadde suksess som produsent av sykler og sykkeldeler, etter hvert også lengdeløpsskøyta «Oscars
Mathisen». Han drev i det daværende Kristiania, ved Youngstorget. Hvilken tilknytning
han hadde til DIF er ukjent, det kan ha vært
som leverandør til Furu Abrahamsen. Hans
gaver i form av spyd, annet friidrettsutstyr og
baller til fotballklubben skal ha vært avgjørende i starten.

Bankløkka til barn
I 1901 ble Bankløkka gitt til byens barn av
Sparebanken. Ikke alle satt pris på det, ofte
ble barn nektet adgang fordi mange av byen
borgere ikke ønsket en idrettsbane midt i
byen. Svært ofte ble pol’ti Mørk tilkalt for å
jage barna.

Troll(dals)bakken i 40 år
Trolldalsbakken, senere kalt Trollbakken, hadde hoppere i aktivitet
fra 1924, men det var først i 1927
den skal ha blitt en ordentlig skibakke med stillas.
Bakken ble en erstatning for bakken(e) ved
Sagajordet og andre mindre bakker i Drøbak
og Frogn. I hvert fall for alle gutta som hadde
mot til å hoppe over 40 meter. Den nystartede Drøbak Idrætsforening hadde hoppentusiaster som fant Kolstadåsen. En av klubbens
stiftere og senere formann, Øivind B. Hansen,
har fortalt om hvordan åsens trollklledte sider
veltet ned i Trolldalen. Odalsbekken gikk som
en sving ved sletta. Området egnet seg ikke for
en hoppbakke, men nærmest ba om det, sa de
som fant det.
Grunneierne Nils Lomsdalen på Kolstad
og Nielsen på Skorkeberg lot seg begeistre.
Klubben samlet inn 125 kroner, sprenging og
uthenting av masse måtte til før bakken var
klar. Det ble hoppet allerede i 1924, men det
var først i 1927 den fremsto slik den var tenkt
fra starten av. I 1924 hoppet Hans Klynderud
langt, og 1926, i en bakke uten stillas ble
det 36 meter. I slutten av 1930-årene strakk
Trygve Gundersen seg til 45 meter. Trygve,
noen minutter rekordholder i Holmenkollen
og hoppkonge i Follo, skal ha stoppet på 53,5
meter i et renn der det ble gitt for stort fart.
Halvparten av deltagerne falt.
Eldorado
Bakken var den som alle gutta i og utenfor
Frogn drømte om å hoppe i. Det var storbakken. I Frogn lå småbakkene Ermesjø og Smedbøl (lå i Ås og raste stadig vekk ned), og de tre
Sagabakkene ble brukt til guttehopprenn. Trolldalsbakken/Trollbakken med det stupbratte
unnarennet og den brå overgangen fikk sin sorti
da vedlikeholdet ble for krevende. Grunneiere
ville ha tilbake området som bare var på lån.
Ingeborg, den gang Andresen, var «kaffekoker»
og dugnadsarbeider under byggingen. Senere
skrev hun et notat om et møte i Trolldalen
da bakken skulle finne sin plassering. Skogeierne Nielsen og Lomsdalen møtte DIF representert med tre av brødrene Hansen i Amta,
Ørnulf, Sigmund og Øyvind (formann 19201924, og 1925-1928), samt Olaf og Georg
Næss. På plass var også de to brødre Andresen,
Erik Haagensen, Johan Groth (formann 19281935), Rolf Huseby, Kolbjørn Fredriksen og
24 år gamle Ingeborg som eneste kvinne. Der
og da ble bakken plassert.
Tok tre år
I notatet forteller hun at en fast gjeng møttes
til dugnad hver søndag; Øivind B. Hansen,
John Andresen, Thorvald Andresen, Arthur
Jacobsen, Kolbjørn Fredriksen, Bredo Stene
og unge Ingeborg. Det var også mange som
var innom flere søndager, hundrevis av hender hadde nok arbeid. Hun kunne fortelle

Notiser
hadde egen bakke på sydlige Kaholmen.
Trolldalsbakken, Ermesjøbakken ved
Kykkelsrudåsen, Smedbølbakken (som lå i
Ås) samt en bakke ved Ottarsrud, var andre
muligheter for å drive hoppsport. Likeledes
Isakbakken der hvor Rema 1000 og Kiwi
ligger på Ullerud i dag. Det var også en liten
hoppbakke i Gulliksbakken. Trolldalsbakken
(senere fikk den navnet Trollbakken) ble innviet
flere ganger fra 1924 til den fikk stillas noen år
senere. Det var var selve giganten. Etter hvert
kom også Holterkollen. Den lå omtrent der
boligene i Bringebærlia ligger i dag. Den siste
resultatlisten fra Holterkollen er fra slutten av
1978, et renn med over 200 hoppere. Det siste
var bakkene på Mellom-Dal og Nordre Belsjø.

STOR: Hoppbakken i Trolldalen og rennene
trakk til seg store tilskuermasser, men ble etter
hvert vanskelig å vedlikeholde, i 1965 ble den
revet.
om samholdet rundt matpakken, kaffen og
kakaoen.
Etter hvert ble bakken utdatert og vanskelig å
vedlikeholde, men for aktive før krigen var den
en drøm. På dugnaden var den etter hvert så
kjente båtbygger Kolbjørn Fredriksen god å ha
med. Han var praktisk anlagt. Det samme var
en våpensmed på «Borgen».
Må rives
I 1965 hadde bakken for lengst blitt historie.
Den langt mindre enn Holterkollen, med
Erling Rimeslåttens bakkerekord på 33 meter,
var blitt hoppernes arena. Skigruppa i DFI
fikk en henstilling av eierne fremført av Gert
Veiteberg om å rive bakken. – Vi startet rive
22. desember i 12 minusgrader, en uke senere
i 24 minus klokken 11.25 helt nøyaktig var
det slutt, står det i Ingeborg sitt notat. Hun,
ektemannen Kolbjørn og en tredjemann rev
bakken de bygde 36 år tidligere.
Korpsdebut
En morsom historie, litt på siden av historien
om bakken, er historien om Drøbak Musikkorps som i år fyller 80 år og bakken. I 1938
bestemte formannskapet at byen skulle få et
musikkorps. Tre politikere fikk oppgaven med
å få det i gang. Det klarte de, og da Drøbak
Idrettsforening arrangerte et landsrenn i 1939
hadde korpset sin debut. At de ennå ikke
hadde fått uniformer la ingen demper på tilskuernes opplevelser, dem skal det ha vært
1000 av.

Stor fest
1919: Drøbak Idrætsforening, slik det ble
skrevet i starten, forkortet DIF, hadde et
medlemsmøte der man bestemte seg for å
arrangere en fest på Britannia med adgang
for alle. Målet var å få noen hardt tiltrengte
kroner i kassen. På det samme møtet
ble forretningsfører og Arbeiderpartiets
ordførerkandidat ved flere lokalvalg, Carl
Simonsen, turninstruktør. En rekke andre ble
forespurt men hadde takket nei.
Druknet
1906: En av årsakene til at Bankløkka ble
viktig som skøytebane, var at byen hadde
opplevd at et barn hadde druknet i et tjern.
Tidlig på 1900-tallet hadde tre barn druknet
mens de gikk på skøyter på den tynne isen på
en dam ved Elle. Ulykken skapte en forståelse
for at byen måtte skaffe sikker skøyteis.
Einar W.
1897-1901: En av dem som er nevnt helt
spesielt i blant annet heftet om «DFI 50 år
1918-1968», er Einar Wilhelmsen, kjent
skikkelse for mange i Drøbak. Ved å gå
gjennom gamle protokoller går det frem at
Einar selv var en aktiv idrettsmann, men
trekkes først og fremst frem fordi han sørget
for at det ble kjøpt inn drakter, materiell, skaffet
penger og sto bak mange konkurranser, Einar
skapte interesse for idrett rundt 1900-tallet,
Den lille klubben han tok initiativet til ble ikke
gammel. Årsaken var at Einar selv dro til sjøs.
Turnøvelser
1918: Fra annonse i lokalavisen 12. desember
1918: «Turnøvelser avholdes den 13de ds i
gymnastikksalen fra 8 til 9 e.m. De bestilte
turnsko kan avhentes hos skomaker Nielsen
samme dag. Bestyrelsen». Omtrent samme dag
kunne fhv. skibsfører G.P. Samuelsen og hustru
Augusta feire gullbryllup. De fikk 12 barn og 20
barnebarn. Når vi nevner navnet er det fordi han
var en av de siste gjenlevende seiskuteskippere
i Drøbak og måtte til sjøs som ung gutt. Det var
i etterkant av seilskutetidens problemer i Drøbak
at klubben ble stiftet.

DIF arrangerte en fest på Britannia i
1919 for å skaffe penger i kassa.
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1918-1927: Turn, ski og friidrett
Etter at Drøbak Idrætsforening ble
stiftet i 1918 kom hverdagen med
stor entusiasme, «dyrtid», lite penger og få tillitsmenn. Den populære
fotballen, det fikk man ikke lov å
spille.
Lagets «formand», Andreas Furu Abrahamsen,
kunne allerede i slutten av november fortelle at
turnerne skulle begynne sine øvelser i gymnastikklokalet under forutsetning av skolestyrets samtykke. Den kom. Han poengterte
at foreningen både var for menn, kvinner og
ungdom, men det kom litt overraskende på
styret at et par av stedets unge kvinner presset
på for å få et eget turnparti. Det var turn både
for «ældre herrer», kvinner og en «barnetrupp». Ørnulf Hansen i Amta og brødrene
Andresen spilte viktige roller for å få med turndamene. C. Faye Petersen var en annen viktig
medspiller, han ble senere æresmedlem. Det
gjorde også grossist Hans Erichsen fra Oslo,
som forsynte klubben med mye av utstyret.
Skyttere
Det kom overraskende på styret at Drøbak
og omegn skytterlag ønsket at de skulle
danne et salongskytterlag, men salongskyting i klubben ble det aldri. Også Atletforbundet viste stor interesse, og mesterbokseren
Georg Brustad skulle stilles til rådighet som
instruktør. Bryterne meldte seg også på, en
lokal skofabrikant, Nielsen, skulle instruere,
men noen videre virksomhet ble det ikke.
Derimot kunne foreningen dra nytte av kvalifiserte folk som instruktører fra underoffiserskolen på Oscarsborg. Helt uten dramatikk
foregikk ikke all sonderinger. Formann Furu
Abrahamsen måtte i 1919 be styret om tillitsvotum, det stoppet med en advarsel om at han
ikke måtte være egenrådig i sine sonderinger.
SENTRAL: Øivind Hansen, journalist i Akershus
Amtstidende, var sentral i DIF helt fra starten av.

Apotekerens nei
Fotball ville vært naturlig for den nye foreningen, men det ble et nei. Furu Abrahamsen
måtte 23. november begrunne dette i
lokalavisen:
«Med hensyn til fri idæt blir det neppe noen
rationel trening før til varen, og vi haaper at faa
igjen banpladsen, da den er vel skikket i det øiemed. Selvfølgelig vil det ikke bli tale om at drive
nogen fotballsport før vi faar oss en ny bane. Vi
vet jo fra før at hr. apotekeren er en avgjort motstander av alt som heter «ball i haven», vilket
ingen bebreider ham for».
Det var apotekeren med sin flotte hage som
stoppet det utbredte ønsket om at den nye
klubben skulle ha fotball på programmet
Kvinnene med
I norsk idrett spilte ikke kvinnene noen nevneverdig rolle i 1920-årene. Drøbak Idrætsforening var heller ingen forkjemper for noen
endring. Men, helt fraværende var de ikke.
Ingeborg Fredriksen kunne i 1984, da kvinnegruppen var 50 år, levere klubben et notat som
fortalte noe annet. I 1920 kom hun tilbake
til Drøbak fra sin jobb som barnepike i Oslo.
Hun skrev at i hennes barneår i Drøbak (og
Frogn) var «Skrubben» i syd i Drøbak den
store lekeplassen. Nå, i 1920, sørget brødrene
John og Thorvald Andresen for at kvinnene
fikk trene i gymsalen i Drøbak skole med
bom og andre apparater. Riktignok måtte de
vente til etter at gutta var ferdige, og forutsetningen var at de vasket salen etterpå, men
treningen var gratis. Det var en fast gjeng med
jenter, blant annet Harriet og Lussi Sundby.
Etter hvert overtok kaptein Faye Pettersen
treningen, deretter løytnant Dahlberg. Noen
langvarig deltagelse fra kvinnene ble det ikke
av en eller annen grunn.
Ny merkedag
En ny merkedag for idretten i Drøbak var
3. august 1920. Det var datoen for stiftelsen
av Drøbak Ballklubb med Charles Andresen
som formann og Arne Samuelsen som viceformann. Den siste skulle bli en fotballens høvding i Drøbak. 29. august 1920 spilte de sin
første kamp mot Kameraterna fra Kristiania.
Det ble seier 15-1. i 1922 ble Seiersten tatt i
bruk, etter hvert kom det også en garderobehytte. De to klubbene hadde et godt forhold,
og det var helt naturlig at de etter en ikke så
alt for lang prosess slo seg sammen til Drøbak
Idrettsforening 13. oktober 1928. Allerede i
1924 hadde de hatt en felles basar som ga 450
kroner som de to klubbene delte.
Trolldalsbakken
I 1923 så Drøbak Idrætsforening etter mulighetene for å komplettere de mange små bakkene med en stor. Det var entusiasme og lånt
grunn fra Nielsen på Nordre Skorkeberg og
Niels Lomsdalen på Kolstad som gjorde Trolldalsbakken mulig, senere kalt Trollbakken.
Det er motstridende opplysninger om året for
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1920: Ved det vi i dag kaller Sagajordet (egentlig Løkka) var det tre hoppbakker, bildet er fra
et renn i 1920, året etter DIF arrangerte sitt
første renn i bakken.
åpningen av bakken, men vi tror den åpnet
i etapper fra 1924 til 1927 da stillaset kom.
Ingeborg Andresen (senere Fredriksen) har i et
notat DFI er i besittelse av, skrevet at bakken
var ferdig i 1927, det samme står i Akershus
Amtstidende. Imidlertid er det omtalt et klubbrenn i bakken i 1924. Lokalhistorikeren og
idrettsmannen Thorstein Aamodt har skrevet
at det var 12. februar 1926 DIF kunne holde
klubbrenn i bakken, at det var et kretsrenn 7.
mars der det ble satt en bakkerekord på 35
meter. Bakken var i mange tiår det man hadde
forestilt seg, en storbakke av stor betydning for
idretten i Drøbak, Frogn og resten av Follo.
Historiske
Om man skal trekke frem aktive fra de første
årene, kan vi jo bruke navn fra klubbens første
skirenn 25.januar 1919. Kombinert over 20
aar: 1. Reidar Næss, D.I. F. 2. Even Vengshoel,
D.I.F. Under 20 aar: 1. Harry Theien, D.I. F.
16-20 aar: 1. Just Eide, D.I.F. Det ble arrangert en rekke langrenn med start og innkomst
på torget i Drøbak. Praktisk for arrangøren og
mye folk kom for å se på.
Det varte og rakk før friidretten kunne ha sitt
stevne. Det ble arrangert 10. august 1919 med
svært få deltagere. Årsaken var stevnekollisjon
med Hølen. Stevnet gikk på Bankløkka med
premieutdeling i Avholdslokalet. Av resultatene kan vi nevne at Fanevold vant kule
og diskos med 12 meter og 31,26, og Even
Vengshoel vant 1500 meter på 4,51 og 5000
meter på 16,47, mens vinnerne av 100 meter
løp på 12,5, en herre ved navn Sørlie hopper
1,55 i høyde, alle var fra egen klubb. Det var
i friidrett klubben hadde sin største styrke fra
1918 til 1927.

Notiser

HOVEDPUNKTER:
• Drøbak Idrætsforening
ble stiftet i
Avholdslokalet 25.
oktober 1918.

Første renn
1919: Det første organiserte klubbrenn i
Drøbak Idrætsforening foregikk 25. januar
1919. 14 dager senere arrangerte klubben
sitt første skirenn utover klubbnivået i bakken
ved Sagajordet. Reidar Næss vant kombinert
klasse 1, Just Elle vant 16-20 år og Harry
Theien vant klassen under 16 år. Damenes
pokal gikk til Viggo Mack, premieutdelingen
var på Britannia. Even Vengshoel som ble OLdeltager i terrengløp i 1920, ble nr. 2 i klasse
1. Startkontigent for løpere over 20 år var tre
kroner, for 16-20 år to kroner og alle under
denne alderen betalt et enslig kronestykke.
Påmeldingen var til Drøbak Cykkelforretning
eller direkte til klubben.

• Det første offisielle
skirennet i den
nystartede klubben var
hopprennet
25. januar 1919.
• DIF arrangerer langrenn,
blant annet i 1924 med
start fra Drøbak torg.
• Trolldalsbakken bygges
og blir et samlingspunkt
og storbakke for hele
Follo.

Even vant
1919: Drøbak Idrettsforening arrangerte
friidrettsstevne der Even Vengshoel vant 5000
meter landevei på 18,36. 19 sekunder etter
fulgte Thv. Andresen, senere en kjent skikkelse
i klubben. Funevold gjorde 11 meter i kule og
43,65 i spyd. I et senere stevne vant Vengshoel
1500 meter på 4,51,7, Kaare Hansen vant 5000
meter i kl. B. Even hadde tidlig stukket seg
ut som en allsidig idrettsmann, blant annet
vant han på vinteren 1919 et langrenn over
11 km på Engene, og tok med seg seieren i
kombinert. Ved samme anledning ble Harry
Theien nr. 11 i klassen under 16 år.

• I 1920 fikk Drøbak sin
første OL-deltager fra
en lokal klubb. Even
Vengshoel deltok i OL i
terrengløp i 1920, men
brøt.
• Drøbak Ballklubb ble
stiftet 3. mai 1920.
• I 1922 ble på Seiersten
tatt i bruk

TORGET: Bildet er fra 1924, det ble arrangert et langrenn med
start fra Drøbak torg.

TROLLDALSBAKKEN: Strengt tatt passet ikke området, men etter en omfattende dugnad over
flere år ble Trolldalsbakkenen storbakke. Til venstre Ingeborg Andresen, senere Fredriksen.
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Ballklubben
1920: 3. august 1920 ble det skrevet
idrettshistorie i Drøbak og Frogn. «Drøbak
Ballklubb» ble stiftet med J. Solberg som
formann og Charles Andresen som vicefomann,
som det het den gang. Den første fotballkampen
ble spilt 29. august mot Kameratene fra
Kristiania, gutta fra Drøbak vant 15-1.
I «Love for Drøbak Ballklubb» som ble trykket
opp samme høst, het det at «Klubbens formaal
er; gjennem dyrkning av fotballsport og ved
fremme av kameratskap, at søke at utvikle en
sund aand i et sundt legeme».
Medlem: Klubben ble medlem av Norges
Fotballforbund og Norges Landsforbund
for Idræt. Medlemsskap i fire kategorier: 1.
Æresmedlemmer. 2. Aktive: Seniorer er over
17 år, juniorer mellom 15 og 17 år og gutter
er under 15 år. Alle som var under 16 år var
uten stemmerett, passive medlemmer som ikke
betalte kontingent kunne ikke stemme eller
motta tillitsverv på årsmøter.
Søknad: Den enkelte måtte søke for å bli
medlem av Drøbak Ballklubb. Kravet var at to
medlemmer anbefalte søknaden. Det måtte
betales fire kroner på forskudd, de som var
under 15 år slapp med tre kroner. Om lovene
ble overtrådt kunne styret ilegge det enkelte
en bot på 10 kroner, det samme styret kunne
også ekskludere medlemmer, dog hadde man
generalforsamlingen som appellinstans. Skulle
et medlem melde seg ut, måtte det skje skriftlig
til kassereren, men kontigent for det nærmeste
kvartal måtte betales.
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1928-1937: Fotballgull, hopp og kvinnegruppe
I årene fra 1928 til 1937 var det
tre forhold som satte preg på klubben. Fellesskapet med Drøbak Ballklubb som ga det første mesterskapet i fotball, Trolldalsbakken og en
kvinnegruppe.
Vinteren 1928 var det tre renn i Troll(dals)
bakken pluss et treningsrenn. Bakkerekorden
ble flyttet til 39,5 meter og treningen blant
de lokale hopperne ble mer systematisk. Det
var innendørstrening utenfor sesongen og
trening to ganger i uken i sesongen. Hoppinteressen eksploderte. Blant annet ble det arrangert et stort renn i Trolldalsbakken i 1931 med
over 100 deltagere. Premieutdelingen var på
Britannia.
Om det var talent eller systematisk trening
vites ikke, men i hvert fall fikk klubben sitt

Det hører med til historien at Bjarne Bakken
kunne gi det som senere ble en felles klubb,
det første kretsmesterskapet for senior i langrenn. I 1932 og 1933 vant han 17 kilometer i
Follo Skikrets.
Mester-Peder
Drøbak Idrettsforening fikk også sin første
mester i friidrett, Peder Baltzerzen sørget for
det i 1928 med et kulestøt på 12,50. Med
resultatet ble han også den første i DIF som
satte kretsrekord i friidrett. Follo friidrettskrets
ble stiftet i 1926 med Ragnvald Karlstad fra
Hølen som formann.
Gulldryss
Tidlig i 1928 kom det et varsel om at ikke
alt var som det skal være i Drøbak Ballklubb.
Klubben skulle delta i 1. runde i NM men
klarte ikke å stille lag. Derimot ble klubben
kretsmestere for Follo i juniorklassen. En

1935,1936 og 1937. I gutteklassen ble det
KM-gull i 1933 og 1934, i smågutter i 1935
og 1936. Fotballens fremtid i Drøbak så lys ut.
Dameparti
31. oktober 1934 fikk DIF sin egen kvinnegruppe 6. november 1934. Det startet med
Marie Wangensteen som ville i gang med et eget
dameparti i turn. Marie hadde utdannet seg til
gymnastikkpedagog i Finland, og i 1935 var
dameturnerne i gang. Turnsporten i klubben
fikk sitt store gjennombrudd i Drøbak i annen
halvdel av 1930-årene. Turnerne arrangerte
massemønstringer på Seiersten med kvinnene
i front. Opptogene startet på Bankløkka eller
torget og fortsatte gjennom byen til Seiersten
som svært ofte var full av tilskuere. Etter hva
vi har bragt i erfaring var det turnernes popularitet som bidro til at formannskapet i 1938
ville at byen skulle ha et musikkorps.
Vedtaket om turn for damer i 1934 ble det

OPPTOG: Turnerne startet sine stevner i Drøbak med å gå fra torget eller Bankløkka, kvinnene kom med for fullt i 1935.
første KM-gull i hopp da Hans Klynderud i
1931 vant klasse 17 til 20 år. Som medlem av
Drøbak Idrettsforening. Hva årsaken er vet vi
ikke, men resultatlister i Amta viser at han fra
1934 var medlem av Frogn IL.
DIF avviklet et stort landsrenn i Trolldalsbakken i 1937, over 1000 tilskuere så at hjemmefavoritten Olaf Konningen vant klasse 20 til
32 år, Oddvar Løken, som også hoppet for
Frogn IL akkurat da, vant 18 til 20 år. DIF ble
beste tremannslag i det som den gang var en
«hoppklubb». Langrennet gikk fra idrettsplassen, men først i C-klassen var det lokale løpere
i toppen. Under det årlige Drøbakrennet i
1934 kom det 700 tilskuere. Det var hoppsporten som seilte i medvind.
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sammenslutning lå i kortene. Den ble gjennomført 13. oktober 1928.
Den nye felles klubben som egentlig var den
gamle DIF, tapte finalen i Follo-cupen i 1931
på straffesparkkonkurranse mot Ski. Det var
noe på gang. Fotballen i Drøbak utviklet seg
gradvis mot den første KM-tittelen i Follo
i A-klassen. Kretsen ble stiftet i 1922 med
Oppegård som mester de to første årene,
senere var det mye Ski,
I 1932 engasjerte klubben trener Reidar
Hansen fra hovedstaden. Hans dom var at det
ble trent for lite. For lite trening til tross, det
første gullet i A-klassen kom i 1934. Dessuten
vant DIF klasse C. I juniorklassen var DIF helt
suverene med mesterskap i 1928, 1929, 1930,
DFI 1918 – 2018

store gjennombruddet for kvinneidretten.
Marie Wangensten var kvinneidrettens første
store navn. Senere fikk hun følge av flere
ildsjeler; Ingeborg Fredriksen (Andresen),
Margrete Andresen og Gerd Simonsen, som
ble gruppens første formelle leder. Etter
hvert kom blant annet Aasta Halck og Brita
Ombudstvedt (født Karlsen) svært sterkt inn i
bildet. Brita var en av dem som kunne kjempe
for kvinneidretten. Da Frognhallen ble åpnet
i 1974, ble turnpartiet for damer strøket av
listen over dem som fikk treningstid. – Den
gikk ikke. De fikk klar beskjed av meg på
vegne av alle damene at det var uakseptabelt,
så måtte de da også gjøre det om, har Brita
fortalt oss.

Notiser
Kvinneturn
1920: DFI fikk sitt første tilbud for kvinner, John
og Thorvald Andresen var de første instruktører
for kvinnene som fikk trene etter at gutta var
ferdig i gymsalen på Drøbak skole. –Bankløkka
var forbeholdt gutta, vi jentene var noe «herk»
som kunne brukes til å vaske opp, koke kaffe,
vaske gulv og skitne fotballdrakter. Turningen
på skolen ble et fantastisk tilbud til jentene som
etter Andresen-gutta fikk Faye Pettersen, løytnant
Dahlberg og lærer Sønstebø som instruktører.

MESTERE: Laget som i 1934 tok klubbens første kretsmesterskap i fotball. Stående fra venstre: Arne
Bråthen, Rolf Johansen, Olaf Hansen, Helge Askautrud, Bjarne Børresen, Henry Aas, Ivan Theien og
Hermund Hermansen. Foran fra venstre: Hans Thorkildsen, Tor Johansen og Fredrik Beck Johansen.

Banjospill
1922: Engasjementet for en bane på Seiersten
var stor, i 1922 var det basarer og opptog hvor
folk kledte seg ut for å skaffe penger til drift av en
ny bane. Bykommunen var i nedgangstider, og
det offentlige hadde lite å stille opp med. John
Andresen trakterte banjoen, han hoppet opp og
ned av lastebilen til Gulbjørnrud, han gjorde små
saltoer og spilte fra et lasteplan og på et fortau
for å underholde slik at folk kunne gi et bidrag til
klubben. Banen kunne realiseres.
Seierstenbanen
1922: Idrettsplassen på Seiersten ble innviet
30. juli 1922. Drøbak Idrætsforening og Drøbak
Ballklubb leide parseller av Forsvaret. I første
omgang et område uten bane og garderober.
Innvielsen skjedde med pomp og prakt. Det var
opptog, orkester, geværskyting, akrobatikk og
spåkone. Senere fikk banen garderobehytte.
Bakkerekord
1923: Drøbak Idrætsforening som den da het,
arrangerte åpent skirenn i Sagabakken med
Erling Aamodt som bakkesjef. Det lengste
hoppet var 23 meter. I langrenn var det
konkurranse mellom 8-mannslag, NLHI, det
første idrettslaget som ble stiftet i Follo, vant.
Arrangørklubben ble nr. 3, Fjellstrand nr. 4.
Thorvald Askautrud var blant de beste, senere
var det klubbrenn med S. Lislegaard og Johan
Olafsen som klassevinnere.

OPPVISNING: Det var turnoppvisning på Seiersten i 1936 der to kretser hadde slått seg sammen, Oslo
og Akershus, det var hele 1200 turnere i aksjon.

HOVEDPUNKTER:
• DIF var hoppsportens klubb, blant annet med et landsrenn i Trolldalsbakken i 1937
• DIF og Drøbak Ballklubb slo seg sammen. DIF vant sitt første senior-KM i fotball i Follo.
• Opprettelsen av kvinnegruppen i 1934, og turnsport for jenter/kvinner ble gjennombruddet for
kvinneidretten i klubben.
• Frogn IL startet opp i 1934 med sitt arbeid for å få til en bane på Folkvang.
• DIF fikk sine første kretsmester i friidrett.
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Sykkelseier
1923: Medlemmer av klubben var også med i
terrengsykling arrangert av Skogbygda
Cykellag. Thv. Andresen vant løpet foran
Adolf Hokholt fra NIF. Omtrent på samme
tid, sommeren 1923, vant John Andersen
gullsmed Rynnings pokal i 10-kamp, pokalen
må vinnes tre ganger.
Pokalkamp
1923: Friidretten satt sitt preg på de første årene
i den nystartede klubben. Fra avisspaltene
kunne folk lese om mange konkurranser,
spesielt i hopp og kast. I 1923 hopper Kåre
Telle 1,60 (pers på 1,80) i høyde og Erling
Aamodt kastet over 50 meter i spyd i et nasjonalt
stevne på hjemmebane. Peder Baltzersen løp
60 meter på 7,4 i en pokalkamp mot Bjølsen
og Sørli. Selvfølgelig var det en håndtatt tid,
men underlaget var grus og piggskoene dårlige.
Bjølsen vant. DIF deltok i mange pokalkamper
og resultatene var svært gode.
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Fotoglimt fra gamle dager

SEIERSTEN: Ikke helt som i våre dager, her spilles det fotball på Seiersten i 1922, ikke lett å kjenne seg igjen.

FEIRING: Mange veteraner fra de første årene ble hedret på festen i 1968. Her er det
Helge Askautrud som hedres av daværende leder Normann Hansen. Helt til høyre J.G.
Huseklepp som ble æresmedlem, den eneste som har vært leder både i Frogn IL og DFI.

STOLTE: Bildene skal være tatt på Seiersten, herreturnerne viser frem styrke og eleganse. Herreturn var populært fra starten av, etter hvert kom kvinnene
med for full styrke.
16

DFI 1918 – 2018

Even – vår første i OL
Notiser
Fra Torget
1924: Lørdag 15. mars kl. 09.30 var det
langrenn fra Torget, et naturlig sted å starte
i 1920-årene. Det var løpere fra DIF, Hurum,
Oppegård og NLHI. 93 fullførte rennet som
gikk i etterkant av OL i Chamonix. Det finnes et
fotografi fra en løper som starter.
Kinopenger
1925: på generalforsamlingen i januar denne
vinteren kunne ledelsen i DIF fortelle at
klubben hadde gått med underskudd i
1924. De kommunale bevilgningene var
ikke noe å snakke om, men kommunen satt
opp to kinoforestillinger der alle inntektene
gikk til klubben. Stedets store lokale
kulturpersonlighet, Anton Thoresen, malte
kulisser som skulle bidra til at det kom ekstra
mye folk.

I OL: Norske deltagere under innmarsjen i OL i Antwerpen.

Even Vengshoel (1891-1968) ble
den første som representerte en
klubb fra Drøbak i de olympiske
leker.
Vi skriver Antwerpen, 23. august 1920. På
startstreken sammen med 47 løpere fra en
rekke nasjoner sto Even Vengshoel fra Drøbak. Det ventet åtte kilometer i terrenget.
Even skulle kjempe mot verdens beste terrengløpere. Dette var ikke hans distanse, det var
5000 meter. Halvannen måned tidligere hadde
Even vunnet et NM, men det var på bane og
på spesialdistansen. Om løpet vet vi svært lite.
Det kan ha gått for fort fra starten av, Even kan
ha blitt med på kjøret, eller det kan ha blitt
skadet underveis. Even fullførte ikke åtte kilometer. I de olympiske protokoller står bare at
han var en av fire som brøt. Den legendariske
finnen Paavo Nurmi vant på 27,15 sekundet
foran svensken Eric Backmann. Vinnertiden
var 11 minutter hurtigere enn hva Even hadde
prestert med grus under føttene.

slo svært meritterte løpere. Vi vet også at han
ved en anledning stilte opp på 10 000 meter i
NM og brøt.
Gunnar først
Even Vengshoel ble den andre fra Drøbak
som deltok i de olympiske leker, men den første som representerte en lokal klubb. Legendariske Gunnar Andersen fra Seimbakken var
fotballspiller i Lyn, kaptein på landslaget og
deltok i 1912 og i 1920. Den nærmeste tilknytningen til Drøbak var at gutta i 1920årene kalte mange av «gatelagene» i Drøbak
for Lyn, han spilte også en oppvisningskamp
på Seiersten, for sitt Lyn. Gunnar ble også den
første vinner av Egebergs Ærespris i 1918 for
fotball og hopp.

FØRST: Even Vengshoel var medlem av Drøbak Idrettsforening da han i 1920 deltok i terrengløp i OL.

Fylkesmester
1925: Dette var et stort år for friidretten i DIF.
Thv. Andresen ble klubbens første fylkesmester
ved å vinne høyde. I det samme mesterskapet
ble Aksel Underlid nr. 2 både på 1500 meter
og 3000 meter på 4,19 og 9,33. Thv. Andresen
var helt i fylkestoppen på de lange løp, spesielt
10 000 meter.
Skimarked
1926: 27. og 28. februar holdt DIF sitt første
skimarked i folkeskolens gymsal. Inntektene
gikk til driften av Trolldalsbakken. Det ble
satset på at både private og handelen ga
klubben gaver som kunne omsettes i kontanter.
Det var liste for potensielle givere lagt ut i
Amta.
Ny bakke
1926: Det var i 1924, senere i 1926 og 1927 at
den nye bakken i Trolldalen ble innviet, i hvert
fall om en skal holde seg til en artikkel i Amta.
Bakken var en erstatning for de ubrukbare
bakkene ved Sagajordet. Grunneierne, Lomsdalen
på Kolstad og Nielsen på Skorkeberg, sørget for at
klubben fikk grunn, men uten å selge.
Hoppet høyt
1926: Thv. Askautrud hoppet stadig vekk høyt
i høyde med sin saksestil som var datidens
stilart. Hopp på 1,80 ble stadig vekk registrert,
norgesrekorden var på 2,00. DIF tapte en
pokalkamp 24-39 for Hermod, men Thorvald
leverte 1,74 i høyde og vant sin øvelse, det
samme gjorde Roppestad i diskos på 31,50.
Samme året tok S. Pettersen bronse i KM i
spyd med 76,74, for ordens skyld, resultatet
var sammenlagt etter kast med begge hender.

Skiløper
Vi vet ikke så mye om Even Vengshoel men en
del. Løpet ble i hvert fall slutten på idrettskarrieren i og for Drøbak. Heller ikke på nasjonale lister har vi funnet hans navn etter OL
i 1920. Om våre kilder har rett, døde han 6.
oktober 1968, nesten 77 år gammel.
Resultatlister fra 1919 og 1920 i Akershus
Amtstidende, forteller at han deltok både i
hopp, langrenn og friidrett for Drøbak Idrætsforening. I 1919 ble han nr. 2 i et kombinertrenn i Drøbak men vant på Hurum et par
uker senere. Resultatlister forteller også at
han flere ganger deltok i fem km landeveisløp
i traktene rundt Drøbak. Sitt norske mesterskap på 5000 meter vant han i 1920 med et
løp på 16,04,7. Da slo han Josef Ankie med
med drøye fem sekunder i grusen på Frogner
stadion. Even fikk i sin tid sitt gjennombrudd i
Torshaugs (Torshov i Oslo) terrengløp der han

Mye gjeld
1926: Vi vet ikke hvor mye det var spørsmål
om, men på årsmøtet i Drøbak Ballklubb fikk
medlemmene forelagt en situasjon der det ble
opplyst klubben hadde flere regninger enn den
klarte å betale. Frithjof Svendsen ble hedret.
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1938-1945: Skulle ha stoppet før
Idretten i Drøbak Idrettsforening var i stadig
utvikling. Fotballen vant
i yngre klasser, skihopperne sopte inn premier
og DFI-gutter løp fort.

Mesterskap
Fotballen i Drøbak hadde
fått fart på seg. DIF slo Ski
2-1 i en kamp om KM i 2.
divisjon. Axel Jacobsen var
finalens store spiller. Det
var første året med ny serieordning. Sommeren bød
også på mesterskap og
pokalseire i de yngre klasser.
Boksingen hadde funnet
sin plass i klubben under
ledelse av Reidar Johansen
med Rolf Theien som
trener.

Det kunne ga gått riktig bra,
årene fra 1938 til 1945 det
kunne ha vært en storhetsperiode for klubben. En liten
mann med bart litt lenger syd i
Europa stoppet det hele.

Det var sommerfest på
idrettsplassen med Ester
Norberg og Knut Kjemperud som underholdere,
og sist men ikke minst
var forberedelsene i gang
i klubben til det store landsrennet i Trolldalsbakken
i 1939. Det ble planert,
unnarennet ble forlenget
og det ble laget en ny slette.
En ny tribune kom også på
plass. Dommerne skulle
sitte i i 2. etasje, presse og
innbudte i 1. etasje. Året
1938 var så langt det beste i
klubbens historie.

Helge Askautrud var klubbens store mann etter krigen.
Kjøpmannen som ble ordfører,
som ung mann en fremragende idrettsmann, leder av
DFI, sjefen for den mangeårige dugnaden på Seiersten og
leder i Follo-idretten Han ble
den store administratoren og
samlingsprosessens store navn.
I 1939 ble Helge gjenvalgt som
formann i Follo Skikrets. Helge
Askautrud var sentral i DIF da
krigen startet, etter krigen var
han i et intervju med DFI-Posten
i 1993 kritisk til klubben og
egne handlinger da okkupasjonsmakten kom til Drøbak. –
Det kan jo i dag være lett å se
at vi allerede høsten 1940 skulle
ha stoppet alt arbeidet, at styret
skulle nedlagt sine mandater.

1938 og 1939 var jubelår
for A-laget som vant 2. divisjon, den høyeste i Follo.
Laget vant to kvalifiseringskamper til den regionale 1. divisjon. Trygg ble
Fortsatte
STOPP: -Vi skulle ha stoppet alt arbeidet i DIF høsten 1940, sa Helge Askautrud
slått 2-0 og Frogner 2-1,
Med generalforsamlingens god- i et intervju da DFI var 75 år.
i den avgjørende kampen
kjennelse i 1941 fortsatte styret
uskadd gjennom krigen. I Frogn hadde man
ble det 1-3 mot Star/Oslo.
sitt arbeid frem til 1. juni 1942, mer enn to forlengst lag ned arbeidet.
200 tilskuere tuslet skuffet hjem, det var nær
år etter okkupasjonen. Det var først etter at
et nytt nivå for fotballen. Året etter ble det
okkupasjonsmakten på høsten 1941 innsatte Hoppdominans
0-3 mot Asker i en ny kvalifiseringskamp til
nazister i særforbund, at det begynte å skje noe
I årene frem til krigen var den sportslige akti- 1. divisjon.
i DIF. Høsten 1941 dukket det opp folk fra
viteten på topp. Hoppere fra Drøbak og Frogn
den nazivennlige delen av idretten i Drøbak.
dominerte, blant annet Olaf Konningen og
I mars 1942 hadde foreningen et møte med
Oddvar Løken. I langrenn arrangerte DIF
NS-ordfører Haakon Mørk. Resultatet ble at
kretsrenn, men uten at klubbens egne løpere
Knut Kjemperud ble sendt på Idrettstinget
var synlige i toppen med unntak av Halvor
som NS styrte. Da han kom tilbake var
Brun som vant et kretsrenn i klasse B.
konklusjonen klar. Kjemperud mente at NS
skulle bruke idretten politisk. Det betød at
Halvor vant også «Byrennet» i Drøbak. I Amta
14. mars 1942 var det slutt for DIF. Ordfører
HOVEDPUNKTER:
ble det skrevet om turndamene som skulle
Mørk fikk beskjed om at klubben ikke hadde
• Store hopprenn i Trolldalsbakken.
delta mønstringen til Oslo Turnforeningen.
tillitsmenn, at klubben av den grunn var lagt
De ønsket seg et banner, finansieringen var
• DIF I i kvalifisering for opprykk i 1939, tapte
ned.
en basar med en vakker brikett utstilt hos fru
1-3 i avgjørende kamp.
Gunhild Strand.
Norsk Landsforbund for idrett og Arbeidernes
• DIF la ned arbeidet i 1942 i protest mot
Et annet samtaleemne var revyen som ble satt
Idrettsforbund hadde allerede høsten 1940
okkupasjonen, betydelig senere enn de fleste.
opp i forbindelse med at DIF var 20 år. Anton
innført idrettsboikott. I Drøbak var man halThoresen, Einar Hansten, «drosje-Ole» Nilsen
• Medlemmer i Frogn IL drev illegal idrett
vannet år på etterskudd. Begrunnelsen var at
fra Råkeløkka og Einar Hansen var de store
under krigen, jøssingidretten med løp på
man trodde krigen skulle bli kortvarig. I DIF
stjernene.
Knardal.
trodde man det skulle være mulig å holde
foreningen i gang, samt få bane og skibakke
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Den store NM-festen

TETT: Det var tettpakket med folk langs løypa.

Norgesmesterskapet i terrengløp
over 8 km i 1952 var den største
idrettsfesten i DFIs historie, ble det
konkludert med i jubileumsavisen
da DFI feiret 75 år i 1993.

direkte og konkrete så tillater
vi oss en liten omskriving
av Churchill: Aldri har så
mange, lagt ned så mye arbeid
for så få løpere. Det var 34 på
startstreken.

Suksess
Vi skal ikke ta fra noen ære og berømmelse, For DFI ble mesterskapet en
bare pusse litt på det. Arrangementet var frem kjempesuksess. Store deler av
til 1952 det mest krevende i klubbens historie. lokalsamfunnet ble mobilisert
Det var arrangementet med størst interesse hos for å hjelpe til, arrangemenden menige mann, og det var arrangementet tet viste hva som også senere
som vakte størst interesse i hovedstadens skulle kjennetegne klubben,
aviser. Ved siden av at Akershus Amtstidende evnen til å løfte i flokk hver
var på plass, hadde avisene Sportsmanden gang det var nødvendig.
og Aftenposten tatt langturen til Frogn, det Magne Magelie hadde i 1948 «Alle i Frogn og Drøbak var der», i hvert fall mellom 1500 og
samme hadde et billedbyrå som skulle selge levert en prestasjon som i etter- 2000 var på Heer for å 34 løpere kjempe om medaljer og ære.
tiden ofte ble overskygget av
pakker med bilder.
Mesterskapet ble avviklet på Heer i området Arne Veitebergs mange store mellomdistanse- IL og senere DFI, skolestyrer J. Huseklepp
hvor det som var S-laget og Mega, som nå er løp. I OL-året tok 29-åringen på Kringerud en ledet klubben. Organisasjonsfenomenet Karl
Kiwi, og Trekanten borettslag ligger. Drøbak NM-bronse, nettopp på 8 km. Det skjedde 28 And Abrahamsen, som senere skulle drukne
Idrettsforening hadde tidligere turnstevner år etter at tidenes eneste OL-deltager i friidrett i en tragisk dykkerulykke i Drøbak, var den
med hundrevis av deltagere, men det var før fra Drøbak, Even Vengshoel, brøt på tilsvarende store administratoren. Han hadde full styring
krigen. Nå, i 1952, drev klubben med dugnad distanse i Antwerpen. I 1952, da mesterskapet på det meste.
på en ny bane på Seiersten. For å være litt gikk på Heer var den lille lettbente løperen blitt -Magne har fortalt at det kilte kraftig i magen
33 år. Han hadde overtatt går- før start, han var sjeldent nervøs, visste at
DFI-løperen Bjørn Aamodt sin premie for 10. plassen av stevneden etter faren, og trenings- formen ikke lenger var som den burde være,
leder Karl And Abrahamsen, J. Huseklepp ved mikrofonen.
mengden var betydelig redu- men han ville ikke svikte klubben og tilskusert siden storhetsdagene, for å erne. Han håpet at det ikke skulle gå for fort
si det forsiktig.
i starten, ble vi en gang fortalt av Arne Veiteberg. Det gikk over forventning. Magne ble
Tilskuerrekord
nr.5, drøye minuttet etter vinneren Knut
Det skal ha vært mellom Tvedten fra Vidar/Oslo. Han tok knekken
1500 og 2000 tilskuere som på sin hardeste konkurrent i en bakke i løypa
tok turen til Heer. Inngangs- 500 meter før mål. Så veldig langt unna en ny
penger var et fremmedord. bronsemedalje var ikke Magne som kilomeSlikt snakket man ikke om. teren før mål lå på fjerdeplass. Femteplassen
Bildene på denne siden var en bragd av en løper på tampen av sin
forteller om et folkehav.
karriere. DFI fikk Bjørn Aamodt på 10. plass
For å få et prikkfritt arrange- og Hans Petter Glenne ble nr. 14. Stemningen
ment hadde klubben hentet var stor hos hjemmepublikum da det viste seg
frem det ypperste av ressurser. at DFI ble beste 3-mannslag.
Mangeårig formann i Frogn
DFI 1918 – 2018
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1946 til 1957: Store år i felles klubb
Årene fra 1946 til 1957, årene hvor
«vi bygde landet», er helt spesielle
i klubbens historie. To klubber slo
seg sammen, en ny bane ble innviet og klubben fremviste store friidretts- og skiløpere.
Grunnlaget for det meste ble lagt ved at noen
«hadde snakket sammen» under krigen. Den
felles motstand mot okkupasjonsmakten hadde
skapt et helt spesielt samhold. Helge Askautrud,
Knut Kjemperud, Olaf Konningen, Olaf Bjerke
og Magne Magelie var noen. Det var tid for samhold, gjensidighet og fellesskap. Holt gård ble i
krigens sluttfase et egnet sted. Kombinasjonen
med hjemmefront og prat om idrett fungerte
bra. I Frogn IL satt det litt lenger inne enn i Drøbak Idrettsforening. Selv de ledende gutta måtte
bruke all sin tyngde for å få til 19-14 for en felles
klubb. Like før jul 1945 kom de i mål. Da kunne
det praktiske arbeidet begynne mot det som fra
6. april 1946 het Drøbak/Frogn IL.
Det første styret var: Helge Askautrud (formann), Olaf Bjerke (nestformann), Øistein
Furru, Thorbjørn Glenne, Willy Løken og E.
Kristiansen. Lederne for gruppene var Rudolf
Jacobsen (Rolf Theien fra 20.april) i fotball,
Magne Magelie i friidrett, Hans Roxrud i fotball, Johs Theien i boksing og Dora Hansen
ledet kvinnegruppen. Ledervervet skulle gå på
omgang mellom folk fra det tidligere DIF og
det tidligere Frogn IL. Slik ble det ikke. Helge
Askautrud sto frem som den naturlige lederen,
gutta fra Frogn ville at han skulle bli sittende
når det var deres tur.
Mye slalåm
Den nye klubben skulle ha ski, friidrett, boksing og fotball på programmet. I 1947 bestemte

man seg for at fargene skulle være burgunder og
hvit. I 1948 ble det opprettet egne juniorgrupper med Øistein Furru i førersetet. I 1950 åpnet
klubben Dalsbakken i nord. Det var også fornuftig foreløpig å slå sammen ski- og orientering, det var stort sett skiløpene som løp (seg
bort) med kompass. Boksingen hadde mistet
sitt grep på medlemmene, 18. november 1951
var det slutt.
Slitet
Sentralidrettsanlegget på Seiersten ble åpnet 12.
september 1954. Det skulle strengt tatt ikke vært
noe idrettsanlegg på Seiersten. Da styret i DFI
fikk forslaget om plasseringen på bordet høsten
1948, vendte de tommelen ned. De mente plasseringen slett ikke var hva man kunne vente av
et fremtidig anlegg. Spesielt var friidrettens folk
misfornøyd. De to kommunene hadde sett på
flere alternativer, men grunneierne hadde sagt
nei. Da gjensto en mulighet, det var å utvide
den eksisterende plassen. Veien måtte bygges om
og Forsvaret måtte ta noen kostnader. Forsvaret
nølte, men i DFI var man smarte. De gikk til
Kommandanten på Oscarsborg, dermed kom
det penger. Det ble et anlegg på Seiersten, to år
forsinket på grunn av at dugnadsarbeidet sviktet
og gravearbeider som stadig vekk måtte gjøres på
nytt. Værgudene var slett ikke snille. Det pøste
ned i lange perioder.
Mange ville gi opp, Helge Askautrud var
usvikelig i troen på å få det til. Banen kostet
ca. 143 000 kroner. STUI bidro med 42 000
i tippemidler, 60 000 kom til slutt fra kommunene Frogn og Drøbak, 1000 kom fra banken
og klubben måtte låne 40 000 kroner. Det
var større drømmer ute og det skulle bli park,
tennisbaner, klubbhus og ungdomshus. På
innvielsen stilte alt av «fint folk» med leder
av STUI med den legendariske Rolf Hofmo i
spissen.

1950: Det var misnøye med DFI og mangel på bakker nord i bygda, 4. mars 1950 ble Dalsbakken
innviet.
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1946: Olaf Konningen og Magne Magelie, svært
sentrale da DIF og Frogn IL ble til DFI i 1946.
Stor idrett
Perioden var årene for stor idrett, DFI vant
Holmenkollstafettens A-klasse i 1948 (se egen
sak), Arne Veiteberg ble landslagsmann i friidrett (se egen sak), John Hjerpåsen og Hans
Petter Glenne (se s. 32) sørget for at DFI
ble en betydningsfull skiklubb. Og sist men
ikke minst, klubben arrangerte i 1952 NM i
terrengløp (se egen sak). De store og en del
mindre store prestasjoner finner leseren blant
våre mange notiser. Og fotballen? Jo, for
A-laget gikk verken opp eller ned, og et lite
forsøk på å få satt i gang håndball stoppet opp.

1948: Arne Veiteberg (128), her fotografert
under et mosjonsløp på hans eldre dager, fikk
sitt gjennombrudd i 1948, etter hvert ble det tre
landskamper.

Notiser
Idrettsmerke
1927: Idrettsmerkeprøver ble i moderne tid en
flaggsak for DFI. Det startet allerede med DIF
i 1920-årene. I 1927 tok brødrene John og
Thorvald Andresen i den daværende Drøbak
Idrætsforening prøvene for sjette gang, Alfred
Abrahamsen for annen.

1954: DFI vant guttenes Holmenkollstafett (Høybråtenstafetten) i 1954. Bak fra venstre:
Knut Strand, Kåre Nilsen, John Flaa, Thor Hansen, Arne Karlsen og Birger Skjønhaug.
Foran fra venstre: Erling Bahus, Leif Ellefsen, Tor Bratlie og Bjørn Sandahl.

Felles klubb
1928: 13. oktober 1928 er en viktig dato for
den lokale idretten. Da ble ballklubben og
Idrætsforeningen slått sammen til til Drøbak
Idrettsforening. Drøye to måneder senere
ble det første æresmedlem utnevnt, C. Faye
Petersen som i mange år hadde vært svært
aktiv, mest kjent fra virksomheten innenfor
den lokale turnsporten. Skjønt først og første
æresmedlem. En artikkel i Amta fra 1968
skrevet en av Hansen-gutta i Amta (Øivind?)
med sterk tilknytning til klubben, at Hans
Erichsen, grosserer fra det Kristiania/Oslo ble
det første æresmedlem. Årsaken var at han ga
klubben mye sportsutstyr, utstyr som den ikke
selv hadde råd til.
Skoleidrett
1930: DIF tok opp et forslag om idrett i
skolen. Klubben viste til at det var langt
dårligere i Drøbak enn i nærliggende
kommuner. Brevet gikk til Middelskolens
forstanderskap og lærerne. Det samme brevet
gikk til foreldrerådet, skolestyret og lærerne
ved Drøbak skole.

TIDENES: Laget som har stått for tidenes friidrettsprestasjon ved å vinne A-klassen i
Holmenkollen-stafetten i 1948. Foran fra venstre: Bjørn Magelie, Magne Magelie, Rolf
Hjerpåsen, Hans Petter Glenne, Paul Pedersen, Arne Veiteberg og Ørnulf Norem. Bak fra
venstre: Ivar Lekve, Arne Hjerpåsen, Willy Bratli, Leif Robert Hansen, Arne Eide, Leif
Gulbjørnrud, Gert Veiteberg og Anton Andersen.
1952: Det var «stinn brakke» på begge side av løypa da DFI arrangerte NM i terrengløp på Heer.

De beste
1930: I 1930-årene var Bjarne Bakken, Hans
Roksrud og Ole Hjerpåsen de beste løperne
fra Frogn. Bakken vant KM i 1932 og 1933, og
ble nr. 2 i 1934. Ole var far til Hjerpåsen-gutta
som senere skulle bli blant de 10-20 beste
skiløperne i landet, men ikke så god som faren
som gikk under navnet «tørrpinnen». Ole kom
fra andre siden av fjorden. Allerede i 1914
hadde Ole gått for en klubb på andre siden
av fjorden og vunnet det som da var datidens
landsrenn.
Tennisbane!
1928: 19. mars skrev «Drøbakl Idretsplads»
ved Johan Groth til Drøbak formannskap:
«Da der i de senere aar har vært et følt savn
baade blant Drøbaks-folk og tilreisende
sommergjester, at det ikke var noger sted
her i byen til at faa spille tennis, har styret
i Drøbak Idrretsplads besluttet at forsøke at
faa bygget en Tennisplads. Styret mener at
Bankløkka som ligger midt i byen vilde være
ideelt for en saadan, hvorfor vi søker det ærede
formannskap om at faa lægge tennisplassen
paa Bankløkka. Styret har ment at den helst bør
ligge i det sydøstre hjørnet af løkken».
Hopprenn
1928: DIF og Frogn Arbeiderungdomslag
arrangerte hopprenn i bakken i Trolldalen. H.
Klynderud vant klasse 3 og hopper klart lengst
med 34 og 36 meter. Bakkerekorden etter
sesongen var på 39,5 meter. Litt senere på
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1958-1967: Generasjonsskiftet
Årene fra 1958 til 1967 var sterkt
preget av behovet for bedre anlegg,
og av at mange av skisportens tidligere stjerner gikk i veteranklassene.
Nye unge ansikter fikk oppgaven
med å erstatte berømthetene.
Siden fotballen står så sterkt i kommunen, la
oss få sagt det med en gang. A-lag klarte ikke å
klatre i divisjonssystemet. Laget spilte i 5. divisjon, men regulert ned i et nytt seriesystem.
Trøsten var at Petter Bjørby (født i 1946) var
i gang. Petter spilte en av sine første kamper
på A-laget ved å score fem mål da DFI slo
Nesodden 15-2.
Nei til bane
DFI fikk mange kalde skuldre hver gang spørsmålet om baner og anlegg dukket opp. Skolestyrer Mortensen sa nei til håndballgruppa som
ønsket å merke en bane på Seiersten skoleDet kunne gå utover plantene, sa Mortensen.
Et sterkere ønske fra DFI var et bidrag til lysstolper i lysløypa som Kjell Aamodt og hans
dugnadsgjeng nå jobbet med å få ferdig. Nei,
sa kommunen, med den tidligere DFI-lederen
Helge Askautrud som ordfører. Kommunekassa
var bunnskrapt, et sykehjem og Drøbak skole
måtte utsettes. Trolldalsbakken (Trollbakken)
hadde også utspilt sin rolle. Ekteparet Fredriksen med litt hjelp rev bakken noen dager før
julen 1965. Derimot var det i 1961 kommet et
nytt svømmeanlegg på Seiersten. DFI sa nei til
svømmegruppe, den nye klubben kom i 1964.
TALENT: Sverre Dahl, vokste frem som en
av de største unge langrennsløperne i DFI på
1960-tallet.

MESTER: Per Erik Johansen, her fotografert sammen med kona Hanne, tok gull, sølv og bronse i
tresteg i B-NM.
NM-medaljer
Ungdommen kom til klubben. En av dem var
Per Erik Johansen, den beste friidrettsutøveren
klubben har hatt i tekniske øvelser. Han forsynte seg med gull, sølv og bronse som tresteghopper i B-mesterskapet, den eneste i DFI som
noen gang har vunnet et NM i denne type øvelser. Det lengste gyldige hoppet var på 14,27
som i mange år var det kretsrekord for Follo.
Per Erik sikret seg også en mengde KM-titler
som mangekjemper og spydkaster.
Bak kom det ungdommer. Blant annet
søstrene Bolstad, Wenche Solberg og Jette
Eriksen. Jentene brøt en barriere da de vant
en stafett på Nesodden. Blant var den fremadstormende garde, Svein Skoglund, Trond
Magelie, Stig Ermesjø, Per Harald Klynderud
og Geir Busk. De var såkalte «barnestjerner».
Hoppseier
Vi har ikke glemt skihopperne. Hans Chr.
Bjerke ble KM-vinner i 1965, to år tidligere
vant han et stort internasjonalt renn i Vang.
Hans Christian var en enslig svale i et hoppmiljø i oppløsning. DFI var i ferd med å bli
en klubb for langrennsløpere. Det lokale langrennet på Ullerud hadde stabilisert seg på over
200 deltagere. Det var forløperen til karusellrenn. Talentene dukket opp på rekke og rad,
men i rettferdighetens navn, John Hjerpåsen
ble til egen og andres overraskelse nr. 7 på 50
km i NM på slutten av sin karriere som eliteløper. Det kom et kobbel av unge løpere. En
av dem var Erlend Aamodt som kom seg til
Hovedlandsrennet, uoffisielt NM for yngre.
En annen liten pjokk som gjorde det godt var
Sverre Dahl, han ble avbildet som det store
talentet da lysløypa var ferdig i 1967, åpnet i
januar 1968.
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Skigruppa ønsket hoppbakke ved Seiersten, den ble skutt ned av at klubben hadde
problemer med å betale regninger på 16 000
kroner etter å ha utbedringer av Holterkollen.
Nyvinning
DFI tok opp tre nye idrettsgrener i perioden;
håndball, orientering og skiskyting. Håndballen meldte seg i 1965 inn i Norges Håndballforbund og Stor-Oslo håndballkrets.
Gruppa deltok i seriespill i Bygdøyhus og Nordstrandshallen. Orienteringen gjorde stadig nye
fremskritt, best var fremdeles familien Evensen,
Einar Evensen ble «løpende formann», som det
het i 1960-årene.

HOVEDPUNKTER:
• A-laget i fotball tapte sin niende
kvalifiseringskamp på rad.
• Per Erik Johansen tok gull, sølv og bronse i
tresteg i B-NM i friidrett.
• Den nye generasjonen friidrettsjenter gjorde sitt
inntog.
• Nye langrennsløpere kom, og John Hjerpåsen
nr. 7 i NM på 50 km.
• Håndball og orientering nye idretter i DFI,
klubben sa nei til svømming og skiskyting.
• Trolldalsbakken (Trollbakken) ble revet i
desember 1965.

Midtsidepikene – nok en gang
De var midtsidepiker i den utgaven
av DFI-Posten som kom ut i 1993 i
anledning av at DFI var 75 år. Det
er 25 år siden. De var av de første
som drev kvinneidrett i klubben.
Det tok tid før kvinne kom for fullt med i den
organiserte idretten i klubben. I startfasen var
det turn på Gamle Drøbak skole, etter hvert

kom Kvinnegruppa i 1934, men det var først
i 1950-årene at DFI kvinner med i friidrett.
Men merk dere et navn, Marie Wangensten.
Det var hun som etter utdannelsen i Finland
dro i gang turnsport for damer i den daværende
Drøbak Idrettsforening i 1935, 13 år tidlige.
Vi kjenner ikke fotografens navn, men det
vakre bildet er tatt på Høybråten i 1948.

Notiser
vinteren var det kretsrenn i den samme bakken.
Thv. Andresen, Sydpaa i Drøbak, sønn av en
innflyttet skomaker og kona med 10 barn, sto
som mottager av påmeldingene. Samme mann
ble på sommeren nr.14 i juniorenes A-klasse i
et stort terrengløp i Oslo.
Knock-out
1928: Mange av medlemmene i DIF hadde
ønsket seg boksing på programmet uten å
få gjennomslag. Disse fikk vann på mølla
da Jacob Ihlen fra Drøbak, profesjonell og
medlem av Den Private Bokseklubb, slo en
bokser fra New Zealand tre ganger i gulvet i
løpet av en runde til sin egen og andres store
overraskelse. Ihlen var knyttet til virksomheten
ved Drøbak Lærfabrikk A/S. Jacob Ihlen vokste
opp i Garverigården i Lindtruppen. I 1929
reiste han over dammen for å forsøke å skape
seg en karriere som proffbokser.
Hyllet
1929: Byggmester Kristian Brun, blant annet
kjent for byggingen av Sogsti skole og Folkvangbygget, berømmet ungdommen i Drøbak og
Frogn for det oppofrende arbeid de hadde lagt
ned ved å bygge hoppbakken i Trolldalen. Brun
delte også ut ros til Erik Haagensen for hans
arbeid med å få til en ordentlig bane på Seiersten.
Drøbak kommune tro litt støttende til og Forsvaret
avga grunn og plusset på med en omfattende og
kostbar planering.

Første rekke fra venstre: Bjørg Olsen (f. Bakken), Olaug Johansen, Esther Steen (f. Iversen),
Ingeborg Fredriksen, Lillian Melby, Anna Rove (f. Ellefsen), Lillemor Stangeland (f.Larsen), Mary
Myrli, Berit Knutsen (f. Aaslund), Lilly Theien, Hedvig Rommerud, Sigrid Rønbeck (f. Pedersen),
Esther Norberg Andersen, Ragnhild Andersen og Synnøve Simonsen (f. Hagen). Annen rekke fra
venstre: Gunvor Amundsen, Edith Larsen, Solveig Olsen (f. Johansen), Gerd Børresen, Vesla Johansen
(f. Østebø), Berit Knoll (f.Ellingsen), Karen Knutsen (f. Tollefsen), Gunvor Johansen, Brita Ombudstvedt (f. Karlsen), Aslaug Johansen, Solveig Torgersen, Berit Sørensen (f. Tidemandsen), NN, Elsa
Theien (f. Goldenheim), Andrea Kvarme (f. Rokke), Astrid Beijerling (f. Randin), Dora Hansen,
Hildur Johnsen (f. Larsen), Else Johansen (f. Seim), Marie Wangensteen, Anne Ma Brændvang
(f.Huseklepp), Lizzy Wiik, Aase Thoresen (f. Simonsen), Mary Hansten og Aasta Halck (f. Korsvold).
Ved flagget – de fire nest bakerst: Reidun Jensen, Alice Nærlie, Inger Dahl (f. Magelie) og Titta
Grannes (f. Eide). Bakerst fra venstre: Inger Grepperud (f. Hansen), Berit Veiteberg (f. Samuelsen)
og Randi Kjos.

Turndamer i Moss..?
Turnstevner var ualminnelig
populært etter krigen.
Bildet fra DFI-arkivet har
sparsomt med opplysninger
vedlagt. For oss kan de se
ut som om det er tatt på
Skarmyra i Moss, men nå er
vi ved poenget. Er det noen
av dere som kan bidra med
opplysninger om bildet?
Navn, sted, årstall.
Vi tar det vi kan få. E-posten
er dfi@dfi.no, eller kontakt
redaktøren av denne utgivelse
på 911 35 481.

Bankløkka 1
1928: Det var debatt om Bankløkka. Redaktør
O.B.Hansen i Amta ville ha torg og tennisbane
på Bankløkka, og ville ikke ha et gjerde som
skjemte ut Badeparken som var hans hjertebarn,
som han mente kunne bidra til å redde
økonomien i Drøbak kommune.
Bankløkka 2
1928: Dr. Johnsen, stedets profilerte lege,
kastet seg inn i debatten om bruken av
Bankløkka. Johnsen mente at løkka kun burde
benyttes som sportsplass, salgsbodene burde
stå på torget, og viste til at Schøyen som i
noen år har hatt bussrute Oslo-Drøbak, mente
at løkka var lite egnet til deres behov. Heller
ikke tennisbaner ville Dr. Johnsen ha på
Bankløkka, han mente at banene kan legges til
Badeparken.
På torget
1929: DIF arrangerte kretsrenn i langrenn og
kombinert der løperne startet på Torget. Henry
Bahus, DIF, ble nr. 2 i 18-20 år, A. Johansen,
FAUL nr. 3 i klasse 1B, Hans Klynderud fikk
samme plassering i 16-18 år. Damenes pokal
til rennet beste hopper, gikk til Olaf Konningen.
Svømming
1929: Mange røster hevet seg for at klubben
skulle ha svømming på programmet, og
med det bli en del av landets tilbud om
svømmeopplæring. Årsaken var at da prøvene
til skoleidrettsmerke skulle avlegges, var det 9
av 19 i Drøbak som ikke kunne svømme.
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72 år fra Andreas til ryddejenta Liv
«Klubbhjertet
ligger
utenfor
drakta». Slik ble hun karakterisert,
Liv Øinæs Andersen, den første
kvinne som ledet DFI. Det gikk 72
år fra Andreas Furu-Abrahamsen
i 1918 til Liv, men ønske om å bli
DFI-leder hadde hun ikke.
Liv, født i Frogn, var spilleren, treneren,
lederen, nyskaperen og ryddejenta. Klubbfølelsen og pliktfølelsen var så sterk at det var
et selvfølgelig ja da hun i slutten av 1980årene ble spurt om å bli nestleder. En plass i
styret var jo helt greit, hun kunne ta enkeltprosjekter, som å få realisert Idrettens Grunnskole slik styret vedtok i 1988. Full kontroll,
trodde hun.
Så kom det. DFI hadde store planer og fine
tanker. Riksaviser laget reportasjer. Det var
bare en liten hake ved det hele, klubbøkonomien var pill råtten, rapportene til styret ga
ikke det hele bildet av situasjonen. Lån for å
holde klubben flytende, men ikke ville klare
å betjene, var underveis. Det viste seg fort at
det var satt i gang prosjekter større enn klubbens økonomiske bæreevne. Teknisk konkurs,
ville vært dagens dom. Det var bare en utvei,
privatpersoner måtte kausjonere for klubbens videre drift. –Ja folkens, nå er det bare
å ringe rundt for å få folk til å stille opp, skal
Dagfinn Bredal ha sagt etter et møte i banken.
Den hadde gått fra å være «snill onkel» til å
bli en knallhard motpart. Daværende leder
mistet motivasjonen, og Liv Øinæs Andersen
SUPERSTAR: -Dette gikk ikke bra! Ansiktsuttrykket levner liten tvil om at misnøyen var stor
etter bueskytingen i Amtas «Superstar» med lokale
idrettskjendiser sarrangert sommeren 1991.
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NY BANE : Liv Øinæs Andersen og etterfølgeren som DFI-leder i 1992, Tore Johannessen, på ny bane
på Ullerud i 1991.
måtte overta midtveis i 1990. Slik fikk DFI sin
første kvinne som leder, 72 år etter stiftelsen
av Drøbak Idrætsforening, 44 år etter DFI ble
en realitet 6. april 1946. Det var bare å sette
i gang med tiltak for å rette opp økonomien.
Kreativiteten var stor. En avgjørende løsning
for klubbens fremtid ble den kommunale
overtagelse på Høiås.

DFI, klubben i sitt hjerte, måtte hun til Ås for
å finne ektemannen Kjell-Erik Andersen. Han
var en fotballspiller som etter hvert havnet i
DFI, som spiller, leder og løpende mosjonist. –Han var en rolig flott kar, men da jeg
så Kjell Erik spille første gang fikk jeg sjokk.
Den rolige sindige mannen var en hissigpropp
på banen, sier hun og ler.

Ny generasjon
I 1961 ble «unge frøken Øinæs» av Amta
karakterisert som en representant for den
klubbens nye generasjon. Liv var den eldste av
fire søsken, alle har drevet idrett i DFI. Den
nest eldste, Ingrid, var den beste. I tillegg var
det Elin og fotballspilleren Erik. Tre søstre
Øinæs fikk noen kamper sammen på damelaget i håndball. Starten var friidrett som seksåring. Det ble håndball da Aasta Halck startet
gruppa i 1965, Liv ble også påvirket av det
gode håndballmiljøet da hun gikk på Katedralskolen i Oslo.
Liv har alltid vært glad i å bruke kroppen, men
oppdaget fort at søster Ingrid var en bedre
spiller, at hun derimot var bedre til å observere, analysere og formidle. Spilleren Liv, som
sammen med Trine Suphammer måtte steppe
inn som A-lagstrener en periode, har en CV
som trener og leder i DFI så lang som et vondt
år. Som spiller var hun opptatt av å være en del
av et lag og et miljø
Engasjert forteller hun om 1970- og 1980årene i DFI som et stort fellesskap. Det ene
laget så det andre spille. Det var fellesskap på
tvers av grupper og lag. Om Liv drev idrett i

Det kostet
-Du satt i styret og ledet DFI i en periode hvor
fotballen hadde sin storhetstid..?
-Selvfølgelig var det morsomt å se A-laget stadig
vekk rykke opp. Det var morsomt å se lokale
spillere utfolde seg. Så trekker hun pusten,
ser utover golfbanen fra terrassen der ekteparet bor. Det er en liten jobb å formulere
seg en smule diplomatisk: -Økonomisk løp
det jo helt løpsk. Engasjementet hos folk i
og utenfor klubben var stort, men fotballen
brukte penger som ikke fantes, som de heller
ikke visste hvordan skulle skaffes, om de i det
hele tatt kom. Jeg stiller meg fremdeles sterkt
tvilende til begrepet «sette på kartet», at det
kommer mye så folk til Drøbak fordi A-laget i
fotball gjør det veldig godt, sier Liv. Med noen
kamper unntatt, har hun støtte i de offisielle
publikumstallene.
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Mye folk var det bare mot Moss, Fredrikstad,
en sommerkamp mot Norwich, i kvalifiseringskampene og i enkeltoppgjør med klubber
med mange tilreisende. Resten av kampene
bød på noen få hundre, med en hørbar
supporterklubb i spissen.

Notiser
Svømmeopplæring er en del av klubbens
samfunnsansvar ble det sagt, men ingen
svømmegruppe ble opprettet.
Sparkstøtting
1929: Mange aktiviteter i DIF ble satt i gang
for å skaffe penger. En av dem var en
sparkstøttingkonkurranse. Starten var på
Ullerud, distansen var 10 km. Den ble tatt så
høytidelig at det kom en resultatliste ut av det.
Erling Hansen (17-20 år) gjorde distansen på
57,34, Frank Holter (15-17) og Bjarne Huseby
(under 15 år) ble andre klassevinnere.
Trenerguru
1929: DIF engasjerte Alf Simensen fra Sarpsborg
FK for å trene fotballaget en kort periode. Den
kjente SFK-spilleren med tre landskamper og
NM-tittel både i 1917 og 1929, skulle bo i Drøbak
i en uke mens han trente laget. Engasjementet
var en del av arbeidet til Norges Fotballforbund,
Simensen var den mest berømte treneren klubben
hadde hatt. Det meste hadde vært fra egne rekker
uten trenerutdannelse.

BARN: Liv Øinæs Andersen ble den første kvinne som ledet DFI.
Bredden
Selvfølgelig huskes Liv av alle som er glad i
klubben og kan historien, for ryddeaksjonen
på starten av 1990-tallet. Men…for de fleste
er Liv synonymt med det sterke engasjementet
for å få flest mulig barn og unge i fysisk aktivitet. Det er en hjertesak, og ikke mindre
aktuelt etter at undersøkelser lagt frem denne
høsten viser at færre barn enn tidligere er i en
eller annen form for aktivitet.
–Barn skal føle mestring uansett prestasjon.
Trener du barn er det viktig at de føler at det er
morsomt, understreker hun engasjert. Engasjementet førte til at hun i 1988 ble en del av
et prosjekt for å starte Idrettens Grunnskole
(IGF). Historien kjenner vi. Den ble en kjempesuksess som lever i beste velgående etter 28
år. I dag et begrenset aldersbasert tilbud på
maksimalt to år der deltagerne i 2018 innebandy, friidrett, ridning, håndball, dans og
ishockey. Et samarbeid mellom IGF og flere
grupper.
Forskjeller
-Det er dessverre større forskjeller i dag enn
tidligere. De unge som er gode i dag er bedre
enn før, de dårlige er veldig dårlige. Slik ser
gjennomsnittet bra ut, slik er det jo ikke. Nå
skal det legges til at tilbudene for fysisk aktivitet er større enn da IGF startet opp, understreker hun.
Dette intervjuet er gjort i sommervarmen. Vi
sitter på terrassen hos Liv og Kjell Erik. Foran
oss vandrer golfspillerne. Liv legger ikke skjul

på hun er veldig glad for at det er en trend at
eldre mennesker beveger seg oftere ute i frisk
luft enn tidligere. At livet for mange er blitt
mer enn kanalvelgeren. Grønn glede. Grønn
resept.
Vi skal lande med det som er naturlig,
idretten og tillitsvalgte. –Jeg skjønner at det
er tidkrevende med jobb og alt mulig annet,
men jeg håper flest mulig av tillitsvalgte
deltar utover tiden med egne barn. Og til alle
dere som trener barn: -Hvert enkelt individ
må behandles ulikt!

Mareritt på Måna
Det kunne vært skrevet en bok om prosessen
rundt kunstgressbanen på Måna, her fortalt
på noen få linjer. I 2008 vedtok politikerne
en kunstgressbane, uten undervarme.
Arild Dregelid i DFI Fotball ba om varme.
Budsjettsprekk, et dekke som ikke slapp
gjennom vann, konsulenter, advokater og
strid, utsettelse på utsettelse. Manglende
fasiliteter. Utsettelse av en åpningskamp 11.
august 2015 – men heldigvis en lykkelig
slutt.
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I kretsen
1929: DIF ble en del av Follo Friidrettskrets som
ble stiftet i 1928 med Ragnvald Karlstad fra Hølen
som formann. Kretsen var en del av hovedkretsen
Akershus. De første årene var daværende Norges
Landbrukshøgskoles IL det beste laget, DIF lå
fra nr. 4 til nr.7. Thv. Andresen var en av dem
som hevdet seg de første årene, blant annet
med å løpe 10 000 meter på 36,55, men Kåre
Telle var den beste utøveren fra klubben. Kåre
fikk KM-medaljer i en rekke øvelser, men uten
å vinne noen. Han skulle senere konkurrere for
Norges Landbrukshøgskoles idrettslag, det første
idrettslaget som ble stiftet i Follo, 15 år før DIF.
Sagabakken
1931: De som trodde at det var slutt på
hopprenn i en av Sagabakkene tok feil.
Bakken ble brukt til å arrangere gutterenn.
Resultatlisten viste at ingen DIF-hoppere vant,
men Erik Thorbjørnsen, Nils Klynderud og
Øivind Klynderud tok hver sin annenplass.
Skøytebane
1931: Lærer Linge ville ha skøytebane på
Bankløkka. Knut Evensen i DIF svarte
umiddelbart med at klubben kunne lage en
isflate. E-verket i Drøbak var veldig positive
og satte opp belysning gratis. 12. desember
kunne banen innvies, barn (og voksne) i
Drøbak fikk en julegave på forskudd.
Bakkerekord
1931: Gunnar Bjerke fra Ås fra satte bakkerekord i Trolldalsbakken med 43 meter, mange
av de 98 som startet hoppet lenger enn den
gamle på 39 meter. En av dem som kom lengst
ned i bakken var Nils Klynderud fra DIF som
ble nr. 3 i klasse 4. Hopper vi frem til 1937
satte Trygve Gundersen bakkerekord med 45,5
meter. Gundersen ble senere en kort periode
bakkerekordholder i Holmenkollen.
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1968 til 1977: Lysløype og hall

NØKKELPERSONER: Fire nøkkelpersoner i forbindelse med byggingen av Frognhallen, Bernhard Magnussen, Gunnar Engen, Kjell Wangen og Arne Nesje.

I 1968 feiret DFI sine 50 år, og i
løpet av seks år fra 1968 til 1974 var
det to begivenheter som ble avgjørende for klubbens fremtid. I 1968
kom lysløypa, seks år etter og litt
forsinket sto den der i all sin prakt,
Frognhallen.
Lysløypa var klar til bruk allerede før jul i 1967,
men ble innviet fredag 12. januar 1968. Den
store stjernen var Ole Ellefsæter, de lokale Sverre
Dahl og Erlend Aamodt. Den store høytideligheten fant ved Nedre Belsjø. Dette var idrettens
dag, løypa hadde blitt til med egne krefter og
litt hjelp. I DFI fikk Vilhelm Blakseth oppdraget med å skaffe en lysløype, men kort tid etter
ble han syk. Han rakk å kontakte vellet, Lions
Club og grunneiere før Kjell Aamodt kom inn.
Han brant for skisporten og var ustoppelig i sin
iver etter å få det til. Aamodt og ble møtt med
stor velvilje av grunneierne Johan Christian
Berle, Magne Magelie og Rolf Tomter. Også
e-verket var med på laget.
Fikk æren
Ved åpningen i 1968 fikk Blakseth æren av å
klippe over båndet, grunneierne ble hedret, som
på sin side kvitterte korrekt nok med å si at uten
Kjell Aamodt – ingen lysløype. Kjell Aamodt
kan med rette kalles lysløypas far. Etter 50 år
er det helt unødvendig å skrive om hva denne
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løypa kom til å bety for DFI, skisporten og
folkehelsen.
Frognhallen
Det var i 1968 det virkelig gikk opp for politikere at det hastet med å få en idrettshall.
Det skulle ta tid å få byggeprosessen i gang.
Kommunen skulle samtidig bygge skole.
Den idrettsinteresserte ordføreren Askautrud
var litt i tvil om kommunebudsjettet tålte
begge deler, han måtte som ordfører skrive
brev til seg selv som leder av forstanderskapet
i banken. Kommunen måtte låne penger.
Etter 14 måneder med bygging, 4. januar
1974, kunne Frognhallen innvies. Bernhard
Magnussen var byggekomiteens leder, politikerne Gunnar Engen (H) og Kjell Wangen (A)
samt skolesjef Arne Nesje var nøkkelpersoner
for å få gjennomført prosjektet.
Som en konsekvens av en ny hall blomstret
det fort i håndballgruppa, i bredde og topp.
Det talentfulle Damelaget fikk umiddelbart
resultater, det var verre med gutta som slet
med å komme seg opp av 7. divisjon. I 1974
kom badmintongruppa der Stein Norman
Andersen var initiativtager. Lysløypa og Frognhallen revolusjonerte idretten i Frogn.
For ordens skyld så legger vi til, A-laget i fotball
rykket ikke opp i 1970-årene selv om Petter
Bjørby gjerne scoret to eller tre mål i hver
eneste kamp.
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FAKSIMILE: Amta tok dette bildet av Kjell
Aamodt ved åpningen av lysløypa.

Notiser
Skøyteløp
1932: En skøytebane på Bankløkka gjorde det
naturlig å arrangere skøyteløp vinteren 1932.
Arne Boland (10-12), Sverre Boland (12-14),
Karl Andersen (+16), Ragnhild Andersen
(10-12), Marit Nesset (12-14) og Solveig
Kristiansen (14-16) ble klassevinnere i et
stevne med god deltagelse.
Pinsepokalen
1931: DIF hadde startet en fotballturnering
med kampen «Pinsepokalen». I 1931 vant de
egen turnering med 13-0 over Varg og 5-3
over Bjart. Erling Hansen, Kåre, Fredrik Jansen
og Helge Askautrud ble av lokalpressen trukket
frem som lagets beste spillere. Litt lenger ut
på sommeren tapte DIF 0-5 på hjemmebane
i 1. runde i NM. DIF fikk også fire mann på
kretslaget i Follo: A. Johnsen, Helge Askautrud,
Erling Hansen og Fredrik Jansen.

STARTET: I DFI hadde man spilt badminton før Frognhallen kom, men det var med hallen det ble
sving på sakene.

HOVEDPUNKTER:
• Lysløypa innviet 12. januar 1968. Snøscooter anskaffet og revolusjonerte løypeprepareringen,
voldsom interesse for skisport, men sesonger med lite snø.
• Turngruppa møtte så stor interesse at inntaket måtte stoppes.
• DFI feiret sine 50 år høsten 1968
• Drøbakdilten – turorientering for alle ble startet, nytt kart for Drøbak nord.
• Frognhallen innviet 4. januar 1974
• Badmintongruppa etablert for godt i 1974.

BLINKSKUDD: Damelaget i håndball fikk fort resultater, her har Amta-sporten fått et blinksudd
fra en av kampene.

Skogbygda
1932: Idrettsforeningen i Drøbak var opptatt av
at idretten ble drevet godt i nabokommunen
Frogn. Skogbygda idrettsforening var en god
samarbeidspartner. Der ble Asbjørn Dahl valgt
til formann, andre aktive var Lars og Jørgen
Knardahl, Olaf Bjerke og Einar Dahl. I tillegg
til denne klubben var det aktive syklister i
Skogbygda Cykellag.
Øyeblikket
1932: Helge Askautrud fortalte på sine gamle
dager at hans største øyeblikk på fotballbanen
var da han spilte høyreback mot Lisleby på
Seiersten i 1932: – Det var en rundekamp,
det var mitt livs kamp, dette er en back for
landslaget skrev hovedstadspressen. Jeg spilte
også en stor kamp i 1936, og stort sett kan
man vel si at jeg gjennom mitt engasjement i
idretten forsømt kone og barn, men jeg har vel
tatt det igjen, sa Helge da DFI fylte 80 år. Helge
var født i 1909, bodde som gutt på Lappen ved
Ringeplan. Han var bare ni år da klubben som
skulle bli en så stor del av hans liv ble stiftet
Helge var den første som sponset DFI. Damene
skulle spille håndballkamp mot Grefsen i 1947,
de manglet det meste og spurte kjøpmann
Helge om 50 kroner. Det fikk de. 50-lappen
til tross, det ble 0-10 mot datidens store
håndballlag, Grefsen.
Kretsrekord
1932: Thv. Askautrud satte ny kretsrekord for
Follo med 1,77. Han hadde en bestenotering
på 1,80 men den var oppnådd før Follo fikk
egen friidrettskrets. En annen fra klubben, Kåre
Telle, hoppet 1,74 i høyde i et stevne på Kolbotn.
Stavsprang var heller ikke ukjent. Kåre hoppet
2,80. Olaf Konningen fulgte opp med 6,23 i
lengde og Nielsen satte kretsrekord i kule med
13,17. Han vant øvelsen i en interkretskamp mot
Romerike. Det gikk mange år før noen i klubben
var i nærheten av deres nivå.
Utbedringer
1932: Det ble påbegynt en utbedring av nordre
ende av Seiersten, men klubben måtte stoppe
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1978-1987: Opprykk og VM
Den satt i kassa! Bildet på denne
siden viser Christian Skjellbred,
spilleren som nok en gang scoret et
avgjørende mål.
Vi skriver 25. september 1985. Vi er i garderoben på det daværende falleferdige Sarpsborg
stadion. Trøtte, slite men lykkelige DFI spillere
sitter på de gamle benkene. -Vi får nok ta et år
til Røsse, sa Knut Norem. 31-åringen hadde
vendt seg mot Knut Røssevold. DFI hadde
vunnet 2-0. Nok en gang hadde Christian
Skjelbred scoret et avgjørende mål, faktisk to.
DFI var i 2. divisjon! Knapt til å tro. Klubben
ble den første som gikk rett fra 5. divisjon til
2. divisjon. Også det en rekord i norsk fotball.
Over 4000
Vi er i 1986: Over 4000 mennesker på Seiersten så DFI debutere i 2. divisjon mot Moss.
Folk gned seg i øynene. Einar Jahn Aas, tidligere A-landslagsspiller, profesjonell i Bayern
Munchen og kaptein i Nottingham Forrest slet
med angrepslystne DFI-spillere. De virret rundt
som vepser. Einar, litt treg og ikke lenger så god
som i sine glansdager hadde det vanskelig. Det
var mye rødt rundt 16-meteren. Det ble 2-2. Jo,
DFI hadde noe å gjøre i 2. divisjon.
Vi gjør et nytt hopp, tilbake til 1983. Kjell Bergmann, juniortrener i klubben med helt spesielle
kvaliteter fikk suksess på nytt. Som trener for
A-laget. Det ble jobbet i kulissene. Knut Røssevold, Harald Krystad og Knut Norem kom
tilbake fra andre klubber. Like viktig var det at
Ståle Slettebø med guttelandskamper bestemte
seg for å bli. Endelig – etter 35 år i samme divisjon, bare regulert opp eller ned, skulle det lyktes. Opprykk! Rekord i norsk fotball. Uslåelig.
Det var starten på eventyret, alle eventyr har sin
slutt, også dette.
VM-turn
I lokalpressen dominerte fotballen. I skyggen av
fotballen var turngruppa blitt til 300. Det var
idrett for alle, men det var også noen som ville

MÅL: Den sitter. Christian Skjelbred scoret to ganger da DFI rykket opp i 2. divisjon.
vinne. En av dem var Pål Richard Larsen som
etter hvert vant et NM, for en annen klubb. Vi
kom til 1987. Navnet er risset inn i klubbens
historie med gullskrift. Marianne Erevik tok
på seg landslagsdrakta i VM i Rotterdam. Hun
ble den første individuelle
VM-deltager fra DFI. Bak
Marianne sto talentene i kø.
I turngruppa var det ventelister. Treningsforholdene var
begrensningen slik det ble i
mange år. Om det var fotballens periode kunne den deles
med turn, men med litt mindre mediadekning.
I toppen
I 1970-årene så skigruppa
fort resultatene av den nye
lysløypa. Det myldret av unge
løpere Enkelte ganger sviktet

Kong Vinter. En av de første store var SivKatrin Ramskjell. Klubbens første lokale
skidronning. Hun ble et forbilde for mange
ved å vise til at det var mulig å nærme seg det
øverste nivå i norsk skisport. Det krevde «bare»
talent kombinert med treningsvilje. Skigruppa
ble drevet som et mønsterbruk. Det kom løpere
som ville satse mot toppen, og det kom løpere
som ville satse litt mindre. Alle ble ønsket
velkommen.
Nei, vi har selvfølgelig ikke glemt Hans
Petter Glenne, gårdbrukeren og tømmerhuggeren hovet inn VM-medaljer, de fleste av gull.
Ski-veteranene hadde fått sitt eget VM i 1980.
Opp og ned
Håndballen levde i skyggen av fotballen. Det
gikk litt opp og ned med seniorlagene. I perioder hadde man også svært gode resultater med
yngre lag som det var 15 av. På grensen til hva
man hadde av timer i hallen.

1985: O-gruppa i DFI med NM-lagene i 1985. Bak fra venstre: Clas Unger, Olav
Johannessen, Morten Due og Jan Andersen. Foran fra venstre: Tove Hansen, Nina
Gundersen og Mina Unger.
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Notiser
arbeidet fordi den manglet penger. Samme
året ble det gjort noe med overgangen i
Trolldalsbakken, overgangen var så brå at den
hadde felt mange hoppere. Nå ble det bedre,
bakken ble et kretsanlegg. Helt gratis var det
ikke. Klubben måtte låne 1000 kroner i Follo
Sparebank. Klubben selv var ikke kredittverdig,
fire av medlemmene måtte stille en personlig
garanti. Det var ikke siste gang at klubben
måtte be medlemmer om personlig garanti.

HISTORISK: Marianne Erevik ble historisk i DFI da hun deltok i VM i turn i 1987.

Juniorfotball
1933: Det var første gang det ble opprettet en
juniorgruppe i fotballen. Olav Hansen og
Reidar Samuelsen tok seg av den organiserte
treningen for de yngste, resultatet var flere
kretsmesterskap i Follo. Den første KM-tittelen
hadde kommet allerede i 1929 da klubben
vant KM for junior. Det ble et nytt junior-KM
i 1933, et mesterskap for gutter i 1934, junior
og smågutter i 1936 og junior i 1937 og 1939.
En av de store stjernene i de yngre årsklassene
var John Wollbråten som senere ble far til flere
idrettsgutter, noen med etternavnet Bjørby,
andre med etternavnet Wollbraaten.
Brann
1935: Klubbens garderobehus brant ned 26.
april 1935. Dagen etter brannen ble det vedtatt
å bygge et nytt til 3000 kroner. Taksten på
det gamle var 4000. Med andre ord klubben
dekket utgiftene til å bygge det nye huset.
Garderobehuset sto ferdig på høsten, satt opp
av byggmester Karl Larsen.

SLITNE: Mange lokale deltagere i storhetstiden til Drøbak Mini Maraton. Her Kjell Erik Andersen
(466) og Erik Thorbjørnsen (405)
I badminton svingte det, men Sverre Ombudstvedt, om han fungerte som leder eller ikke,
sørget for at det aldri ble helt stopp.
I o-gruppa var det løpere i norsktoppen. Unni
Bøhlerengen ble bedre og bedre jo eldre hun ble.
Bjørn Samuelsen tok en meget sterk 11. plass i
NM. Flere av konkurrentene var i verdenstoppen, Tove Hansen ble et nytt stort navn. Og mesterskap ble det arrangert, sammen med Nesodden. På mange måter starten på Måren OK.
Arrangementer
Friidretten i DFI har lange tradisjoner, men i
slutten av 1970-årene og første del av 1980årene var man over toppen sportslig. Det stoppet gjerne med ungt og lovende. Derimot satte
Kåre Grøtta & Co. i gang med Drøbak Mini
Maraton fra Seiersten. Løpet var på 14 kilometer. På det meste med 850 deltagere og «hvermansen» skulle slå arbeidskollegaer eller naboer.
Det var moro så lenge det varte.

HOVEDPUNKTER:
• A-laget klatret direkte fra 2. til 5. divisjon som
den første klubb i norsk fotball. Tapte
kvalifiseringen i 1986 mot Vidar og Tromsø
om opprykk.
• O-sportens arrangerte NM og seniorløpere
sopte inn premier, Unni Bøhlerengen, Bjørn
og Tove Hansen blant frontfigurene.
• Marianne Erevik deltok i turn-VM i Rotterdam
• Drøbak Mini Maraton ble arrangert, på det
meste med 850 løpere.
• Badmintongruppa gjennomførte store
internasjonale arrangementer.
• Skigruppa med stor aktivitet, Hans Petter
Glenne hentet sine første VM-titler.
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Ny klubb
1934: 17. januar 1934 skjedde det noe som
skal få stor betydning for Drøbak
Idrettsforening 11 år senere. På Folkvang ble
Frogn IL stiftet med lærer J.G.Huseklepp som
formann og Harald Løken og Oscar Finsrud
som styremedlemmer. Klubben hadde først
og fremst friidrett og skisport på programmet,
og fostret mange utøvere som den nye
klubben DFI fikk glede av etter krigen. Spesielt
Magne Magelie. Klubben lånte penger og
laget bane på Folkvang, klubben bygde også
Smedbølbakken (lå i Ås) og hadde i tillegg
Ermesjøbakken. Frogn IL hadde i motsetning
til hva mange trodde i ettertid, spilt fotball før
krigen.
«Fisketur»
1932: Man kan nesten si at DIF var på fisketur
da de møtte Hugin til fotballkamp i 1932.
Meningen var å ta fergen til kamp. Det gikk
ikke. Den var så full at det ikke var plass til
fotballspillere fra DIF, den eneste utveien var
å få fiskehandler Iversen til å få laget sjøveien
til kamp.
NS-nei
1934: Boksing dukket opp som idrett i 1934,
det ble kortvarig og dukket ikke opp igjen før
etter 2. verdenskrig. I 1941 gjorde klubben et
forsøk på å få til noe, den søkte det NS-styrte
Drøbak om å få låne kinolokalet til propaganda
for idretten med etterfølgende dans. Kinostyret
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Unge løpere og mye gull
I rekken av våre notiser som du
kan lese på annet sted, har vi fått
med mange store og små bragder,
neppe alle, og kanskje heller ikke de
største.

Kanskje enda viktigere enn gull var de mange
karusellrenn hvor det kunne være over 1400
enkeltstarter i løpet av en sesong, nesten 1000
på en premieutdeling. Skikarusellen med flere
renn, overtok etter renn i 1950- og 1960-årene
ble arrangert ved Folkvang og på jordene ved
Ullerud.
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Skisporten har alltid hatt en solid posisjon i kommunen. Også aktivtetslag, skoler
og mindre foreninger arrangerte renn. Det
viktigste var skisport for alle som ville være
med. Bildemateriellet er begrenset, her presenterer vi noen av klubbens yngste:
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Ståle ble helt avgjørende
-Jeg tror ikke gresset er mye grønnere på den andre siden, jeg ser
ingen grunn til å skifte klubb når
jeg trives i DFI, sa Ståle Slettebø
foran 1982-sesongen.
Han ble avgjørende og klubbspilleren fremfor
noen. Ståle Slettebø ble i klubben som mange
andre gikk fra av ulike årsaker. Beskjeden fra
Ståle foran sesongen 1982 ble mer enn noe
annet avgjørende for fotballsuksessen i årene
som kom. I 1992 var DFI en fattig scoring fra
eliteseriespill. Den høyreiste elegante stopperen ble kåret til årets spiller av supporterne. I
1981 fikk han sammen med «langrennsdronning» Siv-Katrin Ramskjell Else og Helge
Askautruds gavepremie for sin innsats.
I lokalavisen ble han i 1991 intervjuet foran
kommende sesong, den skulle «helt sikkert»
gi opprykk. Journalisten hadde også hentet et
gammel og velkjent sitat i DFI: -Bare Ståle
skrev under kom de andre etter. Det ble ikke
opprykk, det ble ikke Eliteserien, på slutten
av sin karriere fikk han med seg noen kamper
i fotballens beste selskap i en annen klubb.
Hele DFI unte Ståle akkurat det.
Klappjakt
Ståle debuterte på A-laget mot Hafslund 14.
august 1981, knapt 17 år gammel. Debutanten hadde allerede spilt landskamper for
Norge i de yngre årsklasser og var jaget av
mange norske klubber. Han var en juvel av
en fotballspiller. Større naboklubber lå langflate etter spilleren som selv mente at han
ikke var noe stort talent. Gamle aviser forteller noe annet. Allerede som liten gutt var
Ståle en spiller utenom det vanlige.

Mange tanker
-Det er plass til en Eliteserieklubb mellom Oslo og Kristiansand, det må være kontinuitet i lederskapet og det er nødvendig for de yngste å trene
mer. DFI kan være noe mer
enn et idrettslag, en sosial plattform i en kald og urolig tid.
Slik formulerte han seg. Krav
til seg selv, omgivelsene med en
visjon om at DFI, klubben han
var så glad i, kunne bli noe stort
var til stede.
Ståle spilte på et DFI-lag der
mange ble store stjerner i andre
klubber, blant annet Bent
Skammelsrud, Kent Bergersen
og Stein Amundsen. Den første
med «gullfot» og mange landskamper, men først og fremst
kjent for «Skammelsrud-rollen»
i Rosenborg da klubben hadde
sin storhetstid internasjonalt.
Kent Bergersen kunne drible et
helt lag i en telefonboks, han fikk
senere en karriere i norske toppklubber som spiller og trener.
Stein, «hjemme-avla» i DFI.
Elegant, elsket av supporterne
og scoret haugevis av mål.
Senere gikk han til Lillestrøm
og Lyn med stor suksess.
Men, og påstanden står for vår
regning; Ståle Slettebø er den
viktigste spilleren som noen
gang har tatt på seg DFI-drakta.
Litt spøkefullt sagt, den skulle
vært «fredet» slik mange klubber

FEIRING: «Gratulerer», står det på kaka. Ja, det var som
oftest all grunn til det etter at Ståle hadde gått av banen.

FOLKEFEST: Ståle Slettebø og A-laget til DFI samlet ofte folk til folkefest på Seiersten.
gjør med draktene og nummeret
til store spillere. Ståle var uredd,
respektløs og ga alt i hver eneste
duell.
Han er fotballens konge i DFI.
Ingen over, ingen ved siden av.

På landslag i 1979
DFI har hatt mange spillere på
ulike yngre landslag i
fotball. Knut Røssevold, 2 på
juniorlandslaget i 1979, John
Ole Moe, 4 på guttelandslaget
i 1979 og 1980 og Ståle
Slettebø, 3 på G16 i 1981 og 6
på G19 i 1982.
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-Jeg elsket å trene og likte
ikke å tape
- Jeg elsket å trene, likte ikke å tape.
Slik uttrykte han seg. Den største
av alle, Hans Petter Glenne (19242017). Skiløperen, som i sine yngre
dager også var en god friidrettsmann.
Selvfølgelig løp han som 24-åring på det
berømte 1948-laget i Holmenkollstafetten,
mannen som er den mestvinnende utøver i DFI
gjennom alle tider. Mannen som trente og vant
mer enn noen gang flere tiår etter at skikarrieren skulle vært slutt. Det var den i 2005, da var
han 81 år gammel!
Ingen i DFI har vunnet flere premier, ingen
andre har hatt en aktiv karriere på mer enn 50
år. Det ble 50 VM-medaljer på ski, han gikk
Birkebeineren 36 ganger, Vidar-løpet 12 og
7-mila 11 ganger. I ærbødighet til minne om

den gamle skikongen gikk han Thorleif Haugs
Minneløp et utall ganger, I de løpene var ikke
resultatet men respekten det viktigste. Antallet
kretsmesterskap har vi ikke tall på. Folk i den
den nedlagte Follo Skikretsen antydet 50, tallet
kan være høyere.
Det første kretsmesterskapet Hans Petter vant
var i 1953, 29 år gammel. Det var samme
helg som kaldblodstraveren Glennelynna med
Johan Glenne i sulkyen trent på Øvre Glenne
vant Jacob Meyer. Det var og er et av landets
viktigste travløp, denne søndagen var travhesten viktigere enn på Øvre Glenne enn et kretsmesterskap på ski.
Treningsprodukt
I sine beste år konkurrerte Hans Petter blant
annet med klubbkameraten John Hjerpåsen.
Begge gikk i Holmenkollen, blant annet i

INGEN OVER, INGEN VED SIDEN: Hans Petter Glenne (1924-2017) er den største utøveren
DFI noen gang har hatt.

1953, begge gikk NM og Monolitten og ble
som regel mellom de 10-20 beste på resultatlisten. Svært ofte møttes de i samme klasse,
også som eldre skiløpere. På toppen av den
aktive karrieren var tømmerhugger Hjerpåsen
som oftest litt bedre enn bonden og tømmerhuggeren fra Øvre Glenne. Etter hvert som
årene gikk ble «skisprinteren» Hans Petter
best av de to. Internasjonal representasjon ble
det lite av. Bare et renn eller to i Sverige som
representant for Norge før Hans Petter kom
til veteranmesterskapene som ble innført i
1980. Det var disse mesterskapene som skapte
berømmelsen.
-John var en bedre tekniker, jeg var et treningsprodukt, men vi hadde evnen til å gå helt ned
i kjelleren, vi orket litt til når de andre ga seg,
fortalte han etter at vi i 1970-årene intervjuet
mannen som sportsjournalist etter nok et
KM-gull. Resultatene i veteranklassen var ofte
så gode at han var beste løper uansett klasse.
Uten ski på beina ble det også mange fremragende løp, både individuelt og i stafett. Blant
annet var mannen fra Nordre Frogn, ja for han
var for alltid en Frogn-gutt, med på laget da
DFI ble beste klubb i sitt eget terreng-NM på
Heer i 1952.
Elsket trening
Hemmeligheter fantes ikke. –Jeg elsket å trene,
og jeg likte ikke å bli slått. Var det lite snø en
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Hans Petter Glenne
UTROLIG: Hans Petter Glenne fotografert med sin utrolige premiesamling, helt unik i DFI.
vinter dro han dit snøen var, gjerne til Lommedalen eller traktene omkring. Var det mulig
å trene på nærmeste nabo Bundefjorden, så
gjorde jeg det. En gang gikk det galt, jeg gikk
gjennom isen med ski og staver, piggene reddet
meg, men kom meg opp, har han fortalt.
Konkurrentene var opptatt av hans treningsmetoder. Resultatene var så «mot normalt» som det
lot seg gjøre etter hvert som prene gikk. – Jeg
trente ikke i dagslys, da drev jeg gården og var
i skauen, fortalte 89-åringen i et intervju med
Amta i 2014. Da var ikke tyngdeoverføringen
lenger var som i glansdagene. Treningsstudio
var bare noe han hadde hørt om. Hemmeligheten var at arbeidsredskaper ble tilpasset som
treningsapparater. Bevegelsene i skauen tilpasset skiløperens.
Nei til damer
Apparatet rundt Hans Petter var beskjedent.
Han smurte egne ski. Mor smurte matpakke og
han fikk det nødvendige inntak av karbohydrater før hvert renn.
–Du er en gammel ungkar, har du aldri
savnet dame?, var spørsmålet fra journalist
Mariann Leines Dahle i et portrettintervju i
Amta i 2014. Han dro på det, måtte innrømme
at han kanskje hadde vært en einstøing på det
området. Ski var større enn jenter. –Det hendte
en og annen fulgte med hjem. Men så bodde
foreldrene mine i samme huset, jeg syntes ikke

riktig om det. Jeg føler ikke at jeg har ofret noe,
var svaret hun fikk.
Revyartist
Helt uten kontakt med damer var han ikke.
Hans Petter var en skøyer på scenen. Han var
ikke vanskelig å be om en opptreden om det
skulle settes opp en revy. Da kunne selv en treningstur kunne bli droppet.
«Grande finale», skrev Amta over et bilde på
forsiden da beboerne på Grande ble flyttet over
til Ullerud helsebygg i april 2017. Om tittel og
bilde noen gang har spilt på lag, må det være
ved denne anledning. På bildet var Hans Petter
Glenne den mest dominerende, Karl Garder
sto i bakgrunn. Selvfølgelig måtte det bli nok
en finale for Hans Petter som gikk bort på
høsten samme år.

Bakkepenger
I 1949 ville politikerne i Frogn at DFI skulle
bygge bakke i Skogbygda. –Gutta kommer
mere levende enn døde hjem til bygda,
sa Randi Granum (Arbeiderpartiet). Frogn
kommunestyre ga 20 000 kroner.
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• Født: 23. november 1924 på Øvre Glenne i
Frogn, gikk bort 22. oktober 2017, snaue 93
år gammel.
• Yrke: Var gårdbruker på Øvre Glenne, etter
hvert pensjonist.
• Klubber: Frogn IL, DFI etter
sammenslutningen. Ble æresmedlem i 1978.
• Skikarriere: Startet i 1945, deltok for første gang
i NM i 1950, ble nr. 18 på plassen bak
klubbkameraten John Hjerpåsen. Blant
de 10 beste i Holmenkollen i 1953, da
han også vant sitt første KM. Blant annet
nr. 12 i Monolittrennet (Frognerparken) i
midten av 1950-årene. Startet 36 ganger i
Birkebeinerrennet, flere ganger klassevinner. Det
siste rennet gikk han i 2005, 81 år gammel.
• Vinner en rekke ganger av blant annet
Vidarløpet, 7-mila og Thorleif Haugs
Minneløp
• KM: Rundt 50 medaljer individuelt og i stafett
som langrennsløper for DFI. Halvparten av gull.
• Friidrett: En rekke stafettseire som
friidrettsutøver for DFI, var med på DFI-laget
som vant A-klassen i Holmenkollstafetten i
1948. Løp terrengløp illegalt under krigen,
første resultat fra sportssidene i Amta var i
1945 da han 21 år gammel havnet bak en del
DFI-løpere «i køen» på 1500 meter, blant
annet Arne Beiteberg.
• VM: ca. 50 medaljer i veteran-VM, 29 av gull.
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DFI + Jon Erik = Sand(t)
Tittelen er fra et intervju i Amta.
Den er dekkende for arbeidet i fotballen lagt ned av en innflytter som
kom til Heer i slutten av 1960årene. Han ble tidenes mektigste
fotballeder i klubben.
På slutten av 1960-årene kom det en lang
mann på 1,90, ofte dampende på en sigarett, flyttende til Heer. Han hadde kamper
for Frigg, Hasle/Løren og Øvrevoll. I 1972
lot han seg «lure» til å ta en sesong som
aktiv i DFI under Vålerengen-legende Helge
«Bonden» Sørlie. Det var nok til å skjønne at
for Jon Erik var det en annen plass i DFI som
var viktigere enn på banen. Det skulle bli et liv
som fotballeder i mer enn 30 år, til han så uvirkelig gikk bort i 2002.
Aud på laget
Som oppmann hadde Jon Erik en arbeidskapasitet som knapt har hatt sin like i klubben.
I perioder var han både fotballformann og
oppmann, like mye et medmenneske og
sammen med sin kjære Aud støtte for spillerne
også utenfor banen som arbeidet med det rent
sportslige. Jon Erik var et unikum, alltid til
stede, alltid lojal mot spillere og trenere, alltid
på jakt etter forsterkninger som passet inn.
Mange spillere valgte DFI eller å bli i klubben
fordi ekteparet åpnet hjemmet sitt for dem
før eller etter trening. Auds interesse og delaktighet var avgjørende. – Om det ikke hadde
vært for Jon Erik hadde jeg forlatt DFI for
lenge siden, sa Kent Bergersen i et intervju.
Jon Erik var så glad i DFI-fotballen at han slåss
med nebb og klør for at den skulle få beholde
sin posisjon i og utenfor klubben. Rundt seg
MEKTIG: Jon Erik Sand ble tidenes mektigste
fotballeder i klubben.

JUBEL: Jubelscener for Jon Erik Sand (t.v.)her med supportere ble det mange av i 13 år som fotballeder,
men også stridigheter ognedturer.
hadde han en svært lojal gjeng som også la
ned ufattelig mye timer sammen med sjefen
sjøl. Fotballformenn kom og gikk, de fleste
erfarte at det var ikke lett å gjøre noe med hans
maktbase i klubben, for makt det hadde han,
det visste han og han brukte den når det var
nødvendig. Drømmen om DFI i Eliteserien
gikk aldri i oppfyllelse. DFI som alltid tapte
kvalifiseringer på 1960-tallet gjorde det også i
klubbens viktigste kamp. Det var hans største
nedtur med fotballivet i DFI.
Gode vilkår
Hans lojalitet til A-laget, evnen til å slåss for
lagets behov, nye spillere og mer enn brukbare
vilkår ble en regel fremfor et unntak. A-lagets
forbruk førte til at klubben, eller deler av den, i
perioder var på konkursens rand. Private investorer kom inn, det ble aldri varige løsninger.
Forbruket førte da også til store interne
oppgjør i mer enn 10 år. –Vi har ikke hatt
svarte penger i Drøbak på mange år, å skrive
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om det nå er bare tull. Tenk på alle oss tillitsvalgte som jobber helt frivillig og gratis. Du tar
knekken på oss med slike reportasjer, sa han
til Amtas sportsleder Torgeir Snilsberg i 1991.
Da hadde bråket om A-laget, underskudd og
mulige svarte penger vært et tema siden annen
halvdel av 1980-årene. Svarte penger eller ei,
A-laget skapte glede men det kostet mer enn
det genererte av sponsorinntekter, billettinntekter og andre inntekter i den såkalte storhetstiden. Det er også en del av historien at
det ble konflikter med hovedstyret, egen junioravdeling og andre grupper. A-laget ble også
et eget rettssubjekt forlangt av kommunen for
å hjelpe klubben ut av en økonomisk krise.
I dette mangfoldet av gleder og sorger, smil og
tårer, sto han sentralt, Jon Erik Sand. Før han
gikk bort ble han hyllet med en egen sang på
en samling av spillere fra gamle dager.

Magne – eneste med NM-medalje
Magne Magelie (1919-2011), var
idrettsutøver, administrator, gårdbruker og et veldig samfunnsengasjert menneske. Gutten som kom fra
Tretten ble en av de største i klubbens
historie.
Selvfølgelig løp han på det berømte 1948-laget
som vant Holmenkollstafettens A-klasse der DFI
bare ble slått av fire norske lag uansett klasse.
Det var i 1937 at Magne første gang dukket
opp på en resultatliste. Den utrolige engasjerte skolestyrer og lærer J.G. Huseklepp fikk
Magne til å stille opp i yngste klasse i KM.
Magne var ikke snauere enn at han var beste
løper uansett klasse. Den gang løp 18-åringen
for Frogn IL, en klubb der mange drev langdistansetrening. Selvfølgelig ble det nye mesterskap på Magne, i 1938 og 1939, før okkupasjonen kom. Magne tok landbruksutdannelse, og under krigen var en selvfølgelig del
av Milorg. Han maktet å holde treningen
vedlike uten konkurranser fra 1940 til 1944.
Det ble illegal idrett. Hans Petter Glenne,
Karl Gilberg og Magne syklet til Enebakk for
å delta i mesterskap. Resultatlisten ble plassert
i et melkespann og er gravd ned på «ukjent
sted». Premien var et måltid sild og poteter.
NM-bronse
Ser man på resultatlister fra slutten av 1930årene til første halvdel av 1950-årene var han
klubbens beste løper i terrenget fra 3000 meter
hinder via 5000 og til 10 000 meter. Tiden i
det første KM i 1939 der han tok gull på 5000
meter var 16,48,2. Etter hvert ble det 15,17
og 32,59 på de to lengste distansene. I 1949
tok han NM-bronse i terrengløp og sto etter
sesongen med kretsrekordene på 5000 og 10
000 meter. Den siste store sesongen for Magne
var i 1952. DFI arrangerte NM i terrengløp

på Heer. 33-åringen som var bosatt på gården
i nabolaget ble nr.5, og DFI beste 3-mannslag.
Magne var å finne på resultatlistene i ytterligere to år, men gården han hadde tatt over
etter faren kom naturlig nok foran idretten. 35
år gammel la han opp i 1954 etter en enestående karriere, den eneste seniorløperen fra
DFI som har vunnet en medalje i eliteklassen i
et norsk seniormesterskap.
Fra Tretten
Magne var innflytter fra Tretten der familien i
mange år bodde på en gård. Det var mor, far
og ni søsken. Magne har selv fortalt at en dag
faren, han, storebror Kåre og han selv gikk
langs jordet på Tretten sa faren plutselig: Skal vi flytte? Gutta var overrasket, men faren
forklarte at han syntes gården på Tretten var
for tung å drive. Salget innbragte 100 000
kroner som ble lagt inn i kjøpet av i Frogn i
1933. Gården ligger ved golfbanen, og Magne
hadde en finger med i spillet da golfsporten
inntok Frogn. –Det var den eldste sønnen min
Per, som fikk ideen til golfbane av en svenske.
Jeg har aldri angret det, fortalte han i et avisintervju med Amta i 2009.
Tunge tak
Det hører med til historien om Magne at både
han og yngre krefter i familien har svært aktive
som trener og i det administrative. I perioder
også som aktive. Spesielt Trond, som gikk
langrenn, løp og spilte på A-laget i fotball.
Allerede under krigen så Magne nødvendigheten av at Drøbak Idrettsforening og Frogn
IL slo seg sammen, «Noen av oss i Milorg har
snakket sammen», kunne han fortelle etter
krigen. Magne var en av dem.
Ved åpningen av lysløypa i 1968 var han på
plass, som en av grunneierne som hadde
bidratt til å gjøre løypa mulig.
Innflytteren fra Tretten, løperen, administratoren og grunneieren: Magne Magelie, litt
stille og beskjeden men en
gigant som idrettsutøver og
administrator, er en av de
største i historien om DFI.

Notiser
som nå var ledet av en NS-mann i nær kontakt
med ordfører Mørk, ga beskjed om at det
var uaktuelt fordi bokserne viste en fiendtlig
innstilling til det NS-styrte Drøbak.
Telt-nei
1935: DIF vil gjerne låne et 16-manns telt av
Forsvaret til en sommertur. Fra
Kommandanten, som for sikkerhets skyld
hadde alliert seg med Generalinspektøren for
Hæren, var det bare nei å få, heter det i et brev
fra 2. mai 1935.
Pølsepenger
1935: Kvinnegruppen i DIF levde lenge sitt eget
liv. Det var først en gruppe klubben mente at
skulle hjelpe til med sommerfester og andre
arrangementer. I 1935 fikk de inntektene ved
salg av is og pølser på festene, det falt noen av
herrer tungt for brystet. Styret sto på gruppens
side som på sin side uttrykte stor takknemlighet.
Alternativet var basarer. De påpekte da også at
pengene til slutt havnet i hovedlaget. I et brev
litt senere på året gratulerte de klubben med nytt
klubbhus og tilbød seg tre typer hjelp; Henge
opp gardiner, gi 50 kaffekopper med skåler,
samt balje, bøtte og øse. Driftige jenter!
Kvinnegruppen ble stiftet 6. november 1934
med Gerd Simonsen som formann/leder,
Ingeborg Fredriksen, Ruth Hauan Johansen
og Laila Evensen ble de andre i styret. Det var
kvinnegruppen som i 1960-årene fikk gjenreist
håndballen i DFI. Da med Aasta Halck som den
drivende kraft.
Kretsmester
1937: DIF hadde etter hvert fått mer og mer
preg av å være en klubb der fotballen
dominerte. Allikevel tok folk fra klubben
en rekke annen- og tredjeplasser på
friidrettsstevner i Follo, men de vant sjelden.
Unntaket var Tandberg-Olsen som i 1937 ble
kretsmester i spyd for junior med 44,85.
Turntropp
1937: DIF deltok i et stort turnstevne på
Furuset i Oslo. Det var 14 damer og 15 herrer.
Thv. Andresen fikk kretsmedaljen som bare
Jon Nordby av DIF-medlemmene hadde fra
før. Han hadde deltatt i tre turnstevner og fikk
som den første fra klubben det nyinnstiftede
gullmerket.
Hotting boys
1937: «Hotting boys» var navnet på ei
jazzgruppe med piano, saxofon, klarinett,
fiolin, trompet og batteri. De opptrådte på en
fest i Badeparken som klubben arrangerte for
å få penger i kassa. Gutta som for øvrig hadde
like uniformer, fikk et på 140 kroner pluss
båtbilletten Drøbak-Oslo.

SENIOR: Magne Magelie
- den eneste fra DFI som har
vunnet en medalje i
eliteklassen i et norsk
seniormesterskap.
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Kronerulling
1937: DIF måtte i gang med kronerulling for å
få inn penger. Det skjedde på annonseplass
i Amta, ikke til annonsepris, men på
provisjonsbasis. Avisen fikk 15 prosent av det
innsamlede beløp.
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1988-1997:VM, IGF, fotball og nesten konkurs
I denne perioden i lagets historie
fikk DFI ytterligere en VM-deltager
turn, Idrettens Grunnskole (IGF)
ble etablert og i fotballen var det
store gleder og dype daler.
Perioden var preget av store pengeproblemer.
Ordet konkurs var ikke noe man spøkte
med i DFI på begynnelsen av 1990-tallet.
Liv Øinæs Andersen, i utgangspunktet nestleder, ble høyst ufrivillig leder da vedkommende som satt i vervet ga seg av mangel på
motivasjon. For Liv og hennes styrekolleger,
ja for hele klubben, ble det en stri ryddejobb.
Kommunen og private kausjonister reddet
klubben. Banken frøs alle konti, verst var det
for turngruppa.
Selskapet DFI Sport AS ble avviklet. Revisor
regnet også ut at klubben som drev Frognhallen, subsidierte driften. Kommunen økte
sitt tilskudd for drift med 300 000 kroner.
Kommunen tok også over eierforholdet for
garderoben på Høiås, overtagelsen kan ha
reddet klubben fra skifteretten. DFI hadde en
gjeld på over 500 000 kroner, senere skulle det
vise seg at den var på 1,2 million. Det dukket
opp litt regninger og forpliktelser her og der.
Driftsavtalen med kommunen i 1996 og 1997
var på 1,4 million. i tillegg kom bidraget til
fotballgruppen for driften av Ullerud 1 og 2,
samt Høiås og Folkvang som utgjorde 945
000 kroner. Frogn kommune satt med lagets
skjebne i sine hender.
Hodepinen
Utover i 1990-årene skulle A-laget og penger
bli tema for den store debatten og den store
hodepinen. Kommunen hjalp til på betingelse av at A-laget ble skilt ut som eget rettssubjekt. Rundt A-laget i fotball ble det brukt
IGF: Idrettens Grunnskole (IGF) kom i 1990, her
marsjerende da DFI jubilerte.

NY: Løpere i Badeparken fra Blomstermila i 1991, løpet startet i 1990.
penger man ikke hadde, budsjettene var gjennomgående for optimistiske. Redningsmenn
som betalte dukket ofte opp. Det var inngått
avtaler uten økonomisk dekning. Det var et
voldsomt sirkus for åpen scene. Lokalpressen
ble brukt og den spilte en sentral rolle i et
spill. Kemneren foretok et bokettersyn. Det
ga hundretusener å betale i skatt og moms. I
organisasjonsplanen fra 1989 sto det at man
skulle være stolt av å være tillitsmann i DFI,
det røynet på for mange.
Etter hvert ble det klart at DFI måtte avskrive
kapitalen i Drøbak Sportsforum AS, kampen
om retten til spillerne gikk til tvistenemda.
Marit i VM
I turnsporten var det ikke bråk om penger, Marit
Roxrud klarte utrolig nok å kopiere sin klubbvenninne Marianne Erevik fra 1987. Turngruppa i
DFI hadde levert to VM-deltagere på fem år! En
stor prestasjon som en smule i oppmerksomheten rundt A-laget som bare var minutter fra å
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spille i eliteserien. Hamkam snøt DFI med 2-1
«hemmat» 10 minutter før kampslutt. Det skulle
vise seg at kampen på Hamar ble den (foreløpig)
største muligheten i klubbens historie til å spise
kirsebær med de store.
Svært viktig var det at Blomstermila dagens lys
i 1990. Løpet erstattet Drøbak Mini Maraton
og hadde som mål å få 1000 deltagere. På det
meste ble nesten 900. Lever godt gjør også
orienteringsfolket som i juni 1992 dannet
konkurranseklubben Måren OK sammen med
folket fra Nesodden.
Og sist men ikke minst. I 1988 ble det satt
ned en gruppe som skulle se på muligheter for
å drive barneidrett på en litt annen måte enn
man gjorde. Resultatet? Jo, Idrettens Grunnskole
(IGF), en knallsuksess helt fra 1990, også den
lever i beste velgående etter 28 år.
Det viktigste klubben gjorde i denne perioden
var å rydde opp i økonomien.

Notiser
Forlikskamp
1937: Det daværende borgerlige
idrettsforbundet og Arbeideridrettsforbundet
hadde begynt å nærme seg hverandre som et
resultat av et politisk «tøvær». Det resulterte i
en «forlikskamp i Drøbak for juniorlag mellom
DIF og Vestby AUL. DIF vant 1-0 etter scoring
av Reidar Olsen.

GLEDE: Fra et av de mange skiløp på Nordre Belsjø for store og små, skigruppa fikk større og større oppslutning etter hvert som årene gikk.

Ermesjørenn
1938: Ved Ermesjø ble det arrangert det man
kalte et Holmenkollrenn for barn i hopp og
langrenn. Rennet var åpent for barn både
fra Drøbak og Frogn, men det var barna fra
Frogn som satte sitt preg på resultatlistene.
I langrennet fant vi Reidun Huseby, Mary
Huseby og Aslaug Sollesnes på topp. For
gutta var det Hans Dahl, Karl Klynderud og
Odd Gullerud som var de beste. Her kommer
en godbit; I klasse 12 og 13 år hoppet en kar
ved navn John Hjerpåsen. I klassen under ble
senere Finn T. Isaksen fra Ullerud nr.4. Den
første ble en av landets beste langrennsløpere,
den andre flyttet fra Frogn til Oppegård der han
fikk tre fotballelskende sønner og en strålende
karriere i næringslivet.
Idrettsmarked
1939: DIF holdt sitt tradisjonelle julemarked i
kinosalen. Mye moro på dagtid, på kvelden
var det dans. Klubben tok en 50-øring og
en 10-øring i inngangspenger. Festlige
sammenkomster var en selvfølgelig del av
klubbens virksomhet.

STOR: Stein Amundsen, DFI-produsert publikumsfavoritt på Seiersten som senere seriemester og
cupfinalist med LSK og Lyn.
HOVEDPUNKTER:
• A-laget var en scoring og 10 minutter fra å rykke opp i landets øverste serie i fotball, tapte 1-2 for Hamkam.
• Store økonomiske problemer i DFI, Liv Ø. Andersen, klubbens første kvinnelige leder sto i spissen for å rydde
opp. Kommunen ble redningen.
• Siste del av perioden ble dominert av store økonomiske problemer i fotballen. Kommunale penger kommer
under forutsetning av at A-laget ble skilt ut som eget rettssubjekt.
• Marit Roxrud deltok i turn-VM. En trener ble borte, de beste la opp.
• I 1990 ble kontormedarbeider (Ann Helen Ådahl) og vaktmester ansatt, hovedstyret med arbeidsgiveransvaret
fra 1991.
• I 1992 dannet o-gruppa konkurranseklubben Måren OK sammen med o-løpere fra Nesodden.
• Idrettens Grunnskole (IGF) vokser fra en tanke til kjempesuksess.
• Blomstermila erstattet Drøbak Mini Mararton.
• DFI et allianseidrettslag i 1997.
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Mindre hjelp
1939: Mannen som hoppet inn pokaler, heder
og ære til DIF, Olaf Konningen, gikk hardt
ut mot medlemmer. Han viste til at folk ikke
lenger er så villige til å hjelpe til som før ved
langrenn og hopprenn. Nå ville han at hele
hjelpeapparatet oppnevnt på årsmøtet. Noe
annet som preget foreningen i første halvdel
av 1939 var at fotballspillerne ikke lenger var
så villige til å trene som før. Mange synes de
hadde viktigere oppgaver i livet.
Bokserne
1939: På årsmøtet i april 1939 ble det vedtatt
å melde boksegruppa inn i Norges
Bokseforbund. Reidar Johansen ble gruppas
leder, Rolf Theien trener. I boken om Folkvang
1917-2017 fortelles det om et brev til DIF og
Rolf Theien som fikk Folkvang disponibelt 5.
april 1941. Formålet var et propagandastevne
for boksesporten i Drøbak og Frogn. Det hørte
også med til historien at i oversikten over
andelseiere på Folkvang fra 2017, står DFI
oppført som eier av 10 andeler.
Korpsdebut
1939: Drøbak Musikkorps ble stiftet 15.
oktober 1938 etter oppdrag fra Drøbak
formannskap. Ragnar Hansen, John Nordby
og Rolf Holme tok på seg oppdraget.
Konsertdebuten skjedde 5. februar 1939i i
forbindelse med landsrennet i Trolldalsbakken
arrangert av DIF. 2. september 2018, nesten 80
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1998 til 2007: Dødsfall på trening
Det var i perioden fra 1998 til 2007
den store tragedien rammet klubben. Fotballspilleren Benjamin Farfa
døde på trening.
Idrett er opplevelser, følelser og tall, men
først og mennesker av kjøtt og blod. To situasjoner med unge mennesker i fokus var noe
av det som best huskes fra denne perioden.
Fotballspilleren og SFO-arbeideren Benjamin
Farfa (22) døde under trening på Høiås i 2002.
Senere var det en ung gutt som skadet seg
stygt under klubbens alpintrening. Begivenhetene satte lenge sitt sterke preg på klubben. For den unge alpinisten gikk det bra,
historien om Benjamin ble av de mørkeste
kapitel i DFI-idrettens historie, en vond påminnelse om at også idretten er en del av det
virkelige liv.
Anlegg
Den «nye» Seierstenbanen kunne tas i bruk,
men fremdeles ble friidretten stemoderlig
behandlet. Rødgrusen manglet, løpslistene til
banen lå og ventet, og et fotballag ble bedt om
å gjøre hoppegropa ferdig.
På Ullerud manglet det garderober, ettersyn av
toaletter, lufting, såing og drenering. Brakker
fra alarmsentralen løste etter hvert problemet,
men DFI måtte ut med 96 000 kroner, den
regningen ville ikke politikerne ta.
På Folkvang manglet det lys. På Høiås kom
det grus fra veien ned i banen. Det var mangel
på et skikkelig, vedlikehold.
En driftsavtale mellom DFI og kommunen
om drift av anleggene måtte på grunn av
EU-regler for første gang ut på anbud, DFI
fikk anbudet.
Svært viktig for DFI var det at Frogn Arena
kunne tas i bruk fra 2006.
For skisporten derimot ble det stadig bedre
takket være stor egeninnsats og kontinuitet.
Det ble lagt til rette for bedre løyper; permanent belysning på golfbanen, snøkanon,
kabler, slanger og pumper ble kjøpt inn. Skisport for alle var ingen teoretisk visjon, men
virkelighet.
Endringer
Det ble store endringer i fotballen. Drøbak
Frogn Fotballklubb (DFFK), som av økonomiske hensyn var blitt opprettet utenfor klubben, ble avviklet. A-laget ble ikke bedre butikk
av å være en egen klubb, store private sponsorer måtte på nytt inn med hundretusener.
«DFI senior» ble etablert med stemmetallene 14-3 på et ekstraordinært årsmøte høsten
1998. De overtok plassen DFFK hadde i seriesystemet. Før A-laget igjen kunne bli en del av
DFI, måtte det til en forankring i gruppene,
og i kommunen, som hadde vært sentral for å
redde Klubben. I DFI kunne man gå inn i nytt
tusenår med «normale» tilstander. Fotballen
hadde 37 lag med 555 medlemmer som i perioden ble til 65 lag. A-laget tok seg en tur ned
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INNTOG: Fotballjentene i DFI kom sterkere og sterkere, her illustrert med en DFI-spiller med en
DFI-spiller i Honda Cup. 10. mai 2006 ble det for første gang på 20 år spilt en obligatorisk seriekamp for
kvinner med et DFI-lag involvert.
en divisjon, men det viktigste var å få debet og
kredit til å stå til hverandre.
I haugen av lag var det en trend, fotballjentene
var på fremmarsj, både i kvalitet og kvantitet
og Den første obligatoriske damekamp på 20
år kunne spilles. Guttas A-lag DFI sa nei takk
til et samarbeid med Follo Fotballklubb om å
være en storklubb for Follo. –En slik avtale
oppfyller ikke klubbens mål, var beskjeden fra
DFI til den nystiftede klubben. Det var en riktig avgjørelse. I 2018 vant DFI 1-0 på Seiersten mot Follo FK A-lagets jubileumskamp.
Begge i 3. divisjon.
I denne perioden så grupper dagens lys. Blant
annet Friskis & Svettis, Drøbak Sykkelklubb
i klubben kalt DFI Sykkel, friidretten, bordtennis og alpint. Noen var nye og besto, andre
startet opp, lagt ned og startet på nytt.
Homofil
Homofili har vært nærmest et tabuord i
idretten. –Jeg er glad for at Lars Richard Bache
(fotballspiller i DFI red. anm.) overtalte meg
til å begynne med fotball igjen. I DFI føler jeg
meg velkommen, sa DFI-kaptein Thomas Berling i et intervju i Aftenposten. Han var sykepleiestudent, kom fra Lyn og ble kaptein på
A-laget. Thomas hadde vært «skaphomse» hele
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livet, nå sto han frem og var stolt over mottagelsen i DFI. – Thomas og jeg hadde et møte
i Oslo før han kom til DFI, jeg fortalte at jeg
ikke kunne se noen grunn til at han ikke skulle
bli tatt godt i mot i DFI, forteller Knut Røssevold, sentral i A-laget den gang.
HOVEDPUNKTER:
• DFI blir et allianseidrettslag i 1997, et
fleriderettslag på nytt i 1999.
• 2. april 2002: Benjamin Farfa døde under
A-lagets trening på Høiås.
• En alpinist skader seg stygt.
• Stein Erik Halck ansatt som daglig leder i
2004.
• Friskis & Svettis ble ny gruppe i 2004
sykkelgruppe i 2007.
• Frogn Arena ble tatt i bruk i 2006.
• 10. mai 2006 ble det for første gang på 20 år
spilt en obligatorisk seriekamp for kvinner i
fotball med et DFI-lag involvert.
• Frogn Arena tatt i bruk i 2006.

Nei til Heer, ja til Folkvang
Notiser
år etter debuten, spilte korpset på Frogniaden,
arrangert av Gruppe 13 i DFI!

FEST: Faksimilen fra Amta med bildet fra innvielsen, viser at det var det fotballfest på Folkvang,
Drøbaks store kulturpersonlighet Anton Thoresen hadde fått æren av å dømme en oppvisningskamp.

Folkvang, som den sammenslåtte
klubben DIF og Frogn IL ble innviet 19. august 1950.
Banen hadde siden 1930-årene vært bane for
Frogn IL, nå var den nødvendig å bruke siden
klubben jobbet med en ny på Seiersten. Innvielsen skjedde på bakgrunn av at det var inngått
en bygslingsavtale over 99 år. J. Huseklepp ble
kalt «banens far».
Opprinnelig ønsket Frogn IL å bygge en bane
sammen med travbanen på Heer. Norges
Friidrettsforbund ba den nye klubben DFI
anlegge en bane på 120x70 meter på Folkvang,
og slik ble det. Forbundet forestilte seg at
Seiersten stadion først og fremst skulle være
en bane for fotballen, de ønsket Folkvang som
friidrettens hjemmebane. I tillegg til arealet
som tidligere var innkjøpt, ble det nå kjøpt 1,5
mål av Herman Huseby og ytterligere 0,5 mål
av Harald Rød.
Kaffekjelen
Fra referatene da den gamle banen ble anlagt
i 1930-årene, fortelles det om Løken og Klynderud i spissen for en dugnadsgjeng på 26
mann og 19 hester. Fru Finsrud skal ha holdt
kaffekjelen varm, og etter hvert som arbeidet
skred frem ble kaffen for mange spedd opp
med litt sterkere saker. Det skal ha hjulpet
på arbeidsmoralen. 14 000 kubikkmasse ble
flyttet og gjort som akkordarbeid av Ragnvald
Furru. Det meste gjort i 1939. Banklånet for å
få fullført arbeidet ble løst inn i 1941.

banen skulle gjøres i stand etter at den ble ubrukbar under krigen. Først i 1950 sto den nok en
gang klar, prislappen skal ha vært 4000 kroner
for grus og sagflis lagt ut på dugnad. Det skulle
vise seg at i 1970-årene da kommunal overtagelse
ble diskutert, var det fremdeles tusenlapper igjen
på et gammel lån.
DFI har senere benyttet banen både til kamper
og trening, spesielt på vinteren, men den har
aldri vært noe annet enn treningsarena for
klubben. Da kommunen på 2000-tallet skulle
anlegge en ny kunstgressbane på Måna, mente
noen kunstgress på Folkvang var bedre. Ordfører
Thore Vestby avviste utspillet fordi bruken av
Folkvangbanen var liten, banen ville ligge usentralt i forhold til befolkningen og den videre
videregående skolen. Ordføreren møtte ingen
motbør på det utsagnet.
I dag er det også en beskjeden utleie av banen,
blant brukt annet til et motorsportshow på våren
2018.

BANE: Der hvor S-laget på Heer senere ble
etablert, ønsket DFI seg en bane i 1950. Friidrettsforbundet ba klubben velge Folkvang.

Boksestart
1939: 15. april 1939 var den offisielle start for
boksing som organisert idrett i daværende
DIF. Adolf Theien, Rolf Theien, Knut Johansen,
Per Selmer Andersen, Kristian Selmer
Andersen, Thor Jacobsen, Aksel Jacobsen,
Erik Andersen, Einar Hansen, Reidar Johansen
og Philip Ellefsen var de mest aktive. Det ble
gruppas formann som ble den første treneren.
Politikonstabel Hansen var påtenkt rollen. For
Hansen ble det med bare en trening. Først
og fremst var det oppvisninger i Drøbak, i
Frogn og på Sætre. Historien forteller at en
oppvisning på Sætre ga kr 41,38 i overskudd.
Treningen foregikk i leide lokaler i den første
del av krigen, gruppa måtte selv betale
blending av vinduer. To forsøk på å holde
oppvisninger skar seg. 19. mars 1941 klarte de
å få til noe på Folkvang etter å ha fått klarsignal
av styret for huset bare noen dager tidligere.
Gruppa hadde den gang 25 deltagere på
trening. Etter hvert ble de presset ut av trening
i gymsalen av tyskerne. Omtrent samtidig la
DIF ned sin legale virksomhet. Gruppa var
«død» til krigen var slutt.
Banereklame
1939: Drøbak Idrettsforening sendte brev til en
rekke bedrifter der det ble tilbudt reklame på
Seiersten stadion. Bedriftene som fikk tilbud
var Petrine Nielsen, Gresvig, Steen & Strøm,
Gunnerius Pettersen, Barnengen, A/S Silco,
Jacobsen Farvehandel, Alf Bjercke, Sverre
Ryen, P.A.Larsen, M. Glott, Østlandske
Petroleumscompagnie, Tidemanns
Tobakksfabrikker, De norske Melkefabrikker
og Lilleborg. Alle var i nabolaget eller hadde
en eller annet medlem med tilknytning til
klubben. De fikk tilbud om firmareklame på
plankegjerdet rundt Seiersten. Et reklamefelt,
gjerne et skilt på 3 meter langt og 2 meter
høyt skulle koste 10 kroner året, 20 kroner om
klubben satte det opp.
Strømperinger
1939: Styret i DIF skrev til Kvinnegruppen
med en bønn om at de strikket strømperinger
til klubbens fotballspillere. Styret mente det
ville spare fotballgruppen for mange penger,
dessuten mente de at hjemmestrikkede
strømperinger var vakrere enn strømper som
kunne kjøpes i butikken. Det var nok et aldri så
lite frieri til kvinnegruppen for å spare penger.
Historien sier ingenting om DIF spilte med
kjøpte eller strikkede strømper. Viktig var det jo
ikke siden krigen kom.
Danseleie
1939: Det var ikke helt gratis for klubben å
arrangere dansefester. Drøbak Bad A/S, som
satt på utleierettighetene i Badeparken, tok
10 prosent av inngangspengene. Om det ikke
kom inn mer enn 200 kroner var 20 kroner
minsteprisen. Vakthold og renhold måtte
klubben selv sørge for.

Enighet
Folkvangbanen ble tema da DIF og Frogn IL
slo seg sammen i 1946. Det var enighet om at
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Frogn IL – gutta i skauen
Medlemmene i Frogn Idrettslag,
stiftet 17. januar 1934, ble kalt
«gutta i skauen». Det var stort sett
i skogen de trente, og det var gutter
som løp fort, veldig fort.
I den nordlige delen av Frogn var man ikke
ukjent med organisert idrett da klubben ble
stiftet. Noen hadde vært medlem av andre
klubber, blant annet arrangerte «Skogbygden
Cykellag» et ritt over 20 kilometer i 1923 med
Aksel Bjerklund og Arne Dahl som klassevinnere. Mange hadde også deltatt i skytterlaget.
Skirenn
Frogn IL ble en klubb for dem som var glad
i ski og friidrett. Organisasjonsgiganten, lærer
J.G. Huseklepp, ble lagets første formann.
Hans Roxrud ble leder av friidretten og Bjarne
Bakken for skisporten. Bjarne var den første
løperen i Frogn som tok et kretsmesterskap på
ski. Gutta som stiftet Frogn IL i miljøet rundt
Folkvang, brukte bare fire dager fra stiftelsen
før de arrangerte sitt første skirenn. Det ble
langrenn fordi Drøbak Idrettsforening samme
dag arrangerte hopprenn i Trolldalsbakken.
Frogn IL hadde kontanter som premiering.
Tre- og fem kroner og til vinnerne i junior og
senior, premier ned til 1,75. I 1934 meldte
klubben seg inn i Norges Idrettsforbund og
Follo Skikrets.
Folkvang
Banen på Folkvang skulle senere bli både til glede
og bekymring for det som senere til DFI. I 1934
kjøpte Frogn IL 6388 kvadratmeter av Thora
Rød til det som fikk navnet Frogn Idretsplads.
Kjøpet hadde en klar politisk slagside, den kunne
ikke leies eller lånes ut til idrettslag med politisk karakter. Det stoppet arbeideridrettslag og

STOR: Jens G. Huseklepp, ved mikrofonen, var formann i både Frogn Il og DFI, en av de mest
betydningsfulle lederne idretten i kommunen noen gang har hatt.
Nasjonal Samling, de sto sterkere i Drøbak enn i
de fleste andre norske kommuner. Banen ble klar
i august 1939.
Smedbølbakken (lå i Ås) ble hoppbakken.
Dessverre falt stillaset falt sammen med jevne
mellomrom. Bakkerekorden endte opp på 34
meter.
Friidretten ble drevet ved å løpe stafetter eller
løp i terrenget. Den beste var Magne Magelie.
16-åringen fra Kringerud var best i Follo og vant
før krigen et KM på 5000 meter med 16,48,2 og
et mesterskap i terrengløp.
Damene med
Frogn IL ble nr. 2 i klasse 6 i Holmenkollstafetten i 1936. noe var noe av det beste som

BETYDNINGSFULL: Faksimilen fra DFI-POSTEN 1993 av Olaf Frogner fra Frogn, var av
avgkørende betydning da klubbene ble slått sammen etter krigen.

ble prestert. «Tørrpinnen» Ole Hjerpåsen,
som vant landsrennet i 1914, Bjarne Bakken
og Hans Roxrud deltok et i Birkebeinerrenn
i sin spede begynnelse. Gutta brukte smøring
fra Tento i Drøbak, fabrikken var best på
det i 1930-årene. Damene kom også med i
klubben. Det var basarer, sang og dans, men
også idrettslig aktivitet. I damekomiteen satt
størrelser som Olga Finsrud, Oline Thirud,
Harda Klynderud og Ingrid Nordahl.
Det ble også spilt fotball i klubben. Klubben
debuterte 23. juli 1939 mot Knapstad. A-laget
vant 2-0, B-laget spilte 1-1. Arne Braathen,
Bjarne Kristiansen og Kristian Kristiansen var
blant fotballens stjerner i klubben.
Illegalt
Frogn IL drev bare illegalt under krigen. Et
spesielt arrangement var et terrengløp hos Bjerke
på Knardal. Heftet om jøssingidretten forteller at
løperne fikk grønnsaker i premie og kunne spise
seg gode og mette fra en lapskausgryte etter å ha
passert målstreken.
Det var Olaf Bjerke på Knardal som sammen med
Rolf Hjerpåsen og Magne Magelie forhandlet
frem en sammenslutning med Drøbak Idrettsforening. Samtalene startet i Milorg mot slutten av
krigen. På generalforsamlingen ble det et ja fra
med 19-14 16. desember 1945. Frogn IL ble en
11 år gammel historie, DFI var den nye klubben
fra 6. april 1946.

Magne nr.7
I 1947 hang Magne Magelie på Martin
Stokken og de andre lenge og ble nr. 7 i
terreng-NM
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13 år som institusjon i DFI
«Thurid og Helmuth en institusjon i DFI», var overskriften på en
reportasje Amta i fra 1981. «Håndballekteparet» Bach skulle ta seg en
pause etter 13 års sammenhengende intens virksomhet.
Det ble virkelig slutt, på en annen måte enn
hva ekteparet selv hadde tenkt seg. På nyåret
1982 gikk Helmuth Bach bort, i sin beste
alder. I lengre tid hadde han klaget over smerter
i brystet. Det var ikke lett å få Helmuth til å
gå til lege, har en de aktive i gruppa på den tid
fortalt oss. Thurid mistet en kjær ektemann,
sønnen Lars mistet en far og DFI-håndballen
en av sine virkelige store som hadde vært aktiv
siden slutten av 1960-tallet.
Fotball
Det ble fotballen som førte Helmuth over i
håndballen. – Han brakk beinet i en kamp
på Kjelsås og måtte gå på krykker: Det var ved
den anledning han ble spurt om å trene småpikelaget, forteller Thurid. Og hvilket lag! Det
var sjelden en motstander fikk med seg poeng
eller finaleseier etter et møte med laget. –
Jeg var ikke med på treningene, men tok mye
av det administrative og var med på turene,
forteller hun, nesten 40 år etter intervjuet i
Amta. Hun var blant annet sekretær og var
organisator ved store arrangementer. Helmuth
ble borte, men Thurid, som hadde tenkt å gi
seg, fortsatte å være en ressurs for DFI. Blant
annet som medlem av hovedstyret I 1988 ble
hun utnevnt til æresmedlem.

Helmuth likte seg best med det sportslige, som
trener eller lagleder. Han var ikke redd for å
si hva han mente. –Ungjentene mangler tæl,
kom det usminket fra Helmuth da ekteparet
ble intervjuet i 1981. Da var Helmuth blitt et
stort håndballnavn også i hele kretsen. Kjent
for sine resultater.
Idrettsfamilie
Ekteparet giftet seg i Frogn kirke i 1964. Sønnen
Lars ble født to år senere, selvfølgelig ble han
håndballspiller, på klubb- og kretslag. Pluss
fotball og badminton.
–Far kom til Norge i annen halvdel av 1950årene. Første gang ved en invitasjon i Oslo-OL
i 1952. Et av familiemedlemmene hadde hjulpet
norske politimenn med matforsyninger i det
som er dagens Polen, forteller sønnen Lars.
I intervjuet fra 1981 var ekteparet samstemte om
at Frognhallen, innviet i 1974, revolusjonerte
håndballen i DFI. Da Thurid og Helmuth kom
inn i gruppa som Aasta Halck startet i 1960årene, var budsjettet noen hundrelapper. I 1981,
da de to ble intervjuet, hadde håndballen 200
spillere, 15 lag og budsjettet var 150 000 kroner.
Årsberetningen i 2017 forteller om 265 spillere,
165 jenter og 100 gutter, 23 lag i regionserien, 12
hovedtrenere, 24 assistenttrenere, åtte aspiranttrenere og 23 kvotedommere og en daglig leder.
Inntektene var 3,3 million kroner. Overskuddet
større enn budsjettet fra året for intervjuet.

INSTITUSJON: Turid og Helmuth Bach ble i et intervju i 1981 karakterisert som en institusjon i DFI.

Notiser
Styret i Drøbak Bad A/S presiserte at styret
i badet hadde gratis adgang til dansefesten.
De skrev også at klubben måtte betale
overtidspenger til parkens vaktmann. Drøbak
Bad A/S, som presiserte i sin undertegnelse
av brevet at de tilbød, gytje, gytjeomslag,
furunålsbad, varme strømbad og sjøbad, og
at klubben ikke hadde sendt inn oversikt for
1938. Med andre ord, en liten påminnelse om
at at klubben skyldte badet penger.
Instruksen
1939: Det ble ansatt vaktmester på Seiersten.
På slutten av 1939 fikk han beskjed om
arbeidsoppgavene. Vask av drakter håndklær
og stopping om det var nødvendig. DIF skulle
holde såpe og garn. Andre oppgaver var jobb
var vask av klubbhuset, merking av banen,
dessuten skulle vaktmesteren være billettør
på alle kampene. Vedkommende skulle også
rydde nett og tilsvarende etter kampene.
Selvfølgelig skulle han låse etter kamper og
stevner. Lønnen? Jo den skulle utbetales 15.
juli og 15. desember, halvparten hver gang.
Om vaktmesteren, som hadde førsterett om det
var betalt ekstrajobbing, ikke fulgte instruksen,
fikk han sparken med 14 dagers varsel. En
svært omfangsrik arbeidsinstruks.
Halv gris
1939: Basarer og lotterier var en viktig
inntektskilde for DFI i 1939. Til jul måtte
en lokal gris til pers. I en annonse i Amta
kunngjorde politiet at Margit Hansen og Erling
Hansen/Knut Kjemperud hadde vunnet hver
sin halvpart.
Mestere
1939: DFI vant juniorklassen i fotball og ble
kretsmestere i Follo med Olav Hansen som
trener og Reidar Samuelsen som oppmann. En
av spillerne på laget var Ørnulf Norem, senere
en glimrende friidrettsutøver og far til Knut
Norem som skulle sette sitt preg på A-laget i
1970-og deler av 1980-årene.Følgende spillere
var med og vant mesterskapet: Per (Pelle)
Selmer-Anderssen, Ragnar A. Andresen, Hans
Barth, Leif Martinsen, Finn Ombudstvedt,
Jan Pettersen, Adolf Theien, John Wollbråten,
Leif Sundberg, Egil Linge, Knut Johansen,
Sverre Nordby, Kj. (Hågensen) Ravne, Håkon
Larsen, Alf Sundberg og Gunnar Andersen jr.
Mange spillere på laget satte senere sitt preg
på A-laget selv om de fra 1940-1945 mistet
mange av sine beste år som idrettsutøvere.
Ga seg
1939/1971: I 1939 debuterte Magne Magelie
som en ung og lovende terrengløper for Frogn
IL. I 1945 var han med på samlingsprosessen
mellom DIF og Frogn IL, siden ble det dusinvis
av topplasseringer som bane- og terrengløper,
dessuten en karriere som aktiv administrator.
–Nå er det slutt, sa Magne på årsmøtet i 1971,
da hadde han sittet i styrer og utvalg i 25 år.
Helt slutt var det ikke, Magne var fremdeles
like lett å be om hjelp som tidligere.
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Tvillinger og giganter
Arne Veiteberg er den eneste friidrettsutøveren i DFI som etter krigen har løpt på et norsk landslag.
Med tvillingbroren Gert med på friidrettens gullalder i DFI.
Begge drev illegal idrett underkrigen. Det var
Olaf Bjerke fra Knardal, sentral i sammenslutningen av Drøbak Idrettsforening og Frogn IL,
som var mannen bak de imponerende resultatene til løpere og stafettlagene i DFI. Bjerke
øste av sine kunnskaper om trening ervervet i
sin egen karriere i en Oslo-klubb.
Veiteberg-tvillingene har fortalt om et
idrettsliv som startet pent og pyntelig med
trening tre ganger i uka. Senere ble det fem,
og de trente knallhardt. Løperne i DFI presset
hverandre. Treningen var en kombinasjon
mengde og intensitet. Arne Veiteberg var etter
det vi har forstått, den første mellomdistanseløper i DFI som virkelig trente hurtighet. De
fleste elsket mengde og lot det være med det.
Så ble det da også løp på 1,57-tallet på 800
meter, 3,58-tallet på 1500 meter og 8,49-tallet
på 3000 meter på mannen som også kunne
feie gjennom en 400 meter rundt 51 blank,
Bare Ørnulf Norem, far til fotballspilleren
Knut, var av DFI-løperne noe i nærheten av å
være «kvartmiler» i samme klasse.
Vant alt
I slutten av 1940- og starten av 1950-årene
vant DFI Follo-stafetten, Ready-stafetten,
Hauketo-stafetten, Ekeberg-stafetten og
Holmenkoll-stafettens A-klasse.
Klubben
hadde mer enn et dusin gode løpere, spesielt
på mellom- og langdistansene. Den største fikk
triumfen var selvfølgelig seieren i Holmenkollstafettens A-klasse i 1948, klassen under eliten.
Der kunne de ha vært. Bare tre norske lag
hadde bedre tid. Triumfen er fremdeles den
største i klubbens friidrettshistorie. Gert løp
den drøye 9.etappen på 2925 meter, Arne løp
opp Norabakken så fort at journalisten i den
daværende «Sportsmandens» nektet å fortelle
andre hva klokken viste. I 1948 deltok DFI i
åtte store stafetter og vant syv av dem!
Arne stor
Gert var best på distansene 3000, 5000 og de
lange terrengløp. Begge deltok etter sin aktive
karriere i klubben, Gert blant annet som den
store for Idrettsmerket. På det meste ble 75
prøver. Det var Gert, den første ligningssjef i
den nye felleskommunen Frogn, som la frem
forslaget om å rive Trollbakken.
Tvillingbroren Arne la seg i sitt yrkesvalg
nærmere sin aktive karriere ved å være en
populær gymlærer i 28 år. Sammen med
Magne Magelie var han den største i friidrettens glanstid i DFI. Det begynte i 1946 da
Arne som en av landets 10 mest lovende løpere
var på treningsleir i det berømte treningssen42

GIGANTER: Tvillingene Gert Veiteberg (t.v.) og Arne bærebjelker i friidrettens gigantiske suksess de første
årene etter krigen. Arne i en årrekke blant landets beste løpere.
teret i Vålådalen i Sverige. Samme året var han
en hårsbredd fra en bronsemedalje i NM på
1500 meter. Willy Sponberg vant i 1946 på
3,58,4. Arne kan ha tapt et spurtoppgjør mot
tre løpere.

I etterpåklokskapens navn; kanskje kunne Arne
Veiteberg som løp 400 meter på 51-tallet, blitt
bedre på langdistansene enn på 1500 meter?
Rekorden på 3000 på Island indikerer det.

I årene etter vant Kåre Vefling fra BUL på
tider rundt 3,54. DFI-løperen var med andre
ord i ryggen på landets beste, men med all
respekt å melde, ingen mesterskapsløper. Det
ble tre landskamper på Arne, mot Danmark
(1946), Nederland (1947) og Island (1948).
Uslåelig
I landskampen på Island hadde han gjort en
svak 1500 meter, ble «bare» nr.3. Dagen etter
løp han 3000 meter. Tilsynelatende uten å ta
ut alt ble det 8,49,2, 13,2 sekunder bedre enn
kretsrekorden broren Gert hadde satt året før.
I Follo var han i en årrekke uslåelig på mellomdistansene, men kretsrekorden på 800 meter
til Jacob Kringlebotn manglet han tiendeler
på. Arne var blant landets fire beste på 1500
meter, men NM-medalje ble han uten.
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Eldreklubb i DFI
I 1950 fikk DFI en eldreklubb som skulle ta
seg av denne gruppens interesse i klubben.
Arne Samuelsen (leder), J.G.Huseklepp,
Harald Lyse, Erik Dahl , Oscar Skoglund,
Carl Simonsen og Knut Evensen var
drivkreftene.

To ganger VM i turn
Vi hopper mer enn 80 år frem, til
1987 og 1991. Ikke helt tilfeldig.
Turnsporten var sentral da DIF ble
stiftet.
I disse dager, da foreningen er på vei til å bli
en 100-åring, har man på kort tid doblet
medlemstallet blant annet på grunn av en hall
på Høiås. Det var ikke slike forhold i slutten av
1980-årene, men det utrolige skjedde, på fire
år fikk DFI to utøvere til VM i turn, Marianne
Erevik og Marit Roxrud. Ingen forlanger dette
av dagens turnere, men la jentenes prestasjoner
være en inspirasjon.
I oktober 1987 var Marianne Erevik var i
aksjon i VM i Rotterdam. For at hun skulle få
VM-turen måtte klubben bidra. –Jeg husker
at alle gruppene betalte noen kroner hver,
forteller daglig leder Stein Erik Halck, også
den gang sentral i DFI. Som alle andre var han
stolt av hva Marianne hadde klart.
Beste
Marianne gjorde ikke skam på DFI og de
norske fargene og klubben sin. Hun ble
tredje beste norske turner. I skranke fikk hun
enkeltkarakteren 9,275. Sammenlagt ble det
33,725. Marianne ble nr. 178 av 200 turnere i
det knallharde selskapet der de fleste av hennes
konkurrenter var heltidsansatte.
I DFI er den årlige utdelingen av ekteparet
Askautruds gavepremie den største felles
utmerkelsen for å en stor innsats sportslig eller

administrativt i året som deles
ut på årsmøte. Marianne
Erevik er den eneste som har
fått utmerkelsen tre ganger, i
1985, 1987 og 1997.
For å komme til VM hadde
Marianne kvalifisert seg gjennom en landskamp mot Belgia
og Israel, Sigdipokalen i
Stav-anger og en landskamp
mot Sverige. Hun var med
da Norge for første gang på
ni år slo søta bror. Under
NM i Sandnes vant hun
skranke, men ble bare nr. 6
sammenlagt.
Resten av det hun presterte
i løpet av sesongen var godt
nok til VM-tur.
Marianne var et resultat av de
gode arbeidet i turngruppa
fra slutten av 1970-årene og i
årene fremover. Og for all del,
knallhard trening kombinert
med et stort talent.

Marit neste
Den neste deltager fra DFI i et
turn-VM var Marit Roxrud,
bosatt «sydpå». Hun startet
sin karriere på mesterskapsnivå ved å bli nr. 22 i juniELEGANT: Marianne Erevik deltok i turn-VM i 1987.
or-NM i 1987. Allerede
året etter ble hun nr. 6 i det samme mester- sagt til en tidligere utgave av DFI-Posten.
skapet – og ikke nok med Trenere var Mona og Gro Brath samt Sigrid
ELEGANT: Mona Roxrud deltok i turn-VM i 1991
det. Det ble landskamper mot Engen. Spesielt Mona fulgte Marit til hun la
Sverige og Skottland. I gamle opp til fordel for utdanning. Hun betød mye
notater finner vi en tredje- for hennes karriere, heter det i et gammelt
plass i yngste klasse i område- intervju i Amta.
finalen og tilsvarende plassering i landsfinalen. I 1989 ble I 1989 fikk hun Else og Helge Askautruds
det bronse i junior-NM, bedre gavepremie for sine glimrende prestasjoner. I
ventet, året etter ble hun bare 1991 la hun opp etter en karriere med blant
nr. 7. Marit ble nordisk mester annet med NM-gull, 11 landskamper og
for lag og tok sølv individuelt. VM- deltagelse. Det var heller ikke penger til
Det betød europacup, lands- å erstatte en trener som sluttet. Treningsforkamper. Det fortsatte med sølv holdene i Drøbak var i lange periode dårlige
i senior-NM. I en landskamp for turnerne – også midt på 1980-tallet.
mot skottene ble hun nr. 5. I Eksempelvis var en skranke så falleferdig at
KM ble hun nr. 2 i mellomste den ga etter en gang turnerne varmet opp. Da
klasse, en annen DFI-turner, gikk trener Gro Brath ut i Amta for å fortelle
Camilla Fornes, ble nr. 4 i sin om forholdene.
klasse.
Oppslutningen om turnsporten i DFI har
VM-tur
gått litt i bølgedaler, men hovedsakelig vært
Karrieren toppet seg i 1991 svært stor. I perioder har det vært mer enn
med VM i USA. Troppen som 200, ja nesten 300 utøvere, og det har av og
med ledere og utøvere var på til vært lange ventelister for å få lov til å bli
40 deltagere, klarte målet om med. Dessverre har ikke utstyret alltid vært av
å bli best i Norden. –Jeg har samme kvalitet som trenere og utøvere.
alltid fått høre at jeg var en
«apekatt». Da jeg var tre år
sendte mamma meg på lekepartiet til turngruppa som
etter hvert ble plass i partiet
«Piker 1», har Mona tidligere
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John Hjerpåsen – stor og glemt
-Ar’be er trening». Det var treningsfilosofien til langrennsløperen John
Hjerpåsen fra Fredås i Frogn. Han
var blant landets beste langrennsløpere i sine store øyeblikk.
John er en av de største idrettsmenn i klubbens historie, men glemt av de fleste. I 1968,
da DFI arrangerte jubileumsfest, ble John
invitert på i form av et brev. Klubben hørte
ingenting, tok ikke kontakt og tenkte ikke
på at mannen lå i ei tømmerkoie i Nordmarka og sjelden var hjemme i Drøbak.
Senere ble et nytt brev med en ny invitasjon
om et arrangement sendt. Om klubben og
John møttes, har ingen noen gang kunnet gi
et svar på. I 1968, få år etter sin storhetstid,
var han glemt i DFI. Han fortsatte å gå som
turløper for Svelvik IF, klubben i hans nye
hjemkommune.
John kom fra ei husklynge i starten av Sogstiveien, født i 1922. Det er fremdeles Hjerpåsen-slekta som bor på eiendommen Fredås.
–Eva Hjerpåsen som muttern het, var den
eldste i barneflokken til Ole og Olga, onkel
John den yngste. Det kom fem barn med to
års mellomrom fra 1916 til 1922. Foruten
Eva og John var det Ingeborg, Rolf og Arne,
forteller Svein Evensen som bor der onkel
John vokste opp.
Det praktiske
Svein vet ikke hvorfor Olga og Ole kom over
fjorden til Frogn. Olga fra Svelvik og Ole
fra Asker. Den lange og tynne «tørpinnen»,
som John kalte faren, hadde i 1914 vunnet
en kongepokal og Hovedlandsrennet i langrenn på 30 km. Da «tørrpinnen» bosatte seg i
Frogn var det fire år til Drøbak Idrætforening
DRIV: John Hjerpåsen i fin driv, en sliter i
løypa.
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DUELLANTER: John Hjerpåsen (til høyre) og Johs Woxen i Birkebeinerrennet i 1960 der de to
gikk arm i arm over mål og ble nr. 2 i klasse 35-42 år.
skulle bli stiftet. Ole drev med langrenn på
sine eldre dager, og gikk for Frogn IL.
Rolf giftet seg med ei Huseby-jente fra Frogn.
Han dyrket både kål og poteter på Forsvarets jorder mot Seiersten stadion og forpaktet
Ødegaarden på Tomtersletta og skal ha hatt et
hadde i Skaubygda. Senere ble det flytting. I en
periode hadde han også uthus i Holterteigen
der kunstneren Trond Botnen senere har laget
velkjente arbeider. Broren Arne var skredder,
han flyttet til hovedstaden, men drev en kort
periode i Drøbak. For den senere skiløperen
John Hjerpåsen ble det skogen. Han hadde en
enorm fysikk. I skogen trivdes han, der fikk
han brukt sine kjempekrefter. John var ansatt
i Oslo kommune, mye av huggingen foregikk
i Nordmarka. - I ukedagene bodde John i ei
tømmerkoie, men kom hjem i helgene. Jeg
kan med sikkerhet si at før han svingte inn av
døra hos mor Olga hadde han vært en tur i
Drøbak for å leske sin tørste strupe. Det var
nok sjelden han kom helt edru hjem, sier Svein
med et smil. Et liv med fem-seks dager i ei
tømmerkoie fortjente sin belønning.

sjoner i DFI, kanskje den beste. Det var et løp
i verdensklasse. John ble også nr. 9 i NM på
samme distanse. i 1958 klarte han som 36 år
gammel, egentlig i D-klassing, å bli nr. 7 på
den samme distansen.

I Kollen
Mange store løp til tross, det var femmila i
Kollen hvert år som var årets høydepunkt for
John. Frem til 1951 var løperne bare å se ved
start og innkomst. I Johns tid ble det to sløyfer
på 25 kilometer. Det karakteristiske ved John
var ansiktet. Han kunne se ut som han bar alle
verdens sorger på sine skuldre. Bryte et løp var
aldri et tema.
Det var i 1954 at han gjorde sitt beste løp
Kollen. Han var tilbake i DFI etter et opphold
i Skeid. John gikk inn til en fantastisk niendeplass på 50 km. Verdens beste skiløpere sto på
startstreken, det hadde nylig vært VM, storkara var i sin beste form. På pallen sto de internasjonale toppene Stokken, Jernberg og Kolehmainen. DFI-løperen gikk ei femmil som
må være er en av tidenes beste idrettspresta-

Med gevær
Det var i februar 1940 vi første gang fant John
Hjerpåsen på resultatlister i Akershus Amtstidende, Drøbak Idrettsforening og skytterlaget arrangerte langrenn med gevær. Løperne
skulle ha syv kilo på ryggen, starten var på
Seiersten. 18-åringen leverte ikke noe spesielt,
det gjorde brødrene Rolf og Arne på resultatlisten. Senere skulle de tre ta mange stafettseire
sammen med Hans Petter Glenne.
John mistet fem gode år av sin karriere fra
1940 til 1945. Senere ble det dusinvis av kretsmesterskap på 15 km og 30 km, og på klubbens «uovervinnelige» stafettlag i langrenn.
Det ble også hundretalls av nappetak med den
to år yngre Hans Petter Glenne.
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Nei til sag«For en som sku bli skiløper va det itte aktuelt
å bruke motorsag», ble en lokal journalist
forklart av OL- og VM-vinner Ole Ellefsæter
ved åpningen av lysløypa i Frogn i 1968. John
brukte ikke motorsag før det ble nødvendig.
Det var viktig å finne en rytme som kunne
gjøre arbeid om til trening. Jobbe lett, puste
med magen, bena skulle stå som i diagonalgang for at store muskler skulle kunne
utnyttes, kvisting var som dobbelttak, og
barking var som diagonalstil med passe vinkel i
beina. Slik har idrettshistorikeren Thor Gotaas
forklart hvorfor tømmerhuggere kunne dominere langrennssporten i 1950-åra. John og
den lokale konkurrenten Hans Petter Glenne
delte erfaringer om å kombinere skitrening og
tømmerhugging.

Eneste nordmann
Det er en velkjent, god og sann historie fra
femmila i Lahti i 1955. John gikk for landslaget. Termometeret viste mange minus,
sannsynligvis ned mot 30. Ikke en eneste utlending var inne på tanken på å gå i kalde finske
skoger. Nå ja, det er ikke helt sant. Det var
en utlending som både gikk og fullførte, John
Hjerpåsen fra Frogn. Resten var 18 finner.
-John var en langrennssportens sliter, han
likte seg bedre jo lenger løpene var, sier Svein
Evensen om sin onkel som han ble godt
kjent med. Sliteren John overrasket både seg
selv og andre med å gå gode løp i Monolittrennet, et sprintløp som i mange år gikk midt
i Frognerparken.
Full på Rena
Skihistorikeren Thor Gotaas har fortalt den
berømte historien om Birkebeinerrennet,
brennevin og en benk. John hadde sammen
med noen kompiser tatt seg en liten fest dagen
før rennet. Det gikk ikke bedre enn at John var
så «sliten» at han måtte legge seg på en benk i
svært mange minus. Og sovnet. På morgenkvisten ble han funnet sovende og stivfrossen. Kompisene snørte sekken han var pålagt
å ha med seg på turen over fjellet, startnummeret kom på plass og John gikk. I starten skal
det ha vært vondt, etter hvert gikk det bedre.
Resultatet ble utrolig nok en femteplass. Det
hører med til historien at han gikk rennet nærmere 30 ganger, ofte var han blant de beste i
sin klasse. Gullmerket fikk han i 1972.

Flyttet
–På sine eldre dager giftet onkel John seg med
Astrid fra Drammen og flyttet til Svelvik som
var den siste klubben han gikk for. Etter hvert
fikk de en omsorgsbolig hvor de bodde resten
av sitt liv. Hun gikk bort først, John ble enkemann, forteller Svein Evensen.
Den fantastiske skikarrieren hadde sin avslutning i Skibergløpet i Hof i 1986. John var 64
år gammel. Det hadde gått over 40 år siden
han sto på en resultatliste for første gang.
Nappetakene
1954 og 1955 var de to beste sesongene. Han
var drøye 30 år og blant landets 10 beste i
landet på femmila. Avstanden opp til den
norske og internasjonale toppen var 10-15
minutter. John var ofte suveren i turrenn.
Blant annet ble han i 1955 nr. 2 i racerklassen
i Birkebeineren, bare fem minutter etter den
internasjonale toppløperen Oddmund Jensen.
På et spørsmål på slutten av sin karriere om
hva han husker best fra sin tid i DFI kom det
kjapt: -Alle de fine duellene med Hans Petter
Glenne, de gjorde begge til bedre løpere.

Farger
1947: Generalforsamling vedtar DFI i
burgunder og hvitt.

GLANSDAGENE: John Hjerpåsen fotografert etter innkomst i et av sine løp fra glansdagene.

Notiser
Fra Magelie-familien kom det nye bidrag til
DFI, både som aktive og administratorer.
Lapskaus
1944: Da heftet om «Jøssingidrettens saga/
Idrettsfrontens kamp» ble utgitt i 1945, handlet
en av kapitlene om lapskaus hos Olaf Bjerke på
Knardal. Familien Bjerke arrangerte et illegalt
terrengløp under krigen. Den store gevinsten var
ikke premien til lagene og løperne, der Frogn
ble nr. 3 av 8 lag og 20 år gamle Hans Petter
Glenne fra Skogbygda, ble nr. 5. Nei, det store
øyeblikket var at samtlige løpere fikk et stort
måltid lapskaus, og grønnsaker som premie.
Rett og slett en drøm av en søndag på slutten
av krigen.
Ruller igjen
1945: 12. juni 1945 sendte Drøbak
Idrettsforening et brev til Norges Fotballforbund
der de fortalte at klubben har gjenopptatt sitt
arbeid. Helge Askautrud var formann og fotballen
rullet igjen, den styrte Rudolf Jacobsen. Klubben
fortalte at tyskerne overtok klubbhuset ved starten
av krigen. DIF fikk ikke med seg noe av utstyret,
at de dermed sto helt uten utstyr og materiell. DIF
ba om å bli tildelt materiell fra NFF.
Første ball
1945: Rolf Theien var allerede før krigen en
trenerkapasitet, spesielt som fysisk trener.
Han måtte på grunn av sin illegale virksomhet
rømme til Sverige. 26. juni 1945 trente han
igjen fotballspillerne i DFI, og hva som enda
bedre var, han skaffet klubben den første ballen
etter krigen. Kystartilleriet fikk benytte banen i
Drøbak under en treningsleir, det resulterte i at
Generalinspektøren sendte en fotball som takk.
Latrinen
1945: Tyskerne etterlot seg mye rart etter
krigen, blant annet en latrine ført opp på
tomten til Universitetets biologiske stasjon.
Den skulle vise seg å komme til nytte.
Universitetet overdro denne gratis til klubben.
346 kroner
1945: Over hele Norge var det fredsmarsjer på
våren. Drøbak var ikke noe unntak, og det
skjedde i regi av DIF var det 888 deltagere som
betalte 50 øre for å gå, det ga 444 kroner. Minus
utgifter satt foreningen igjen med 346,56 netto.
Målgang var i Bakeriveien/Wienerbrødskjæringa.
O-sport!
1945: Det første fremstøt for å få
orienteringsidretten på programmet i DIF ble
gjort. E. Granaas fra Drøbak sendte et brev til
klubben 22. oktober 1945 mens den var midt i
fusjonsprosessen med Frogn IL. Han skrev at
dersom det ikke er interessant med en gruppe,
foreslo han at klubben arrangerte undervisning
for interesserte. Granaas var tidlig ute, Norges
Orienteringsforbund ble stiftet bare tre uker
tidligere, 1. oktober 1945.
Nytt liv
1945: Med Reidar Johansen (formann), Adolf
og Johannes Theien som styremedlemmer,
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1992: DFI en del av Måren OK
I 1980-årene ved starten av 1990årene følte orienteringssportens
folk at de hadde rekrutteringsproblemer. Resultatet ble konkurranseklubben og paraplyen Måren
Orienteringsklubb.
Klubben som ble stiftet 2. juni 1992, 26 år i år,
var et samarbeid mellom DFI og Nesodden.
Fra første stund ble en suksess. Sportslig ble
det KM-gull, sølv og bronse det første året,
og en haug andre topplasseringer. Senere
skulle klubben oppleve at Unni Bøhlerengen
ble verdensmester. Sammenslutningen hadde
stor betydning for miljøet i o-sporten. Klubbens første leder, Helge G. Simonsen, kunne
i DFI-Posten høsten 1992 fortelle at den nye
klubben hadde hatt med over 40 løpere på en
o-festival i Skien. Første løpsvinner ble Åste
Eggen da hun sommeren 1992 vant det første
løpet i Sørlandsgaloppen.
-Vi konkurrer om fritiden til barn og ungdom,
først og fremst med TV, video og passive
fritidssysler. Det er utrolig og skremmende
at lørdagsbesøk i kjøpesentra er det som nå
samler kjernefamilien, skrev klubbens første
leder Helge G. Simonsen i DFI-Posten i 1993.
Ved å danne konkurranseklubben Måren OK
mente o-folket at de kunne utvikle et bedre
treningstilbud som igjen ga bedre resultater,
blant annet gi yngre løpere et tilbud på linje
med store klubber i Oslo-området.
Fikk resultater
Folkene i de to o-gruppene i DFI og NIF
kjente hverandre fra før. I 1987 hadde klubbene med stor suksess samarbeidet om junior-NM arrangert på Linnebråte. De to klubbene hadde i årenes løp også samarbeidet

MESTERE: I 1985 ble DFI ble Follo-mestere. Bak fra venstre: Torbjørn Jørgensen, Morten
Due, Jan Pål Johannessen, Jan Andersen, Jørgen Bugge, Clas Unger, Paul Sundt, Mona Unger
(med Lars Christian), Olav Johannessen og Gisle Due. Foran fra venstre: Kari Klynderud, Grete
Solvoll, Nicolay Corneliussen, Tove Hansen og Nina Gundersen.
om treningsløp, tur-orientering og stafetter.
Løpere og stafett-lag fra Måren Klubben har
siden starten håvet inn hundrevis av premier
og gode plasseringer, for enda flere var det
å være i et godt o-miljø på løp, festivaler og
arrangementer vel så viktig. En av dem som
var med da den nye klubben ble startet 2. juni
1992 var Inger Halck. Hun tok jobben som
oppmann, Inger ble æresmedlem i DFI i 2016
og sitter fremdeles i klubbens gruppestyre.
Spreke Inger løp også veteran-VM i sommer
(2018). Det er hva man kan kalle kontinuitet.
Egen gruppe
I DFI har orientering stått på programmet,

FØRSTE MØTE: Bilde er fra det aller første styremøte i Måren OK, selvfølgelig ute i skogen. Fra
venstre Morten Karlsen (kasserer), Inger Halck (oppmann), Helge G. Simonsen (leder), Grete Berntsen (nestleder) og Tormod Strand (treningsansvarlig).

opprinnelig siden 1951. Den gang den en
del av skigruppen. Einar Evensen, skiløper og
o-løper var pioneren da o-sporten i 1956 da
den ble en selvstendig gruppe. Medlemstallet
i dagens gruppe ligger på ca. 50 medlemmer
med Kine Dirro Bøhlerengen som leder. I
årsberetningen for 2017 står det at rekruttering, folkehelse, rekruttering og et nytt kart .
Historien
O-sporten i DFI har hatt mange store navn,
men noe av det viktigste var å få startet opp
Drøbak-dilten i 1972. Det ble turorientering
for «hvermansen», og gruppa var svært dyktige
til å bygge opp tilbudet i form av kart. Sportslig
sett rager nok Bjørn Samuelsen høyest ved
å bli nr. 11 i NM i 1980. Senere dukket det
opp mange store navn. Tove Hansen (Strand),
også hun i norgestoppen. Spesielt god som
juniorløper. Fra sportssidene i en herværende
lokalavis ser vi at vi at Tove fremdeles driver
postjakt. Mange andre navn og prestasjoner
finner leseren i notisene. På denne siden ser du
også et bilde med mange sentral navn.

2 x Evensen
1958: Det var fire aktive i o-gruppa, men
dominerende navn var Einar og Egil
Evensen. Blant annet vant Einar sin klasse i
et stort o-løp i Vestfold.
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Best i verden, og største kvinne i DFI

DRONNING: Unni Bøhlerengen (81) tre ganger verdensmester, en av tidenes mestvinnende utøvere i DFI og brenner for rekruttering til o-sporten.

-Ingenting varer evig, bortsett fra at
Unni Bøhlerengen alltid kommer
til å vinne orienteringsløp. Sitatet
er hentet fra en orienteringsløper i
DFI.
DFI hadde Idrettsdag 16. september i anledning av sine 100 år. 81-åringen Unni Bøhlerengen var selvfølgelig på plass. Hun elsker
orientering og hun elsker å rekruttere nye
utøvere til sporten hun snart har drevet i 50 år.
–Skal dere ikke forsøke dere på den lille løypa
vi har?, kom det kjapt fra Unni til to av oss,
«litt oppe i årene», på jobb for å fotografere til
denne 100-års beretningen. Hun bobler over
av entusiasme for o-sporten, men litt engstelig
for rekrutteringen og fremtiden. -Kanskje
har det noe med hva vi får av plass i media,
eller kanskje er det litt langt til treningsløp?,
kommer det undrende. Spørsmålene får lov til
å bli hengende i luften.
Vi går tilbake til våren 2017. Unni er i
Auckland sammen med 2000 andre løpere
i VMOC-sirkuset. I sprint roter hun litt,
det blir «bare» bronse, men på den lengste
distansen er det ingen som kan true løperen
fra DFI, i konkurranseklubben Måren OK.
Inger Vamnes, tidligere velkjent som o-løper
og lokalpolitiker på Nesodden, har planer om
å slå Unni på den lengste distansen. Det har

Inger, nå hamarsing, gjort mange ganger tidligere. De to har vært knallharde konkurrenter i
mange tiår. I iveren etter å vinne VM-tittelen
glemmer Inger en post. Unni tar sitt tredje
mesterskap. Etter løpet er hun er raus. –Denne
gang deler jeg gullet med Morten Aamodt,
han fant ut at jeg hadde en skade i hoftepartiet
etter for mye skøyting i lysløypa, den fikk han
reparert, sier hun i et seiersintervju.
Var 35 år
Det var ektemannen, Bjørn som fikk Unni
til å starte med orientering. Han var som
ung mann en god idrettsutøver i DFI. Blant
annet fant vi navnet gjentatte ganger på resultatlistene fra hoppbakken. Unni, med pikenavnet Dirro, var et musikkens menneske.
Ofte avbildet i Amta. Hun ble pianolærer. 35
år gammel startet hun med orientering. –Jeg
ble grepet av orientering og samspillet mellom
flere elementer Det nærmer seg 50 år siden.
Løpet gikk på Myrvoll i Oppegård, jeg brukte
90 minutter og rotet fælt, men mannen min
lo av at jeg virkelig spurtet mot mål selv om
jeg hadde vært ute en «evighet», forteller hun
og ler hjertelig. Hun står foran tribunen på
Seiersten litt småtrippende, lurer på om det er
flere som skal prøve seg i den lille løypa som
o-gruppa har laget i anledning dagen.
I dagens o-gruppe på rundt et halv hundre
medlemmer styrer en annen Bøhlerengen,
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datteren Kine, i sin tid en ung og god løper
som også forsøkte seg på skiskyting.
Karuseller
Nybegynnerkurs og løpskaruseller for
rekrutter i en idrett som har slitt og sliter
med rekrutteringen. Unni har vært sentral.
Gjennom store og små reportasjer i alle
årgangene av Amta, har vi lest om hvor
stolte unge rekrutter var av å ha Unni som
«orienteringslærer». Fremdeles er hun i sving.
Noen ble, (og blir), konkurranseløpere, for
andre kan lærdommen brukes til turorientering som DFI startet med i begynnelsen av
1970-årene.
Orienteringsfamilien, et uttrykk sporten
bruker om seg selv, var (og er) også dekkende
for familien Bøhlerengen. I mange år
dro mor, far og barn avgårde på løp hver
eneste helg. I Sørlandsgaloppen vant de
familiekonkurransen.
-Sammen med langrennsløperne Hans Petter
Glenne og John Hjerpåsen er du er den
mestvinnende idrettsutøver i DFI gjennom
aller tider selv om dere o-løpere i DFI laget
konkurranseklubben Måren OK i 1992, kan
vi fortelle Unni. Litt brydd hører hun hva
vi sier før det kom en liten pjokk og napper
henne i jakka. Han skal ha litt hjelp til den
lille løypa.
Gamle seire får være historie.
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2008-2017: Anlegg, anlegg, anlegg…
Fra Drøbak Idrætsforening via Drøbak Ballklubb og Frogn IL og til
DFI på full fart mot 100 år. Utfordringen ved starten i 1918 var
bane(r), det har vært en gjenganger
av en melodi i nesten 100 år.
Debatt, strid, forsinkelser men for all del også
glede og innvielser. Et eksempel er kunstgressbanen ved Frogn videregående skole. Juridisk
sett en sak mellom Frogn kommune og leverandørene, men den grep inn i hverdagen for
DFI. Omsider, etter utrolig mye bråk, forsinkelser og stor medieoppmerksomhet kunne
Østfold fotballkrets og NFF godkjente banen,
men det var under forutsetning av at flere
mangler ble rettet opp. Entreprenøren og
kommunen etterlot seg ikke så mange som
det skulle vise seg å være i Bølgen, men det
manglet «bare» toaletter, samt et universelt
sådant, to innbytterbenker, tribuner, speakeranlegg og mulighet for presse til å arbeide.
Kretsen stilte også krav om fire garderober ved
Frogn videregående. Brikkene falt etter hvert
på plass.
Nye Seiersten
Den største nyheten var at Seiersten ble vedtatt
som en gigantisk idrettspark. Boksehallen kom
først. Den neste fasen var banen på Seiersten.
Det var nok en gang problemer med kunstgresset, kommunen nektet å overta banen før
feilene var rettet. Mere støy, men anlegget er
av god kvalitet når alt var fikset. For fotballen
økte det banekapasiteten formidabelt
Historisk ble det at friidretten for første gang
på 30 år kunne avvikle et normalt stevne. Skigruppa bygde videre på grunnmuren som het

STOR: Anniken Seim, av de store på damelaget i 2017.
løypetilbudet. Den var for lengst blitt noe for
«hvermansen». Anlegget var blant de beste, om
ikke det beste i Follo. Skigruppa fikk ikke støtte
blant politikerne i å lage en løype for rulleskibrukere. Politikerne sa nei til asfalt i marka.
Ombyggingen av Frognhallen og innvielsen av
Bølgen var startet opp og i arbeid, den siste
skal gi den hederskronte svømmeklubben, nå
en del av DFI, et kraftig løft.
Rent sportslig var veksten i skigruppa noe av
det var det største i denne perioden. Dessuten DFI tok vare på visjonen om sitt mangfold ved at Gruppe 13, Friskis & Svettis,
multisport, Seniortrim og Aktiv på dagtid
kompletterte klubbens tilbud. Konklusjonen
er at DFI gjennom etablering av nye grupper i
veldig sterk grad utviklet seg til en klubb for de

NY: «Nye» Frognhallen underveis. Vil fremstå i ny skikkelse med et lekkert og spesielt gulv.
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mange. Det viser alle mengden av store og små
prosjekter satt i gang og gjennomført.
Vi har tatt med en del av det sportslige i våre
notiser og nedenfor, men det er grunn til
å ta frem en bestemt begivenhet. Jenter 17
kom til finalen i Norway Cup, vi lever godt
med at det ble 1-2 i finalen. Unikt i klubbens historie. Det illustrerer kvinnefotballens
fremmarsj at DFI-kvinnene ble seriemestere,
dessverre ble ikke opprykk til opprykk.

STERKT: Jørgen Solberg nr. 2 i Hovedlandsrennet, det beste i DFI på 60 år.

…og en finale i Norway Cup
Notiser
ble det nytt liv i boksegruppa fra slutten av
1945. Samme høsten var gruppa innmeldt
i forbundet, fikk seks par hansker fra NBF.
Helmer Rønbeck og Adolf Theien var de to
første fra klubben som deltok på et stevne etter
krigen, Rønbeck vant på knock out 1. runde,
Theien ble i følge avisreferatene bortdømt.

FINALE: Jenter 17 gjør en av de store fotballprestasjonene i klubben ved å komme til finalen i
Norway Cup .
HOVEDPUNKTER:
• DFI vant anbudskonkurranse om drift av hall og
anlegg i 2007.
• Sykkel og Aktiv på Dagtid i 2007.
• DFI Allianseidrettslag i 2009, i 2012
fleridrettslag.
• Fotballens A-lag rykker opp i 2. divisjon.
• Ny kunstgressbane på Måna ble tatt i bruk og
nytt og stort omfattende idrettsanlegg på
Seiersten, inklusiv Bølgen, er i sin avslutning.
Nye Seierstenbanen i bruk.
• Ny midlertidig turnhall på Måna. Prosjekt
«Utegym».
• Håndballaget for herrer i 3. divisjon.
• DFI J17 til finalen i Norway Cup, men tap for
Kongsvinger. De yngre lagene i DFI vinner eller
kommer til finalen i en rekke turneringer.

• Gruppe 13 tatt opp i 2011, baseball og friidrett
tatt opp i 2012.
• Fotballen blant de største i Østfold med 850
spillere og over 70 lag, forbedring av
banekapsiteten skal gjøre klubben størst i
regionen på kombinasjonen bredde, toppfotball
med et sosialt engasjement. Med i NFF-prosjekt
fra 2016.
• Friidretten fikk et nytt løft.
• Jørgen Solberg og Jenny Pedersen med
fremragende prestasjoner som langrennsløpere,
løp der de hevder seg helt i toppen av norsk
langrenn. Jørgen nr. 2 i i Hovedlandsrennet,
det beste siden Hans Chr. Bjerke fikk samme
plassering i 1956.

BETYDNING: For fotballgruppa fikk den nye Seierstenbanen helt avgjørende betydning.

Helmer R.
1946: Søndag 4. mars 1946 var datoen det
første ordentlige boksestevne i Drøbak ble
arrangert. 15 mann deltok, noen av klubbens
egne måtte gå mot hverandre. Adolf Theien
slo Philip Ellefsen. Reidar Johansen vant
mellomvekt mens P. Haugstad, kjent som
spydkaster, vant tungvekt. Overskuddet på hele
824 kroner.
Om vi hopper til 1948: Helmer Rønbeck var
en fremragende idrettsmann, fotballspiller og
bokser. Teknisk god, sterk og uredd. I 1948
skulle han bokse i fjærvekt i KM i Østfold.
Vekta viste fire hekto for mye og det var bare
å gå opp en vektklasse der han blant annet
møtte bronsevinneren fra NM. Helmer lot seg
ikke skremme og vant finalen. Det var den
første tittel i Drøbak-boksingens historie. I NM
noen uker senere var han utsatt for en gedigen
dommerskandale. Han bokset en av favorittene
trill rundt i samtlige runder. Så skjedde det som
dessverre av og til skjer i boksing, underlige
dommeravgjørelser. Teknikeren fra Drøbak som
aldri hadde fått en advarsel i en kamp tidligere,
ble disket åtte sekunder før full tid. Salen kokte,
det hjalp lite. I årene etter krigen var Helmer med
mange titalls kamper på kretslaget i fotball, den
største DIF-stjernen i boksing.
Boksere
1946: Hvem var det som bokset mens gruppa
var en del av DIF og senere DFI. En velskrevet
historisk oppsummering har funnet følgende
navn i gamle protokoller:
Rolf Johansen (formann), Reidar Johansen
(etter hvert også formann), Einar Hansen, Aksel
Jacobsen, Johannes Theien, Adolf Theien, Rolf
Theien, Knut Johansen, Per & Kristian Selmer
Andersen, Thor Jacobsen, Erik Andersen, Philip
Ellefsen, Helmer Rønbeck, Egil Treider, Sandstø,
F. Linge, Reidar Bakken, Egil Bakken, Rolf
Rommerud, Mattis Hagen, Oddvar Pettersen,
Anton Andersen, Odd Isaksen, Leif Steen, Olaf
Bjerke og Joffen Huseby.
100 spillere
1946: Da krigen var over og kunne begynne å
rulle igjen, kunne Øistein Furru ved
en senere anledning fortelle at Drøbak
Idrettsforening hadde tre seniorlag i 1945, den
sammensluttede klubben DFI i 1946 hadde
seks lag og nesten 100 spillere. Lagene gjorde
unna mer enn 80 kamper i etterkrigsåret.
Slo Ski
1945: DFI slo Ski hele 8-0 i fotball allerede 7.
mai. Klubbene hadde lenge visst at krigen
gikk mot slutten og forberedelsene til en
fotballsesong var i gang. 400 tilskuere var på
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Spjælingen som scoret 300 mål
I 1961 debuterte det en liten
spjæling på fotballens A-laget i
DFI, han var ennå ikke 15 år.
Frilanser Hala i Amta fikk beskjed
av klubben at han ikke måtte
nevne Petter Bjørby i referatene fra
bortekampene.
Færrest mulig på de mange bortebaner i
Østfold skulle oppdage at DFI spilte med
en spjæling for ung for regelverket. Hjemme
måtte han nevnes, folk hadde jo sett ham
spille. Petter forteller om debut utenfor regelverket. Gamle fotballfolk i Drøbak er fremdeles drømmende når vi nevner navnet. Det
meste tyder på at han på sine 20 sesonger
scoret over 300 mål for DFI, minst 15 hver
sesong.
Nå er det sol og Spania. Familien har hatt hus
i det solrike landet siden 1994. -Hjertet tikker
ujevnt, helsa er ikke på topp, men i nærheten
har jeg lege og sykehus. Nå har legen har bedt
meg kutte medisiner. Jeg har jo levd sunt,
men formen holder bare til et veldig rolig liv,
forteller mannen som fylte 72 år 13. august.
Selv gamle fotballegender kan bli syke. Huset
han stortrives i ble kjøpt etter litt frem og
tilbake da ei tante først skulle selge, så ombestemte hun seg. Ekteparet hadde pengene og
kjøpte noe annet, de har ikke angret en dag.
På lag
Litt oppdatering for alle som ikke har historien:
: Petter Bjørby er sønn av John Wollbraaten,
en av de beste spillerne klubben har fostret.
Faren spilte flere kretslagskamper for Follo
enn Petter. –Vi spilte noen få kamper sammen
i DFI, far var rundt 40 år da jeg debuterte.
Det var lenge siden han hadde vært i sin beste
form, forteller han.
John ble i sitt første ekteskap far til Petter og
brødrene, i sitt annet ekteskap blant annet far
til Per og Sverre Wollbraaten, begge æresmedlemmer i DFI.
FAREN: John Wollbråten, en av de største
spillerne i det gamle DIF og DFI, spilte et par
kampen med sønnen.
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Petter la opp i 1982. For
sent til å bli med på fotballens klatring. Det ble
også en sesong i naboklubben Ås, i protest mot
forhold i DFI. Det var
ikke populært, men han
var aldri redd for å si hva
han mente.
300 mål
Vi tygger på det. 300 mål
er et ufattelig tall.
-Jeg var et hurtigtog, flink
til å løpe på gjennombruddspasninger, jeg løp
like fort med ball som
uten. –Du er helt avhengig
av gode medspillere, sier
han beskjedent når vi ber
om oppskriften på det å
være målscorer i stor skala.
-Tidenes beste medspiller?
- Kjell Kjeldsen, kommer
det kjapt. Og legger til
at Kjell var en spiller
som sendte pasninger
med millimeterpresisjon.
Andre som trekkes frem
er Arne Moen (som flyttet
til Australia) og Reidar
Samuelsen. «Hurtigtoget»
Petter kunne brukes til
mye. Da DFI manglet en
mann på 4x100 meterlaget til friidretts-KM, ble
han løsningen. Det ble ALLSIDIG: Petter var et unikt idrettstalent, her i et «moroløp» som
gull med Ola Petter Tand- skøyteløper på Skrubben.
stad & Co.
Trente mye
Alle roller
Ingen blir en lokal fotballegende av bare å
I starten av 1970-årene var han leder av hoved- løpe fort med en ball. En storscorer må ha
styret, A-lagsspiller, A-lagets trener og med noe spesielt. Evnen til å gjøre det riktige på
som trener for ferske håndballjenter i DFI. det riktige tidspunkt. Gratis kom han ikke til
–Jeg rasket også med meg et mesterskap i suksessen. Petter trente mer enn alle andre
tennis, legger han humørfylt til. Han forteller fotballspillere i DFI.
om lange dager med kombinasjonen arbeid og -På sommeren trente jeg ofte sammen med
idrett. Dagen startet gjerne før det fleste hadde Sverre Wold, familien fra Ås hadde hytte
tenkt å stå opp. På ettermiddag og kveld var i Drøbak. Vi sto time etter time og skjøt
det rett fra jobben til trening og møter. Som mot firkanten i en taustige. Ballen skulle
oftest var det middag ved 21-tiden. Petter inn i firkanten. Han gir oss den selvfølgelige
påstår det var mulig fordi han hadde jenter oppskriften, talenter som blir gode, trener også
i huset som selv var interessert i idrett. De mer enn andre.
yngste spilte håndball, og godt var det. På
fotballbanen hadde de neppe blitt annet enn For dårlige
«dattera til far sin».
Petter kan gi oss forklaringen på at DFI tapte
Hans formannstid i klubben strakk seg over samtlige kvalikkamper klubben var involvert i
tre år, fra 1970 til han ble avløst av Dagfinn mens han var spiller. Syv, for å være nøyaktig.
Bolstad i 1973. Nesten 20 år senere var han –Treningsfremmøtet var periodevis bra, men
sammen med mange andre med i en rydde- vi var rett og slett ikke gode nok. Så enkelt.
aksjon. I DFI var det brukt mere penger enn En spiller som var stor i siste del av Petters
det var i kassa. I Petters formannstid deltok karriere var Trond Rønbeck. Den elegante
DFI også aktivt i en innsamling til flyktninger midtbanespilleren kom inn på laget i begyni 1971. Petter syntes det var viktig å se utover nelsen av 1970-årene. Han kunne score mål
dit nesa rekker.
og han kunne slå millimeterpasninger. Når
vi nevner Trond er det litt spesielt. Fedrene,
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Notiser
Seiersten fem dager før nordmenn «overtok»
Frogn og Drøbak. John Wollbraaten, Jan
Pettersen, Helmer Rønbeck og Olaf Johansen
scoret.
Ved samme anledning møttes også old boyslagene, der ble det uavgjort.
Krigslangrenn
1945: Et av de første spor som viste at krigen
gikk mot slutten, var atdet kunne holdes et
langrenn i regi av Ungdomsklubben Freidig 4.
februar 1945. Rennet startet på idrettsplassen,
gikk over Ullerudsletta mot Sogsti og
Tverrkjegla. Blant annet vant Arne Hjerpåsen
klassen over 20 år.
Folkvangfest
1945: Frogn IL arrangerte fest på Folkvang 16.
juni, den første offentlige festen på lokalet
på over fire år. Klubben solgte blant annet
livsvarig medlemskap til 50 kroner. Dans og
luftgeværskyting var hovedattraksjonene. Olaf
Konningen hadde fungert som formann siden
1941. Klubben hadde bare en eneste aktiv
utøver under krigen. Han hadde forsøkt å bryte
idrettsstreiken. Vedkommende var medlem av
styret, men forsvant ut av bildet da Konningen
kom inn som formann.

STØRSTE: Petter Bjørby scoret mer enn 300 mål for DFI på 20 år, et helt utrolig tall.

John Wollbråten og Helmer Rønbeck spilte
sammen på klubb- og kretslag. Som sønnene
Petter og Trond.
Overrasket
Det er sjelden han får med seg detaljer i hva
som skjer med dagens A-lag. Bare litt. Da vi
hadde vårt intervju med Petter var det like
etter at fotball-VM var ferdigspilt. Petter
hadde fått med seg alt på TV-skjermen fra sitt
fotballgale Spania og hadde en klar oppfatning om spillerne. –Jeg er mest overrasket
over at spillere som trener så mye bruker så
lang tid på å tenke på hva de skal gjøre med
og uten ball. Det er ufattelig, svakt.
Tankegangen og uttalelsen er Petter Bjørby
som spiller. Ja vel, løp fortere med og uten
ball, men tenkte også kjappere enn de fleste med og uten ball.

Flyttet
1961: I året Petters debuterte på A-laget,
flyttet DFI inn i nye lokaler.

OPPRYDDING: I starten av 1990-årene
måtte det ryddes opp i DFI, her på et «salgsbilde» med Liv Øinæs Andersen som fikk lederjobben i fanget.

Huseklepp inn
1945: Frogn IL var en passiv klubb fra 1941 til
1945. Klubben hadde bestemt at lærer
Huseklepp på nytt skulle inn i formannsrollen.
Det første styret etter krigen ble Huseklepp,
Konningen, Gunnar Glenne, Magne Magelie,
Øivind og Nils Klynderud.
DIF stryker
1945: Drøbak Idrettsforening vedtok 19. juni
1945 å stryke alle medlemmer som hadde meldt
seg inn i Nasjonal Samling (NS) under krigen.
Ørnulf vant
1945: Follo Friidrettskrets var i gang fra 7. juni
med et stevne i Ski. Olaf Bjerke fra Knardal
vant 1500 meter i old boys-klassen på 4,55.
Ørnulf Norem vant den samme distansen for
nybegynnere på 4,32,4, tiendelet foran Arne
Veiteberg, med Hans Petter Glenne, Gert
Veiteberg, Arne Hjerpåsen og Bjørn Magelie
på de neste plassene. Frogn-gutta dominerte
totalt. Kort tid etter vant Arne Veiteberg en 800
meter på Bislett på 2,06,5. Allerede i 1946
satte han kretsrekord på 1500 meter med
4,02,5.
Rundetap
1945: Drøbak spilte, Moss vant, heter det i
avisreferatet etter 1. runde i NM på idrettsplassen 10. august 1945 der hjemmelaget
ble slått 2-0 av Moss. Østfoldingene hadde
to landslagsspillere på laget, Eriksen og
Holmberg, de renset unna da Drøbak
presset som hardest. Aksel Jacobsen, Finn
Ombudstvedt, Kolbjørn Mørk, Helmer Rønbeck
og John Wollbraaten fikk strålende kritikk i
lokalpressen.
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DFI feiret 70 år med revy

REVYSUKSESS: Aktører i DFI-drakter var et selvfølgelig innslag under jubileumsrevyen i 1988.

I 1988, fylte DFI 70 år, og klubben
samarbeidet med Drøbak Studiescene
om revyen «På sidelinja».
Tilfeldig var det ikke, den daværende Drøbak
Idrettsforening hadde startet allerede i 1930årene revyer for å få penger i kassa. Det var å
hente frem en gammel revytradisjon. Selv om
Studiescenen bar det hele, fantes det revytalenter i klubben. I salen på premieren satt

også en av tidenes mest aktive og desidert
mest høyrøstede medlemmer i DFI, Mads
Unneberg. Den tidligere spilleren, leder og
supporteren fikk til sin egen overraskelse et
nummer skrevet for gutten fra Badehusgaten:
«Det er Mads, det er Mads, som en tåkelur han
brøler, en replikk som ikke nøler», kom det fra
Stein Nørve og de andre aktørene.

stjerner men ikke så kjente fra idretten. Espen
Olafsen hadde skrevet mye, og publikum fikk
se nummeret «Kjerringfotball» der Anita Torp,
Trude Torp, Line Stokholm, Wenche Stagebo
og Kikk Scheen var forslåtte og blodige fotballjenter. Suksess på revyscenen hadde også
klubbens eneste verdensmester på ski, Hans
Petter Glenne.

I åpningsnummeret var selvfølgelig aktører i
DFI-drakter, i tillegg var det velkjente revy-

Brevduer ga motivet i fanen
Brevduen og klubbnavnet er motivet i fanen og logoen til DFI. Ekteparet Solveig og Erling Gillebo på Vestre Åslund (på
motsatt side av 7-Eleven ved på Dyrløkke) er den direkte årsaken.
Ekteparet bodde på Vestre Åslund og drev pelsdyrfarm. De to hadde også brevduer til hygge og nytte. Ekteparet var
nabo med blant annet Bjørn Magelie. Som ekteparet tenkte han tanken om DFI og brevduer. Bjørn var en fremragende idrettsmann, opptatt av at folk i Frogn og Drøbak hurtigst mulig skulle få høre om de mange og store bragder
som friidrettens utøvere sto for i glansperioden etter krigen.
Duen i kassen
Det vakte oppsikt da den suksessrike DFI-gjengen ankom stevner medbringende en hjemmesnekret kasse med duer. Selv riksaviser som daværende Sportsmanden (norsk sportsavis 1913-1965) og Aftenposten syntes det var så spesielt at avisene ga saken spalteplass. DFI-gutta løp,
resultatene ble festet til det ene benet på duene (det skal ha vært flere duer) som fløy hjem til Vestre Åslund. Gillebo kunngjorde resultatet før
utøverne var tilbake. I lokalavisen, den gang uten sportsjournalist, kunne det ta et par dager før resultatene kom på trykk. Duene og Gillebo
ble «resultatsentral».
-Selve symbolet i fanen er en kombinasjon av duene og opplevelsen av frigjøringen. Den grafiske utformingen var det en ansatt hos Fabritius i
Oslo som sto for.
Oppmerksomhet
I Aftenposten fra 1948 har vi funnet en historie om DFI og duene. «Straks etter at deres ankermann hadde gått i mål som overlegen førstemann i klasse 2, flakset tre duer opp av en kasse som Drøbaksupporters hadde bragt med for anledningen. Guttene har funnet ut at dette er
en både enklere og hurtigere metode enn å bruke telefon, noe som vi som daglig sitter og forbanner oss over et apparat uten summetone kan
forstå. Duene var tydeligvis en smule desorientert etter oppholdet i mørkecellen, de tok i alle fall av i vestlig retning. En tilskuer kunne også
fortelle at de hadde landet i det første treet utenfor stadion for å ta seg en hvil. Forhåpentligvis fikk Drøbak nyheten – som ekspress». Slik sto
historien det i landet største avis, skrevet etter en stafett på Frogner.
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Fotoglimt fra livet i DFI…
1945: Krigen er
over,og idretten er i
gang. Det er full fart
for turndamene i
Avholdslokalet i
Lindtruppen der det
nå er blokker.
Nede fra venstre:
Ingrid Eide (i bro),
Svanhild Karlsen,
Pus Dahl, Solveig
Johansen, Ruth
Røssevold, Vesla
Tanum, Berit
Abrahamsen, Astrid
Ødegård, A. Berg og
Brita Karlsen (i bro),
Annen rekke fra venstre: Mary Hansen (leder), Alice Lindstad, Ingrid Sønstebø, Ester Iversen, Lillian
Hansen, Solveig Berg og Solveig Karlsen. Bakre rekke fra venstre: Unni Arnesen, Mary Schou, Berit
Samuelsen og Randi Kjos.

På fot med..

KOM: Nina Valsø var en representant
for jente- og kvinnefotballen som kom for
fullt.

STOR: Caroline Mjøen
satset, en av de store langrennsløperne DFI har hatt
på spinnesiden.

FAVORITT: Knut Norem, kantspiller
med en lang karriere og elsket av
publikum.

GULLFOT: Bent «gullfot»
Skammelsrud, bl. a. en stor
stjerne som RBK-spiller,
startet i DFI.

POPULÆRT: «Mønsterbruket» DFI Ski bare
vokste og vokste, det ble gjort
en fantastisk jobb i løypene
og folk strømmet til skisporten. Bildet er fra
Harafjellrennet rundt
1980-tallet.
DFI 1918 – 2018

DOBBELT: Rolf Bredal, forsynte seg grovt
av premiefatet som langrennsløper som
ung gutt.
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-Jeg vokste opp i Frognhallen

TUSENVIS: -På Seiersten og i Frognhallen har jeg tilbragt tusenvis av timer, det var vel nesten hjemmet fra jeg var en liten gutt, sier Per Wollbraaten (54), en av tidenes mest sentrale og markante skikkelser i DFI.

-Jeg kan vel si at jeg har vokst opp i
Frognhallen. Det var vel var nærmest
som hjemmet mitt å regne, sier Per
Wollbraaten (54). En av klubbens
største «kjendiser» i lokalmiljøet.
I mer enn 40 år har han vært «et eller annet»
i DFI. Et selvfølgelig intervjuobjekt ved en
slik anledning. Er mindre komfortabel på «feil
side» der vi sitter. Nærmest litt sjenert slik han
ofte kan oppleves. Vi dropper skrytelisten,
det vil han ikke være med på, mannen som
48 år gammel ble æresmedlem i 2012. Den
er lang som et vondt år. Utdannelsen er solid,
både innenfor og utenfor idretten. Rusmiddelomsorgen, barnevern, ungdomskultur og
skolen har vært arbeidsplasser. De siste 20 år
også journalistikk, nå ansvarlig for sporten i
Amta. Karakteristikkene fra andre forteller om
en mann med et stort hjerte, integritet, stor
forståelse for ulike behov og at ikke alle har det
like bra. Per vet at fysisk fostring kan gjøre livet
bedre. Yrkesvalgene viser det.
Mye rart
-Jeg er lat og strukturert, var hans karakteristikk av seg selv i et intervju i egen avis da han
fylte 50. –Jeg kunne aldri blitt en toppidrettsutøver, ville være med på så mye. Fikk beskjed
av fotballtreneren om at han måtte kutte ut alt
54

annet om han skulle satses på. – Det gikk ikke.
I dag er slik holdninger historie, legger han til.
Per ble utøver, trener, fikk en kort dommerkarriere, ble tillitsmann og trenerkoordinator.
Pluss, pluss.
På hjemmebane har han blant annet idrettsinteresserte Janne. Hun med en solid merittliste
i friidrett og på ski for Kolbotn og Skimt. –
Vi løper en del sammen, og selv om vi begge
har en travel hverdag blir det mye tid sammen.
Miljøet
Vi hopper til åpningen av Frognhallen i 1974.
–DFI var alt, jeg var i hallen til alle døgnets
tider. I klubben var det et herlig miljø, sier Per
som er en av tre søsken, pluss ytterlige halvsøsken som faren John Wollbråten hadde fra
sitt første ekteskap. Faren var i mange tiår en
av de beste fotballspillerne i klubben med over
30 kamper på Follo kretslag. John gikk bort i
1982. Av samtlige søsken og halvsøsken er det
Per og halvbroren Petter Bjørby (72) som først
og fremst tok opp arven. Skjønt helt sant er
det ikke. Broren Sverre har lagt ned noen tusen
timer i for DFI og ble æresmedlem i 2010. –
Far så meg bare spille et par ganger. Med Petter
ble det også noen svært få A-kamper i fotball.
Suksesstrener
A-lagsspill i håndball og mye badminton.
Talentsamlinger i Danmark inkludert. Fjær-
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ballen til tross, det er som trener vi oftest har
støtt på navnet i vår gjennomgang av materialet om klubbens historie. Om noe slikt hadde
eksistert, han ville utvilsomt hatt klubbrekord
i opprykk. I en periode med damelaget ble det
fem opprykk på syv år! -Jeg hadde en gang i
tiden et ønske om å bli topptrener i håndball,
men lysten forsvant da vi fikk barn.
1986: Per som aktiv spiller i 1986.

Per sitter med ansvaret for sporten i Amta.
Den teoretiske og praktiske bakgrunn kunne
ikke vært bedre. Ingen kjenner idretten i
distriktet bedre. Så kan man stille spørsmålet
om en kombinasjon av engasjementet for
idretten og journalistikken av og til har kryssende interesser? Vi behøver ikke stille spørsmålet. Det er en selvfølgelighet. Han er en del
av historien. Alle som har hatt ansvaret for
sporten i Amta over litt tid har hatt et engasjement for idretten ved siden av jobben. Slik er
sportsjournalistikken.

Formenn/ledere
Tidligere formenn/ledere i Drøbak Idrætsforening/Drøbak Idrettsforening (DIF),
Drøbak Ballklubb, Frogn IL og DFI
Drøbak Idrettsforening (DIF)1918-1945:
• 1918-1920: Andreas Furu Abrahamsen

• 1985-1990: Kai Albertsen

• 1920-24: Øivind B. Hansen

• 1990: Liv Øinæs Andersen overtok på
sommeren.

• 1924-25: John Andresen

• 1991: Kiv Øinæs Andersen

• 1925-1928: Øivind B. Hansen

• 1992-1996:Tore Johannessen

Tilhørighet
-For meg er noe av idretten tilhørighet.
Slik fungerte DFI på 1980- og 1990-tallet.
Klubben tok vare på deg. Det var lokale spillere som løftet frem fotballen i DFI til de
første opprykk. – Noe av det beste med DFI
har vært at mennesker har gjort noe sammen.
Det skapte klubbfølelsen og fellesskapet. Per
er kritisk til småkongene som av og til dukker
opp. Som journalist har han skrevet om at
klubben mistet mange av de gode lederne
med solid lokal forankring.

• 1928-1935: Johan Groth

• 19997-1999: Marianne Smith Magelie

• 1935-1937: Knut Evensen

• 2000: Petter Lind

• 1937-1939: Arne Samuelsen

• 2000-2004: (15. april, ansatt som daglig
leder): Stein Erik Halck

Noe av det som har stått hans hjerte nærmest
har vært talentutvikling, av og til mangel på
nettopp det. For noen år siden skrev han i
Amta en kommentar der han etterlyste de
talentfulle generasjonene i fotball fra starten
av 1990-årene. Hvor ble de av?, var spørsmålet. Ingen svarte.

• 1922-1923: J. Syvertsen

Per er også opptatt av at klubben ikke må bli
for kommersiell, at den skaper møteplasser,
sørger for at kompetanse blir overført internt,
og at idretten gir alle en mulighet og følelse
av mestring.
-Jeg fikk i sin tid vedtatt et forslag om et
aktivitetshjul for 8-10 åringer. Vedtaket var
greit, men det fikk aldri noe mandat og ble
aldri satt ut i livet, forteller han litt oppgitt.
Han løfter også en advarende pekefinger mot
foreldre: -Presset på barn er en utfordring,
tenk over det!
Per Wollbraaten er en spesiell blomst i DFI.
Gamle og nye ideer møtes forent i samme
syn. Mestring, møteplasser, klubbfølelse,
tilhørighet, kompetanseoverføring, allsidighet og talentutvikling. Han representerer
ikke noe avvik fra klubbens visjon, men er
opptatt av gjennomføring. Opptatt av at fine
ordene blir satt ut i livet - hver eneste dag.

• 1939-1942: Knut Kjæmperud
• 1942-1945: Styret i DFI anså seg løst fra sine
verv 14. mars 1942 til krigen var over.

• 2004: Kathe Langvik

• 1945: Et interimstyre der det jobbes med
sammenslåing.

• 2006: Ståle Jensen

Drøbak Ballklubb:
• 1920-1921: J. Solberg

• 2008: Ian Parker

• 1921-1922: O. Kristensen
• 1923-1924: J. Solberg
• 1924-1925: Knut Evensen
• 1925-1927: Kristian Magnussen
• 1927-1928: Johan Groth
Frogn Idrettslag (FIL):
• 1934-1939: J. G. Huseklepp
• 1939-1940: Ragnvald Furu

• 2005: Ståle Jensen
• 2007: Lennart Beijer
• 2009: Ian Parker
• 2010: Ian Parker
• 2011: Sven Ombudstvedt
• 2012: Sven Ombudstvedt
• 2013: Ian Parker
• 2014: Ian Parker
• 2015: Ian Parker
• 2016 (til 13. januar 2017): Sven Ombudstvedt,
Heidi Andresen overtok.

• 1940-1941: J.G.Huseklepp

• 2017 (til 20.oktober 2017): Anders G.
Johansen, Heidi Andresen overtok.

• 1941-1945: Olaf Konningen
(klubben ute av drift)

• 2018: Heidi Andresen

• 1945: Olaf Bjerke

• J. G. Huseklepp er den eneste som har vært
leder av både Frogn IL og DFI.

• 1946: Et interimstyre forbereder
sammenslåingen med Drøbak Idrettsforening

• Ian Parker valgt flest ganger.

Drøbak/Frogn IL (DFI):
• 1946-1949: Helge Askautrud
• 1949-1950: Reidar Johansen
• 1950-1951: Axel Nilsen
• 1951-1954: J.G. Huseklepp
• 1954-1955: Axel Nilsen
• 1955-1956: J.G. Huseklepp
• 1956-1961: Wilhelm Isaksen
• 1961-1964: Aage Pettersen
• 1964-1965: Andreas Haugdahl
• 1965-1970: Normann Hansen
• 1970-1973: Petter Bjørby
• 1973-1974: Jon Leknes
• 1974-1977: Rolf Gundersen
• 1977-1980: Erik Askautrud
• 1981-1983: Erling Johnsen
• 1984: Mads Unneberg
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TO KLUBBER: J.G. Huseklepp,
æresmedlem i DFI i 1968, er den eneste som
har vært formann i to av klubbene.
Fra 1940-1941 i Frogn IL og fra
1951-1954 og 1955-1956 i DFI.
FOTO: DFI ARKIV

55

De fem styrer «butikken» DFI

ADMINISTRASJONEN: Hovedlagets administrasjon i 2018. Bak fra venstre: Daglig leder Stein Erik Halck, Svein Heiskel, vaktmester på alle
anleggene og driftsoperatør på uteanleggene, og til høyre Bjørn Cato Olsen, banemester med hovedansvaret for uteanleggene. Foran fra venstre: Lise
Asla Johnsen, klubbsekretær med hovedansvar for medlemssystemet, fakturering og delansvar for web. Nede til høyre selve veteranen med 28 år som
ansatt, Ann Helen Ådahl, lønns- og regnskapsansvarlig.

-Frivilligheten leverer bedre enn det
kommersielle, i de fleste tilfelle er
frivilligheten billigere for folk flest,
sier daglig leder i DFI de siste 14 år,
Stein Erik Halck.
Uttalelsen understreker også at den største oppgaven i DFI er å engasjere bredden, skaffe
mange frivillige. DFI har medlemmer fra tre
år til 95 år. Klubben har seniorer som trimmer,
«Aktiv på dagtid», «Friskis og Svettis», Seniortrim og sist men ikke minst velkjente Idrettens Grunnskole (IGF). Ønske om å skape
folkehelse har tatt en stor plass i DFI. –Vi
har også et bevisst forhold til «våre nye landsmenn», dette har gitt seg utslag i friplasser på
fotballskolen, sier Halck. Han ser med dette
noe av idrettens samfunnsoppdrag uavhengig
av partipolitikken. . Det meste har endret seg
sterkt siden starten i 1918, men også den gang
var klubben opptatt av at den skulle bidra
til at Drøbak ble et bedre sted å bo. Det var
mange. Klubben har aldri spilt noen stor rolle
i det politiske liv, størst i 1942 da NS-ordføreren fikk beskjed om at klubben hadde
sluttet å virke. Ingen ville ta på seg tillitsverv.
Dermed var det slutt. Det var i protest mot
okkupasjonsmakten.
Drømmejobben
Stein Erik Halck kom til heltidsjobb i DFI i
2004 fra mer enn 30 år i det private næringsliv.
Da satt han klubbens som leder. –Det var drømmejobben jeg fikk, sier mannen som bokstavelig talt er flasket opp i klubben. Moren Aasta
var æresmedlem og nærmest en legende i klub56

ben. Søster Inger har lagt ned noen tusen timer
for o-sporten i DFI og konkurranseklubben
Måren, kona Sølvi med utallige verv og timer
som trener og aktiv. Også hun æresmedlem,
For Stein ble over 30 år med tillits- og trenerverv til slutt heldagsjobb. Jo, vi forstår at han må
ha følt det som drømmejobben i 2004. Men,
han har vært med på vært tunge tak og tøffe
debatter, både som tillitsmann, trener og ansatt.
En klubb er et speilbilde av samfunnet, det blir
en debatt om personer, prioriteringer, oppgaver,
visjoner og bruk av penger.
Servicekontor
Hovedadministrasjonen består foruten daglig
leder Stein Erik Halck av Ann Helen Ådahl,
Lise A. Johnsen, Svein Heiskel og Bjørn Cato
Olsen. Disse utgjør en servicetjeneste for tillitsvalgte og deres medlemmer. Svein og
Bjørn Cato har ansvar for drift av anlegg ute
og inne. Selve veteranen i administrasjonen
er Ann Helen, ansatt i DFI i 28 år, kom til
et turbulent klubb i 1990. -Det var bare en
eneste perm i hylla, ingenting annet. Nå kan
hun si det med et smil.
Driftsavtalen for anlegg mellom DFI og
Frogn kommune løper ut 2019. DFI-kontoret består i øyeblikket av noen brakker i
påvente av at Frognhallen ferdigstilles, forhåpentligvis i løpet av vinteren. Den daglige
drift består mengder av store og små gjøremål. Et medlemsregister skal til en hver tid
være ajour. Det skal faktureres, utbetales lønn
og føres regnskap. Idretten, inklusiv DFI, er
for lengst forbi tiden med såkalt «kreativ bokføring». Den gang bilag og regnskap kunne
være på pølsepapir og kontanter lå løse i en
DFI 1918 – 2018

konvolutt. Klubben fra 1918, den gang med
75 kroner i omsetning, er i dag profesjonelt
drevet.
DFI har 2500 medlemmer, hver åttende innbygger i Frogn. Klubben hadde i 2017 inntekter på 19,9 millioner og en pluss på nærmere 900 000 kroner. Hovedstyret er administrasjonens arbeidsgiver.
Basishall
-Jeg har et ønske om basishall for barneidrett,
gjerne en med kunstgress. I dag har klubben en
hall på Måna som turnerne bruker. Den skal stå
til Frognhallen er ferdig, men har vist seg å være
en innertier for gruppa som nesten har doblet
antallet aktive.
Han legger heller ikke skjul på at han også
skulle sett at skiløperne fikk lov til å legge en
løype for rulleski at de slapp å gå langs landeveien, med den risiko det innebærer. Den vil
ikke politikerne være med på. De har sagt nei
takk til asfalt i Seierstenmarka.
De fem i hovedadministrasjonen gjør hver dag
sitt beste for klubbens bidrag til folkehelsen,
men vi kan selvfølgelig ikke komme vekk fra
spørsmålet mange stiller:
-I «gamle dager» hadde DFI toppfolk i flere
idretter, er det mulig i dagens DFI å bli en
toppidrettsutøver, eller må en aktiv med store
ambisjoner gå til en annen klubb, spør vi?
- Selvfølgelig er det mulig er det mulig å bli toppidrettsutøver i DFI. ! Svaret kom kjapt, uten
et snev av tvil. Som tillitsmann har han blant
annet sett to DFI-turnere delta i et VM. Men
understreker sterkt klubbens visjon, «DFI skal
skape idrettsglede for alle». Det ligger også i
bunn for administrasjonens daglige arbeid.

Æresmedlemmer i DIF og i DFI
• For å bli utnevnt til æresmedlem i DFI er
skal dette som skal vurderes:
1. Om vedkommende skal ha gjort en
innsats utover det vanlige.
2. Om vedkommende har gjort en innsats
over flere år.
3. Om vedkommende har gjort en innsats
i flere idretter.
4. Om vedkommende har vært en inspirator for andre medlemmer, det gjelder
utøvere og tillitsvalgte, og bidratt til
økt idrettsglede i DFI.

• Frem til DFI var 80 år i 1998 var det vanlig å bruke jubileumsfester og markeringer
i den anledning til å utnevne æresmedlemmer. Fra 2002 en annen praksis.
• De første med både æresmedlemskap og
Else og Helge Askautruds gavepremie var
Bjørn Diedrichsen.
• Fire fra samme familie er æresmedlemmer
i samme klubb: Aasta Halck, Stein Erik
Halck, Inger Halck og Sølvi Halck.

Æresmedlemmer:
Drøbak Idrettsforening:
• 1920-tallet: Hans Erichsen
• 1920-tallet: Kaptein C. Faye-Petersen
• Marie Wangensteen
• Torkild Furuvald
DFI:
• 1968: Thorvald Andresen
• 1968: Helge Askautrud
• 1968: Ingeborg Fredriksen
• 1968: Øistein Furru
• 1968: Øivind Brage Hansen
• 1968: Jens G. Huseklepp
• 1978: Dagfinn Bolstad
• 1978: Hans Petter Glenne
• 1978: Aasta Halck
• 1978: Magne Magelie
• 1988: Thurid Bach

ÆRESMEDLEMMER: Ingeborg Fredriksen
og Thv. Andresen, ved Trolldalsbakken i
1920-årene.

ÆRESMEDLEMMER: Sverre Ombudstvedt og
Thurid Bach

• 1988: Sverre Ombudstvedt
• 1988: Aage Pettersen
• 1993: Liv Øinæs Andersen

ÆRESMEDLEM: Sverre Wollbraaten

• 1998: Bjørn Diedrichsen
• 2002: Stein Erik Halck
• 2003: Leif Sverre Boland
• 2003: Jon Erik Sand
• 2004: Unni Bøhlerengen
• 2008: Sølvi Halck
• 2010: Sverre Wollbraaten
• 2011: Roar Larsen
• 2012: Per Mørk Wollbraaten
• 2013: Johs Johannessen
• 2016: Inger Halck
• 2018: Roger Schâffer
• 2018: Trygve Gulliksen

ÆRESMEDLEM: Aasta Halck

ÆRESMEDLEM: Aage Pettersen.

ÆRESMEDLEM: Roger Schâffer
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ÆRESMEDLEM: Trygve Gulliksen
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De var av 70-åras store navn
1970-årene var ikke som har skre- perioden i klubben. Allikevel, I denne billedkavalkaden har vi en
vet på en annen plass, ikke blant de noen navn lyste på Seiersten, andre blanding av begge deler.
store årene i DFI, det var anleggs- var talenter som var underveis.

fotballspillere i DFI, en
STJERNESPISS: Terje Danielsen var den nye generasjonen
den videre i divisjonssystemet.
føre
å
med
være
skulle
på
stjernespiss som klubben var sikker
prestasjoner og scoringer året før.
I 1972 fikk han Else og Askautruds gavepremie for sine

TÆL: Nil
s Tore Elia
ssen
på banen,
spilte på et , med tæl og tempera
ment
svært varia
årene. Var
belt
ogs
med mange å var en tur i Ås som A-lag i 1970spiller, i lik
a
A-laget spes ndre. Gjorde senere
en stor job het
ielt og fotb
bm
all
hans jobb
å delta i ja en generelt. Ofte ble ed
kten på spo
det
nsorer.

FØRSTE: Knut
Røssevold ble juni
orla
spiller på slutten
av 1970-årene, de ndslagsn første i DFI
med landskamp,
han skulle sette et
sterkt preg på
DFI både som sp
iller, trener og tillit
smann.

INNFRIDDE: Gro Aamodt, den lille backen med det glimrende
underarmskuddet bøttet inn mål i årevis. Gro tilhørte den nye
generasjonen håndballspillere i DFI som blant annet hadde vunnet et
kretsmesterskap i småpikeklassen med seier over Langhus før hun ble senior
Hun var fremdeles tenåring da Frognhallen kom i 1974.
Gro ble en av de store i en periode damelaget hvor gledet mange med
håndball i toppen av 3. divisjon. Scoret gjerne fire-fem mål i hver kamp.
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Notiser
DFI-dato
1946: Drøbak/Frogn Idrettslag var et faktum 6.
april 1946,

Idrettsdag
1947: Midt på sommeren arrangerte DFI «Idrettens
dag» i Drøbak. En småpiketropp vakte enorm
begeistring da de åpnet det hele ledsaget til
Holterkollen
1946: Holterkollen ble klubbens nye guttebakke fra musikk av Einar Hansten. Dameturnerne fortsatte
oppvisningen i blå lekre drakter. Dessuten hadde
høsten 1946. Det ble hoppet rundt 30 meter.
kvinnene nå fått anledning til å vise at de kunne løpe
Kristian Kristiansen fikk premie i åpningsrennet
fort. Blant annet løp Anne-Marie Huseby 60 meter på
etter å ha hoppet 26,5 meter. Magnus Saxebøl
(11-12 år), Steinar Løken (13-14 år) og Kåre Toftner 9,5. Arne Veiteberg, Ørnulf Norem og alle de andre
løp spesialdistansene, mens DFI var uhøflige nok til
(klasse A) vant klubbens åpningsrenn i februar
å slå fotballgutta fra Oscarsborg 2-0.
1947. Senere på vinteren ble det hoppet 27 meter
som var tangering av bakkerekorden. Steinar Løken Mye Arne
hørte til landets beste guttehoppere i sin klasse,
1947: Friidrettssesongen og sportssidene i
han ble nr. 3 i et stort renn i Linnerudkollen.
lokalavisen denne sommeren bar preg av at DFI
har fått frem en løper i nasjonal toppklasse, Arne
Langrennsgull
Veiteberg. Det kom stadig nye kretsrekorder på
1947: Rolf Hjerpåsen vant klasse A i langrenns1500 meter, og Arne ble invitert til internasjonale
KM, broren John Hjerpåsen ble nr. 12 mens Arne
stevner på Bislett der han hevdet seg godt. I august
Hjerpåsen blie nr. 3 i klasse C. Rolf Hjerpåsen
løper han 800 meter på Bislett på 1,57,4, men
ble av kretsen tatt ut til å gå 17 km og 30 km i
Holmenkollen. Samme mann ble nr. 3 i et stort renn det var fremdeles et par tiendeler ned til Jacob
i Asker senere på året. John Hjerpåsen vant senere Kringlebotns svært seige kretsrekord. På 1500
meter ble det fire minutter blank og ny rekord.
på året A-klassen i et renn i Enebakk. John fikk
også beste etappetid da DFI vant Enebakk-stafetten
hele 15 minutter foran neste lag. 1947 var John
Hjerpåsens definitive gjennombrudssesong med
blant annet å bli nr. 18 i B-klassen i Birkebeineren.

Håndballspill
1947: I august 1947 var DFI-håndballen i gang
igjen. Det ble spilt en utendørskamp mot et svært
fysisk robust lag fra Vestby og DFI-jentene tapte
1-3. I 1948 dukket det opp en avisnotis om at DFI
Stortider
1947: Årsstatistikken for friidretten i Follo for 1947 har tapt 0-2 for Svartskog og med de samme siffer
for Vestby i det som var 3. divisjon i Follo. Gerd
viste at Arne Veiteberg har gjort unna 800 meter
og 1500 meter på stortider, 1,57,4 og 3,58,8, helt Børresen og Randi Kjos er navn som ble trukket
i nasjonal toppklasse. Det siste var kretsens beste frem. Av ukjente årsaker stoppet damehåndballen
opp før gruppa på nytt fikk sin start i 1965, også da
resultat i 1947 uansett øvelse. Ørnulf Norem var
uten hall å spille i.
nærmest med 2,00,7 og 4,16,2. På 3000 meter
er Gert Veiteberg på topp med 9,03,0. Han toppet
Propaganda
også 5000 meter på 15,58,6, Magne Magelie var
1947: Under krigen var man vant til propaganda,
annenmann med 16,10,8. Magne toppet derimot 10 nå var den av et annet slag. I Badeparken
000 meter på 36,02,6.
demonstrerte bryterne sin idrett, det samme
gjorde vektløfterne. To boksere fra Drøbak, Oddvar
Stafettsølv
Pettersen og Johnny Johansen gikk mot to meriterte
1947: DFI ble nr. 2 i den kvalitetsmessige sterke
Oslo-boksere og klarte seg fint.
Ekeberg-stafetten der 240 løpere deltok. Arne
Hjerpåsen, Arne Eide, Rolf Hjerpåsen, Hermann
Glenne, Philip Ellefsen og Andersen løp. Noen
dager tidligere var DFI slått av Nesodden IF i en
10-mannskonkurranse i terrengløp. Arne Veiteberg
var den kjappeste. I Follo-mesterskap i terrengløp
måtte Magne Magelie og Arne Veiteberg se seg slått
med noen sekunder av den meritterte og tidligere
norgesmester Johs Bognerud . Hans Petter Glenne
vant B-klassen på en tid som var bedre enn Bognerud.

Juniorgruppe
1947: En av de viktigste begivenhetene dette året
var innføringen av juniorgrupper. Øistein Furru,
V.Løken, Åge Pettersen, Knut Wollbraaten og Arne
Braathen ble valgt til å sette i gang arbeidet. Noe av
det inntektsgivende arbeidet juniorene fikk var fra
papirinnsamlinger.

Førstnevnte vant med drøye minuttet. Begge var på
laget når DFI vant stafett-KM over 4x10 km. De to
andre var Johan Teige og Rolf Hjerpåsen. Sistnevnte
hadde beste etappetid. Det ble sølv og bronse til
John og Hans Petter på 17 km i KM, begge slått
Gunnar Storløkken fra Oppegård. Ved det årlige
Gaupesteinrennet litt lenger ut på vinteren var det
Hans Petter som den beste av de to. Det samme
gjentok seg da Hans Petter vinner KM i klasse B.
Suveren
1948: Året fortsatte med at Steinar Løken var
klubbens mest premierte hopper. En annen DFI-gutt
som også vant et hopprenn var Thore Danielsen.
Blant de store gutta hopper Karl Klynderud i senior
klasse A, blant annet ble an nr. 4 under KM i hopp.
HP er best
1948: Dagen før et hopprenn i Trolldalsbakken, ble
det arrangert landsrenn i langrenn. Det gikk 7.
februar med start fra Drøbak torg. John Hagen fra
Lommedalen vant A-klassen i det 17 km lange løpet
etter at brødrene Hjerpåsen lenge har holdt følge
med teten. John ble nr. 5 slått med fem minutter av
vinneren, storebror Rolf nr. 7. I B-klassen gikk Hans
Petter Glenne og blir nr. 2 på en tid fire sekunder
bedre enn klubbkameraten John Hjerpåsen som
gikk i A-klassen. I B-klassen ble Philip Ellefsen
nr. 11, Nils Bergseng nr.13, Arne Hjerpåsen nr.
15, Rolf Martinsen nr. 16 og Bjørn Aamodt nr. 17.
Rennleder var Helge Askautrud.
Bakkerekord
1948: Amta kunne fortelle at det var satt
bakkerekord i Trolldalsbakken (Trollbakken) da
DFI arrangerte sitt landsrenn 8. februar. Hopp og
stillaset var trukket tilbake, og Trygve Gundersen,
Skimt, strakk seg til hele 53,5 meter men Per Granli
fra Kjelsås, vant A-klassen der Karl Klynderud ble
nr. 9 og Oddvar Løken nr. 15. Finn Ombudstvedt ble
nr. 10 i B-klassen. Det var et renn hvor det blir gitt
for stor fart, men Karl Klynderud klarte å stå på 50
og 50,5 meter i sine to hopp. Det lengste en DFIhopper gjorde i bakken.

Sølvkjøp
1948: Det å eie startnummer var ikke dagligdags
for et fattig idrettslag i 1948, heller ikke for DFI.
Klubben måtte leie i Oslo av forretningen Ingwald
Nielsen, 100 nummer kostet 5 kroner. Enkelt var det
heller ikke å få tak i sølv som premier. Det måtte søkes
Norges Idrettsforbund om tillatelse som igjen fikk den
Rekorder
1948: Når status for kretsrekordene i Follo ble gjort fra Handelsdepartementet. Til landsrennet i hopp og
langrenn i 1948 fikk DFI innvilget 1000 gram.
Fotballseire
opp for året før, hadde DFI fire rekordholdere i
1947: DFI slo overraskende for mange Østfoldfriidrett. Jørund Berge 17,5 på 110 meter hekk
Boksemester
laget Tune i en kvalikkamp i NM i fotball for 200
(1935), Arne Veiteberg 1500 meter på 3,58,8
1948: Helmer Rønbeck ble Østfoldmester i
tilskuere. Adolf Theien (2) og Sverre Iversen scoret. I (1947), Gert Veiteberg 3000 meter på 9,03,0 (1947) boksing. I finalen slo lettvekteren Odd Strømberg
2. kvalikkrunde ble Oslo-laget Fredensborg slått 1-0 og DFI på 4x1500 meter med 17,31,0 (1947).
fra Halden, nr. 3 i NM, svært så hardt. Det var bare
med Helmer Rønbeck som matchvinner. Det stoppet Åmål-tur
en ulempe for Strømberg, Helmer fra DFI gled pent
i den ordinære 1. runde med 4-5 mot Sandefjord.
1948: Foreningen Norden jobbet hardt for å sveise unna og scoret mange poeng på å slå kontra.
Helmer Rønbeck scoret tre mål, Erik Larsen det
sammen det nordiske broderfolket. Et av tiltakene
KM-gull
fjerde. Hjemmelaget med «Klippen», den kommende var å bidra til å gi fotballgutta i DFI en tur til
1948: Jul Frogner vant KM i diskos med 34,59.
landslagsstopperen Thorbjørn Svendsen på plass,
vennskapskommunen Åmål. Fotballkampen skal
Vant for DFI gjorde også Magne Magelie med
scoret i sluttminuttene. DFI var helt «sluttkjørt».
de ha tapt 1-2, men vi er blitt fortalt at gjestene fra kretsrekord på 10 000 meter. Arne Hansen vant 100
A-laget fungerte godt og vant 2. divisjon i Follo etter Drøbak vant banketten.
meter for jr., Arne Veiteberg, 1500 meter og Ørnulf
2-2 mot Ås. B-laget vant også serien etter 3-2 over
Norem, 400 meter.
Knapstad. Matchvinner blir Thorn Andreassen, etter John-seier
1948:
I
starten
av
1948
kan
vi
registrere
det
første
Turnstevne
hvert en kjent profil som postmann.
virkelige nappetaket mellom DFI-rivalene John
1948: Turnsporten var idretten i DFI med det
Hjerpåsen og Hans Petter Glenne i langrenn.
største kvinnelige innslaget. Ut over det var det tynt.
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Notiser
Oddvar nr.3
1949/50: Etter at boksegruppen hadde hatt et stort
frafall på treningene i 1948, ble 1949/50 et godt år.
Vinteren 1950 bokset Oddvar Pettersen på et stort
Lite snø
stevne i Oslo. Oddvar ble nr. 3 av 11 boksere og
1949: Frilansjournalist Hala i Amta skrev at det
tapte i semifinalen til stevnets bestemann, Frank
hadde vært så lite snø at det har vært vanskelig
Andersen fra Vika.
å arrangere konkurranser i hopp og langrenn. De
beste DFI-hopperne, Steinar Løken og Helge Dahl, Egil Treider var en annen fra DFI som bokset i det
samme stevnet. Han slo fremragende kryss, og
hadde vært nødt til å hoppe i Ullevålseterbakken i
fikk motstanderen i gulvet to ganger. Egil var for
Nordmarka. I et av de mange renn deltok det over
urutinert til å følge opp og tapte til slutt. Samme
200 hoppere, gutta fra DFI var blant de 20 beste.
mann vant senere et stort stevne klubben fikk også
NIF-tap
en annen- og en tredjeplass. Aftenposten som var
1949: Om noen av dagens fotballeksperter i DFI
beste avis på boksing og bryting i 1950-årene, slo
lurte på når det var Nesodden for første gang slo
fast at DFI hadde en fremragende tropp. I mars var
DFI i en A-lagskamp i fotball, kan vi servere datoen. det en oppvisning på Folkvang. DFI stilte med seks
Det var 24. april 1949 i Follo-cupen. NIF vant 2-0
boksere. Oppvisningen ga 550 kroner i overskudd.
etter at DFI hadde slått Hvitsten 3-0 i en innledende
Oppvisning
kamp.
1950: Det ble en fantastisk oppvisning av John
Maleri
Hjerpåsen da langrennsløperne fra Follo åpnet
1948: Anton Thoresen, bymaleren i Drøbak,
sesongen i Kråkstad. John utklasset resten av
skjenket DFI et maleri som skulle gi fotballen
de 80 konkurrentene over 17 km. En mann vi
penger. Anton hadde selv ikke noe forhold til
senere skulle høre mye om som o-løper, Einar
idretten, men kjente mange av spillerne på laget,
Evensen, vant B-klassen. Under KM i langrenn på
og ville gjerne bidra med sitt. Det klarte han med
hjemmebane i 1950 vant også John, men bare med
glans, maleriet innbragte 1800 kroner og gjorde det 34 sekunder til Hans Petter Glenne. John vant også
letere å drive fotball i klubben.
30 km uken etter, denne gang med nesten seks
minutter. Hans Petter ble nr. 3.
Storspill
1949: A-laget i fotball som foran denne sesongen Hoppdugnad
hadde lagt mye vekt på styrke og kondisjon, fikk
1950: Hoppinteressen kunne virke synkende, og
ikke umiddelbart resultater i serien. Det gikk litt opp dugnad var nesten blitt en egen idrettsgren i DFI.
og ned i 2. divisjon der de lå et stykke etter Kjelsås Klubben fikk penger av kommunen for å gjøre
som vant avdelingen. I 1.kvalikkrunde i NM derimot i stand Trollbakken (tidligere Trolldalsbakken)
vant de 2-1 over Bækkelaget i en storkamp der Jan som hadde fått nytt stillas av impregnert tømmer.
Pettersen og Sverre Ombudstvedt var sentrale.
Den ble nå regnet som Follos beste skibakke.
Holterkollen lå i flomlys og bakken i Skogbygda
NM-bronse
1949: DFI fikk sin første medalje i et NM i friidrett var på det nærmeste ferdig, men den manglet lys.
Dalsbakken i Skogbygda ble åpnet 12. mars med
siden klubben het DIF, da DIF OL-deltager Even
Vengshoel vant 5000 meter i 1920. Magne Magelie lagkamp i hopp mellom DFI og Ås. Finn Granum fra
DFI hoppet lengst med 20 og 20,5 meter.
ble nr. 3 i den lengste løypa i terrengløp. Han var
13 sekunder etter vinneren Jacob Kjersem og bare John nr.19
seks sekunder fra sølvet. Hans Petter Glenne ble nr. 1950: John Hjerpåsen ble nr. 19 på 30 km i NM,
50. Kort tid etter, løper Magelie en 5000 meter på
Hans Petter Glenne nr.35, på 18 km var begge langt
15,17,2 på Bislett, mer enn 14 sekunder hurtigere ut i leksa.
enn hans gamle kretsrekord. I denne sesongen løp
Tre damer
han også 3000 meter på 8,54,2 på et stevne i Ski,
1950: Kvinnene i DFI var med på vinteridrett, dog
like bak kretsrekorden til Arne Veiteberg.
beskjedent. Av 44 som tok skimerket med start fra
Ut på tur
badstuen på Dyrløkke, var Aasta Halck den som
1949: Juniorgruppen i DFI hadde samlet inn papir, gikk fortest.
flasker og jernskrap for å dra på tur til
2x16.plass
vennskapsbyen Grenå. Turen ble husket fordi
1950: Friidrett: DFI var ikke like slagkraftige i stafett
Normann Hansen hadde med trekkspillet, til stor
som i 1948 da laget vant A-klassen i Holmenkollglede for sangglade gutter.
stafetten. Denne gang ble de nr. 16 i eliteklassen,
Blomstrer
som året før. Det var det først og fremst Leif
1949: Friidretten i DFI blomstret også i de yngste Gulbjørnrud som imponerte. Klubben vant
klassene. Thor Bratli het en ung mann som tok for fremdeles store stafetter, men var ikke like suverene
seg i 11-12 år, og Harald Tomter var navnet som
som tidligere.
står øverst på resultatlisten i 13-14 år. Han ble
DFI vant pokalen til beste 3-mannslag i NM i
klubbmester i samtlige øvelser.
terrengløp båe i 1948, 1950 og 1952. På laget
var Hans Petter Glenne, Gert Veiteberg og Magne
To på topp
Magelie. På 1952-laget hadde Bjørn Aamodt tatt
1949: Når status for kretsrekorder i friidrett etter
sesongen skulle gjøres opp, sto DFI med fire. Arne plassen til Gert Veiteberg.
Veiteberg med 3,58,8 på 1500 meter og 8,49,2 på Storsprinter
3000 meter fra 1947, Magne Magelie med 15,17,2 1950: DFI-løpere deltok da Follo Friidrettskrets
på 5000 meter og 32,59,4 på 10 000 meter, fra
fylte 25 år. Arne Veiteberg vant 800 meter og Per
1949.
Idrett var for gutta. Et fotografi forteller at nærmere
50 kvinner deltok på et turnstevne på Høybråten i
utkanten av Oslo.
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Haugstad høyde på 1,63, men den som virkelig
imponerte var Rolf Eriksen som løp 100 meter på
11,3.
God John
1950: Det var året for et nytt seriesystem og DFI ble
sammen med to andre Follo-lag Ski og Oppegård
plassert i 2. divisjon for Aker/Follo. John
Wollbraaten, som hadde kommet tilbake til DFI
fra Strong/Oslo, satte sitt sterke preg på laget. DFI
ledet serien etter ni serieomganger og slo Liull 2-1
i det som ble betegnet som den viktigste kampen
i klubbens historie. 27 år gamle Leif Martinsen
scoret begge målene. I løpet av sesongen fikk John
Wollbraaten og Helmer Rønbeck nåla for 25 kamper
på Follo kretslag.
Historiske
1950: Einar Evensen og Rolf Hjerpåsen var med på
en historisk idrettsbegivenhet i Follo da de
som eneste DFI-løpere deltok på det første
orienteringsløpet som arrangert i Follo. Datoen var
29. oktober 1950. Rolf ble nr.4 i kort løype. Husker
vi ikke feil var det Myrvoll IL i Oppegård kommune
som arrangerte løpet.
Eksplosjon
1951: I 1951 eksploderte hoppinteressen i Drøbak
og Frogn. Det var fordi Holterkollen ble holdt i god
stand. Utover vinteren var det en mengde hoppere
som hevdet seg både på hjemmebane og andre
steder i Follo. Tore Danielsen fikk flest poeng i
kampen om å være klubbens beste guttehopper.
Han vant foran Halvor Glenne, Finn Granum, Arne
Pedersen og Bjørn Bøhlerengen. Andre hoppnavn
var Finn Smedsrud, Karl Klynderud (klubbmester),
Hans Chr. Dahl, Olaf B. Johansen, Rolf Hansen,
Reidar Telle og Arvid Olsen. Det var lite snø, men i
DFI var det 30 guttehoppere i 1951, året etter var de
fleste borte. Det var en sesong uten snø i bakkene.
Seiersrekke
1951: Selv Hans Petter Glenne har ikke oversikt
over sin egen fantastiske seiersrekke, men det var i
1951 det startet for alvor. Han slo gjennom som en
langrennsløper blant de 20-30 i Norge, vanskelig
å slå i turrenn. Til 1951-sesongen hadde han
forberedt seg veldig godt, og i mars vant han først
et stort distriktsrenn, før han uken etter vant Follos
mest prestisjefylte turrenn, Gaupesteinrennet.
Tre backer
1951: DFI ledet 2. divisjon i fotball foran
vårsesongen som da ble spilt høst og vår. Målet
var 1. divisjon. En ny trener kunne før vårsesongen
startet, fortelle at DFI nå hadde gått over til trebacksystem,. Det nye systemet hjalp lite. DFI vant ikke
avdelingen, dermed ble det nok en sesong i 2.
divisjon med en blanding av lag fra Oslo og Follo.
Helmer Rønbeck var en av målscorerne da Follo
kretslag spilte 3-3 mot Moss bylag.
Femte gang
1951: DFI vant Follo-stafetten i friidrett som i 1950,
1949, 1948 og 1947. I 1951 vant de etter en hard
fight med Nesodden IF. DFI vant også juniorklassen
og overraskende nok guttenes Holmenkoll-stafett
i regi av Høybråten/Stovner. Kåre Nilsen, Thor
Hansen, Arne Karlsen, John Flaa, Birger Skjønhaug,
Kristian Strand, Erling Bahus, Bjørn Sundal, Leif
Ellefsen og Thor Bratli står for den bragden.

Notiser
Bokseslutt
1951: Historisk var det også at DFI 18. november
1951 la ned boksegruppen. De av gruppens
medlemmer som ønsker et treningstilbud blir tilbudt
å gå til friidrett eller ski. Mye av virksomheten
var knyttet til utøvere som blant annet Helmer
Rønbeck, Philip Ellefsen og Adolf Theien. Utøvere
som også drev annen idrett. Rolf Theien var i
mange år den drivende kraft som trener. Hans
utfordring var at mange av dem som var med på
treningene, sluttet når de nærmet seg et nivå for
å gå kamper. Det var Mattis Hagen, i Drøbak, mer
kjent som aktiv i Båtforeningen enn i idretten, som
foreslo å legge ned gruppa. Oddvar Pettersen skal
ha vært den eneste aktive, påmeldt til junior-NM,
men klarte ikke vekta. Forslaget fra Hagen var
utvilsomt samkjørt med den resterende del av styret
i boksegruppa. Det besto av Rolf Theien, broren
Adolf, Helmer Rønbeck og Reidar Bakken.

Roxrud, (viseformann og lastebileier), Dora Hansen,
(fotballens sekretær), Øistein Furru (oppmann og
sekretær), Axel Nilsen (kasserer og bussjåfør),
Magne Magelie (leder av friidretten), Karl And.
Abrahamsen (tømmermester og styremedlem).
Spillere: Arne Eide, (bankkasserer), Olaf B.
Johansen, (malersvenn), Jorulf Knutsen,
(keramikkarbeider), Erik Larsen også kalt Jeppi
(militær), Leif Martinsen (bookingassistent),
Kolbjørn Mørch, (keramikkarbeider), Finn
Ombudstvedt (sakfører), Jan Pettersen (elektriker),
Helmer Rønbeck, (lensmannsfullmektig), Reidar
Samuelsen, (tollassistent) og John Wollbråten også
kalt Spretten, (politikonstabel). På B-laget fant vi
Klaus Linnerud, kalt Klås, som 23 år gammel skulle
bli den første som scoret et mål på nye Seiersten
stadion i 1954. På B-laget var Normann Hansen,
hjelpearbeideren som senere ble leder av klubben
og banemester på Seiersten.

Cupstrid
1951: DFI ble slått 2-0 av Glassverket
1.kvalifiserende runde i NM i fotball, seieren var
fullt fortjent, skrev Amtas-frilanser Hala.

Petter Glenne ble nr. 13. I stafett-NM ble DFI nr.
9, tidenes beste plassering. John vekslet som nr.5
etter 1. etappe. Broren Rolf gikk neste etappe og
Hans Petter Glenne hadde åttende beste tid på siste.
I KM på 30 km i Skogbygda, viste John at han var
beste løper i klubben på de lange distansene. Han
slo Hans Petter med to minutter. DFI med John,
Hans Petter og Kjell Aamodt ble beste 3-mannslag.
I Sverige
1954: I VM-året 1954 ble de to DFI-løperne John
Hjerpåsen og Hans Petter Glenne tatt ut til å
representere Norge i et renn over 25 km i Mora. Hans
Petter kvitterte med en åttendeplass, John på plassen
bak.
Stortalent
1954: Halvor Glenne kunne det vært skrevet mye
om. Idrettstalentet slo nå ut i full blomst. Han var
svært allsidig med topplasseringer i ski og friidrett.
I 1954 vant han KM i lengde og høyde uten tilløp
med 2,90 og 1,41. Han løp også sluttetappen på
laget som vant seniorklassen Follo-stafetten. De
andre på laget var Kåre Nilsen, Thormod Dahl, Arne
Veiteberg, Birger Skjønhaug, Ole Sandnes og Bjørn
Sundal.

KM-gull
1953: Hans Petter Glenne vant KM på 17 km med
åtte minutter, duellen med John Hjerpåsen uteble,
han gikk i 1953 for Skeid. DFI vant selvfølgelig
KM på 4x10 km, 31 minutter foran neste lag! Einar
Nær rekord
1951: DFI hadde fremdeles egen juniorgruppe på Evensen hadde tatt plassen til John på stafettlaget.
Første rennet
For sikkerhets skyld vant også 2.laget den andre
tvers av alle idrettsgrener, det hadde resultert i
1954: Det første Ullerudrennet i langrenn ble
klassen. I 1953 ble Hans Petter nr. 17 i NM på 30 km.
mange glimrende resultater, blant annet i stafetter
arrangert etter initiativ fra Magne Magelie, Rolf
for yngre. I 1951 var det en av utøverne som
Vant
Martinsen og Rolf Hjerpåsen. Det var overveldende
oppnådde resultater noe utenom det vanlige, Harald 1953: Friidrett; Løperne fra DFI fortsatte å vinne
deltagelse. Premieutdelingen skjedde ved at hver
Tomter. Han hadde deltatt i mange stevner med
stafetter, både Sætre Rundt og Follo-stafetten
enkelt deltager ble løftet opp på et lasteplan og fikk
mange premier som resultat, men 60-meteren slo
ga pokaler. Det ble åttendeplass i A-klassen i
premie.
alt. 15 år gamle Harald sprintet inn til 7,1, den
Holmenkollstafetten. Ikke helt som i gamle dager.
Tapte 0-12
norske rekorden var bare tiendelet svakere.
Navn som Leif Gulbjørnrud, Kåre Nilsen, Birger
1954: Fotball: Etter halvspilt 1954/55-sesong lå
Skjønhaug og Bjørn Jensen var DFI-navn som
Kretslaget
A-laget på annenplass i 2.divisjon, rett bak Bjølsen.
preget resultatlistene. Jensen var en junior som
1952: Follo kretslag i fotball spilte mot Østre
Men høsten var ikke uten bråk. Klubben som etter
Romerike og Glåmdal. På laget var DFI-representert startet idrettskarrieren med å spille fotball på
starten av vårsesongen var ute av kampen om å
juniorlaget til Son i 1946, nå trente han fem ganger
med Reidar Samuelsen, Olaf Johansen, Jan
spille i 1.divisjon, sendte et svært redusert lag på
Pettersen, John Wollbråten og Helmer Rønbeck. Til i uka og hadde allerede rukket å sette mange
banen i NM-kvalik mot Birkebeineren. Resultatet
kretsrekorder på ulike distanser i juniorklassen.
tross for det så mange gode spillere, ble DFI i 2.
ble hele 0-12. Slik ble det bråk av, «Sportsklubben
divisjon dette året.
KM på Holt
0-12», het laget kalt på folkemunne.
1953: KM i orientering gikk fra Holt gård, for
Turid først
Klaus først
1952: Turid Glenne var den første friidrettskvinnen mange kjent som stedet der hjemmefronten var
1954: Da det nye idrettsanlegget på Seiersten åpnet
samlet under krigen. Den gamle veteranen Olaf
i DFI på en resultatliste i et større stevne i Follo.
12. september kl. 13.15, var det med 4x400 meter
Bjerke ble nr. 4, Rolf Hjerpåsen nr.5 og Magne
1952 ble hun nr.3 i lengde med 3,69. Ved det
stafett, 1500 meter og en seriekamp i fotball mellom
Magelie nr.11. I juniorklassen ble Bjørn Sundal
samme stevnet vant hun 60 meter kl. C på 8,7 og
DFI og Kolbotn. Klaus Linnerud på A-laget var den
nr.9. DFI-gutta var gode til å løpe, ikke fullt så
ble nr.3 i høyde. Året etter vant hun KM i høyde
første som scoret et mål på den nye banen. En av
gode med kart og kompass. 27. januar 1953 ble
med 1,23, lengde med 4,00 og 60 meter på 8,9.
dem som ble hyllet for sin innsats for Seiersten
orienteringsgruppa i DFI tatt opp i det relativt
Turid var også klubbens første kretsmester for
var kommuneingeniør Røyter. Han hadde lagt ned
kvinner. Friidretten i DFI fikk også periodevis med nystiftede Norges Orienteringsforbund.
hundrevis av timer gratis for å få ferdige den den
instruksjon ved Georg «Geggen» Guttormsen.
Svak fotball
nye banen. Området var på 40 mål, DFI-formann
Forretningsfører
1952: Årsmøtet i DFI konkluderte med at ordningen
med fast forretningsfører hadde vært vellykket. Lilly
Theien fikk ros på årsmøtet for sitt arbeid.

1953: Alt var som det skulle med i fotballen i DFI.
A-laget lå litt over midten på tabellen i 2. divisjon,
B-laget midt på tabellen i en lokal 4. divisjon, og
klubben var uten junior- og guttelag. Småguttelaget
av dårlig kvalitet. A-laget hadde tre mann på
Skøyter
1952: Frogn kommune og Kåpefabrikken sørget for kretslaget, Helmer Rønbeck, John Wollbraaten.
Og Kolbjørn Mørk. Til gjengjeld ble Karl And
at det ble vann nok til å bruke Bankløkka som
Abrahamsen formann i Follo fotballkrets.
skøytebane.
1952-laget
1952: I 1952 ble det utgitt en bok over norske
fotballspillere, der står det om sammenslåtte DFI
som regnet sin stiftelsesdag fra 6. april 1946. På
1952-laget er følgende spillere og ledere i klubben
nevnt som aktuelle med yrkestittelen i parentes:
Reidar Johansen (formann og fotballformann), Hans

John nr. 10
1954: John Hjerpåsen var tilbake i DFI, men ble
slått med minuttet av Han Petter Glenne på 17
km i KM. I NM derimot løsnet det. John ble
nr.10, «bare» 17 minutter etter vinneren Magnar
Estenstad, fra Leik som var en av verdens beste
løpere til et lårhalsbrudd stoppet karrieren. Hans
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Huseklepp tok i mot anlegget på vegne av DFI.
Fire gull
1954: Knut Strand, en ung friidrettsutøver tok fire
gull inklusiv stafett-gullet under KM i friidrett. Han
ble den andre i klubben som klarte den biffen, den
første var Kåre Nilsen.
Gull-jenter
1954: Friidrettsjentene ble virkelig synlige. Turid
Glenne vant flere stevner og kretsmesterskap,
det samme gjorde Kirsten Nilsson i klassen
1939/40. 60 meter gikk unna på 8,6, den nest beste
prestasjonen blant jentene i Follo Friidrettskrets
i 1954. Den beste av de yngre gutta var Halvor
Glenne med 1,71 i høyde og Bjørn Jensen med
15,56 på 5000 meter. Begge var best i Follo.
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Notiser
Monolitten
1955: John Hjerpåsen og Hans Petter Glenne fikk
lov til å gå i Monolittrennet i Frognerparken. Løpet
ble avviklet fra 1954 til 1988 og var på tre runder
som hver var 5 km. I det sterke internasjonale
selskapet ble John nr.9 og Hans Petter nr. 12. Folk
som hadde greie på skisport mente at det var det
beste løpet John Hjerpåsen noen gang gikk, bedre
enn niendeplassen på 50 km i NM året før. Hallgeir
Brenden, OL-vinneren på 18 km fra 1952 og 15 km
fra Cortina i 1956 slo John med tre minutter. I KM
på 15 km ble det et nappetak mellom John og Hans
Petter, denne gang var bonden fra Nordre Frogn den
beste med syv sekunder.
Gutteseier
1955: I friidrett gikk det gale veien med de beste
seniorløperne i DFI. For første gang tapte de for
Nesodden i en stafett. Meritterte navn, men ikke
lenger i sin beste form. Derimot vant guttelaget
noe overraskende KM i Follo. Laget besto av
Leif Randin, Hans Chr. Bjerke, Ivar Huseby, Per
Kr. Raanaas, Jens Halvorsen, Sven Winger, Per
Svendsen, Johs Johannesen, Terje Holm og Hans
Paul Finsrud.

prestasjon ved å bli nr. 3 i Hovedlandsrennet (NM
fort yngre) på Jessheim.
Nesten igjen
1956: DFI avsluttet fotballsesongen 1955/56 med
et «nestenopprykk». Stabæk vant avdelingen.
1200 turnere
1956: DFI arrangerte i mai det største stevnet i
klubbens historie. Tidligere var et turnstevne i
1938 det største. Ikke mindre enn 1200 turnere
kom til Drøbak en fin sommerdag i 1956. Akershus
og Oslo Gymnastikk og Turnkrets hadde slått
sammen to stevner til et felles.. Hele arrangementet
startet på Bankløkka. Til og med sognepresten var
aktiv denne søndagen til tross for at turnstevnet
startet før kirketid. I referatene heter det at
fellesoppvisningen imponerte voldsomt, det samme
gjorde turnerne fra Oslo Turnforening med sine
mange saltoer. Karl And Abrahamsen fra DFI fikk
hederstegn fra kretsen fordi han var en suveren
arrangementssjef. Det ble rapportert om et Drøbak
overfylt av busser og privatbiler. De parkerte på
lovlige og ulovlige steder. Politiet så gjennom
fingrene med alt, det var turnstevne i Drøbak! Alle
slo et slag for Drøbak og idretten.

sviktet. Klubben bestemte seg for at å vente på
avklaringen om hva som kunne by skje med
en ny ungdomsskole i nabostrøket til hallen.
Skolen trengte idrettsplass og gymnastikklokale,
DFI trengte klubblokaler. Klubben så for seg en
byttehandel.
Tre x sølv
1957: DFI stilte med mange deltagere i KM på ski.
Hans Chr. Bjerke var den som hevdet seg best med
tre annenplasser, hopp, langrenn og kombinert.
Medaljer ble det også på veteranen Karl Klynderud
som hoppet i klasse B.
Olaf best
1957/1958: DFI som spilte med et lag i 2. divisjon
og et lag i 4. divisjon i fotball, gikk verken opp eller
ned. Vårsesongen 1958 var glimrende, men DFI
klarte seg med et nødskrik. 32 kamper, 17 seire, Fra
8-1 over Høybråten/Stovner til 2-11 mot Skeid 2.
Per Chr. Jansen scoret 23 mål av klubbens totalt 80,
Olaf Johansen var klubbens beste spiller.

To i toppen
1958: Når friidrettssesongen 1958 i Follo skulle
gjøres opp, var det to fra DFI i «10 på topp». Tore
Ølnes var nr. 4 i høyde med 1,71, Einar Mathisen
Slått av FFK
Skøyteis
nr. 8 i diskos med 32,75. De yngre kom bakfra, Kjell
1955: Seriefotballen i 1954/1955 endte nok en gang 1957: DFI kom med forsinket julepresang til
Klynderud, Tore Ølnes og Per Erik Johansen.De to
uten opprykk etter 0-3 for Sørli i avgjørende
ungdommen. 2. nyttårsdag var det skøytebane med første vant KM-titler.
kvalifiseringskamp. Derimot ble det seier over Rygge lys, nettopp på Seiersten.
Svømmehall
i NM og Fredrikstad FK ventet på Seiersten. Der ble
Storhopper
1958: Det kom svømmehall i forbindelse med
det som ventet et nederlag, men 1000 mennesker
1957: 12 år gamle Hans Chr. Bjerke avslørte seg
bygging av Seiersten ungdomsskole, den andre i
hadde møtt frem for å se storlaget fra Østfold mot
som en kommende storhopper, om han ville satse. Akershus etter Lillestrøm (Skedsmo kommune) som
slaktofferet DFI. . Storspillere som Odd Aas, Arne
Han vant mange renn i kretsen og ble tatt ut til
var under bygging.
Pedersen og Willy Olsen imponerte da FFK vant
Hovedlandsrennet. Hans Christian ble nr. 47, av
5-0. På hjemmelaget dominerte nok en gang John
Vil selge
Wollbråten. Han var fullt på høyde med gutta fra FFK. 400 hoppere i klassen. Unggutten vant også et stort 1959: Årsmøtet fikk beskjed om at Forsvaret hadde
renn i Ås, gikk like godt til topps i både hopp og
skrevet til klubben og ytret ønske om at DFI kjøpte
O-seier
langrenn!
området de bruker på Seiersten. Forsvaret ville
1955: Sommeren bød på en av de første store seire
Stor
i
Kollen
selge 40 mål. I 1958 ble det betalt en årlig leie på
for orienteringssporten. Einar Evensen vant
1957: John Hjerpåsen og Hans Petter Glenne ble
250 kroner. Det var også i 1959 at det ble satt i
klasse 4 i o-løpet arrangert av Sturla, Einar
tatt ut til Holmenkollen der 35 år gamle John ble nr. gang planering av en treningsbane i den sydlige
hadde også dagens beste tid. Han ble klubbens
14 på 15 km og nr.16 på 50 km. Legenden Veikko enden, masse ble hentet fra utbyggingen av skolen.
første store o-løper i DFI. Senere på året var det
Hakulinen 15 km. John ble bare slått av fem norske Det skulle anlegges en grusbane mellom dagens
et par unggutter som vant mindre løp. Året etter
løpere. Finnen skulle senere ta et gull i veteran-VM bane på Seiersten og «Kåpa».
var friidrettsutøveren Birger Skjønhaug innom
ved å slå en annen DFI-løper, Hans Petter Glenne. Vant i Ås
orientering og ble nr. 7 i et løp i Sarpsborg.
140 i renn
1960: Høyt hang den men godt smakte den. DFI
Ny o-gruppe
1957:
Det
var
140
deltagere
i
langrennet
på
vant guttenes pokal i langrenn under vinterlekene i
1956: Det eksisterer flere datoer for stiftelsen av
Ås. Bak bragden sto Tom Smedsrud, Bjørn Glenne
o-gruppa i DFI. Blant annet blir det operert med at Ullerud, et renn for barn i Drøbak og Frogn. I de
en dato i 1956 med Einar Evensen som frontfigur. første renn var det bare tre jenter, nå var det 41. En og Hans Chr. Bjerke.
Det er både feil og riktig. I 1951 ble den lagt under av dem som vant sin klasse (1948/49) var en ung
Kotte trener
dame ved navn Liv Øinæs, senere kunne hun legge
skigruppa, men i 1956 ble den en egen gruppe.
1960: Mange fotballinteresserte husker Steinkjer,
Mange av ski- og friidrettens folk deltok i 1950- og til Andersen. Andre klassevinnere for jenter var Kari VIF- og Frigg-spilleren Arne Kotte som ble Italia1960-årene. Navn som Helge Dahl, Bjørn Sundal, Køhler, Unni Løken, Ruth Brodersen og Inger Lise proff, som skadet seg etter bare en kamp og sendt
Einar Takman, Birger Skjønhaug, Johs Johannesen Haug.
hjem til Norge. Nå var han innom A-laget som
og Magnus Saxebøl er noen. I tillegg kom
DFI med o-løp
trener, et A-lag som vant 4. divisjon 1959/60, men
gutteløperne Bjørn Jensen og Egil Evensen.
1957: DFI arrangerte o-løp fra Kjernes ved
tapte to kvalifiseringskamper.
Bundefjorden. Friidrettsmannen Bjørn Jensen vant
Hans Chr. nr. 3
Gullforgylt
foran Einar Evensen.
1956: Etterveksten i langrennssporet bekymret,
1960: Friidrettsgruppen i DFI kunne nesten kalles
men Kaare Bakken og Øystein Bøhlerengen var
Friidrettsgull
gullforgylt i 1960. Ivar Johansen (3-kamp),
unge gutter som vant KM. I Drøbak var det langrenn 1957: Dette året blomstret friidretten i DFI
Karin Nordby (slengball), Per Erik Johansen
som var populært blant de yngste: Turid Nygård,
blomstret blant de yngste. Den gamle garde var på (spyd og lengde), Kai Getz (liten ball) tok gull i
Ingrid Øinæs, Berit Fæste, Eva Holm, Hanna
vei ut. Navn som Hans P. Finsrud, Rolf Andreassen kretsmesterskapet. Dessuten var det en rekke andre
Juell, Ole Jacob Skyttern, Christian Juell, Morten
og Tore Ølnes sopte med seg gullmedaljer fra KM. utøvere som hevdet seg helt i toppen.
Aamodt, Th. Klynderud, Leif Bakken og Tore Glenne
Klubbhus
Mere dugnad
sto øverst på lange lister i Amta. I Holterkollen var
1957: DFI ønsket seg et nytt klubbhus på
1960: På årsmøtet ba styret om mere dugnad for
det Hans Chr. Bjerke og Øystein Bøhlerengen som
Seiersten, det gamle sto på en mur som
treningsbanen som DFI hadde lånt 15 000 kroner
regjerte. Hans Chr. Bjerke gjorde en helt strålende
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for å få fullført. Kommunen gikk inn med garanti.
Året oppsummert var Per Erik Johansen det store
navnet, han satte spor etter seg langt utenfor Follo.
Ny generasjon
1961: Den unge friidrettsgenerasjonen begynte for
alvor å sette preg på klubben. Ole Bjørn Rongen,
Svein Skoglund, Morten Aamodt, Tom Smedsrud,
Hans Jørgen Jacobsen, Jarl Roxrud, Knut Bjerke
Wenche Solberg, Ingrid Øinæs, Liv Øinæs, Lise
Sande og Jorunn Løken var navn som sto høyt
plassert på resultatlistene i Follo. Samme året vant
også Per Erik Johansen KM i 5-kamp for junior
på ny kretsrekord. Blant annet hoppet han 6,41 i
lengde. Per Erik ble det store navnet i friidretts-KM
for junior der han tok mange mesterskap, et av dem
var i tresteg der han hoppet 13,46, et av de beste
resultat i landet.
Petter stor
1961: For sesongen 1960/61 gikk DFI til kretsfinalen i Follo for gutter. Der vant de 7-1 over Ås.
Kampens store spiller var Petter Bjørby. Han fikk
også sin «hemmelige» debut på A-laget samme år.
Uten bredde
1961: På årsmøtet ble Aage Pettersen ny formann. I
lokalavisens referat står det at det mangler bredde
i klubben, men det var først og fremst i skigruppa.
DFI hadde fått nye lokaler, og på årsmøtet ble det
opplyst at det var undertegnet en kontrakt på nye 30
år for Holterkollen mellom klubben oh grunneier.
Klubbens nye forretningsfører var kjøpmann Eivind
Kristiansen.
Endelig, 1-1!
1961: På få år spilte A-laget sin syvende kamp om
opprykk. Nå tapte man 1-2 for Kjellmyra borte,
men spilte 1-1 på Seiersten. Scoringer av Bjørn
Torgersen både borte og hjemme. Den syvende
kampen var den første kvalifiseringskampen laget
ikke tapte.

fengselet nå ligger. Svein vant også andre løp,
mens klubbkameratene Ole Bjørn Rongen, Tom
Smedsrud, Christian Juell og Morten Aamodt var
andre som hevdet seg godt.

Skøyteseire
1963: Det har stadig vært aktivitet blant de unge
skøyteløperne i klubben, nå vant Trond Rønbeck,
Anne og Svend Thorbjørnsen 400 og 500 meter
i et stevne på Kolbotn. Anne og Trond vant også
løp på Skuterudsletta i Holstad. I 1963 ble Trond
Follo-mester (ikke kretsmester da kretsen ikke var
opprettet), det samme som Steinar Bjørnstad ble et
tidligere år. Anne Thorbjørnsen tok sølv i 1963.

Cupvinnere
1962: A-laget i fotball vant Follo-cupen etter 4-0
over Kolbotn i finalen. Reidar Samuelsen scoret
to mål, Richard Lunde og Helmer Rønbeck de to
andre. Disse ble tatt ut på Follo kretslag mot Østre
Romerike, i tillegg ble Arne Moen tatt ut. DFI berget Hovedlandsrenn
plassen i 4. divisjon.
1963: Det vrimlet av langrennsløpere, hoppere og
kombinertløpere i Norge. Det å bli tatt ut til
Lilleputtmestere
Hovedlandsrennet var en bragd i seg selv. Dit kom
1962: DFI hadde kretsmestere i yngre klasser så
Svein Skoglund (kombinert og langrenn), Knut
tidlig som i 1930-årene, nå vant klubben et
Bjerke (langrenn), Tom Smedsrud (langrenn) og
mesterskap i «moderne tid». Lilleputtlaget vant
Morten Aamodt (langrenn). Resultatlisten viste at
etter 4-0 over Ski. Laget spilte 14 kamper, 13
seire og 1 tap, 77-3 i målforskjell. Av disse scoret Knut Bjerke ble nr.6 og Svein Skoglund nr.12. Svein
ledet kombinert etter langrennet!
Svein Skoglund 34 mål. Følgende står oppført
som mestere: Ole Jacob Skyttern, Jan Langli,
Harald Nordby, Gunnar Furru, Morten Hoff, Johnny
Olsen, Hans Henrik Bjørby, Svein Scherven, Svein
Skoglund, Trond Rønbeck og Jan Bergmann. Flere
ble senere A-lagsspillere.
Suveren
1962: Nok en gang var Per Erik Johansen suveren
på friidrettsbanen. Blant annet hoppet han 1,76 i
høyde. Han nærmet seg 7-meteren i lengde, løp
200 meter på 24 blank, 100 meter på 11,7 og
hoppet tre meter i stav. Slikt ble det selvfølgelig
KM-gull av, både i mangekamp og enkeltøvelser.
Kretsrekorden i 5-kamp etter sesongen var på 2742
poeng, også bra i nasjonal målestokk.

NM-bronse
1963: Per Erik Johansen tok bronse i
B-mesterskapet i friidrett. Han forbedret
kretsrekorden i tresteg til 14,27. Det ble stående
som hans beste resultat. Han hoppet senere 14,43,
men under for mye vind. Han deltok også i spyd der
han ble nr.14 i kvalifiseringen. Av kretsen fikk han
premien til beste Follo-deltager.
Vektløftere
1963: Interessen for vektløfting i DFI hadde steget,
men treningsmulighetene var dårlige.
Friskmeldt
1963: Lokalavisen hadde i de foregående år hatt
årsmøtereferater der de kunne fortelle at stemningen
ikke var på topp. I november 1963 derimot kunne
vi lese om et svært så friskmeldt idrettslag.
Seierstenbanen hadde vært i bruk hele sommeren.

Overtagelse
1962: På årsmøtet, der Aage Pettersen gjenvelges
som formann, var den viktigste saken at
kommunen overtok vedlikehold og istandgjøring av Sensasjon
idrettsanleggene fra DFI.
1964: Hans Chr. Bjerke skapte sensasjon i et
Nye grupper
internasjonalt hopprenn på Vang i Hedmark. Det
To på topp
1962: Håndball og badminton fikk på dette årsmøte må ha vært tidenes hoppresultat i DFI da han vant
1961: Da friidrettsstatistikken for Follo etter
sine egne grupper, het de i avisreferatene, men
rennet foran hele den svenske eliten på 50 hoppere
1961-sesongen forelå, var det to utøvere fra DFI
håndball kom først i 1965, badminton ble spilt
med OL-håpet Inge Lindqvist i spissen.
som toppet. Per Erik Johansen med 13,46 i tresteg fra 1962 selv om gruppen regner 1974 som sitt
Knut til topps
og 2325 poeng i 5-kamp. På spinnesiden oppnådde stiftelsesår.
1964: Mange av langrennsløperne i DFI var ivrige
Wenche Solberg 11,5 på 80 meter.
Svømming
til å måle krefter med konkurrenter utenfor Follo,
KM nr. 8
1962: Hans Petter Glenne (38) ble KM-vinner på
15 km og tok sitt syvende KM-gull på rad da han
vant kl. D på dagens beste tid. Tom Smedsrud ble
KM-vinner i 1948-klassen. Hans Petter vant en
rekke renn på Østlandsområdet utover vinteren.
Unggutten Tom Smedsrud hevdet seg i toppen i
sin klasse. På hoppfronten var det dårligere stilt.
Hans Chr. Bjerke holdt skansen som storhopper
fra DFI, en og annen av de yngre slang med og
tok en premie eller to, men det var åpenbart at
hoppsporten i DFI slet mer enn noen gang.
Vi gjør et hopp frem og legger til at i 1963 vant
Hans Petter sitt sprintgull nr. 8, og slo en så god og
mye yngre løper som Aage Bjerkland fra Driv med
åtte sekunder. Klubbkameraten John Hjerpåsen ble
slått med nesten fire minutter.
Terrengseire
1962: Vårsesongen bød på DFI-seire i større
terrengløp. Svein Skoglund vant «Grini-løpet»,
Fossums nasjonale løp som gikk i traktene der

1963: Ivar Nielsen, formann i Norges
Svømmeforbund, ba i et brev 20. mars 1963 om at
DFI opprettet en svømmegruppe siden det var åpnet
en lekker svømmehall.

Både Thorstein Aamodt, Chris Juell og Morten
Aamodt fikk gode plasseringer. Best av alle var
Knut Bjerke da han vant et stort langrenn for hele
Østlandsområdet på Vikersund.

Kjempestart
1963: De som tvilte på bredden i langrenn i DFI
måtte tenke nytt allerede noen dager etter nyttår.
Mens andre knapt har fikk ryddet etter nyttårsfesten,
vant Morten (1949) og Thorstein Aamodt (1951)
suverene seire i mønstringsrenn i Ås. Knut Bjerke
(1947) og Christian Juell (1950) fulgte opp med
annenplasser. Morten med seire i renn i Follo, mens
15-åringen Knut Bjerke vant Vandsjøens langrenn.
Senere på vinteren tok Thorstein Aamodt, Svein
Skoglund og Tom Smedsrud KM-gull. Vinteren 1963
vant Hans Petter Glenne og John Hjerpåsen en rekke
seire i D-klassen. Hans Petter gikk også til topps for
fjerde gang i Gaupesteinrennet som gikk fra Kråkstad
til Oppegård. Hans Petter Glenne ble også uoffisiell
norgesmester i klassen 35-42 år, John Hjerpåsen nr.
2 i Birkebeineren i den samme klassen.

Gulltrio
1964: DFI hadde en gulltrio i langrenn da de vant
KM i stafett. På laget gikk Morten Aamodt, Chris
Juell og Svein Skoglund gikk på laget som slo
Skimt med 28 sekunder.
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Mange løpere
1964: Resultatlistene i Follo fortalte om en mengde
løpere fra DFI som deltok i de yngre klassene
i friidrett. Høyt på resultatlisten var Per H.
Klynderud, Dag Berg, Sindre Løkstad, Trond
Rønbeck, Morten Aamodt, Knut Bjerke og vi hadde
nær sagt selvfølgelig Svein Skoglund. Han var et
multitalent, om det er lov til å bruke et slikt uttrykk,
Svein vant nesten alt i øvelser han valgte å stille
opp i.
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NM-gull
1964: Dette er året da Per Erik Johansen vant
B-NM i tresteg med 14,00 meter, 27 centimeter
svakere enn det som ga bronse i 1963. Han ble
også nr. seks i lengde med 6,41. På årsmøtet
i november ble han tildelt en pokal for beste
sportslige prestasjon i DFI i 1964.
Jubelmøte
1964: Årsmøte i DFI kan vanskelig kalles noe annet
enn et jubelmøte. Orientering, ski og fotball hadde
mange rekrutter. Håndball og badminton skal inn
i særforbundene fra 1965, kvinnegruppa ledet av
Aasta Halck hadde hele 400 medlemmer, det var
gruppa som i dag driver med turn. og Helmer
Rønbeck og Reidar Samuelsen får påskjønnelser for
16 og 17 år på A-laget.
Overtok
1964: Frogn kommune overtok den «nye» utgaven
av banen på Seiersten som ble innviet 10 år
tidligere. Banen som etter mange års dugnadsinnsats sto ferdig og ble innviet i 1954, var det
fremste monumentet på dugnadsinnsats i den
gamle Drøbak kommune, heller ikke på noe
anlegg før eller senere ble det lagt ned så stor
dugnadsinnsats. Kommunen fikk dugnadsinnsats
til hundretusener gratis, samtidig var idretten sikret
fremtid drift.
Løype-nei
1965/1966: DFI hadde lenge hatt planer om en
lysløype og ventet kommunal velvilje. Kommunen
fikk en plan om en løype på 5 km til behandling, en
plan med kommunal finansiering. Formannskapet
syntes ikke at verken ideen eller planen om
finansiering var noen god ide og avslo søknaden.
Det betød at DFI måtte i gang på egenhånd.
Fellesskapet
1968: Normann W. Hansen var formann i DFI i
jubileumsåret. Han var i sin jubileumstale opptatt
av det samarbeidstanken representerte da man slo
sammen to klubber høsten 1945 med 6. april 1946
som den offisielle stiftelsesdag for «det nye» DFI.
I forsiktige ordelag snakket han om kommunen,
anlegg og fremtiden. Anlegg var utfordringen i
1968, som det var i 1918, som det også er i 2018.
Åtte idretter
1969: Årsberetningen fra 1969 der Normann W.
Hansen ble gjenvalgt som formann, viser at klubben
hadde åtte grupper. Turn (kvinnegruppen), fotball,
friidrett, håndball, ski, orientering og styrke drev
aktivt. I badminton og skøyter var det liten aktivitet.
DFI skrev i sin årsberetning: «Seiersten har gått fra
et sørgelig skue til en vakker plass med kantstein,
gress og rød grus på løpebanen. Vi gleder oss til
sesongen 1970».
Turnpartier
1969: Kvinnegruppen som navnet var den gang,
ikke turngruppen som det heter i dag, hadde fem
partier, tre for piker og to for voksne kvinner. 100 av
turnerne var med på et kretsturnstevne på Grorud,
trener for gruppen var Anna Ellefsen. Partiene ble
veldig populære, og i 1970 hadde lekepartiet for
piker økt til 60. Flere var det ikke plass til.
Svaaakt!
1969: Om klubben kunne feire sine 50 år i 1968,
ble det i hvert fall ingen gave fra A-laget i fotball.
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Trener Birger Østby fra Kolbotn, brukte 30 spillere
etter en vinter med elendig treningsfremmøte.
Det ga mye skader og laget ble nr. 6 i 5. divisjon.
Junioravdelingen innfridde heller ikke, og
fotballgruppas ledelse ga beskjed om at det
rett og slett var for lite folk til å ta seg av unge
fotballspillere.

fast; hele 382 løpere stilte til start i et barneskirenn
ved Folkvang. Deltagerrekorden fra året før ble slått
sønder og sammen. Mange foreldre fikk sitt pass
påskrevet fordi den håpefulle hadde dårlige ski. Vi
tar med noen klassevinnere: Geir Erikstad (1961),
Bjørn Dahl (1960), Andreas Bay (1959), Morten
Hansen (1958), Kristin Berntsen (1960), Rita
Pettersen (1959) og Marianne Skjønnhaug (1958).
Nesten…
1969: Jette Eriksen var en av friidrettens stjerner i Litt senere starter det 100 i klubbmesterskapet.
1969. Hun hoppet blant annet 1,48 i høyde og var et Skisporten var svært populær i Frogn. I toppen av
par centimeter unna kretsrekorden. 400 meter gikk listen på kretsplan fant vi blant annet DFI-løperne
Bjørn og Sverre Dahl, og selvfølgelig Erlend
unna på 62,9. En annen stjerne var Bente Bolstad
Aamodt, sønn av lysløypas far.
som til slutt endte med 12,9 på 100 meter. Bente
ble blant annet nr.3 i Tyrvinglekene. Hun var blant Erik Antonsen var den av de yngste som sørget for
at det fremdeles var rekruttering til hoppsporten i
landets beste sprintere.
DFI.
Gullgutt
1969: Per Harald Klynderud (1954) var friidrettens 12 KM-gull
1970: Listen for første del av KM i friidrett er knapt
gullgutt i 1969. Per Harald var blant de beste i
til å tro. Per Harald Klynderud vant spyd, 100 meter,
landet i en rekke øvelser. Blant annet hoppet han
diskos, 400 meter, tresteg, 110 meter hekk og høyde
13,13 i tresteg, 14 centimeter fra resultatat til Per
i 1954-klassen. En prestasjon ingen hadde vært i
Erik Johansen og 6,15 i lengde. Trestegresultatet
nærheten av tidligere. Friidretten i DFI levde godt,
skal etter det vi har erfarer fremdeles være blant
Jette Eriksen tok tre gull, Stig Ermesjø (1955) og
de beste som er oppnådd her i landet i hans
Ole Aasvold (1957) hvert sitt. 12 KM-gull ble det til
aldersklasse.
DFI!. I seniorklassen rørte det også på seg, Per Erik
Seks gull
Johansen kastet blant annet over 52 meter i spyd.
1969: Dette var på mange måter skigruppas år i
0,78 mål
DFI. Resultatene etter innvielsen av lysløypa lot
1970: Var det ille for fotballen i 1969, så det lysere
ikke vente på seg. Med 75 aktive løpere ble det to
ut i 1970. DFI stilte med åtte lag i kretsserien i
gull i stafett-KM. I juniorklassen vant Ole-Martin
Østfold, det var «klubbrekord». Seks av disse var
Johansen, Øivind Kristiansen og Erlend Aamodt.
i yngre klasser. Noe eventyr i en høyere divisjon
I 1955-klassen vant laget med Trond Magelie,
ble det ikke, men fjerdeplass med 17 poeng på
Tom-Rune Gilberg og Sverre Dahl. Individuelt
18 kamper, 11 etter Rapid var til å leve med. To
gikk det enda bedre. KM-gull til Bjørn Samuelsen
ting er verdt å merke seg. Spillende trener Petter
(1954), Sverre Dahl og Knut Norem (1956). I
Bjørby scoret 14 mål på 18 kamper, et gjennomsnitt
hopp vant Hans Kristian Bjerke. Til NM ble Knut
på 0,78 pr. kamp, snittet skulle bli enda bedre.
Norem, Erlend Aamodt og Øivind Kristiansen tatt
Samtidig var det året Trond Rønbecks fikk sitt
ut. Sistnevnte ble nr. 24. Det var ikke helt på stell
for hopperne, men klubben lånte og brukte 15 000 gjennombrudd som seniorspiller. Trond var sønn
av Helmer Rønbeck, DFI-spilleren med over 25
kroner til nytt stillas i Holterkollen.
kretslagskamper.
Bakkerekord
Mestere
1970: Erling Rimeslåtten, satte bakkerekord i
1970: Klubben fikk et guttelag som vant avdelingen
Holterkollen med 33 meter. Den ble stående for
etter 3-0 over Rygge; Trond Magelie, Stein
godt. Olaf B. Johansen hoppet 29 og 30 meter
Svinndal, Thorbjørn Ekrem, Tore Simensen, Johnny
og ble nr. 2 i klasse D, slått av Kjell Knarvik,
Hansen, Jomar Leknes, Rune Nilsen, Hugo Kind,
fjerdemann fra hopp-VM i Falun i 1954. Erik
Egil Eide, Per H. Klynderud, Bjarne Tønsberg. Per
Antonsen (1958) tok en annenplass. Olaf B.
Harald Klynderud (på et bilde nevnt som keeper før
Johansen hentet seg premier i klasse D, Erik
pause), Svinndal og Leknes scoret, Bjørn Torgersen
Antonsen ble nr. 10 i KM.
var lagleder.
Vil ha flere!
Dusjanlegg
1970: Håndballen i DFI som ennå ikke hadde fått
1971: Kommunen bevilget 25 000 kroner til
sin etterlengtede hall i Frogn, hadde «gått hjem»
dusjanlegg på Folkvang, det var slett ikke nok.
som idrett i en kommune som elsket ballspill.
DFI måtte sette ned et utvalg som skulle sørge
Helmuth inviterte til å bli med i «Stall Bach», og
for at resten ble gjort. I den kunne man også
klubben har fått en merittert trener fra Nordstrand
som hadde ambisjoner om å bringe DFI-damene til fortelle at klubben for første gang hadde satt i gang
2. divisjon. Foreløpig gikk det litt opp og ned med. et A-kurs, grunnkurs i Norges Idrettsforbunds
trenerutdannelse.
Meritterte Bjørg Glenne kommer inn på DFI-laget
10. juni og scoret bøttevis med mål. Det samme
gjorde Liv Øinæs på småpikelaget. Blant annet ble
det fem av lagets syv mål på Liv i sesongens siste
kamp 19. juni.
382 til start
1970: Skiløperne i DFI sviktet kke selv om vinteren
var snøfattig. Hans Petter Glenne vant D-klassen
i både Birkebeineren og Vidarløpet. Og hold dere
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Lilleputtgull
1971: Fotballsesongen var ikke helt som året før,
men lilleputter 2 vant Follo-serien etter omkamp.
Belønningen var en tur til Frogns vennskapsby
Åmål. For A-laget i 5. divisjon så det stygt
ut en lang stund men det endte godt. Det ble
syvendeplass to poeng fra nedrykk. Trøsten var
at guttelaget ble avdelingsmestere etter 2-2 i en
kamp der storscorer Terje Danielsen nettet to

Notiser
ganger. Muligheten for KM-finale forsvant etter 0-1
i mot Tistedalen. Interessen fot fotball var enorm i
Frogn. Klubben laget en intern serie for puslinger
og mellom 60 og 70 meldte seg. Det var plass til
14-15 i Follo-serien. Fotballgruppa hadde nå 200
aktive unge spillere.
Cupgull
1971: Om det ikke gikk bra i serien, ble det
cupmesterskap for A-laget i Bundefjordturneringen
etter 5-4 over Kolbotn. Petter Bjørby (2), Trond
Rønbeck og en straffekonkurranse ordnet det.
Følgende ble mestere: Tom Jørgensen, Pål Mørk,
Magne Antonsen, Tom Smedsrud, Tore Simensen,
Svein «Nacka» Skoglund, Bjørn Diedrichsen,
Trond Brynhildsen, Gunnar Furru, Erling Bjørby,
Trond Rønbeck, Petter Bjørby og Helge Svendsen
(lagleder).
Ingrid først
1971: På årsmøtet i DFI fikk Ingrid Øinæs
innsatspremien, delt ut for tredje gang, men første
gang til en lagspiller. Ingrid var rett og slett en
fantastisk god håndballspiller som i perioder
var avgjørende for laget. Ole Petter Tandstad fikk
en tilsvarende pris for sitt sprint-gull i KM. Tom
Jørgensen ble i 1971 kåret til årets spiller på A-laget.
Gull-Sverre
1971: Skigruppa i DFI var plaget av mangel på snø,
et par ildsjeler forsøkte å holde i Holterkollen ved
å etterfylle snø slik at det lunne avvikles kretsrenn.
Langrennsløperne slet og fikk «bare» ett KMgull, Sverre Dahl vant 1955-klassen. Gruppen var
fremtidsrettet og arrangerte B-kurs for fremtidige
trenere.
Opprykk
1971: Det er ikke så alt for ofte at ordet opprykk kunne
brukes i DFI, men i 1971 var det en realitet.
Damehåndballen gikk til 3. divisjon, i tillegg slo de
Rygge (7-5) og Korsvoll ut av NM. Storheten Brandval
ble for sterke. I KM-finalen i 4. divisjon vant DFI
7-6 over Fredensborg, Bjørg Glenne satte inn det
avgjørende målet på straffekast etter at DFI hadde
ligget under 3-4 ved pause. Bjørg var avgjørende også
i en NM-kamp mot Rygge.
Pikelaget ble Follo-mestere i den uoffisielle Folloserien, men «bomben» var det herrelaget som sto for.
I Oppegård idrettslags åpningscup i Sofiemyrhallen
sjokkerte de alt og alle, inklusiv seg selv, ved å vinne
finalen 14-9 mot arrangøren. På pikelaget herjet blant
annet Elsa Randin og Liv Andersen.
Gulltrøyer
1971: Norske Meierier hadde noe som
«Gulltrøyer» som gikk til landets beste utøvere
mellom 15 og 17 år i spyd, diskos, kule eller
slegge. To fra klubben fikk en slik trøye, Tomm
Berntsen og Per H. Klynderud.
For noen av de store DFI-talentene i friidrett ble
det skolegang eller rett og slett mangel på lyst til
å trene så mye som skulle til for å bli en utøver
i norgestoppen som stoppet karrieren, for andre
var det skader. –Jeg ble båret ut i en gymtime
på Ski vidergående, det var slutten for meg,
har Tomm Bentsen fortalt oss, en av de største
friidrettstalentene DFI noen gang har hatt.

Mestere
1972: De yngste håndballjentene i DFI ble
avdelingsmestere etter 3-0 over Kolbotn i
semifinalen og 4-1 over Langhus i finalen. Laget
besto av den såkalt store årgangen spillerne blant
annet het: Lisbeth Hansen, Gro Aamodt, Elin Øinæs,
Sølvi Hansen, Bente Gulliksen, Kari Nilsen, Nina
Broch-Mathisen, Birgitte Sæthern og Aud Tønsberg.
Blomstrer
1972: Friidretten blomstret. De unge talentene het
Grete Mortensen, Tomm Berntsen og Bjørg Bolstad.
De hentet plasseringer på øverste hylle på stevner i
Follo. Tomm var blant landets beste i flere øvelser.

1500 meter med 59,7 og 4,49,1. Samme helgen
vant Tomm Berntsen fem gull i KM, blant annet løp
han 100 meter på 11,6 og slo Øivind Hilltveit fra
Nesodden. Tomm løper også på 4x100 meter-laget
for senior som med Petter Goldenheim, Sverre
Bjørby og Ola Petter Tandstad tok KM-gull. Senere
på året løp Stig Ermesjø 100 meter på 11,2 under
DnC-lekene. Det var tangering av Ivar Lekves
klubbrekord fra 1948.

Dobbelt
1972: Fotballsesongen endte med at A-laget ble nr.
3 i 5. divisjon, tre poeng fra seieren. «Spillende
klubbformann» Petter Bjørby dominerte.
Lilleputtlaget vant serien etter 76-0 i målforskjell
Snømangel
1972: Det var en vinter uten nevneverdig med snø. I på 12 kamper og ble seriemestere etter 4-0 over
Spydeberg der Ulf Skaug herjer vilt og scorer tre
sporet klarte Sverre Dahl å bli å bli nr.3 i et stort
ganger. De andre på laget var: Tom Svendsen, Knut
landsrenn arrangert av Vestfossen, Erlend Aamodt
nr. 6 i sin klasse. De to tok også hver sin fjerdeplass Slåke, Kjell Huseby, Geir Nordby, Lasse Syversen,
i det tradisjonelle nyttårsrennet arrangert av Bærum Kristian Heier, Iver Berg-Olsen, Jan Hammarstrøm,
Skiklubb. Sverre Dahl sto frem den beste av de unge Tore Hammarstrøm og Øyvind Amundsen med
Tore Syversen som trener. Kristian Heier presterte
skiløperne i DFI. Sverre ble den eneste fra DFI som
det mesterstykke å ta «The double» ved å bli
vant KM-gull i 1972. I det samme mesterskapet
fikk Erlend Aamodt sølv, 52 sekunder etter Lars Erik kretsmester både på ski og fotball samme år!
Eriksen. Erlend ble nr. 32 i junior-NM.
God helg!
1973: God helg! Det kunne håndballfolket si den
Tok sats
1972: Det var ikke helt slutt for hoppsporten i DFI. første helgen i januar. Småpikelaget vant Njårds
turnering etter 5-4 over Langhus i finalen, Ingrid
Øistein Hellerslien (1959) og Steinar Pettersen
(1957) var begge blant de beste i sine klasser men Bjørnstad scoret fem da damelaget vant sin 3.
divisjonskamp 17-16 over den gamle storheten
uten å vinne renn.
Grefsen og herrelaget vant 14-13 over Døve.
2x2,82
Nye fjes
1972: Friidretten i DFI hadde tradisjon for å
arrangere innendørsstevner. Denne vinteren hoppet 1973: Damelaget i 3. divisjon kunne av og til
Tomm Berntsen og Stig Ermesjø 2,82 i lengde uten glimte til med det helt store, som da de slo
serieleder Bækkelaget 11-7. Bjørg Glenne scoret
tilløp.
hele 9 av lagets 11 mål! Det var også nye ansikter
Mye lokalt
å se. Blant annet Trine Suphammer som i mange år
1972: Om ikke langrennssesongen bød på all
skulle bli en solid støttespiller. Hun debuterte med
verden av resultater utenfor kommunen, var det stor 8-6 og fem mål mot Klemetsrud. Mellom stengene
aktivitet på hjemmebane. «Heer-byens barneskisto en annen lovende ungdom, Bjørg Bolstad. Ei
renn», Hareåsen-lekene og klubbmesterskapet to
sprek ungjente fra idrettsfamilien Bolstad som
andre, men størst var rennet med 283 deltagere i
dessverre gikk bort som et ungt menneske.
området ved Folkvang.
Elin og Stig
Kompasskurs
1973: Friidrettsåret 1973 bød på to fremtredende
1972: O-gruppa startet kurs med kart og kompass
skikkelser etter at Tomm Berntsen var blitt trener.
for ungdom mellom 12 og 16 år. De som kjente
De to var Elin Veiteberg og Stig Ermesjø som fikk
idretten så at det var noe på gang; Bjørn Samuelsen, Synnøve og Dagfinn Bolstads utmerkelser. Et pluss
Gisle Nordahl, og Clas H. Unger gikk igjen godt
var det også for gruppen at hele at hele 41 klarte
over midten på resultatlistene. Det samme gjorde
Idrettsmerkeprøven.
veteranen Helge Dirro. Bjørn vant Foll-o-karusellen.
Nytt kart
Gisle nr. 3. Bjørn vant også H17-18 i sesongens
1973: O-gruppa med sine 21 jobbet hardt for å få
siste o-løp i regi av Trøsken. Han fikk full klaff i et
løp i Lommedalen der han vant H19-20 med Morten plass et nytt kart og gruppeformann Herulf Løvberg
Nordahl som tredjemann. Fra et løp i Tomter i 1972 hadde fått Befalsskolen til å undervise i orientering
dukket det opp et navn i D35, Unni Bøhlerengen, på i skolene. Rent sportslig var KM-tittel til Unni
Bøhlerengen, veteran-gull til Helge Dirro i NM,
femteplass.
I 1972 ble også Drøbak-dilten satt i gang. Det skulle samt KM til datteren Unni og Bjørn Samuelsen som
raget høyest.
vise seg å bli en suksess, mange nye mennesker
skulle lære seg å bli kjent med naturen i Frogn.
Turfolk skulle finne fra 60 til 80 poster, og det ble
anledning til å finne historiske poster, kaffeposter,
fjernposter, naturstiposter og minidiltposter..
100 på 11,2
1972: Veteranene i DFI har begynt å røre på seg.
Harald Lahn vant KM på 100 meter i klasse 4150 med 12,9, Arne Veiteberg (41-50) og Johs
Johannesen (32-40) tok sølv på 400 meter og

DFI 1918 – 2018

Lite snø
1973: Nok en gang var det lite snø som skapte
problemer for skigruppa, men det ble medaljer med
i KM med gull til Jan Hammarstrøm (1960), sølv
til Kristian Heier (1961) og bronse til Kristin Fardal
(1962). Kristin vant også Skimts barneolympiade.
1962-laget for jenter tok også KM-gullet i stafett,
Kristin Fardal, Elin Veiteberg og Liv Wassum sto
for den bragden. En annen Wassum, Dag, ble nr.
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Notiser
2 i et stort områderenn i regi av Driv. Heller ikke
nå var hoppsporten død, Erik Antonsen og Steinar
Pettersen, med treningsbase i Holterkollen, vant
kretsrenn i Follo.

plasseringer av betydning, kretsrenn og barneskirenn
ble avlyst og ingen ville sitte i styret i 1975. Vi har
funnet resultater fra et klubbrenn med 19 deltagere
der Jan Hammarstrøm, Kristin Fardal og Siv-Katrin
Ramskjell vant hver sin klasse. Kristin Fardal var
Skranke
enslig svale av de unge som DFI-løpere i Follo1973: Turngruppa gikk fremdeles under navnet
toppen. Bare Hans Petter Glenne i DFI lyste opp
«Kvinnegruppa», men aktiviteten var stor. Det var
med sine mange gode plasseringer i turrenn, men
anskaffet skranke for dameturn og frittstående og
han trente utenfor Follo. Hans Petter vant blant annet
balanse ble øvet inn av Grethe Vaagan og Brita
Ombudstvedt, Kåre Fardal trente jentene i sprang og klasse D i KM på 15 km, Thorleif Haugs Minneløp og
skranke. På kretsturnstevne i Ås stilte DFI med 48, Røysaløpet. Dessuten fylte han 50 år 22. november.
28 jenter og 20 gutter. Hele 80 damer stilte opp til Turngruppe!
trimgymnastikk. Gruppa slet med svært vanskelige 1974: Så het ikke turn lenger «Kvinnegruppen»,
treningsforhold i forhold til aktiviteten.
men gymnastikk- og turngruppen. For turnerne
ble det et stort år. Anders Kanck og Hanne
13 lag med
1973: Fotballgruppa, ledet av Erling Johnsen, stilte Ombudstvedt foretok «dåpshandlingen» i
Frognhallen der 10 piker og 14 gutter deltok i
med 13 lag i serien. Et utvalg hadde mange ideer
for å skaffe penger, verre var det å få folk til å hjelpe apparatøvelser. 35 gutter og 16 piker deltok i
kretsstevne på Langhus, gruppa kunne fortelle
til. Rent sportslig var det blant annet jubel over
om 65 gutter på tre partier, 100 piker på sine
at lilleputter 2 vant Follo rekrutteringsserie med
Kjell Bergmann som trener. Oscar Ihlebæk var på partier og 70 aktive trimmere. Turngruppen under
ledelse av Aasta Halck hadde plukket ut noen
Norges Fotballforbunds sommerleir i Horten og
piker til ekstra trening på Sogsti skole under
kretslaget i Østfold.
ledelse av Mette Svanøe. Målet var at noen skal bli
Sparket!
konkurranseturnere.
1973:DFI sparket en A-lagstrener. Helge «Bonden»
Sørlie, kjent som keeper i Vålerenga var trener, etter Nye mestere
1974: For fotballen ble det ikke all verdens år.
vårsesongen. Dagfinn Røyert fra egen klubb tok
over, og laget gikk gjennom høstsesongen uten tap. Gledet mest gjorde lilleputter 1 som vant
seriemesterskapet for Indre Østfold og Follo etter
Kvinnefotball
3-1 over Ås og 2-1 over Ørje i de avsluttende
1973: Det var i 1973 den første aktiviteten for
kampene. Trener var Kjell Bergmann. DFI vant tre
kvinnefotball i DFI fant sted. Jørgen Jensen var
klasser i Kolbotn Cup. Mestere i lilleputtklassen
oppmann, Øyvind Halleraker trener og det ble
ble: Terje Berntsen, Ken Jansen, Tore Ihlebæk, Tom
avviklet 10 treningssamlinger. At laget tapte 1-2 i
Stian Solstad, Harald Wolff, Tom Jansen, Christian
en internkamp mot håndballjentene la ingen demper Semmen, Harald Ullevålsæter, Kåre Juul, Knut
på iveren.
Bøhn, John Ole Moe, Arve Johnsen, Helge Reff
Gundersen og Eddy Johansen. Derimot sviktet
Over 200
1973: Barneskirenn var en populær aktivitet i DFI, A-laget. De skulle følge opp fjorårets gode høst,
men fremmøte på treningen under Dagfinn Røyert
denne gang stilte mer enn 200 løpere opp.
var svakt på vinteren. På 34 kamper ble det 10 seire,
Klassevinnerne var blant annet Siv-Katrin
Ramskjell, Hanne Line Gulbrandsen, Sverre Huseby det ga bare en plass på øvre halvdel i 5. divisjon.
og Ståle Slettebø.
Beste lag
Ny hall
1974: Det store for DFI i 1974 var innvielsen av
Frognhallen 4. januar 1974. Klubben fikk langt
bedre treningsforhold enn tidligere, men behovet
var så stort at en del av treningene måtte legges
til gymnastikksalene på skoler på Heer og Sogsti.
Flere større arrangementer ble også avviklet, blant
annet en landskamp i håndball for damer junior og
en landskamp i turn for damer mellom Norge og
Nederland.

1975: I avisreferatene denne sommeren kunne vi
lese at Knut Røssevold deltok i Norway Cup
for fjerde gang, DFI kom til kvartfinalen i
lilleputtklassen og ble beste norske lag.

Nedrykk
1974: I håndballgruppen var det 175 spillere, men
sportslig ikke all verden. Damelaget måtte ned i 4.
divisjon og herrelaget kom ikke til 6. divisjon.

flere plasseringer i toppen. I et godt friidrettsmiljø
foreligger det lister med Rita Bergmann (1962),
Bjørn Dahl (1960), Jan Kjellgren (1961) og Bjørn
Samuelsen (junior) blant de beste i Follo.
Gundersen
1975: DFI tok «en Gundersen», en Rolf. Han ble
valgt til formann etter Dagfinn Bolstad som i 1973
hadde avløst Petter Bjørby. Sentrale navn som
Gunnar Furru (fotball), Magne Lystad (orientering),
Brita Ombudstvedt (turn), Bjørn Samuelsen (ski),
Anne Thorbjørnsen (håndball), Kjell Bergesen
(håndball) og Stein Normann Andersen (badminton)
ble ledere av gruppene. Arild Sandsten og Dagfinn
Røyert lager et opplegg for trenerutdanning, klubben
håpet på at løpebanene på Seiersten ble ferdig til
1976. Bedrede baneforhold på Folkvang sto også
høyt på arbeidslisten for styret i 1975. I 1975 ga
DFI også uttrykk for at man ønsket seg en grusbane
mellom banen på Seiersten og Osloveien. Det ønsket
fikk de ikke oppfylt, det kom rådhus.
Vintertrening
1975: Friidrettens utøvere trente veldig godt foran
sesongen. Det resulterte blant annet i at Rita
Bergersen, Kristin Fardal, Liv Wassum og Elin
Veiteberg hentet hjem KM-gull i stafett. Rita
Bergersen, Øystein Hellerslien, Helge Gundersen,
Stig Ermesjø og sist men ikke minst Elin Veiteberg
var dominerende aktører i og utenfor kretsen.
Friidrettens folk hadde elendige baneforhold,
men Elin Veiteberg var den rene gasellen da hun
vant Kråkstad-karusellen og KM-titler på flere
distanser helt overlegent. I Vesta/Hygea-lekene løp
Elin 600 meter på 1,39,6 og ble nr. 4. En annen
dominerende aktør i Follo var Siri Berntsen. Hele
25 tok Idrettsmerkeprøven. En sak Gert Veiteberg
i alle år ivret for. Og apropos veteraner. Per Erik
Johansen og Kjell Bergersen var i likhet med flere
DFI-veteraner i kjempeform, viste resultatlistene fra
konkurranser i Follo. Noe av det gledeligste som
skjedde i friidretten var at DFI vinner KM 1961/62
på 4x100 meter. Den bragden er det Rita Bergersen,
Kristin Fardal, Liv Wassum og Elin Veiteberg som
sto for. En svært overrasket storfavoritt Kolbotn så
at DFI løp på 56,5, 14,1 i gjennomsnitt pr. løper.
Nr.5 i NM
1975: Sesongen ga Stig Ermesjø, som stadig vekk
løp 100 metere på 11 og litt pluss, en femteplass i
junior-NM med 11,3.

Snøfattig
1975: Vinteren ble snøfattig, og få unge løpere
deltok i kretsrenn, blant annet hopperne Trond
Badminton
Dahl og Trond Bratli samt langrennsløperen Helge
1974: Badminton hadde lenge stått som egen
Gundersen. Trond Bratli ble blant annet nr.2 i KM
Nr. 8 i NM
gruppe i DFI men uten aktivitet. Med Frognhallen
og Geir Dahl nr.6 i et langrenn i Lommedalen.
1974: O-gruppa var ikke helt sikker på hvor mange kom badmintongruppen i sving med Stein N.
I seniorklassen gikk Hans Petter Glenne som
medlemmer de hadde, men stilte med 27 mot
Andersen som leder. En mann kom kjapt inn i styre
ei klokke inn til nye seire, premiert i 7-mila ble
Eidsvoll O-lag i Vesta/Hygea-cup. Den mest aktive
og stell, Sverre Ombudstvedt, det ble en lykke for
også Erlend Aamodt. Med nød og neppe fikk
var Clas Unger som stilte i 33 løp. De beste av de 19 klubben. Han ble senere æresmedlem etter stor
klubben avviklet sitt årlige barneskirenn. Der ble
som konkurrerte var Bjørn Samuelsen som ble nr. 8 innsats gjennom mange år.
klassevinnerne: Jan Egil Svendsen/Anne Kaurin
i junior-NM. Vant gjorde den senere verdensmester
(1962), Vidar Fossum og Heidi Nilsen (1964),
Egil Johansen. Klubben hadde også to arrangementer Veiteberg…
1974: En ny Veiteberg var i gang. Ekspertene nikket Runar Forsland og Siv-Katrin Ramskjell (1965),
med totalt 250 løpere. Viktig var det at kartet over
og kjente igjen løpesettet da Elin (1962-årgang)
Lars Frode Forslag og Britt Kaurin (1966), Anders
Drøbaks nordlige mark ble ferdig. 100 familier og
beveget seg på lette føtter og vant terreng-KM
Glenne/Ingrid Habberstad (1967), Geir Stensrud/
enkeltpersoner deltok i turorientering.
med ni sekunder. Det ble også en femteplass på
Thurid Theien (1968), Bent Vigernes/Kristin Borge
Skikrise
600 meter i DD-lekene, og Elin feide unna 100
(1969). Det var løpere i årsklasser helt ned til 1973!
1974: Året var rett og slett som en krise for
meter på litt over 14 sekunder. Senere ble det
skigruppa. Snøen uteble, ingen av de unge aktive fikk
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Turnbredde
1975: Nok et år med en enorm bredde i turngruppa
der 13 gutter og 28 jenter stilte i Ekeberghallen.
Gull for å ha deltatt seks ganger gikk til fire av
deltagerne, Anne-Kari Haug, Marit Olsen, Mai-Britt
Raanaas og Hanne Torp.

Gruben ble ny trener. Stein var en merittert spiller
og trener i Nordstrands og Bækkelaget. Erfarne
DFI-spillere forteller at Stein var den som kjørte
DFI-damene hardest fysisk – og ropte høyest fra
benken.

Tre søstre
Turnseier
1976: 14. november 1976 var det lokal
1975: Turngutta vant sin første sonekonkurranse
idrettshistorie i håndballgruppen. Tre søstre Øinæs
da Pål Richard Larsen, Pål Sandvik, Finn Veiteberg, spilte for første gang sammen på samme lag. Det
Thomas Moe, Trym Denvik og Morten Askautrud
skjedde i en 8-8 kamp mot Ski. Ingrid (27) gjorde
slo Kolbotn. Tre av turnerne, Trym, Thomas
come-back etter et fravær på to sesonger. De to
og Morten, tok også de tre første plassene i
andre, Liv og Elin scoret hvert sitt mål.
sammendraget.
OL-krans
Opprykk
1975: I håndballen hadde medlemstallet stabilisert
seg på 150 og syv lag. Damelaget gjorde oppholdet
i 4. divisjon kort og rykket opp i 3. divisjon. Det ble
klart etter 10-7 mot Ready.

1976: Anne-Siv Tomter hadde virkelig markert seg
som en storskytter denne sesongen. Det ble 77
mål på 18 kamper, mer enn fire i snitt i hver kamp.
Anne-Siv fikk en OL-krans maken til den som
olympiamesteren på 50 km, Ivar Formo, fikk.

Kretslaget
1975: Håndballens småpikelag satte spor etter seg.
Tre av spillerne ble tatt ut på et kretslag som skulle
møte Oslo; Bente Gulliksen, Gro Aamodt og Elin
Øinæs.

Vinner
1976: Fotballjentene i DFI hadde fått blod på tann
etter den suksessrike sesongen 1975 som ga
fjerdeplass i serien. Nå var det Stein Erik Halck og
Helge Wien som hadde overtatt. De hadde drevet
med avansert trening siden desember. –Sesongens
Besøkt
1975: I badmintongruppa styrte Stein N. Andersen mål var selvfølgelig å vinne serien, kom det
og Sverre Ombudstvedt. Det betød blant annet at de unisont fra spillerne da lokalpressen spurte. Fra
hadde engasjert Jan Holtnæs og Linderoth til besøk avisreferatene kan vi lese at Maria Conradi Hansen
har scoret to mål og Anne –Siv Tomter det siste da
og trening i Frognhallen, deltagelse i en rekke
turneringer og seire i klubbkamper mot Kolbotn og Gimle 3-1 ble slått Mot «naboen» MFK ble det 0-0.
Moss BK. Torelill Nygaard, Jørgen Broch, Anders
Ett mål
Frivold og Rolf Andersen pekte seg ut som de beste 1976: Nok en gang skuffet A-laget i fotball. Det ble
av de aktive.
en helt elendig sesong med bare 13 poeng på 18
kamper, en åttendeplass. Bare en eneste scoring
Ny avdeling
1975: Fotballinteressen så ikke ut til å ta noen ende. hindret laget i å rykke ned i 6. divisjon. I siste
I 1975 var det hele 16 lag og 250 spillere. Damelaget seriekamp ble det 0-2 mot Skiptvedt, mot slutten av
kampen handlet det mest om at Roger Skjønnhaug,
hadde sitt første år, Jørgen Jensen var lederen. Vi
hadde nær sagt selvfølgelig rykket ikke guttas A-lag Nils Tore Eliassen og alle de andre fikk beinet
opp, det ble bare 6. plass i 5. divisjon. B-laget under ballen ut av eget forsvarsfelt. Midtstopperen Svein
Scherven fikk oppmerksomhet for 250 A-kamper.
ledelse av Stein Erik Halck/Sverre Blixrud ble nr. 3,
Det var 100 igjen til Tom Jørgensen som til da
på samme poengsum som de to foran og manglet
hadde spilt 350.
bare fire mål på å vinne serien.
Lilleputter 1 vant serien for Indre Østfold og Søndre
Follo mens smågutter 3 vant Follo rekrutteringsserie.
Klubben hadde en spiller på kretslaget for A-spillere,
Trond Rønbeck. Nyheten dette året var at et utvalg
med Bjørn Diedrichsen, Kjell Bergmann og Erling
Johnsen foreslo at gruppa fikk en egen junioravdeling
skilt ut fra seniorene. Slik ble det.
Liv og Tom
1975: Liv Øinæs Andersen (26) og Tom Jørgensen
(31) ble hedret med Else og Helge Askautruds
pris. Liv for sine 10 år suksessrike år i håndballen,
Tom fordi han hadde spilt mer enn 350 kamper for
DFI. Tom hadde vært med helt fra lilleputtnivået og
opp til seniorfotballen. Nå gikk det mot slutten av
karrieren.
Sluttet
1976: Arild Sandsten sluttet som trener for
damelaget etter to sesonger. Sesongens mål var
20 poeng, det ble 17. Han etterlot seg et ungt lag
med en solid fysikk, et lag å bygge videre på. I
siste kamp ble det 11-10 over Oppsal, den nye
store stjernen Anne-Siv Tomter banket inn 5, Anne
Thorbjørnsen 2, Trine Suphammer, Gro Aamodt,
Astrid Eriksen og Liv Andersen hvert sitt. Stein

Sensasjon
1976: Turnerne sto for det som lokalpressen kalte
en sensasjon. I en sonekonkurranse ble klubben nr.
2 etter Hammer.
Gavepremie
1976: Den årlige Askautrud-prisen for beste
prestasjon i årets som var gått, gikk i 1976 til Elin
Veiteberg med Bjørn Samuelsen så nær en pris som
det var mulig uten å få den.
Elendighet…
1977: Lysløypa ble flatet ut, det gjorde den bedre.
Gunnar Løkken ble spesielt takket for sitt arbeid.
Nye ansikter
1977: Friidretten var fornøyd med seg selv etter
1977-sesongen. Det ble en mengde KM-titler tatt
av 40 utøvere, de hadde mot 15 utøvere i 1976.
Nye navn var Michal Sandøy, Lene Martinsen, Geir
Nygård, Marit Johannesen og Hilde Tambursplass.
Snøøøø!
1977: Endelig en vinter med snø, kunne
skigruppas formann Even Ramskjell konstatere.
Med to skikaruseller, barneskirenn og
klubbmesterskap var det nærmere 1400
enkeltstarter lokalt, rekord frem til 1977. DFI hadde
70 deltagere i to hopprenn, det ble påbegynt et
lysanlegg i Dalsbakken til 25 000 kroner. Det var
området de fleste hopperne kom fra. Klubben startet
også en hoppskole med 30 deltagere.
Smeden
1977: Det kom en gave fra Kiwanis i Drøbak som
betalte hele gildet da en brukt snøscooter og
prepareringsutstyr for lysløypa ble kjøpt. For dem
som har levd en stund; mange husker smeden
på Dyrløkke, Kåre Brekken. Han var en kreativ
herremann og laget sportsetter og slådd.

Mange men…
1977: I fotballgruppa var det 250 spillere fordelt på
16 lag. Nok en gang var treningsforholdene en
utfordring, spesielt etter at Folkvangbanen ikke
kunne brukes på vårparten. A-laget hadde som
mål å snu trenden etter krisen i 1976. En åttende i
Storløp
1976 ble til fjerdeplass i 1977. 13 poeng i 1976, 21
1976: Mange av friidrettens unge talenter stoppet poeng i 1977 og samme poengsum som lag nr.3 i
opp i utviklingen. Noe av årsaken var at
5. divisjon. I 1978 skulle Vestby-gutten Finn Teigen
baneforholdene ikke var gode nok. Men…Siri
sørge for at det ble enda bedre. Bedre gikk det med
Berntsen hoppet 4,89 i lengde og sist men ikke
småguttelaget som under Kjell Bergmanns ledelse
minst, Elin Veiteberg løp 800 meter på 2,18,8. Det tok hjem avdelingsmesterskapet. I KM-finalen tapte
siste i norsk toppklasse.
laget 0-1 for Råde som var et av landets beste lag.
Tursuksess
Avdelingsmesterskap ble det også til lilleputter
1976: Turorienteringen var i ferd med å bli en
1 der trener Tore Syversen fikk mye av æren for
kjempesuksess. Mer enn 300 deltagere på to kart så et velspillende lag i et godt miljø der Bob Harder
etter 52 poster. Det var mye folkehelse til 15 kroner Nielsen og Jan Erik Klynderud var lagledere.
pr. pose. Det var også godt år for o-sporten i DFI.
Damelaget var ikke nevnt med et eneste ord i
680 løpere, 110 funksjonærer i 13 løyper med Bjørn årsberetningen.
Samuelsen som løypesjef i traktene rundt Seiersten. Stor Stein!
Bjørn Samuelsen tok også en sterk annenplass
1977: Ansettelsen av Stein Grubben som trener for
i H21 i et o-løp i Kråkstad der Clas Unger ble
damelaget i håndball skulle vise seg å være en
nr. 3 i H19/20. O-løperne fortsatte å håve inn
suksess. Dessverre sluttet han etter en sesong,
plasseringer blant de beste og nå hadde en løper
avløst av Morten Hauger fra Nordstrand, en
som startet sent men deretter fostynte seg godt av mild mann med et annet språk enn Stein. Det
premiebordet, Unni Bøhlerengen. I likhet med Clas ble tredjeplass i 3, divisjon med 28 poeng på 18
Unger ble hun klubbmester, men i klassen under 16 kamper. Anne-Siv Tomter og Gro Aamodt scoret
år dukket det opp et nytt navn som skulle vise seg henholdenvis 73 og 69 mål. I tillegg til de to var
at ble en ny stjerne, Tove Hansen.
Elin Ønæs god, hun kom da også med på Oslos
juniorkretslag og P17-laget i kretsen.
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Notiser
Turnglede
1977: Årsberetningen i turngruppen var en
fornøyelse å lese. Nå var gruppen gått over i et
sterkere konkurransemodus. De beste jentene
var Helene Ramstad, Anne Marie Bay og Hanne
Ombudstvedt trent av Grethe Denvik. På guttesiden
sto Kåre Fardal og Ove Denvik for treningen. Uten at
det umiddelbart syntes, var en ny stjerne født, Pål
Richard Larsen.

Passe stor
1978: Om håndballsesongen 1978 kunne gruppeleder
Jan Owesen-Lein og hans styre fortelle at det var 15
lag i gruppen, akkurat passe, mente man. Morten
Hauger fra Nordstrand, bror av landslagsspiller Jan,
trente både damelaget og herrelaget. Han var også med
på å utdanne trenere i klubben der kjente navn som
Jens Veiteberg, Rolf Andersen, Erik Ryno Samuelsen,
Sølvi Hansen, Odd Bakke og Roar Larsen var blant de
mange som tok et tak. Frognhallen til tross, det var
Trenerløs
mangel på treningstid og «Gamle» Drøbak skole måtte
1977: Om alt var på stell i de fleste av de andre
To gulløp
gruppene, slet badmintongruppa i DFI. De fikk ikke 1979: Friidrettsgruppa i DFI hadde lovende løpere, tas i bruk.
trener, spilte i 3. divisjon og paret Lein/Stensland
mange av dem i utgangspunktet skiløpere. Da
Dommere
kom til kvartfinalen i en regional turnering. Gruppa Nesodden IF arrangerte sitt KM på Berger, ble det
1978: I ballidretter i DFI var det ofte mangel på
håpet at interessen for badminton økte ved at man i to gull og en sølv til DFI. Siv-Katrin Ramskjell vant dommere. Denne sesongen hadde håndballen seks
april 1978 skulle arrangere nordisk mesterskap for 1000 meter i 65-klassen, Michael Sandøy tok gullet autoriserte. Dessuten var det aspiranter med fløyta;
juniorer.
i 1963-klassen. I 1968-klassen ble det DFI-sølv
Svein Leknes, Geir Erikstad (også trener), Terje
ved Espen Enerhaugen.
Gulliksen og Kjetil Erikstad (også trener).
Mot jubileum
samarbeid med Nesodden IF arrangerte gruppa
Follo-o-karusellen. Over 200 løpere gikk i mål på
Seiersten. Vel så viktig var det at klubben gjorde
ferdig det nye kartet over Holt-området. Sportslig
var Bjørn Samuelsen i front med sin 26. plass i
NM, i Stor-Oslo var han fjerdemann på rankingen.
DFI stilte også med stafettlag i NM, og DFI fikk tre
ble Follo-mestere: Bjørn Samuelsen (H21), Tove
Hansen (D13-14) og Unni Bøhlerengen (D35).
Sistnevnte vant hele 14 løp i 78-sesongen.

1978: Det var dårlige anlegg som var av de store
temaene da en ny Askautrud, Erik, ledet klubben
da den rundet 60 år 25. oktober. DFI hadde syv
grupper da klubben fylte 60 år. På årsmøtet i 1977
hadde klubben gjort et vedtak om at alle gruppene
skulle ha et eller annet jubileumsarrangement. Leder
Erik Askautrud bestilte kurset «Et bedre idrettslag»
som en av sine første handlinger. Det signaliserte
økt kompetanse på ledersiden. En av de store
utfordringene var at klubben disponerte over de
samme anlegg som 20 år tidligere. Medlemstallet var
1350, klubben hadde ryddet og fjernet alle som ikke
betalte sin kontingent. Kontingent for voksne var 40
kroner, under 17 år var den det halve.

Bakkesuksess
1978: Mange trodde hoppsporten i DFI var død, i
1978 bare «skinndød». Det var etter flere års
opphold renn Holterkollen, hele 206 deltok. Man
kan trygt si at det var en verdig avslutning for
bakken som ligger omtrent der det i dag er boliger.
Året var perfekt for skisport. Even Ramskjell var
leder av skigruppa. Der var det virkelig full fart. To
skikaruseller i lysløypa og på Dal med totalt rundt
1400 enkeltstarter ble arrangert. I tillegg var det
barneskirenn på Folkvang med 250 på startstreken.
klubbmesterskap, lagkonkurranse og Harafjellrennet
som var skisportens jubileumsrenn. I det siste stilte
det 168 løpere.
Klubben arrangerte også skiskole og hoppskole ved
Banekrise
Dal med totalt 53 deltagere.
1978: Det var meningen at banen på Folkvang
skulle selges til kommunen, men bruksretten skulle Skigruppa hadde satt i gang et arbeid som forlenget
lysløypa frem til Dammen. Søknad om penger ble
sikres. En prosess var i gang men den ble aldri
fullført. Banemangelen var helt prekær. Kommunen sendt både kommunen og statlige myndigheter.
Avtale med grunneierne var gjort. Både Frogn
hadde vokst, det samme med den idrettslige
kommune og E-verket bidro med arbeid som gjorde
aktiviteten.
forlengelsen mulig.
Turntalent
Siv-Katrin
1978: Fra 1934 og frem til 1978 hadde mye av
1978: I 1978 var Siv-Katrin Ramskjell en lovende
aktiviteten i kvinnegruppa/turngruppa vært
konsentrert om piker og damer. De siste årene var løper som hevdet seg utenfor kretsen. DFI
belønnet det med Det ga O.B. Hansens gavepremie
gutta kommet for fullt. Det ga seg utslag i at den
unge turneren Pål Richard Larsen fikk Else og Helge for sesongen 1977/78, den første som fikk
denne prisen som gikk til skisportens unge.
Askautruds gavepremie.
To andre navn i DFI stakk seg også frem som
Jubileum
langrennsløpere, Rune Harkestad og Tore Løkken.
1978: DFI hadde ikke stilt lag i Holmenkollstafetten
KM-gull
siden midten av 1950-årene, nå var klubben atter
1978: Vestby-gutten Finn Teigen trente A-laget i
på plass både med veteranlag og et seniorlag. De
fotball. Målet var klart, 5. divisjon skulle bli 4.
yngste løperne reiste Østlandet rundt og gjorde
divisjon ved sesongslutt. Det ble den gamle historien
gode stafettinnsatser. Hilde Tambursplass og
Michael Sandøy fortsatte fremgangen fra året før, og om at det ikke gikk som planlagt. 18 kamper med
Geir Nygård vant 100 meter i Stovnerlekene. I Coca- resultater fordelte i tre like store kakestykker. Seks
Cola finalen (uoffisielt NM) ble Lene Martinsen nr. seire, seks uavgjorte og seks tap. Resultatet ble
en meget skuffende femteplass. Det store laget av
3 på 100 meter hekk, og klubben fikk en mengde
de totalt 14 i fotballgruppa var lilleputtlaget. Laget
KM-medaljer. Ian Parker løp i 1978 løp sin første
vant 2-0 mot Moss i den avgjørende kampen og
100 meter i konkurranse på sensasjonelle 11,9.
Gert Veiteberg lyktes godt med å folk i Frogn til å ta vant KM-gull. Det varmet i fotballen som møtte året
med gammel moro fra det forrige styret. De hadde
Idrettsmerket, det ble 60 deltagere og ny rekord.
underbudsjettert både utgifter og inntekter. Dessverre
Flere løpere
pekte begge pilene feil vei. En av oppgavene for
1978: Helge G. Simonsen, som i 1992 skulle stå
Arvid Witzøe & Co. i styret var å sørge for at debet
bli den første formann i den nye Måren OK, var
og kredit sto til hverandre ved sesongslutt. Over 350
o-sportens løpende leder i 1978. Gruppen aktive
spillere hadde vært i aksjon, for en underbemannet
var på 30, 170 startet i rekrutteringsløp, og i
administrasjon var det på kanten av hva man klarte.
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Turn…
1978: I turngruppa var mye underveis. Det var for
lengst en idrett som også hadde fenget gutta. Under
ledelse av Kåre Fardal og Ove Denvik vant DFI tre
klubbkonkurranser, inklusiv sonemesterskapet. Hva
som var like imponerende, et kretsturnstevne på
Seiersten samlet 750 turnere. Brit Bergersen trente
piketroppen, og blant jentene ble det gull med krans
utdelt på Seiersten. Det sørget Nina Frivold og Anne
Marie Bay for.
Passerte 100
1978: Badmintongruppa passerte 100 medlemmer,
i tillegg ble det arrangert et Nordisk mesterskap
for junior. Suksessen ble så stor at forbundet ba
klubben arrangere Thomas Cup, VM for lag og
samtidig Åpent Nordisk Mesterskap. Klubben trente
og spilte på fire baner i Frognhallen, de ble etter
hvert til fem. I følge de referatene vi har hatt adgang
til, uteble dessverre publikum utover de «spesielt
interesserte».
Sverre
1978: Tenkte man på DFI og badminton så tenkte
man på Sverre Ombudstvedt. Han var pytt og
panne, den store entusiasten som fikk ting gjort.
Badmintongruppa var ikke den som skrev de
lengste og beste skryteberetningene, men det var
ingen grunn til å klage på aktivitetene. Badminton
har aldri vært noen stor sport i DFI, heller ikke i
1978 da 16 spillere, fire kvinner og 12 menn, var
aktivie i turneringer og divisjonsspill. To av spillerne
rykket opp fra klasse C til B, Torelill Nygård og
Bjørn Nedreberg. «I all beskjedenhet» som Sverre
Ombudstvedt ville ha sagt det, arrangerte gruppen
fire stevner, et internasjonalt og tre nasjonale.
Rødt og fane
1979/1980: Det ble satt i gang innsamling til ny
fane, og rød ble ny hovedfarge i klubben. Fanen ble
overlevert i 1980 og fanens tilblivelse og symbol:
Fredsdue og duen som DFIs budbringer.
Godtgjørelse
1979: Det ble foreslått fra medlemmene at det skulle
kunne gis en godtgjørelse for arbeid i klubben, men
Hovedstyret satte foten ned, medlemmer skulle kun
få dekket utgifter. Det viste seg å være et vedtak som
ikke fungerte. DFI hadde ved inngangen til 1979 ca.
1500 medlemmer, tallet hadde vokst de siste årene.

Notiser
Heer-hall
1979: DFI tok kontakt med folkene som planla
grendehuset på Heer for å undersøke et mulig
samarbeid. Det skulle vise seg at det var uaktuelt.

Fjærball
1979: Leder av badmintongruppa, Sverre
Ombudstvedt, kunne i årsberetningen slå fast at
medlemstallet hadde stabilisert seg på 70. Gruppa
var uten trener, men med 17 turneringsspillere av
god nok kvalitet nok til å spille om opprykk til 2.
divisjon. Det endte med tap. Nok en gang kunne
Frognhallen bruke som internasjonal kamparena.
Det åpne norske mesterskapet med spillere fra
Norge, Sverige, Danmark og Nederland foregikk i
Frognhallen – dessverre med et fåtallig publikum.

John Ole Moe
1979: DFI-keeperen skulle vokte buret for flere
norske fotballklubber, men i 1979 var han i DFI.
John Ole fikk Else og Helge Askautruds premie
for beste idrettsprestasjon i klubben. John Ole
voktet målet på guttelandslaget. I skigruppen fikk
Rune Harkestad Øivind B. Hansens pokal, og Hilde
Tambursplass ble premiert av friidretten for sin 800 H-stafetten 2
meter på 2,28,2.
1979: Friidrettsgruppa fortsatte fremgangen fra
året før. Blant annet med senior- og veteranlag
Det lysner
i Holmenkollstafetten. Gruppa hadde karusell,
1979: Finn Teigen, Vestby-gutten som også var
nasjonalt stevne, KM del 2 og klubbløp. I stafetter
trener i 1979, sa nei takk til et nytt år som trener
for gutter ble man på den beste tredjedel og
for A-laget. Heller ikke nå ble det opprykk uten
individuelt het de største navn Heidi Hagen, Hilde
at Finn skal lastes for det. Laget var rett og slett
Tambursplass og Geir Saxebøl. Sistnevnte satte
ikke godt nok. Trener var Jon P. Austnes, spiller
på det berømte Barcelona-laget til Lyn som nådde klasserekorder i Follo på 800- og 1000 meter.Det
ble nok en rekord, 64 tok Idrettsmerkeprøven.
kvartfinalen i den daværende Europa-cupen.
Derimot så man konturene av noe stort med
spillerne i de yngre årsklasser. Puslinger, småpiker
og smågutter 1 vant sine serier, organisasjonen var
styrket, junioravdelingen fungerte bedre enn noen
gang i en gruppe ledet av Arnold Wolff-Skjelbred.
På minussiden var det at klubbens lovende Knut
Røssevold forsvant til Frigg.
I 1979 brukte fotballgruppa media bevisst i to
saker. Det første var spørsmålet om fri leie av
treningslokaler som det fra klubbens side ble en
løsning på. Den andre saken var lysanlegget på
Sagajordet.

Fiasko
1979: Skigruppa skulle prøve å arrangere
Harafjellrennet for annen gang. Det ble sendt ut
70 innbydelser. Responsen var laber, for å si det
forsiktig. Derimot så det ikke ut til at suksess med
karusellen skulle ha noen ende, 1200 enkeltstarter
på fem renn, pluss det årlige barneskirennet.

fort og et glimrende resultat i Norge selv 30 år
senere. Målet var å komme under 2,20. Samme året
fikk han et treningsstipend i DFI på 5000 kroner.
John Martin sa en gang i et intervju at han ble
drevet av en iboende kraft til å realisere sine evner
og anlegg. I 1990 han nr.8 i NM, da som medlem
av Drøbak Maratonklubb. Debuten fant sted på
1970-tallet da han løp de drøye 42 km på 3,10.
Ny bane
1980: Fotballgruppa ville han en bane på Folkvang.
Gruppa fikk ja til en utvidelse som ville koste
250 000 kroner. Årsaken var at opparbeidelsen
av Sagajordet har tatt lenger tid enn planlagt, og
kulturstyret i Frogn støttet forslaget fra fotballen. I
1982 var banen på Høiås/Glosli ferdig planert, den
skulle stå klar våren 1983. Opprinnelig skulle det ha
vært to baner på Høiås, men politikerne hadde valgt
å fjerne en bane fra reguleringsplanen.
To priser
1980: Else og Helge Askautruds gavepremie til
beste sportslige utøver i DFI ble delt mellom Bjørn
Samuelsen og Anne-Siv Tomter. Bjørn ble nr.11 i
eliteklassen orienterings-NM, tidenes beste DFIresultat. Anne-Siv banket inn bøttevis av mål for
damelaget i håndball og var som regel toppscorer
i den divisjon laget spilte i. –Masse mål, men det
er jo på en del skuddforsøk, uttalte trener Stein
Gruben til Amta.

2xgull
1979: Denne sesongen kunne gutteløpere fra DFI
hente hjem KM-gull. To løpere skilte seg ut, Rolf
Bredal og Hans Petter Myrseth. Det vil si helt sant
er det ikke. Det var en nedre grense på 10 år for
3-årsplan
å bli mester, Rolf var 9 år, KM-tittelen var strengt
1979: Håndballgruppa hadde en plan A, en plan på tatt en klasseseier. Øivind B. Hansens ærepremie
tre år der dame- og herrelaget skulle rykke
til beste skiløper gikk til Rune Harkestad. Og for all
opp en divisjon. Morten Hauger gjorde mye av
del, la oss ikke glemme Hans Petter Glenne. Det ble
kursarbeidet, Ulf Solberg (far til Trine Hattestad og et norsk mesterskap i veteranklassen.
håndballmann i Oppegård IL) hadde overtatt mye av Skitrimmer
treningen for damer og P17. Gruppen hadde 15 lag, 1979: Om deltagelsen var stor i karusellrenn, ble
piker 11 1.laget vant sin serie, resten havnet på den det overgått av «Skitrimmeren» som DFI arrangerte
øvre halvdel av tabellen.
i samarbeid med Kiwanis. Alle som hadde passert
Turnstige
1979: Turngruppen under ledelse av Arne Larsen bare
vokste og vokste både i kvantitet og i kvalitet. Det
kom en ny turnstige for gutter og jenter og med stor
vanskelighetsgrad. Turnjentene hadde et lag med i to
konkurranser. På guttesiden hadde man sonelag (6-12
år) og 6-kamplag som deltok i fem konkurranser, I KM
fikk tre turnere medaljer, Tore Moberg, Joachim Adler
Nilsen og Jostein Kvaale. Gruppa hadde også turnere
som deltok i andre konkurranser på Østlandet. 49
deltagere deltok i kretsdelsstevnet, og siden idrett som
oftest er tall, Helene Ramstad ble årets klubbmester
foran Gro Brath.
Nina nr. 4
1979: O-gruppa hadde et stabilt medlemstall. Rent
sportslig var Bjørn Samuelsen frontfiguren med sin
deltagelse i senior-NM. Klubben hadde gode yngre
løpere. Nina Gundersen, Tove Hansen og Rikke
Overgaard ble uttatt til Hovedløpet for yngre (NM)
der Nina ble nr. 4. O-veteranen Kjell Steinholdt fra
Ås sa i et intervju med Amta at DFI nå har overtatt
rollen som ledende klubb i Follo.

475 løpere
1980: Even Ramskjell sto i spissen for en voldsom
skisuksess i DFI der 16 løpere var i gang i fem
grupper. Skigruppa besto av nærmere 500
medlemmer, 45 menn og 20 kvinner over 17
år, 250 gutter og 160 jenter under. Kretsrenn,
barneskirenn, karusellrenn – og Harafjellrennet
ble avviklet. Det siste hadde i det tredje året blitt
en suksess. 40 lag med fire deltagere på hvert
og totalt 250 deltagere fullførte rennet. En ny
snøscooter kom også på plass, 17 000 ble lånt i
banken, blant annet skimerker som kunne klistres
på bil og ski ble solgt som en del av finansieringen.
Den sportslige suksessen i skigruppa hadde heller
Bølerhytta eller Saga i sør kunne skrive inn navnet ikke uteblitt. Hele fem KM-gull i stafett, G60,
G68, G67, J66 og i old boys. Bare Kolbotn kunne
i en loddbok hver gang de passerte. Det ble hele
3500 navn. Knut Nossen ble den heldige vinner av fremvise noe i nærheten. Siv-Katrin Ramskjell
og Rolf Bredal tok hvert sitt KM, og Siv-Katrin
sportsutstyr for 500 kroner.
ble nr. 11 i Hovedlandsrennet (NM for yngre),
Kaffepenger
hun gikk også startetappen på Follos kretslag. I
1979: Kafeteriadriften i Frognhallen hadde i mange områdemesterskapet ble Hans Petter Myrseth nr. 11.
år gitt gode penger. Slik var det ikke lenger. De
VM-gull
hadde ikke lenger Frogn kommune som kunde og
driften var redusert. Allikevel ble det 21 000 i DFI- 1980: Ski-veteranene verden over hadde fått sitt
eget VM. Hans Petter Glenne og DFI markerte
kassa. Året etter ble driften overlatt til gruppene.
seg sterkt. Tre gull ble det på skiveteranen som
Om msetningen gikk ned fra 75 000 til 51 000.
Hovedstyret slet også med økonomiske utfordringer, av hjembygda ble feiret med fakkeltog og taler på
torget i Drøbak.
bare drøye 1000 av de 1550 medlemmene betalte
sin kontingent.
Nasjonalt
1980: Et veldig bra år for o-gruppa økte sitt
Nye lover
medlemstall til 44, arrangerte nasjonalt o-løp,
1982: DFI sto med 2125 registrerte medlemmer,
og selvfølgelig var det Bjørn Samuelsens 11.
og presenterte på årsmøtet nye lover. Bak det
plass i NM som raget høyest rent sportslig. Nina
viktige arbeidet sto Erik Thorbjørnsen, en mann
Gundersen og Anne Hege Simonsen var blant dem
med sans for det nøyaktige og det formelle.
som kom seg til uoffisielt NM for yngre, og DFI2.27.14
seniorene løp stafett i NM. Laget besto av Bjørn
1987: John Martin Andresen, som både DFI og
Samuelsen, Gisle Nordahl Due og Morten Nordahl
Drøbak Maratonklubb hadde gleden av å ha i sine
Due. I stafetten for yngre i Stor-Oslo ble DFI nr. 3.
rekker, løp Drammen Maraton på 2,27,14. Det er
Mot slutten av året kom Tove Hansen for fullt, hun
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Notiser
ble representasjonsløper i en konkurranse mot to
svenske regioner for Stor-Oslo. Årets minus var at
turorienteringen falt av lasset.
13 trenere
1980: Turngruppas beretning fra 1980 er lystig
lesestoff. Der var det hele 233 turnere i ni grupper
med 13 trenere inklusiv hjelpetrenere: Anne
Marie Steine, Lisbeth Kullerud, Eva Halvorsen,
Kari-Anne Wold, Leif Ramstad, Eva Wang,
Hanne Ombudstvedt, Ove Denvik og Trym
Denvik. Hjelpetrenere var Mona Brath, Mette
Byrkje, Anne Ramstad og Lise Halvorsen. Det
var kretskonkurranse og juleoppvisning. På
kretsstevnet der det var 66 fra DFI fikk Inger-Lise
Halvorsen, Mette Byrkje og Pål Richard Larsen gull,
Gro Brath gull med krans. 1980 var året da Helene
Ramstad tok sølv i det nye Follo-mestrskapet og
Pål Richard Larsen fikk seg et navn på landsbasis
som annenmann i et stort stevne i Trondheim og et
tilsvarende stevne i Drammen.

Dag og Jan
1980: I badmintongruppa som hadde 10 spillere,
hadde Dag Lien og Jan Rambech rykket opp fra Ctil B-spillere. Gruppa hadde lag i 3. og 4. divisjon, i
3. divisjon ble de nr. 5.

anerkjennende på hodet. Orienteringsløperen Clas
Unger forsøkte seg på 10 000 meter, det gikk så bra
at det ble 32,31,5. Det betød at Magne Magelies
klubbrekord på 32,59,4 fra 1949 var historie etter å
ha stått i 12 år.

Mere plass…
1981: DFI var stadig på Frogn kommune,
budskapet var klart, klubben ønsker mere plass
utendørs og innendørs. En treningsbane på Høiås/
Glosli, som DFI selv skulle rydde på dugnad, skulle
stå ferdig i 1982. Fotballgruppa hadde tatt på seg en
forpliktelse på 150 000 for å få bane nr. 2. Gjennom
samarbeid om vann og kloakk med det nye Heer
Grendehus skulle huset brukes til garderober,
skirenn og festsal.
I 1982 ga fotballgruppa klart uttrykk for at de var
sterkt misfornøyd med at prosjektet på Folkvang ble
skrinlagt. Det førte til et økt krav mot kommunen
om bane nr. 2 på Høiås/Glosli.

Holter-pokal
1981: I turngruppen var aktiviteten som vanlig på
topp. Gro Brath og Jostein Kvåle fikk pokaler satt
opp av Bjørn Holter til en turner som hadde som
vist størst treningsiver og den største fremgangen. I
samme sesong sto Pål Richard Larsen frem som et
større og større navn.

Helsesport
1981: Mot slutten av 1980 ble det startet en
helsesportgruppe etter initiativ fra Inger Witzøe.20.
november 1980 ble de en egen gruppe i DFI
med det formål at den skulle stimulere til fysisk
utfoldelse for funksjonshemmede. Svømming,
trim og bueskyting var prioritert, Odd Elnæs tok
To vinnere
lederjobben. Trim og svømming i oppvarmet
Fyller 15 år
1981: I 1981 var det to vinnere av Else og Helge
basseng var greit, litt verre var det å få lokaler og
1980: Håndballgruppa fylte 15 år. Damelaget
Askautruds gavepremie, Siv-Katrin Ramskjell
utstyr til bueskyting. 35 meldte seg inn.
hadde allerede kvittert ut med en annenplass i
og Ståle Slettebø. Begge to var i norgestoppen
Svømming i oppvarmet basseng var populært,
serien bare ett poeng etter vinneren. Skolene på
i sine idretter, ski og fotball. Tore Løkken fikk
Berit Larsen, Ruth Askautrud og Kari Bakke sørget
Seiersten og Heer måtte tas i bruk for å dekke
Øivind B. Hansens pokal satt opp i skigruppa,
for at det ble mulig. Helsesportgruppa hadde
mangel på timer i hall. Gruppa hadde hele 15 lag.
Hans Petter Glenne og Helge Askautrud fikk
også trimaktiviteter utover i 1982 ledet av Aslaug
De beste var to av P13-lagene gikk til sluttspill uten erkjentlighetsmedalje av nå den nedlagte Follo
Semmen og Per Hellesø. Gruppen som i 1982
at de ble toppet lag. Mange tidligere A-lagsspillere Skikrets. Hans Petter Glenne hadde tatt sine første kom i gang med litt bueskyting utendørs, hadde
hadde gått inn som trenere for de 221 spillerne.
av mange veteran-gull i 1980, Helge Askautrud for 33 medlemmer. Både medlemstallet og aktiviteten
sin store innsats for skikretsen der han blant mange holdt seg stabil de nærmeste årene.
Mini maraton
oppgaver hadde vært leder.
1980: Mye av oppmerksomheten i friidretten var
Berec-cup
rundt Drøbak Mini Maraton. Vi skal imidlertid
Satses…
1981: Håndballgruppa stilte med 15 lag i serier og
ikke glemme at seniorer og veteraner løp hurtigere 1981: Sverre Ombudstvedt som styrte
arrangerte Berec Cup med Roar Larsen og Rolf
i Holmenkoll-stafetten enn tidligere, med en litt
badmintongruppa, engasjerte i 1981 mossingen
Sæther-Larsen som drivkrefter. Gruppa drev også
annen løype enn 1948-laget løp. Litt i skyggen av
Jan Holtnes, tidligere norgesmester, for å satse på kafeteriaen som ga 25 000 kroner. De var sterkt
dette, men svært gledelig, var det at Geir Saxebøl
en elitegruppe med10 juniorspillere. Gruppa hadde uenig i hovedstyrets kritikk av drift og manglende
(14) ble nr. 5 på 800 meter i Vesta-Hygea-lekene.
fått 30 turneringsspillere, mer enn noen gang.
inntekter. På det sportslige plan spilte damene i 3.
DFI hadde også Øivind Amundsen som på
divisjon med reiser til det midterste Norge, trener
20 lag
tampen av sesongen gjennomførte flere glimrende 1981: Veksten i fotballgruppen virket ustoppelig.
var Jon Storm Hauge, mens Bjørn E. Jansen hadde
maratonløp, blant annet i New York.
et herrelag i 7. divisjon som stort sett var G18Nå var det blitt 20 lag. I spissen et A-lag som
spillere. På trenersiden hadde håndballgruppa i de
Kjell inn
nok en gang var nær et opprykk, nok en gang
yngre klasser egne krefter uten godtgjørelse. De
1980: A-laget var inne i sin sesong nr. 32 i samme bare nesten. Lilleputt 1 og piker som begge kom
sportslige resultatene var sånn middels og snaut
divisjon, og heller ikke nå ble det opprykk til 4.
til finalen i Umbro Cup (Østlandsmesterskapet).
nok det. Best var G14 ledet av Rolf Andersen, de
divisjon. Trøsten var at det var nærmere enn noen
Gutta tapte på loddtrekningen, men vant tre andre
vant sin serie. P17 som ble trent av Liv Øinæs
gang, men nesten er ikke nok. Noe av det viktigste turneringer: Sparebank Cup, Briskebyturneringen
som skjedde i et år da resultatene i junioravdelingen og Langhus Cup. Noe av det viktigste som skjedde Andersen og Anne-Siv Tomter ble nr. 2 i sin serie.
bare var sånn passe, var at gruppa engasjerte Kjell
Bergmann som treningsleder i junioravdelingen.
Sammen med Egil Eide arrangerte han fotballskole.
De enkelte lag fikk ansvaret for sin egen økonomi.
Verdt å nevne er at DFI hadde et pikelag i fotball
som gjorde en strålende innsats i svenske Gothia
Cup.

i 1981 var at Ståle Slettebø, etterspurt av en rekke Solo-seier
klubber, ble i DFI. Ståle spilte den gang på spilte på 1981: I o-gruppa under ledelse av Helge G.
guttelandslaget.
Simonsen fikk man optimalt ut av både folk og
penger. Herrenes stafettlag vant den lille SoloPikene!
stafetten, et av landets største o-arrangement.
1981: Pikelaget i fotball var i 1981 et lag med
svært høy kvalitet. Laget vant Umbro Cup, Østfold Boye Bøhlerengen vant o-troll i Stor-Oslo og ble
Cup, og tapende finalist i K-Cup der finalen gikk på nr. 8 i landsfinalen, mens Helge Gundersen ble
Britannia
Bislett. DFI var godt representert på pikekretslaget i nr. 22 i junior-NM. På spinnesiden ble Anne Hege
1980: DFI ble engasjert til en ryddejobb på
Østfold med Beate Hellerud, Bente Johansen, Anita Simonsen nr. 32 i Hovedløpet (NM) for yngre.
Boye Bøhlerengen, Tove Hansen, Unni Bøhlerengen
Britannia, oppgjøret ble holdt tilbake på grunn av
Larsen og Ruth Ødegård.
og Bjørn Samuelsen vant både Follo-mesterskapet
rettslige forhold. Det var strid om oppdragsgiver
Damelag
og løp i og utenfor Oslo-området. DFI måtte
hadde rett til å engasjere DFI, det førte til at
1981: Det var et aktivt år for friidrettsgruppen.
se seg slått av Ringerike i 2. runde i o-cupen,
gruppa måtte ta opp lån for å dekke løpene utgifter. Gruppa stille med damelag i Holmenkollstafetten,
Dugnadspengene var disponert før de var innbetalt. på spinnesiden grodde det godt. Christine Martin, men deltagelse og gode resultater i Tiomila,
Sørlandsgaloppen, Finland og svenske 5-dagers.
Gunnar L.
også langrennsløper, vant KM i terrengløp og
En solid vintertrening hadde båret frukter. Som en
1980: Et menneske som berget DFI gjennom
satte klubbrekorder på 1500 meter og 3000 meter. liten ekstra gevinst var det at 115 turløpere ruslet
problemer med trening på Sagajordet, Sogsti og
Tore Løkken vant overbevisende seire, det samme
rundt, betydelig flere enn året før. De rukte kartet i
ved dugnaden på Briannia var Gunnar Løkken. Uten gjorde broren Rune. Det skjedde også noe som
Seiersten- og Holt-området. Det siste kom i revidert
hans innsats hadde situasjonen vært svart.
fikk de gamle friidrettsveteraner i DFI til å nikke
utgave.
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Turmarsj
1981: Skigruppa hadde snøforhold som ikke var
bra. Allikevel ble det karusellrenn, kretsrenn,
Harafjellrenn, barneskirenn, skitrim og
nyskapningen turmarj på sommeren. Henning Wiik
hadde overtatt lederjobben fra Even Ramskjell.
Tove Hansen
1982: Tove Hansen, den svært lovende
orienteringsløperen, fikk Else og Helge Askautruds
gavepremie på årsmøtet i 1982. Året før hadde hun
blitt nr. 4 i jr.-NM, nr. 2 i Østlands-mesterskapet,
nr. 3 i Solo og vunnet Sørlandsgaloppen som gikk
over fem dager.

NM-Tove
1982: O-løperne var selvfølgelig godt forberedt til
sesongen etter en vintertrening ledet av Gisle
Nordahl Due og Arild Røen. Resultatmessig raget
Tove Hansen over alle andre ved å bli nr. 4 i NM
og nr. 3 i landets største o-løp Solo. Tove ble
også nr. 2 i Østlandsmesterskapet og vant både i
Sørlandsgaloppen og kretsmesterskapet. En stjerne
var født!

Per og Harald Fæste for at Reenskaug fikk gratis
grønnsaker til bankettmiddagen.
Opprykk 1
1983: Etter 35 år vant DFI KM-tittelen i 5. divisjon
(bare regulert opp og ned) rykket DFI opp i 4.
divisjon. Så oppsiktsvekkende var det at selv
riksavisene skrev om begivenheten. I serien fikk
laget 32 av 36 mulige poeng. Stein Amundsen og
Christian Wolff-Skjellbred var toppscorere med 15
mål. Spesielt artig var det at det skjedde med Kjell
Bergmann som trener, en mann med stor suksess
som juniortrener i egne rekker. Kjell gikk bort så
alt for tidlig, en av de beste fotballtrenerne DFI har
«egenprodusert». Han hadde lagt ned tusenvis
av timer i junioravdelingen med stor suksess. Nå
ble det umiddelbar suksess med A-laget. Knut
Røssevold, fetter av toppscorer Stein Amundsen,
var hentet fra «utlendighet» og leverte umiddelbart.
Knut ble av Amta kåret til «Årets spiller» i Follo
i 1983. Årsberetningen ga uttrykk for at et nytt
opprykk burde være mulig året etter.

Stort år
1982: Skigruppa kunne fortelle om arrangement
etter arrangement både med og uten ski på
bena. Julemarsj, Drøbakmarsjen, kretsrenn,
Harafjellrenn, barneskirenn, byttedag og deltagelse
Holtnæs
1982: Badmintongruppen under ledelse av Sverre på nyskapningen som var Follos Holmenkolldag i
VM-løypene der Oddvar Brå brakk staven.
Ombudstvedt, hadde virkelig fått sving på sakene.
DFI fikk fire individuelle KM-vinnere pluss gull
Under Jan Holtnæs var det flere som hentet seg
individuelle topplasseringer i en turnering i Moss. i stafett. Det ble også seier i andre store renn for
skiløpere fra DFI som aldri hadde gjort det bedre.
Laget befant seg i 3. divisjon.
Det ble også startet en hoppskole i Berlebakken.
Landslaget
Bakkerekorden ble i følge hoppentusiasten,
1982: Fotballgruppa hadde Ståle Slettebø som
skihopperen og Amta-journalisten Torbjørn Larsen 850 med
flaggskip, fast på guttelandslaget. Fremdeles var
på 12,25, signert Trond Bratli. Her ble det målt med 1983: Etter 620 på startstreken i 1982 var det
A-laget nære på, men bare et småguttelag av de
centimeter.
mange skeptikere til den fremtidige størrelsen på
19 yngre lag i DFI vant en turnering. Damelaget
Drøbak Mini Maraton. Året etter starten var det 850
Høiås-satsing
var nær spill i 2. divisjon, der styret mente det
1983: En gjenganger gikk igjen i årsberetningene som gjennomførte, det var ny rekord. Innkomsten
var realistisk å være. To profilerte personer sto i
var på Seiersten.
siden slutten av 1970-årene, manglende
spissen for fotballen, Arnold Wolff-Skjellbred og
Idrettsmerkeprøvene fungerte godt, nå var tallet
hallkapasitet. Nå ønsket DFI å satse på
Svein Jensen. Sistnevnte var juniorformann og
68, fremdeles med Gert Veiteberg som ildsjelen.
tennisklubbens nye anlegg på Høiås ved å bruke
overtok som gruppeformann året etter. Svein ble
Friidrettsgruppa arrangerte flere stevner i 1983, det
300
000
kroner
til
to
fullverdige
garderober,
etter hvert leder av Østfold fotballkrets. Anders
rennkontor og lagerplass. Fotballbanen som skulle var mange som løp langt, få som løp fort og kort.
Glenne, Ole Martin Tomter og Geir Nerlien var
åpne våren 1983 var grovplanert og kunne brukes 15 partier
på guttekretslaget, Cato Grønnern, Tore Moe og
av de yngste. Nå var planen å gjøre den helt ferdig 1983: Turngruppa som nå hadde hele 15 partier og
Morten Henriksen var på småguttekretslaget.
til 1984. Finansieringen ble vanskelig, det ble tidlig 345 medlemmer, sprengte alle tidligere rammer.
På pikekretslaget var DFI representert med
klart at hele beløpet måtte lånes.
Ruth Ødegaard og Hege Jensen, på junior- og
Det var blant annet partier for å leke, konkurrere,
I 1984 var DFI eier av et garderobeanlegg i
damekretslaget Bente Andersen, Bente Johansen,
for jazz, rytmisk sportsgymnastikk, aerobic og det
tennishallen på Heer. Det var 240 kvadratmeter
Anita Larsen, Anita Torp og Eva Taagerud.
var aspiranter. Hele 22 trenere var i aksjon, ønsket
stort etter å ha betalt tennisklubben 284 000 kroner. var fremdeles egen hall. En turner skilte seg ut
Rune best
DFI hadde tatt opp et banklån på 400 000 kroner
fra alle de andre, Marianne Erevik. Hun fikk tidlig
1982: Det ble et middels år for friidretten, det store
mot pant i anlegget. 50 000 kroner til nedbetaling
poengsummer ingen andre i klubben hadde vært i
lyspunktet var at klubben stilte med fire lag i
var kommet gjennom en kronerulling i Amta, og
nærheten av tidligere.
Holmenkollstafetten, 60 løpere. To seniorlag for
noe regnet klubben med å få igjen ved tildeling av
herrer, et damelag og et veteranlag. Rune Løkken,
Svakere
STUI-midler når tennisanlegget sto ferdig året etter.
forbedret sin personlige rekord på 800 meter
1983: I håndballgruppa hadde Ulf Lydersen fra
Styret ledet av Mads Unneberg mente at satsingen
med syv sekunder. Sammen med Hanne Line
Nordstrand, overtatt treningen av damelaget. De
på Heer som også skulle innebære et rennkontor,
Gulbrandsen ble det innsatspokaler.
sportslige resultatene i de yngre klassene var
ville gi lagerplass for skigruppa og frigjøre plass
middels, for enkelte lag svakere enn før. Unntaket
I aulaen
i Frognhallen og i aulaen på skolen. I tilknytning
var P18 og P16 som klarte å komme seg til 2. runde
1982: Turngruppen med 231 medlemmer flyttet sin til dette ble det også fra kommunens side bedt
i kvalifiseringen til landsserien. De to lagene hevdet
trening til Seiersten skole for å få mer stabile
om en langtidsplan fra DFI. Gruppene leverte sine
seg også på øvre halvdel i A-serien i Oslo. P12 som
treningsforhold. Janne Pedersen og Pål Richard
ønskelister over hva de ville ha av anlegg, klubbens
kom til finalen i to turneringer. Håndballstyret mente
Larsen fikk Holter-pokalen som beste turnerne.
styre pusset på listene og sendte en bearbeidet
at de manglende resultatene det skyldtes mangel på
Som vanlig var det juleoppvisning i stappfulle
utgave til kommunen.
rutinerte lokale trenere. Lars Bach, Bente Danielsen
Frognhallen.
Norwich
og Monica Løken spilte på kretslag. Den siste
Nedrykk
1983: Det engelske topplaget Norwich kom til
skulle senere få stor suksess på et høyere nivå.
1982: Håndballgruppen under Svein-Erik Liedholm Drøbak takket være at Dagfinn Røyert kjente
Tove igjen
var svært aktive i 1981/82. Damelaget i 3. divisjon
manager John Bond og etterfølgeren Ken Brown
1983: For o-løperne ble det nok en bra sesong
fikk Liv Øinæs Andersen/Trine Suphammer som
som overtok da Bond gikk til Manchester City.
med Tove Hansen som nr. 7 i junior-NM og Unni
trenere midt i sesongen da Jon Storm Hauge ga
Dagfinn gjorde mange besøk i klubben. Rundt 30
Bøhlerengen som nr. 6 i veteranmesterskapet.
seg. Gruppa satset mye på å arrangere Polar Cup for 000 kroner betalte DFI, et besøk på «billigsalg».
KM-gull ble det til Boye Bøhlerengen, Paul Sundt
Norges Håndballforbund, det gikk helt strålende. I
1700 fra hele Follo betalte for å se engelske
og Unni Bøhlerengen i nattorientering, Tove Hansen
tillegg var det landelsserien i P16, Berec Cup med 60 landslagsspillere periodevis kjørte rundt med
og Kine Bøhlerengen vant også hvert sitt KM. Men
lag, og kretskamper som gikk slag i slag. Den store DFI som hadde forsterket med John Ole Moe
det var i dagslys. Nok en gang ble det rekord i
skuffelsen var at damelaget måtte ned i 4. divisjon,
(VIF), Tor Morten Hagen (Kolbotn) og Audun
turorientering, 165 kjøpte konvolutter og ytterligere
derimot kom herrelaget seg opp i 6. divisjon. Den
Ottesen (Vestby). DFI møtte en enestående velvilje
142 kjøpte ekstra kvitteringskort.
store prestasjonen blant de yngre var at P17 vant sin i lokalsamfunnet som bidro gjennom penger
serie og klar for A-serien, men tapte KM-finalen.
og andre ytelser. Eksempelvis sørget brødrene
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Notiser
Lite snø
1983: For skigruppa handlet det meste om
avlysninger i en vinter med lite snø, men gruppa
var slett ikke uten folk i toppen i Follo. Christine
Martin, som året før fikk Else og Helge Askautruds
gavepremie, vant KM på 5 km og ble nr. 17 i
Norges Cup for junior. Siv-Katrin Ramskjell tok
dobbelt KM-gull og ble nr. 19 i Norges Cup. Hans
Petter Glenne tok tre nye gull i veteran-VM, Rune
Løkken kvalifiserte seg for junior-NM, Sølvi Berget
og Erik Solberg gikk godt nok til å få bli med i
Hovedlandsrennet, og i en NM-stafett for damer
senior ble DFI nr. 33. Fire KM-gull i stafett har
vi ennå ikke nevnt, jenter 1972 og 1973 i stafett,
gutter 1969 og 1972. O. B. Hansens gavepremie for
beste innsats i skigruppa gikk til som gikk til Erik
Solberg. Han skulle senere sette store spor etter seg
i den samme gruppa.
Sånn passe
1984: Forholdet til Frogn kommune var «sånn
passe», det samme var de økonomiske bidrag.
Klubben hadde fått 40 000 kroner i driftsstøtte,
o-gruppen 11.500 kroner til å lage kart over
Knardal-området, helsesportgruppa 1500 kroner og
klubben hadde fått 11.500 kroner til å dekke utgifter
til arbeidet på Folkvang.
I forbindelse med fotballkampen mot Norwich i
1983 ble det snekret to spillebåser til 7000 kroner.
–Vi tar den regningen, sa kommunen som fulgte
opp næringslivets holdning til kampen. Frogn
Sparebank ville man ikke være særlig dårligere, det
kom 5000 kroner som «sponsormidler».
Opprykk 2
1984: 1984 var året da DFI nok en gang rykket opp,
fra 4. divisjon til 3. divisjon. I fotballkretsen ble
skapte DFI forundring da Bjørn Drillestad ikke fikk
kontrakten fornyet. Som en konsekvens av opprykket
fikk Roger Skjønhaug, lagkapteinen og ekte DFIgutt, Else og Helge Askautruds gavepremie for
beste idrettsprestasjon i 1984. Opprykket var nok
til at publikum fra andre deler av Follo strømmet
til Seiersten, men rapportene over tilskuertallene
viste at det først og fremst på viktige kamper at
publikumstallet økte nevneverdig fra året før.
10 år!
1984: Badminton-gruppa regner 4. april 1974 som
tidspunktet for stiftelse. Stein Normann
Andersen, godt kjent fra Seiersten skole, var
den første lederen. Gruppa feiret 10 år med
Norges Cup og landets beste spillere på plass.
Arrangementsmessig og sportslig vellykket, men
lite publikum i Frognhallen ut over «menigheten».
Gruppa hadde to seniorlag i 4. divisjon.
Utdanning
1984: Det var en ny linje både i fotballgruppa og i
klubben da Stein Erik Halck, som hadde fått vervet
som utdanningsleder, startet en systematisk
opplæring av lagledere, trenere og oppmenn. Målet
var at det skulle bli høyere kvalitet på alle som tok
seg av flere spillerne. Det var 17 lag, Rino Abell
og Cato Grønnern var blant spillerne med flest
kretslagskamper. Rino kom også til forbundets
landsdelslag i Sandefjord.
Breakdance
1984: Turngruppa vokste til 350 aktive, og leder
Bjørg Grønvoll kunne fortelle at blant de 14

72

partiene var det også breakdance på programmet.
Claus Olsen, Sigrid Engen og sist men ikke
minst Marianne Erevik sto for de store sportslige
prestasjonene. Marianne hadde for lengst vokst
seg inn i norgeseliten. Blant aspirantene lurte det et
navn som senere skulle skinne. Så var det utstyret.
Hver gang det var et arrangement måtte alt materiell
flyttes fra aulaen på Seiersten skole til Frognhallen.
Gruppa uttrykte håp om å kunne flytte tilbake til
Frognhallen når Høiås-prosjektet var ferdig, sto det
i årsberetningen.

men det var også året da et guttelaget vant sin
avdeling i eliteserien i Østfold og sterk innsats
av lilleputtlagene i klubben. På kvinnesiden vant
juniordamer Follo-cupen og kom til kvartfinalen i
en stor turnering i Gøteborg.
Per Anders Sjøvold, med tidligere spill i Steinkjer
og Frigg og trenererfaring fra flere klubber, fikk
straks suksess da han startet opp i DFI. Rundt
Sjøvold hadde man bygd et lag av lokale folk,
Dagfinn Røyert, Jon Erik Sand, Svein Scherven
og Jan Wold utgjorde det nærmeste apparatet.
Opprykket var klart etter nest siste seriekamp i
Tidenes i håndball
Sarpsborg. DFI fikk 29 poeng på 22 seriekamper.
1984: I DFI jublet for et nytt opprykk fra A-laget. I
Råde hadde ett poeng mindre. En av de store
håndballgruppa kunne man også juble. Damelaget
arkitektene i dette arbeidet var Svein Jensen,
rykket opp i 3. divisjon under ledelse av Ulf
Lydersen/Roar Larsen, herrelaget gikk til 5. divisjon fotballformann da Sjøvold ble engasjert. En
under ledels av den tidligere Kolbotn-keeperen Arne idrettsleder som bokstavelig talt var hørbar. Det
Christiansen. P18 tok en sterk fjerdeplass i A-serien, spesielle med ledelsen av fotballen var at det var en
P12 og P14 vant sine puljer og keeper Monica Løken samstemt gjeng som spilte på lag med trener Per
Anders Sjøvold og hans ønsker, spesielt oppmann
spilte fem kamper på P16-kretslaget, Marianne
Askautrud spilte på kretslaget i P14. I Daimon Cup Jon Erik Sand. I ettertid kan man som «djevelens
advokat» si at det ikke alltid var økonomisk dekning
ble DFI beste klubb. For håndballgruppa var dette
på tidspunkt da avtaler ble inngått, men miljøet
tidenes sesong der Odd Bakke var gruppeleder.
rundt A-laget var blitt så mektig innad i klubben at
Tre jenter
det var vanskelig med innspill som umiddelbart
1984: O-gruppa arrangerte under ledelse av Erik
ikke var populære.
Thorbjørnsen nasjonalt o-løp på Holt-kartet,
Leif Boland var en nøkkelperson i fotballgruppa
nybegynnerkurs (23 deltagere), rekruttkarusell, 2.
i denne perioden, en dyktig leder som etter hvert
runde i o-cupen, «Fart-med-kart-dag» og leir for
også ble brukt til andre oppgaver i DFI.
o-troll og lagmesterskap i Follo. Rent sportslig
Ni mål
kunne gruppa vise frem at Kine Bøhlerengen,
1985: Idrett er gjerne tall og statistikk. Da DFI
Tove Hansen og Åse Vinge vant hvert sitt KM,
Boye Bøhlerngen ble nr. 27 i Hovedløpet (NM) og rykket opp fra 3. divisjon til 2. divisjon i 1985 ble
Knut Røssevold og Christian Skjellbred toppscorere
Tove Hansen nr. 28 i junior-NM. Seniorlaget med
Morten og Gisle Nordahl Due, Clas Unger og Helge med ni mål. Stein Amundsen hadde syv. Av de 22
seriekampene var det seks som spilte alle; Espen
Gundersen var med i NM. DFI-løperne gjorde det
Hansen, Knut Røssevold, Christian Skjellbred, Stein
godt i flere seniorstafetter og «selvfølgelig» vant
Amundsen, Morten Engen og John Hulbach. Den
DFI Follo-o-stafetten og lagmesterskapet. Den
siste var et «innkjøp» av en ung spiller fra en Oslosamme lykkelige visa som året før kunne også
spilles, det ble flere turorientere, og 210 med ekstra klubb. John kostet 15 000 kroner, og nye 15 000
etter et bestemt antall kamper. John skulle vise seg
kvitteringer på ekstra kart.
å bli en av de beste investeringene i DFI-fotballens
10 gull!
historie.
1984: I skigruppa var fremdeles Siv-Katrin
«Gullfot»
Ramskjell den største profilen med sitt KM-gull
1986: Det var stor tvil om DFI hadde noe i 2.
på 10 kilometer og med annen- og fjerdeplass
divisjon, den daværende nest øverste divisjon
i NM-kvalifisering for eldre junior. Dette var
å gjøre. Spillerstallen ble forsterket, inn kom en
idrettsprestasjoner som hang veldig høyt. Og når
«gullfot» fra Rakkestad, Bent Skammelsrud, en
vi skriver om KM-gull, det ble 10 av dem; Fem i
stafett og Marianne Mathisen (1972), Jon Folkedal tusenkunstner med ball fra Grue, Kent Bergersen
og en målscorer fra Østfold, Andre Neuwlaat. Den
(1971), Frode Bjerke 1972), Kine Bøhlerengen
første skulle sette store sport etter seg i norsk og
(1973) individuelt. To andre jenter fulgte opp,
Christine Martin og Sølvi Berget. Rune Harkestad og internasjonal fotball, den andre i norsk fotball,
kvalifiserte seg til NM, sammen med Erik Solberg Andre spilte også på topplan men ble ikke like stor
som de andre. Resultatet av skepsisen kjenner
og Pål Solli jr. ble han også KM-vinner i stafett.
vi, det ble kvalifisering mot Vidar og Tromsø,
–De yngste årsklassene lå helt i toppen i Follo,
to tap men laget skapte fotballstemning i Follo
kunne skigruppas formann Jan Bakken slå fast
som var sulteforet med fotball på dette nivå. I
etter en sesong med lite snø. Det ble arrangert tre
rekruttkaruseller i Berlebakken. Det ble også avviklet åpningskampen mot Moss på Seiersten i 2. divisjon
et klubbmesterskap og tre hopprenn i større bakker. kom det mer enn 4000 mennesker. Det kan virke
som en nærmest uslåelig rekord.
Det var til og med flomlys i Berlebakken.
Man skal ikke glemme at selv om Bent
Fotballhistorie
Skammelsrud av mange karakteriseres som den
1985: DFI skrev norsk fotballhistorie ved å gå rett beste spilleren som noen gang har tatt på seg en
fra 5. divisjon til 2. divisjon. Damelaget var
DFI-trøye, var det langt igjen til den Skammelsrudhårfint fra å slå følge med herrene, men selv med
utgaven vi så i Rosenborg da han spilte i DFI. Han
Frank Nilsen som trener sviktet det i aller siste
hadde fremdeles en lang vei å gå, men storheten var
seriekamp mot Greåker, 0-0 var ikke nok. Mye av
ikke vanskelig å oppdage.
oppmerksomheten var selvfølgelig rundt disse,
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Skuffelse
1987: Det var fotballåret som skulle gi opprykk,
Thomas Dahl (18) kom fra Nesodden og Jan Geir
Nomerstad (21) fra Moelven. Sesongen ble et
antiklimaks med en syvende plass. Suksesstrener
Per Anders Sjøvold ga seg.

var ikke tatt med. Spørsmålet om gressbane på
Høiås ble sendt ut på høring blant politikerne.

Glenne-bil
1988: Årsberetningen for 1988 fortalte at
fotballgruppa hadde laget et inntektsbudsjett for
det foregående år som var for høyt. De ble pålagt
Med NM
av hovedstyret å kutte 200 000 kroner, men klarte
1987: DFI og Nesodden IF arrangerte sammen
bare 150 000 inklusiv spillerlønninger som ble
orienterings-NM for junior på Linnebråte, et sted
forhandlet ned med 15 prosent. Et av tiltakene var
der en tidligere storløper fra DFI, Leif Gulbjørnrud, et billotteri, ledet av Rolf Glenne. Politiet trakk ut
hadde vokst opp. Agnor- og Slottet-kartene dannet Glenne selv som vinner, sjenerøst skjenket han
grunnlaget for suksessen.
bilen til fotballgruppa. Et annet inntektsbringende
tiltak var kafeteriaen i Frognhallen drevet av
Rulleski
1987: Skigruppa hadde stor suksess i 1980-årene. ekteparet Simonsen og Bente Falck.
Mye av dette skyldtes en sterk organisasjon.
16xrevy
Gruppa tok i bruk rulleskitrening under ledelse av
1988: DFI er 70 år, i den anledning samarbeidet
Harald Johannesen og Odd Elgaaen.
Drøbak Studiescene og DFI om jubileumsrevyen
«På sidelinjen». 16 forestillinger med hver på 150
Strategisk
sitteplasser, de fleste plasser solgt.
1987: I november samlet klubben mange

Partille Cup
1989: Partille Cup i Gøteborg var håndballens svar
på Norway Cup. Turneringen hadde eksistert i 20
år. DFI var en av de klubbene som hadde vært der
siden starten. I 1989 dro DFI til Gøteborg med 62
pikespillere, fem lag fra seks til 16 år. -Alle ville
helst bli med bussen, men der vi plassert bare 50,
resten måtte vi fordele i biler og i en Folkevognbuss
en av foreldrene hadde, heter det i referatet fra Liv Ø.
Andersen. P12-laget som senere vant OI-cup kom til
A-sluttspillet, de andre havnet i B-sluttspillet.

DFI + Ås
1989: Juniorgruppene i langrenn i DFI og Ås var
slått sammen. Det skjedde fordi klubbene ønsket
å erstatte det gamle kretslaget. Flere gode
løpere som trente sammen ga bedre kvalitet og
inspirasjon. Andre begrunnelser var utnyttelsen av
støtteapparatet, og at hver enkelt løper fikk et mål å
strekke seg etter i en stor og god gruppe.
Tore Skovdahl fra Skimt ble ansatt som trener.
tillitsvalgte under ledelse av daværende leder Kai
Lene nr.9
Tore var i sin tid kretsens beste løper og nr. 8
Albertsen for å finne frem til felles mål og strategier. 1988: Friidretten ble rammet av en varm sommer
i junior-NM som 17-åring. Tore kom også på
Samme året fikk Marianne Erevik på nytt Else og
ved at færre løp Drøbak Mini Maraton enn året før. juniorlandslaget og fikk representasjonsoppgaver
Helge Askautruds gavepremie for sin fremragende En hovedsponsor trakk seg også ut, og løpet ble en for Norge.
sportslige innsats, året før var den gått til mange
utgiftspost fremfor penger i kassa. Begivenhetene
Karina L.
ganger verdensmester Hans Petter Glenne.
rundt Drøbak Mini Maraton i 1988 førte senere
1989: Fasiten etter 1989-sesongen i langrenn var
til
det
som
vi
i
dag
kjenner
som
Blomstermila.
600
at Karina Leangen og Even Johannesen kvalifiserte
1987: DFI arrangerer et kjempemessig turnstevne Løpebanen på Seiersten var i elendig forfatning,
men antallet aktive økte. Lene Johannessen (15) var seg for junior-NM på Dombås, Helen Røsok og
på Seiersten, over 600 turnere viste seg frem på
Ole Bjørkmann kom til Hovedlandsrennet (NM for
Seiersten. Det var et nytt stort turnstevne i rekken av kretsens beste på 800 og 1500 meter og ble nr. 9 i yngre).
Grethe Waitz-løpet. Hun kom også til Vesta/Hygeaflere som var arrangert.
lekene og Mobil Games på Bislett.
Lotteri
Nytt tap
1989: Finansiering av aktiviteter er en av idrettens
1988: Alf Gustavsen overtok som trener i DFI, men DFI i kretsen
største permanente utfordringer. I 1989 hadde
laget rykket ned i 2. divisjon året etter. I 1988 tapte 1989: Håndballgruppa gjorde seg sterkt bemerket i skigruppa et lotteri der de fikk 100 selgere i
den
daværende
Akershus
Håndballkrets
som
ble
DFI seriestarten på Seiersten, og det utrolige var at
aktivitet. Lotteriet rettet opp økonomien, skigruppas
stiftet 27. mai 1989. Tidligere hadde DFI vært en
laget hadde ikke vunnet en åpningskamp i serien
loddsentraler var Svein Mathisen og Per Erik
del
av
Oslo-kretsen.
I
den
ferske
kretsen
var
Jan
siden 1984 da laget slo Oppsal i 4. divisjon.
Tollaksen styremedlem/kretslagskoordinator, Arnt Leangen, med døtrene Marianne og Karina som
aktive i gruppen.
Ny plan
Mogstad satt i lov- og domskomiteen og Odd
1988: DFI var 70 år, bak seg hadde klubben et år
Bakke i valgkomiteen. I tillegg hadde Odd Bakke
På landslag
med arbeid for en strategisk plan og det ble
og Jan Tollaksen sammen med tidligere DFI1989: Henning Grønnern med kamper på det
ansatt en daglig leder, Terje Davidsen, som startet trener og A-lagsspiller i Kolbotn, Stein Mamen,
norske juniorlandslaget fikk sin debut på A-laget.
1. januar 1989. Han ble en relativt kortvarig
treneransvaret for kretslaget i G16.
En annen som utmerket seg i 1989 var keeper
ansettelse. Et arbeidsdokument som skulle
Thomas Albertsen. Han fikk syv kamper på Østfold
På samling
være retningsgivende for perioden 1988-1991.
kretslag.
1989:
To
håndballgutter
i
DFI
markerte
seg,
Daniel
Regnskapet som hovedstyret la frem var med et
Østreng
og
Markus
Persson
ble
innkalt
på
samling
7 av 19
driftsoverskudd på 72 000, men laget hadde tatt opp
på
G16.
1989: DFI presenterte A-lagets stall på 19 spillere
et lån som viste at de skyldte daværende ABC-bank
før sesongstart. Syv av spillerne som var flasket
437 000 kroner.
Skolesuksess
opp i klubben, 12 hentet fra andre klubber. To
Klubben forhandlet seg frem med kommunen om
1989: Fotballskoler i sommerferien under
var NIF-gutter, Thomas Dahl og Kjell Anders
overtagelse av driftsansvaret for Frognhallen i to år merkelappen KIWI og TINE ble gjengangere
Kristiansen, Steven Ojimah som bodde i kjelleren
fra 1989.
og suksesser.I 1989 var Kjell Bergmann, Kjetil
hos Aud og Jon Erik Sand fikk oppmerksomhet
Elvebakken og Frank Johnsrud «rektorer», Nina
Christer
fra politiet, han ble satt i varetekt, løslatt og etter
Breistein,
Christian
Halvorsen,
Christian
Jensen
og
1988: Medlemstallet i badmintongruppa økte,
hvert forsvant han ut av DFI-bildet og ut av landet.
Trond Halvorsen assistenter. Deltagerantallet var
juniorene ble trent av Christer Falck og Thomas
Oscar Ihlebæk, advokat og tidligere fotballspiller i
på 130.
Færgestad. Christer Falck var klubbens frontfigur
DFI, gjorde en omfattende jobb for DFI og Steven i
som spiller og ble ranket som nr. 9 i landet i single Unge old-boys
forhold til politiet.
og nr. 3 i double. I lagserien spilte DFI i 2. og 4.
1989: Hjemmekampene i DFI lot seg ikke
divisjon.
gjennomføre på en skikkelig måte uten at det var et Sebby
kobbel av «usynlige» hjelpere. «Old Boys gutter», 1988: Helsesportlaget som svømte i oppvarmet
Ny bane
vann på Seiersten og trimmet en time i uken i
1988: Både hovedstyret og fotballgruppa var svært kalte de seg, de som hang opp reklameplakatene før Frognhallen, var ikke lenger et like attraktivt tilbud
kampene.
Det
gikk
historier
om
ulikt
nivå
og
mange
opptatt av banespørsmålet. Banene på Ullerud var
som tidligere. Nå var det bare seks medlemmer
gamle tjuvtriks på guttas treninger, faktum var i
tenkt som midlertidige når det kom til en løsning
igjen ledet av Sebby Linnerud Hansen. Hun var
hvert fall at i 1988 spilte et av de to lagene finale
med grunneier. Fortsatt ønsket både hovedstyret
både leder og kasserer.
mot
gamle
hederskronte
FFK
og
tapte
1-3
og
ble
nr.
og fotballgruppa baner på Høiås. Beregninger fra
2 i sin pulje.
4. divisjon!
kommunen og klubben viste at det vil koste 2,8
1988: Håndballgruppa med den tidligere Kolbotnmill. å lage to gressbaner. Garderober og p-plasser
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spilleren Stein Mamen som trener, nådde målet om
opprykk til 4. divisjon. I kampen om KM-tittelen ble
de slått av Ås. Herrelaget vant sin klasse i Bosch
Cup i Sofiemyrhallen.
De viktige dommerne har vi viet (for) lite plass
blant våre små notiser. I historien om 1988 med
damelaget i 4. divisjon, kunne håndballgruppa stille
med åtte dommere: Roar Larsen, Rolf Andersen,
Odd Bakke, Arnt Mogstad, Per Wollbraaten, Hanne
Islund, Cathrine Holter og Jan Ulrik Mathisen.
Mange kjente navn fra idretten i Frogn var blant
trenerne for 15 håndballag; Roar Larsen, Petter
Bjørby, Roar Larsen (to lag), Liv Øinæs Andersen,
Rolf Andersen og Per Wollbraaten.
Tor K.
1988: I o-gruppa som ennå i fire sesonger skulle
være en del av DFI i sin fulle bredde var Tor Kaurin
leder. Tor sa alltid fra hva han mente, spesielt
om fotballens A-lag og pengebruken. Nå styrte
han 95 betalende medlemmer, 60 over 17 år i en
gruppe som hadde hatt Tove Hansen som ble nr.
11 i senior-NM, samme plassering som Bjørn
Samuelsen noen år tidligere. Tove ble også nr. 13
i langdistanse-NM. I Hovedløpet som er et NM for
yngre, ble Kine Bøhlerengen nr. 11 (D15) og Sissel
Nybro nr. 24 (D14). I KM ble det sølv og bronse på
de to. O-løperne reiste land og strand (og utland)
for å drive sin idrett. Nå var det Smålandskalven og
Tiomila (Sverige), Jukola (Finland), Tjekkoslovakia
og Jydske 3-dagers (Danmark). På Jylland ble
Vidar Strand nr.7 i herreklassen.
Landslaget
1988: Tove Hansen hadde gjennomført en sterk
sesong. Etter et testløp ble belønningen at hun
klubbens første kvinnelige landslagsløper i
orientering. Resultatet ble en 27. plass i World Cup
i Skottland og en 25. plass i World Cup i Finland.
Det ble også seks treningssamlinger i forbundsregi.
Tove var nå i forbundets talentgruppe. Det gjorde
ikke sesongen mindre hyggelig at hun vant sitt
første senior-KM.
Færre
1988: Skigruppa med en snøfattig vinter var
bekymret for at færre stilte opp i karusellrenn. Nå
var det 144 deltagere. 65 var med i alle renn, færre
enn tidligere. Det var imidlertid barneskirenn og
barneskiskole med 40 deltagere under ledelse av
Arne Folkedal. Rent sportslig manglet DFI de store
enerne. Boye Bøhlerengen og Petter Brandtzæg
kom til junior-NM, Karina Leangen, Marianne
Mathisen, Anna Helen Bakka, Kine Bøhlerengen,
Lars Jørgen Ommundsen og Thomas Mathisen
utgjorde imidlertid tidenes største DFI-tropp til
Hovedlandsrennet.
Hopperne
1988: DFI hadde fire aktive hoppere, Glenn Andre
Wiik (15), Øystein Degerud ((13), Lars Johansen
(11) og Martin Blandhoel (9). I en snøfattig vinter
gikk det helt til februar før kretsen fikk avviklet sitt
første renn.
Hoppgruppa hadde startet rehabilitering av
Holterkollen. Bakken hadde stått ubrukt i 10 år, den
skulle gjøres moderne med et K-punkt på 33 meter.
Det skulle også lages en mindre bakke på kulen.
Hoppentusiast Kjell T. Byman, en hoppekspert og
entusiast, sa klart i fra at klubben måtte ha en bakke
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å tilby om DFI skulle få et hoppmiljø. Noen ny
bakke kom det aldri.

praktiske arbeidsomme mannfolk som gjorde
jobben sin.

Ynglet
1988: Marianne Erevik hadde deltatt i VM i turn i
Rotterdam i 1987, bak ynglet det av talenter med
gode plasseringer i store og små stevner. Det var
Marit Roxrud, Camilla Fornes og mange andre med
dem. Marit vant i Ålesund, kom på juniorlandslaget
og ble nr. 2 i KM og nr. 7 i NM, Camilla Fornes
fulgte opp, blant annet ved å bli nr. 4 i KM. I en
landskonkurranse for aspiranter ble DFI nr.18 av
24 lag. Turnerne trente i aulaen på Seiersten pluss
noen timer i Frognhallen og på Sogsti skole. Langt
fra optimalt.

IGF
1989: Idrettens Grunnskole (IGF) ble startet, den
ble en kjempesuksess fra starten. Liv Øinæs
Andersen ,Harald Skoglund, Bjørg Owesen-Lein,
Selma Stranger , Jan Owesen-Lein og Lise Rønbeck
ble oppnevnt av klubben som utvalg for IGF. Åtte
år senere kunne 200 barn vise seg frem på en
oppvisning i Frognhallen. Det første året var det 110
deltagere på IGF.

To til jr.-NM
1989: Karina Leangen og Even Johannesen
kvalifiserte seg til jr.-NM i langrenn på Dombås.
DFI Sport AS
Ingen plasseringer helt ut i toppen, men gode
1989: 8. november 1989 sendte Martin Burkhalter i prestasjoner. Helene Røsok og Ole Bjørkmann
Norges Idrettsforbund et brev til DFI der man bifalt kvalifiserte seg til Hovedlandsrennet (NM for
en omfattende organisasjonsplan fra styret. Også
yngre).
Aftenposten kastet seg over planen som de mente
Løypa bedre
var noe nytt i norsk idrett. DFI ble et forsøkslag i det 1989: Lysløypa ble utbedret, prislappen var 15 000
såkalte ILIS-prosjektet 1990-1993 som åpnet for
kroner og mye dugnad måtte til for å gjøre løypa til
prosjekter og en organisasjon annerledes enn de
den beste i hele Follo. Det hadde vært en elendig
tradisjonelle. Den nye organisasjonen betød blant
snøvinter i Frogn, enkelte av løperne hadde vært
annet noe som het DFI Sport AS med en daglig
nødt til å kjøre 13 000 kilometer for å trene og
leder og med hovedstyret som generalforsamling.
konkurrere. Løpere på 10 år måtte kjøre 500 km
DFI-kontoret startet opp 1. desember 1989.
for å delta i KM. Skigruppa var den største i Follo
DFI-kontoret ble i 1989 utvidet med to personer,
Skikrets med 60-70 aktive løpere. På minussiden
en kontormedarbeider og et menneske på
var det at så godt som alle planlagte renn og
sysselsettingstiltak. En av dagens medarbeidere på arrangementer i Frogn gikk fløyten.
kontoret har vært der siden den gang, hun kunne
fortelle at det bare var en eneste perm i hylla da hun Volleyball
1980: I 1986 hadde årsmøtet tatt opp volleyball på
kom til sin første arbeidsdag.
programmet som egen gruppe. Med litt startvansker
I årsberetningen for 1989 finnes det en
kom Terje Hagen og resten av gjengen i gang og
organisasjonsplan og en liste over utvalg som er
to lag, et for damer og et for herrer ble påmeldt i 7.
helt enestående i norsk idrett, klubbens størrelse
divisjon i 1988. Damelaget var ikke snauere enn at
tatt i betraktning. Klubben hadde overtatt driften
de bare tapte en kamp høsten 1987, og var i 1987 et
av Frognhallen. Klubben var også opptatt av at
6. divisjonslag. Nå var gruppen i god rute.
det skulle være attraktivt å være tillitsvalgt i DFI.
Klubben var prosjektorganisert. Ledelse sto sentralt, Fotballskole
og driften skulle bli mer profesjonell.
1989: Det var 126 deltagere på sommerens
Kort sagt: På papiret så alt ut som en drøm – det
fotballskoler, derav 21 jenter, deltok. Kjell
gjensto å fylle planen med virkelighet.
Bergmann, Kjetil Elvebakken og Frank Johnsrud
ledet det hele. Andre instruktører var Nina Breistein,
Regnskapet for 1989 viste at DFI ikke hadde
Trond Halvorsen, Christian Jensen og Thomas
like gode økonomiske ressurser som de
Albertsen. Alle fikk diplomer, de som klarte kravene
organisasjonsmessige. Underskuddet i det som lå til ferdighetsmerke fikk disse ved avslutningen.
utenfor gruppene lå på 95 000 kroner. Av et budsjett
2.27.14
på 188 000 hadde styret brukt 72 000 til møter og
1989: John Martin Andresen ble nr. 8 i maratonrepresentasjon. Tallene viste også at likviditeten var
NM, arrangert i kombinasjon med Drammen
på snaue 120 000 kroner, at laget hadde kortsiktig
Maraton. Det var 1987 og tallet var 2.27.14. Det
og langsiktig gjeld på 570 000 kroner i et regnskap
var tiden 25-åringen oppnår i det samme løpet,
der aksjer i DFI Sport AS og Høiås-anlegget sto
det raskeste noe medlem av DFI noen gang har
oppført som verdier for 700 000 kroner. Alle
gjort. John Martin fikk klubbens treningsstipend på
varsellamper om klubbens økonomi lyste rødt.
5000 kroner, Maratondebuten skjedde i Drammen
J12 vant
Maraton som tenåring i 1979, tiden var 3,10.
1989: DFI J12 1.lag var både gode og heldige i
DFI på lufta
Oppegård Idrettslags åpningscup i Sofiemyrhallen.
1989: I 1989 ble det inngått et samarbeid mellom
Laget vant klassen etter å ha slått Fredensborg/
DFI og daværende Radio Drøbak med
Ski 4-1 i finalen. De andre lagene som ble slått var
sportssendinger hver fredag fra kl. 19 til kl. 19.30.
Kolbotn, Oppegård og Ammerud.
Første sending var 1. september. Stein Halck var
Høiås
kontaktpersonen, og programleder i DFI.
1989: DFI var opptatt av Høiås. Fotballgruppa
Blomstermila
hadde inngått et samarbeid med DFI om en
1990: Blomstermila ble arrangert for første gang.
driftsavtale. I driftsstyret satt Trond Brynhildsen
Et løp som gikk gjennom gatene i Drøbak.
(fotballgruppa), Kjell Glenne (fotballgruppa) og
Oppslutningen var størst de første årene, blant
Dagfinn Bredal (arbeidsutvalget i DFI). Alle tre
annet ble det i 1992 satt ny deltagerrekord med
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765 løpere. Arrangementet avløste Drøbak Mini
Maraton.
Da Blomstermila startet opp i 1990 hadde man
forhåpninger om et løp på rundt 1000 deltagere i
et for klubben lite og ukomplisert arrangement. I
1990 var det 727 som startet, viser vår opptelling.
321 løp 5 km, en kvinne fra Drøbak på 86 år var
den eldste.

sa hun i et intervju med Amta etter mesterskapet.
Turneventyret var ikke over, det ble tur til det
gamle Sovjet og semifinale i lag-EM. Der møtte
Marit og Norge mange av de store turnasjonene.
Sovjet, Nederland, Ungarn, Bulgaria og Finland var
motstandere. Laget ble slått av Sovjet og Bulgaria.
I 1990 debuterte Marit på seniorlandslaget
og gjorde det strålende med sammenlagtpoengsummen 71,45. Marit ble nr. 4 av de norske i
Semifinale
et stort internasjonalt stevne. –Jeg trener fire timer
1990: DFI-jenter til semifinale i B-sluttspillet
seks ganger i uken, fortalte Marit. Trener var Mona
Gothia Cup. Trener var Harald Skoglund.
Brath. Hun brakk ankelen som 13-åring og ble
Norway Cup
trener fremfor utøver. – Streng men tålmodig, sa
1990: DFI var puljevinner i en av gutteklassene og Marit om Mona.
gikk videre til A-sluttspillet der de ble slått ut i
Høsten 1991 gjorde hun en fenomenal
1/16-finalen. Keeper Thomas Albertsen ble tatt ut
sammenlagtkonkurranse med poengsummen
på kretslaget.
37,625 i en landskamp mot Sverige før avreisen til
VM i USA. I VM var hun blant på Norges lag som
Unger nr. 2
1990: Det var o-festival og Clas H. Unger ble nr. 2 i ble nr. 25.
H21 elite. Kine Bøhlerengen ble nr. 19 i jr.-NM,
Fotballpause
men vant nattorientering i et løp på Konnerud og
1990: Damefotballen i DFI har hatt pause, nå tok
var klar for NM. Kine gikk etter hvert fra DFI til
man fatt på nytt, denne gang i 5. divisjon med Svein
Bækkelaget for å bli en bedre o-løper. Der fikk hun Leknes som trener. Noen av jentene var tidligere
dobbelt verdensmester Egil Johansen trener.
aktive, andre hadde ikke spilt. Svein blåste i
Kine var en allsidig utøver, det samme året ble hun løpetreningen og lot jentene spille ball på treningen.
nr. 2 i skiskyting på Lygna etter tre bom på stående. Målsettingen var å ha det gøy, 0-18 i serieåpningen

Kjapt løp
1991: Lene Johannesen som senere gikk ut av DFI
løp 400 meter på 59,65, like over NM-kravet. Noen
av de unge og lovende har gått til den relativt nye
Follo Friidrettsklubb. Blant annet Runar Magnussen
og Magne Mølster.
6 av 20
1991: A-lagsstallen til DFI var på 20 mann, Jens
Martin Støten var trener. Av de 20 som var plukket
ut var det seks flasket opp i klubben. Av de seks
var det bare Ståle Slettebø (28) som kunne kalles
å ha fast plass. Knut Røssevold (32) var tilbake i
DFI fra Kråkstad, Knut hadde foran denne sesongen
125 kamper gjennom åtte sesonger for DFI, spilte i
«utlendighet» for blant annet Knut Frigg, Hamkam
og Moss i tillegg til moderklubben. Knut var også
trener i Nesodden og Kråkstad.
Slått ut…
1990: DFI ble slått 2-1 i 2. runde i cupen av
Vålerengen. Nok et cupeventyr var over. I 1985 ble
de slått ut i kvalikk, i 1986 av Faaberg i 2. runde,
i 1987 av Kjelsås i 3. runde, i 1988 av Moss FK i
4. runde og i 1989 av Sprint/Jeløy i 2. runde. Av
en eller annen grunn var det sjelden den samme
motivasjon i laget i cupkamper som i serien.

Sponsing
1991: -Uansett hvor du snur og vender deg er det
Ullerud
reklame, men det er helt nødvendig skriver Amta1990: DFI hadde fått disposisjonsrett over
journalisten Lars Richard Bache i «Fotballrevyen»,
Ullerudjordet fire dager i uken, det skulle også være utgitt av DFI. Han hadde intervjuet Lasse Lauritzen.
treningsfelt for skolene og andre grupper het det i et Lokal suksessrik forretningsmann som ville ha IDEkommunestyrevedtaket fra 1988.
merket på drakta. Lasse betalte 35 000 til klubben
2,29,07
for å støtte klubben og lokalsamfunnet.
1990: John Martin Andresen, medlem av både
Dag best
Nye folk
Drøbak Maratonklubb/DFI løp maratondistansen
1990: Jens Martin Støten har tok over som trener på 2,29,07 og tok en meget sterk femteplass i NM. 1991: Keeper Dag Haugen kåres til årets spiller av
supporterklubben i DFI, en svært aktiv og hørbar
for A-laget i fotball, Stein Amundsen og Bent
«Maratonmannen» Thorleif Lund fra DFI vant NM supporterklubb.
Skammelsrud var ikke lenger i klubben, det var
i klassen over 55 år i 1989 og ble nr. 5 i 1990.
derimot Anders og Thomas Michelsen samt keeper Historien om Thorleifs NM-gull i 1989 var litt
Cupgull
Glenn Arne Hansen.
spesiell. Han kom i mål som annenmann, men det 1991: Lillepikene i fotball vant Rælingen Cup. På
ble oppdaget at vinneren hadde jukset. Thorleif fikk laget er May Britt Jacobsen, Synne Ekrem, Vibeke
Halvmaraton
Haugen, Stine Øyan, Tonje Hellerud, Therese Albom
gullet etter sitt sterke løp på 2,44,55.
1990: Friidretten kunne by på et fremragende
Christiansen, Lene Johansen, Anne C. Isaksen,
resultat, Lars Olsen ble nr. 3 i Oslo Maraton,
Mistillit
Wenche Furru, Heidi Hellesvik og Carina Stokker
drøye minuttet etter vinneren i sitt løp som var
1991: DFI hadde på 1980-tallet etablert et Drøbak Knutsen med Thorbjørn Ekrem som trener.
halvmaraton.
Sport AS som skulle utrette store ting. Den sittende
leder i klubben fikk mistillit av sentrale tillitsmenn Kostbart
Bytter
1991: DFI-anlegget på Høiås skapte problemer for
etter at det viste seg at selskapet stort sett er et
1990: I 1990 gikk Cato Grønnern til Brann for 40
klubben. Byggingen av lys- og garderobeanlegget
luftslott. Status viste at det bare var 1170 kroner i
000 kroner. Han skulle studere i Bergen. Til DFI
ble langt dyrere enn tidligere antatt. Klubben hadde
kassa og ikke stort annet.
kom Finn Larsen fra Lillestrøm, det hadde blitt for
rett og slett ikke råd til å finansiere alt. Foreløpig
Klubbens
leder
de
siste
årene
ga
uttrykk
for
at
mange kamper på reservebenken.
eide DFI anlegget, men tenkte å selge til kommunen
han manglet motivasjon til å fortsette. Dagfinn
Stian-double
– om det var mulig.
Bredal overtok styringen av Drøbak Sport AS,
1990: Stian Hulbach vant single og double i en
og Liv Øinæs Andersen overtok som leder midt
Sov godt
ABC-turnering i badminton der 30 spillere deltok. I
på sommeren. Etter mer enn 73 år fikk klubben
1991: Nå sover jeg i hvert fall godt, det gjorde jeg
double hadde han med seg Thomas Hansen.
sin første kvinnelige leder, men under svært
ikke i sommer, da ante jeg ikke hva fremtiden ville
Nedrykk
dramatiske omstendigheter. Liv gikk sammen med bringe, sa Liv Øinæs Andersen i et intervju i Amta
1990: Håndballdamene i DFI måtte ned i 5.
en del andre kjente tillitsmenn til en ryddejobb. I
10. desember 1991. Midt på sommeren hadde hun
divisjon etter 15-17 mot topplaget Ekeberg. Pia
etterkant klages det på at det gamle styret har hatt
overtatt som leder av klubben. Utover høsten viste
Sandsmark ble toppscorer med fem mål. I mai fikk for mange seminarer og spist for høye smørbrød.
det seg at DFI hadde 400 000 kroner på ulike konti
de en forsinket julepresang. De rykket allikevel ikke Den påstanden har vi ikke sjekket, men faktum
i banken. Banken satt på pengene som sikkerhet for
ned da et av lagene i 4. divisjon trakk seg.
var i hvert fall at det var brukt dyr konsulenthjelp
gjeld. En nedbetalingsavtale ble inngått. Det var en
i forbindelse med omorganiseringen av klubben
nedbetalingsavtale der en rekke privatpersoner tok
Turngull!
som hadde gravd seg dypere og dypere ned i
på seg et ansvar.
1990: Marit Roxrud deltok i nordisk mesterskap.
«gjeldsgjørma». Enkeltpersoner måtte gå inn
En måned tidligere var det klart at økonomiansvarlig
Det utrolige: Hun ble nordisk mester da Norge
med garantier for å unngå at DFI ikke havnet i
i klubben ikke hadde klart å gi styret den hele
vant lagkampen, det ble sølv- og bronse i
oversikten over hvordan det sto til. Nå kom det frem
apparatfinalene. – Det største jeg har vært med på, Skifteretten.
Feiret
1990: A-laget i fotball kunne feire det blir opprykk
på høsten etter 4-0 over Fram/Larvik. Det ble sagt
at Kent Bergersen herjet så fælt med Fram-backen
at han var svimmel i flere timer etter kampen. DFI
fikk 58 poeng, Fram 57. DFI scorer 73 mål og ble av
fotballeksperter betegnet som det morsomste laget i
de øvre divisjoner.

mot Nesodden var det ingen som tok så tungt.
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at DFI hadde et underskudd på 899 000 inklusiv
DFI Sport AS. Det skulle bli verre. En del av dette
var knyttet til driften av A-laget i fotball. Klubben
var avhengig av en avtale med kemneren og en
avtale med kommunen om drift og vedlikehold av
Frognhallen. Etter hvert ble det klart at den totale
gjelden til banken var på mer enn 1,2 million
kroner. Klubben var i realiteten konkurs, avtaler med
kemner, banken og kommunen ble redningen.
En trøst i all elendigheten var det at Frogn
kommunestyre i juni vedtok å anlegge parkeringsplasser ved den nye treningsfeltet på Ullerudjordet.
Samles
1991: Fotballgruppa ble samlet i en gruppe fra
1992, ingen deling mellom junior og senior. Bjørn
Rønbeck hadde overtatt som leder av fotballgruppa,
han fikk ikke med seg et eneste styremedlem.
Håndballuke
1992: Håndballgruppa arrangerte «håndballuke»
med ungdommer fra hele Follo. Arrangementet var
i Frognhallen. Og hvilke instruktører: Marit Breivik,
Sigurd Lande, Vibeke Lande og klubbens egen Per
Wollbraaten.
Lite snø
1990-1992: De siste årene hadde skigruppa vært
plaget av elendige snøforhold. Det til tross maktet
gruppa og ta hjem en rekke KM-titler og løpere med
deltagelse i Coca-Cola Cup og en rekke sentrale
større renn. Sentrale aktive var Karina Leangen,
Caroline Mjøen, Lars Olsen og Ole Bjørkmann. Ole
fikk O. B. Hansens gavepremie i 1990. Ekstra stas
var det at den ble overrakt av Hans Petter Glenne.
Mari Mjøen dukket også opp i denne perioden.
En annen lovende løper, Marianne Mathisen
måtte legge opp i 1990 på grunn av kulde og
anstrengelsesastma. Hoppsporten var i realiteten
historie.
Nok en gang har Hans Petter Glenne hentet medaljer i
veteran-VM, i 1990 ble det sølv og bronse.
Knallåpning
1991: Caroline Mjøen (15) åpnet skisesongen
meget sterkt ved å vinne et skøyterenn, lillesøster
Mari ble nr. 2 i sin klasse. I KM blir Caroline nr. 5,
Lars Olsen nr. 6 og Ole Bjørkmann nr. 7 i klassisk,
Caroline tok en sølv i fristil, det samme gjorde Ole
Bjørkmann. Han vant også det tradisjonelle Fordrennet på Kolbotn, og fikk lov til å delta i juniorNM selv om han var et år for ung. Og hvem vant
mesterskapet der Ole deltok? Jo, en ung mann ved
navn Ole Einar Bjørndalen, Ole Bjørkmann ble nr.
28 i klassisk og nr. 30 i fristil.
Siste året
1991: Dette var det det siste året hele der DFI
hadde egen o-gruppe som med de eldste på
resultatlisten. Sommeren etter ble det Måren OK.
Nok en gang leverte gruppa glimrende resultater i
store og små løp. Solveig Folkedal, Aud Lykkjen og
Unni Bøhlerengen vant KM for Stor-Oslo,
DFI vant lagmesterskapet for Follo, Vidar Strand
(H21) ble nr. 2 i KM i nattorientering og nr. 8 i NM i
nattorientering der han slo folk som Øivind Thon po
Sigurd Dæhli, folk i verdenseliten.
2. runde
1991: Håndballdamene i DFI hadde ofte hatt så
hard motstand i 1. runde i NM. Med Per
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Nedlagt
1992: -Det er med vemod vi registrerer at friidrettsog volleyballgruppen ikke klarer å samle nok
aktive til å opprettholde sin aktivitet og har bestemt
seg for å legge aktiviteten på hylla, skrev DFI i
Nedlagt
årsberetningen fra 1992. Terje Hagen kunne fortelle
1993: Friidrettsgruppa i DFI ble nedlagt, men et
interimstyre skulle opprettholde noe aktivitet. Etter om volleyballspillere som hadde gått til andre
Follo-klubber. Gruppa foreløpig bare er lagt på
hvert ble det et fellesskap mellom skigruppa og
friidrett. Det var mange av de samme løperne som «is». Friidretten, noe av det opprettelsen av klubben
deltok både vinter og sommer, kast hadde aldri hatt var bygd på, la ned etter 74 år. Friidretten hadde
i 1992 klart å avvikle en terrengkarusell med 120
noen sentral posisjon i klubbens historie og var
ingen utfordring å løse. En av løperne i DFI, Thorleif deltagere, Blomstermila (ca. 800 deltagere) og
Blomsterløpet, men bare fem aktive var igjen, blant
Lund, ble i 1991 nr. 2 i maraton-NM i klassen
dem var maratonløperen Thorleif Lund (klasse
55-59 år, og nr. 2 i Drammen Maraton, mange
55-59 år) som vant NM i terrengløp, halvmaraton,
av de lokale løperne hadde valgt å gå til Drøbak
5000 meter, 10 000 meter, 3000 meter, Ski-mila og
Maratonklubb, en klubb med et godt miljø for de
Oslo halvmaraton.
som ønsket å løpe langt.
I 1993 fikk man etablert nye styrer for å få i gang
Sverre ut
begge gruppene. Resultatet var at friidretten under
1992: Sverre Huseby, klubbens fargerike
ledelse av Harald Johannesen maktet å stille old
angrepsspiller født og oppvokst i kommunen, fikk boys-lag i Holmenkollstafetten. Det var vår- og
et godt tilbud og gikk til sørlandsklubben Start i
høstkarusell og deltagelse i Manpowerstafetten,
januar. Det var også andre forandringer. Christian
Frogn-mesterskap i terrengløp og friidrettens folk
Skjellbred gikk til Skeid og Knut Røssevold la opp var med i arrangementet av Blomstermila.
for godt. Vinteren 1992 fikk fotballgruppa 75 000
Det hører med til historien at i 1993, da
kroner for Henning Grønnern som hadde gått til
friidrettsgruppa skulle vært nedlagt, vant veteranen
Moss. Etter sesongen kom han tilbake til DFI.
Thorleif Lund tre sølv i nordisk mesterskap (55-59
år). På distansene 1500, 5000 og 10 000 meter.
Mari M.
1992: Langrennssesongen startet tradisjonen tro
Mange nr. 3
utenfor Follo. Mari Mjøen (12) gikk meget sterke løp, 1992: Ingen fra DFI ble klassevinnere i
Blant annet vant hun et stort landsrenn i Lommedalen Blomstermila, flere kaprer tredjeplasser, blant annet
der storesøster Caroline ble nr. 16. 17-åringene
Lars Olsen, Clas Unger og Oskar Kvåle. Siv-Katrin
Ole Bjørkmann (nr. 8) og Lars Olsen (nr. 11) gikk
Ramskjell ble nr. 6 i kvinnenes 5 kilometer.
uttagningsløp til NM for junior. I NM ble Lars nr. 32
og Ole nr. 58 som sine beste plasseringer. Vinneren Betalt
het Tor Arne Hetland, senere verdensmester i sprint 1992: Bjørn Rønbeck i fotballgruppa sendte et brev
til ordfører Bjørn Loge og kulturstyret i Frogn
og samtidig en god 5-milsløper. Opp til Tor Arne
kommune. Han ba om kommunalt betalt trener.
var det rundt tre minutter. Caroline Mjøen (16)
gikk 5 km i det samme NM og ble nr. 47. Og været? Bjørns tanke var at kommunen betalte for en fast
kommunalt ansatt trener i junioravdelingen. Noen
Jo,skigruppa skrapet sammen snø til en karusell.
umiddelbar respons på det kom det ikke.
Carloine Mjøen var den av de tre DFI-løperne som
ligger nærmest norgestoppen, blant annet med en 10. Kommunepolitikerne fikk mange utspill fra DFI å
plass i et Norges Cup, bare 30 sekunder bak pallen. forholde seg til. I slutten av november kom det et
brev til kommunen der DFI ba om at de overtok
I det samme rennet i Trondheim ble Lars nr. 33 og
klubbens restgjeld på 513 000 kroner på HøiåsOle nr. 51.
anlegget. Det utspillet var det en smule realisme i. I
Gull, gull…
ettertid kan daværende tillitsmenn fortelle oss at en
1992: Så var det Hans Petter Glenne. En gull og tre slik overtagelse på det nærmeste var en forutsetning
sølv fra VM som gikk i Alaska. Det manglet snø i
for at klubben skulle klare å leve videre.
Frogn og Hans Petter hadde trent i Sørkedalen. Før
Storseire
turen til Alaska hadde han vunnet både klassisk
og fristil i NM for veteraner. Men fristil, nei det var 1992: Pikefotballen blomstret i DFI. Pikelaget med
strengt tatt ikke noe for veteranen, men utviklingen Tom Hansen som trener vant 22-0 over Ekholt og
3-0 over Sprint/Jeløy. Cathrine og Michelle Wright
gikk sin gang.
var blant de dominerende spillerne.
Midt på
Bredden
1992: Håndballens seniorer levde et anonymt liv i
media. Begge var midt på treet i 4. divisjon. Nyheten 1992: En handlingsplan og et strategisk dokument
kan lett bli ord, det ønsket ikke hovedstyret at
var at Rolf Andersen ga seg etter sesongslutt.
92-planen skulle være. Den slo ettertrykkelig fast at
Blomsterløp
det i hovedsak skulle satses på bredde, spesielt for
1992: Blomstermila ble arrangert i samarbeid
ungdomsgruppen fra 14 til 17 år. Planen slo fast at
mellom friidretten i DFI og Drøbak Maratonklubb, i skulle det satses på toppidrett, var forutsetningene
forkant ble Blomsterløpet for alle skoleelevene fra 4. at det ikke skulle gå utover bredden. Det ble også
til 6. klasse i Frogn arrangert.
gitt signaler om at satsing på toppidrett, kunne skje
et samarbeid med andre klubber i Frogn og Follo.
God drift
1992: Drift av DFI-kontoret ble vurdert nedlagt i
KM-kvalikk
1991, men opprettholdt. Ann Helen Ådahl var
1992: I håndballgruppa var det P14 og spillet om
kontormedarbeider og Knut Rudshaug vaktmester. kvalifisering til kretsmesterskapet noe som lyste
Wollbraaten som trener ble det 13-12 over Eidsberg
i 1.runde, men det stoppet i 2. runde mot Halden
etter 18-21 på bortebane mot Halden. Lene
Simonsen scoret syv mål.
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opp. G14 var også et lag med kvalitet, ett poeng
fra toppen. På den administrative siden gjorde DFI
det godt i kretsen. Jan Tollaksen hadde ansvaret
for kretslagene i Akershus håndballkrets. Den
fremtidige målsetting var 4. divisjon for egne lag
rekruttert fra egen spillerstall, samt et lag på hvert
alderstrinn frem til G18 og P18.
I Dronninglund Cup vant et guttelag fra DFI
B-finalen ved å slå Sønderaa 12-10.
I 1994 var DFI tilbake med damelag i håndball, et
ungt lag som skulle bygges opp. Trener var Per
Wollbraaten. Laget må starte i 6. divisjon og slo
NLHI 23-13 i sitt come-back i serien.

rekke arrangementer fra o-løp 16. juni til to
jubileumsfester på Folkvang i oktober. Alle
gruppene arrangerte sitt eget jubileumsarrangement
i en eller annen form.
Det var aktivitetsuke, rulleskirenn, blomsterløp,
håndballcup og fotballskole med 150 barn på
Ullerudjordet. Hele jordet ser ut som et eneste stort
klasserom i bevegelse.
De yngste hadde sin fest i Frognhallen med pizza
og brus.

RS inn
1992: Rytmisk sportsgymnastikk (RS) hadde
kommet inn i turngruppa hvor det nå var færre
turnere enn tidligere. Marianne Erevik og Marit
Roxrud hadde ikke fått et godt nok treningstilbud til
å fortsette som konkurranseturnere. Det var slutt.
Marianne Sakariassen hadde tatt KM-gull i 1991 i
den nye grenen RS der klubben hadde en hel tropp
med i finalen, i 1992 ble det sølv på Lise Frøyseth.

imidlertid fungerte veldig bra, var DFI-kontoret
med kontormedarbeider Ann Helen Ådahl. Hun
gjorde en stor jobb for gruppene, sto for utleie av
Frognhallen og sørget for at det ble bestilt varer
til driften av kafeteriaen. På vinteren ble drevet på
dugnad, fotballgruppa drev den på sommerstid for å
nedbetale gjeld til hovedstyret.
Noe av det som vokste sterkest i jubileumsåret var
Idrettens Grunnskole (IGF) og treningspartiene for
de eldre trimpartiene. En av instruktørene, Anne
Kari Wold ble utnevnt til en av 15 «friskuser» i
Akershus.
Hallstyret fungerte også godt med Thorald
Klynderud som leder. Overskuddet av driften ble på
325 000 kroner.

Æres-Liv
1993: Liv Øinæs Andersen ble æresmedlem, ikke
særlig overraskende. Hun hadde tidligere vært
IGF fast
spiller og i en periode trener for damelaget i
1992: Idrettens Grunnskole (IGF) var etablert som håndball, totalt 14 år. Liv var trener for yngre
et fast tilbud. Økning i oppslutning økte formidabelt, håndballag, en forkjemper for barneidretten og
fra 100 på våren til 170 på høsten. Det var trening IGF, og leder av klubben da det måtte ryddes opp
i 14 uker på begge tidspunkt. Innetrening med
sommeren 1991.
og uten ball, turn, badminton, svømming og
Fungerte
orientering for barn mellom fem og 10 år. Det var
1993: Hovedstyret hadde store utfordringer i
lagt aldersbestemt progresjon i opplegget. En av
jubileumsåret, ikke minst med økonomien og
motorene i opplegget, Liv Ønæs Andersen.
økonomistyringen i fotballgruppen. Det som

14 bak
1992: To av de nye stjernene het Anders og
Thomas Michelsen fra Langhus.
Publikumsfavoritter. Thomas Dahl, Kjell Anders
Kristiansen og Finn Larsen var andre navn som var
relativt nye for publikum. DFI slo Strømmen 2-0 i
kvalifisering til den ypperste eliten i norsk fotball
etter scoringer av Anders og Thomas Michelsen.
Mer enn 2000 tilskuere var på Seiersten.
Noen hundre tok turen til Hamar 25. oktober der
klubben bare var få minutter unna norgestoppen.
Da kom baklengsmålet som Hamkam scoret
«hemmat». DFI hadde på toppen av det hele ledet
kampen. Hamkam ble for alltid (?) det som stoppet
DFI-eventyret mot toppen i norsk fotball. En av
dem som dirigerte hjemmelaget frem til gevinst var
en herre ved navn Ståle Solbakken. Spillere forlot
DFI. Keeper Dag Haugen gikk til Skeid, Michelsenbrødrene til Lyn mens Henning Grønnern og Glenn
Arne Hansen kom «hjem» fra Moss og Ski. John
Hulbach, den store forsvarsklippen ga klubben
beskjed om at nå er det nok, jobben krevde at det
ikke kan bli mere fotball på dette nivået. Jens Martin
Støten ga seg som trener.

Pris til Jørn
1993: Dommerne er viktig for et idrettslag, og
svært ofte er det helt avgjørende å stille med nok
dommere for at en særidrett skal kunne fungere på
kretsnivå. Den første dommer som fikk en betydelig
påskjønnelse i DFI var Jørn Smedsrud. Han var
blant annet sentral i Norway Cup i mange tiår. I
1993 fikk han Else og Helge Askautruds gavepremie
som den første dommer i klubbens historie.
75 poster
1993: O-gruppa var blitt en del av Måren OK, men
75 poster var utlagt som turorientering og det ble
jobbet med rekruttering. O-dagene i IGF kunne
Samle mellom 25-30, men for unge til å være
aktuelle å rekruttere til andre kurs. Utfordringen
var rekruttering i et år der gruppa var lite opptatt av
det som ellers skjedde i DFI, noe som blant annet
skyldtes økonomien i DFI og debatten rundt den.
Seniorene løp nå for Måren OK, men det skulle bare
mangle om vi ikke tok med at Unni Bøhlerengen
ble verdensmester for veteraner. Selv i 2018, 26
år etter at Måren OK ble stiftet, løp Unni og Inger
Halck VM i København.

Golfbanen
1993: Fjoråret hadde bydd på utfordringer mellom
skigruppa og hovedstyret. Sistnevnte hadde forsynt
seg av renteinntektene til skigruppa. Nå ble de
ført tilbake og forholdet var bra. Gruppa var med
på å skrinlegge det ambisiøse og kostbare «Follo
langrennsarena» til et sted mellom 10 og 20
millioner. Derimot signalerte gruppa med 30 aktive at
golfbanen var et sted for fremtidens trening og renn.
Caroline Mjøen, fremdeles på skigymnas, vant gull i
fristil og sølv i klassisk i KM. Mesterskapsgull ble det
Nedreberg
også på Mari Mjøen og Cecilie Berg-Hansen. Den
1993: Bjørn Nedreberg var i sin aktive karriere en siste skulle bli seriemester i fotball for Kolbotn og
god badmintonspiller i DFI. Nå var han trener for de trener for flere lag i Toppserien for kvinner. Cecilie ble
yngre. Inger Rødseth og Ragnhild Haga hentet hjem nr. 16 som sin beste plassering i Hovedlandsrennet
gode plasseringer i stevner på Østlandet. Kristoffer i 1993. I junior-NM ble Caroline Mjøen nr. 14
Rødseth. Fredrik Schuller og Jon Stranger (double) og nr. 19 i fristil og klassisk og plasserte seg to
gjorde det samme for gutta. Etter mange år var det ganger blant de 30 beste i Norges Cup. Hun var den
også nytt danskebesøk i Drøbak, DFI slo Egmont
første skiløper i DFI som på 10 år som fikk Else og
Magasiner 13-12.
Helge Askautruds gavepremie for sine sportslige
Kristoffer Rødseth ble den første kretsmester fra DFI prestasjoner. Mari Mjøen fikk O.B. Hansens
da han vant single i U12.
gavepremien for sin 93-sesong.

Nedbetalte
1993: Håndballgruppen gikk inn i jubileumsåret
med mye gjeld, den største oppgaven for Trond
Søhagen og hans gruppestyre var å få denne
redusert. Det klarte de veldig bra, 117 000 kroner
gikk til gamle kreditorer, 48 000 sto igjen. Nesten
halvparten av dette, 20 000 kroner, var til Liv Øinæs
Mjøen x 2
Andersen, resten til en del trenere.
1992: På tampen av året gjorde Mari og Caroline
Sportslig sett var det ikke all verden, P16 som det
Mjøen det godt i skisporet. Mari (13) ble nr. 4 i
var store forhåpninger til, ble slått ut i kvartfinalen
Bjerkesprinten, Caroline som gikk på skigymnas
i KM. Herrelaget derimot spilte i 3. divisjon, Lars
ble nr. 2 i et renn på Gol og nr. 10 i Bjerke-sprinten. Abelsen ble sesongens toppscorer med 70 mål.
Noen dager etter fulgte hun opp med å bli nr.3 i en Storsuksess
kvalifisering for Akershus til junior-NM.
1993: Med Idrettens Grunnskole (IGF) hadde DFI
DFI 75 år
1993: DFI var 75 år, leder Tore Johannessen og Liv
Øinæs Andersen hadde ansvaret for
«Idrettens Dag». 75 år ble markert med en

trenersiden. Stein Erik Halck var leder, Liv Ø.
Andersen/Sølvi Halck ledet et trenerforum, og
driften av IGF gikk litt i pluss.

etablert en kjempesuksess. På hvert semester som
det var to av, på 15 og 13 uker, var det mellom
100 og 150 barn i gang. Aktivitetene foregikk i
Frognhallen, Dal, Sogsti og på Heer med 14 på
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Helt slutt
1993: I fotballen skjedde det stadig nye ting. For
Kjell Anders Kristiansen var en forventet stor
karriere slutt. Han gikk fra DFI til Start, nå var det
bare å bestille flyttebil hjem. DFI kjøpte, Henning
Grønnern fikk prislappen 75 000 kroner fra Moss til
DFI, det samme som DFI fikk da han gikk.
Old girls
1993: I jubileumsåret løp de to DFI-veteranene
Ingeborg Fredriksen og Aasta Halck Blomstermila.
Ingeborg var 87 år. Dagen før hadde 500 barn løpt
Blomsterløpet.
Ståle ut
1993: Ståle Slettebø, utvilsomt den viktigste
spilleren i DFI gjennom alle tider (se egen sak),
forlot klubben. Ståle ønsket å spille i Tippeligaen på
sine «gamledager», i DFI var det samstemmighet
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om å ønske ham lykke til.
I fotballgruppa har man annet enn nye spillere
å tenke på. Kassa var bunnskrapt og det startes
en kronerulling ble redningen. Sentral i den var
Cato Grønnern, Jørgen Broch, Jon Erik Sand, Rolf
Glenne, Svein Erik Røed og Alf Pedersen.
Olle ut
1993: Olle Nordin, den svenske kjendistreneren,
forlot DFI til fordel for Lyn. Inn kom Per Anders
Sjøvold, suksesstrener i DFI fra 1985 til 1987, det
endte med kvalifisering til landets øverste divisjon.
For Sjøvold ble det to år med tredjeplasser, i 1995
var DFI tre poeng etter Moss og ett poeng etter
Sogndal. Det var nesten…
Året med Olle Nordin hadde gitt fjerdeplass på
tabellen med 41 poeng etter 22 seriekamper,
Sogndal vant med 47 poeng.
Ettergivelse
1994: Jørgen C. Broch overtok som fotballformann.
Denne dyktige forretningsmannen plukket folk med
bakgrunn fra næringslivet i ledelsen av gruppa. Da
fotballens regnskap for 1994 ble gjort opp, viste det
seg at Broch og hans styre hadde maktet det ingen
trodde var mulig, minus 175 000 kroner var snudd
til pluss.
Fotballgruppa ba hovedstyret om at 250 000 i gjeld
til skulle slettes. På årsmøte var det 30 for og 20
mot da spørsmålet ble tatt opp. De var spesielt
o-folkene som mente at fotballen måtte betale
skatten fra 1993 og 1994 på 232 000. Flertallet som
ønsket ettergivelse, mente at det sto om fotballens
liv i DFI.
Bokettersynet i DFI hadde gitt en regning på hele
415 000 kroner, 232 000 kroner i moms og 183
000 kroner i skatt. Hele klubben, noen grupper
unntatt, hadde i mange år vært preget av manglende
økonomistyring. Flere hadde en jobb å gjøre, men
ingen så stor som fotballen.
Brann Cup
1993: Småguttelaget i fotball vant Brann Cup.
Christian Mjøsund scoret to, Rune Hariz og
Christoffer Nergaard var målscorere da Arna/
Bjørnar ble slått i finalen.
Mari-gull
1994: Mari Mjøen vant fristil i langrenns-KM,
Cecilie Berg-Hansen som fremdeles var skiløper,
ble nr. 2 i sin klasse. Hun vant også klassisk der
Cecilie blir nr.3, Anne Line Norberg nr. 5 i J14 og
Caroline Mjøen nr. 8 i J18. I annen halvdel av KM
gikk det langt tregere, plasseringer som nr. 27 og
nr. 38 var ikke helt etter forventningene.
Et skifte skjer. Cecilie Berg-Hansen, som spilte
fotball på Kolbotns pikelag, ble tatt ut på J16landslaget i fotball Hun droppet det store Fordrennet i langrenn og signaliserte med dette at det
ble fotball, ikke ski i fremtiden.
I langrennskarusellen gikk det nærmere 200 løpere.
I klubbmesterskapet var det mange som stilter, men
ingen av vinnerne kom til å satse på langrenn, to av
dem ble senere kjent som fotballspillere, Henning
Eliassen og Anders Haslie.
OL-fest
1994: Det var OL-fest i Drøbak, det var
Fakkelstafetten og selvfølgelig den gamle
storløperen i friidrett Arne Veiteberg som løp
etappen ned mot Drøbak torg. Fremdeles lett i
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steget. OL-mesteren Trine Hattestad tente OLilden. Litt på yttersiden av det superlokale i DFI:
Martin Schanche måtte løpe to etapper, først i
hjemkommunen Tana så i den nye hjemkommunen
Frogn.
Ullerud 2
1994: Treningsfeltet Ullerud 2 var klart, Lars
Wittnes hadde æren av å score det første målet, han
spilte 7`er fotball for DFI.
I 1995 sto rådmann i Frogn bak et forslag om å
bevilge 180 000 kroner til DFI. Han ville bruke
penger til å heve standarden på banene på Seiersten
og Ullerud.
DFI overtok
1994: Kommunestyret vedtok at DFi fikk overta
drift og vedlikehold av idrettsanleggene i Frogn fra
1. januar 1995. Dagfinn Bredal (A) var pådriver,
politiker og idrettsleder. Bare SV stemte i mot.
På gli
1994: Noe av det siste som skjedde i 1994 var at
langrennsløperne går Åsenrennet på Romerike.
Mari og Caroline Mjøen ble nr. 2 og nr. 4, Anne
Line Norberg blir nr. 9 og broren Ole Henrik nr. 15.
Caroline hadde fått fart på skiene etter en variabel
fjorårssesong og var klar for junior-NM i 1995. Litt
senere på året blir hun nr. 9 i Norges Cup.
Mari Mjøen var i toppen som langrennsløper i
Akershus. Det ble dusinvis av nappetak mot Bettina
Grønnvoll Hansen som gikk i Oslo-kretsen.
Mari Mjøen hovet inn seire i renn rundt i Akershus,
blant annet tok hun to KM-gull der Anne Line
Norberg ble nr. 4 og nr. 6 i fristil og klassisk, I
Hovedlandsrennet ble hun nr. 5 og nr. 9 i de to
stilartene, året etter nr. 16 og nr. 18. Fort gikk det
også uten ski for Mari Mjøen, i 1995 vant hun
Sentrumssprinten med åtte sekunder. I 1995 ble det
Follo Skiklubb, klubben som talenter i distriktet gikk
til på den tid.
I DFI blir det også veteran-gull, Hans Petter Glenne
kom hjem fra NM med fire medaljer av beste valør.
21-52!
1995: Det var året da DFI-herrene sørget for et av
de største tap i klubbens historie. Bare syv av 11
spillere møter til kamp mot Høland, ingen hadde
draktene og laget måtte spille i T-skjorter. Resultatet
ble 21-52, i etterkant blir det forklart at det skal ha
vært misforståelser om dato og tidspunkt.
Det var en trøst at DFI ble avdelingsmestere i G14
etter 25-15 over Ski. Herrelaget berget plassen i 4.
divisjon etter 14-22 mot Trøgstad og 24-16 over
Tistedalen. Plassen var først reddet da Kolbotn
trakk laget. –Jeg er usikker på om dette laget bør
fortsette i 4. divisjon, sa trener Per Wollbraaten til
Amta. Resultatet ble at G18 og herrelaget ble slått
sammen.

Maraton. I 1995 ble det mer enn 25 000 kroner i
overskudd, det samme som i 1994.
Invest AS
1995: På årsmøtet i fotballgruppa overtok Svein
Jensen etter Jørgen C. Broch. Det ble en debatt
om Drøbak Invest AS som var opprettet med en
aksjekapital på 175 000 kroner. Meningen var at
selskapet skulle kjøpe og selge spillere. Gruppa
hadde 600 000 i langsiktig gjeld. Det var brytninger
på møtet der Jon Erik Sand gir seg etter 13 år
sammenhengende år med A-laget. –Det har vært
mye misunnelse fra junioravdelingen, var hans
avskjedsord. Bengt Eriksen ble ny A-lagstrener.
I februar kunne media melde om pengekrangel
i DFI-fotballen. Påstanden fra det nye styret var
at underskuddet i 1995 var på nærmere en halv
million kroner, representanter for det sittende styret
sa 130 000, A-lagsfotballen var på nytt inne i en
økonomisk krise.
På årsmøtet i DFI som da oppga å ha 1100
betalende medlemmer, sa leder av kontrollkomiteen,
Tor Kaurin, at nettogjelda i 1995 skal ha økt med
750 000 kroner, at den nå nærmer seg to millioner
uten at spiller salg er regnet inn. –Det er ingen
grunn til å glatte over situasjonen eller spare
enkeltpersoner, sa Kaurin.
På årsmøtet blie det lagt frem et regnskap som
viser at hovedstyret hadde et overskudd på 176 000
kroner, det var først og fremst fotballen som hadde
gjeldsproblemer.
I 13 år
1995: Det siste utspillet Jon Erik Sand håndterte
var et utspill fra den engelske klubben Bradford som
ville låne Glenn Arne Hansen på utlån. Penger til å
kjøpe hadde de ikke. Engelskmennene fikk nei.
1.divisjon
1996: Jørn Smedsrud, DFI-gutt, fikk dømme 1.
divisjon i fotball. Samtidig løftet han en pekefinger
og advarte mot dommermangel i klubben.
I håndballen var man glad for at Pernille Olafsen og
Nan Hæss Bolstad starter dommergjerningen. Der
sto det noe bedre til.
Gullgutt
1996: Hans Petter Glenne vant NM-gull og sølv i
veteranmesterskapet. Caroline Mjøen som hadde
byttet klubb til Follo, fikk 45.plass som sin beste
plassering i NM. Hun var 3,15 min. etter vinneren
Anita Moen som på den tid var en av verdens beste.

Mere gull
1996: Hans Petter Glenne vant nye gullmedaljer i
veteran-VM. Mesterskapet ble innført i 1980.
Løperen fra Nordre Frogn hadde deltatt i samtlige
mesterskap, ett unntatt. –Jeg går helst klassisk, sa
mannen som tok bronse i stafetten og mente det
var for tidlig å legge opp 71 år gammel. Han har
Talenter
tatt 29 merker i Birken, gull var 30. Golfbanen eller
1995: I fotballgruppa var man opptatt av å satse på Bundefjorden var treningsarenaer på en snøfattig
egne talenter. Einar Magnus Strand ble
vinter.
trenerkoordinator med Preben Bindner og Rolf
Brudd
Aasen som medspillere. 14 spillere fra DFI skulle
1996: DFI fikk beskjed om at de har brutt Norges
delta i kretsens soneklubbprosjekt. Meningen var at
Idrettsforbunds lovverk om at det ikke skal benyttes
disse skulle gis et ekstra treningstilbud.
resultater, tabeller eller annen form for rangering på
Overskudd
barn født i 1986 eller senere. –Det skal vi følge opp,
1995: Blomstermila hadde fremdeles et
sa Dag Haslie, nyvalgt leder av skigruppa.
deltagerantall større enn den tidligere Drøbak Mini
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Sverre-pris
1996: I alt styret rundt fotballgruppa og penger fikk
Sverre Huseby Else og Helge Askautruds
gavepremie for sin sportslige innsats. Sverre
debuterte på A-laget i 1987.
Kritikk
1996: DFI fikk kritikk for at det ikke var flere
kvinner i hovedstyret. Kirsten Johansen var den
eneste.
To ganger
1996: DFI-damene i håndball klarte to opprykk på
to år etter 22-10 over Holter. Mona Stensen var
toppscorer med syv mål. Moro var det også at
DFI slo Nesodden 21-13, Lillian Woll Eide scorer
syv mål. –Det kom et år for tidlig, sa trener Per
Wollbraaten spøkefullt om opprykket.
Før sesongen var det sterk tvil om herrelaget i det
hele tatt hadde noe i serien å gjøre. I klubben tvilte
man på om det var nok spillere i stallen. Gledelig
nok ble det kamp om plassene utover i sesongen.
Vinner 12-3
1996: DFI piker 14 spiller 7’ er fotball mot Sprint/
Jeløy og vant 12-3.
Betalingsstopp
1996: I DFI ble det i mai innført betalingsstopp fra
20. mai for A-laget i fotball. Prognosene for kjøp
og salg av spillere holdt ikke mål og gjelden hadde
økt til 2,2 mill. Spillerne fikk lønninger, men det var
en kreditor som nå ønsket å slå klubben konkurs.
DFI søkte Frogn formannskap om penger, men fikk
beskjed om at søknaden var for tynn.
Fotballgruppas økonomiutvalg leverte en ny søknad
til formannskapet og ba om 1,1 million. Et av
de aktuelle alternativer alternativet var at A-laget
måtte legges ned. Amta hadde kilder i DFI som
fortalte at situasjonen skyldtes tidligere etterslep,
manglende budsjettstyring grunnet på feil grunnlag,
og overdrevent kostnadsbruk uten forsvarlig
inntektskontroll. Det var også vedtatt tiltak som ikke
var fulgt opp.
Om DFI fikk pengene fra kommunen, skulle disse
brukes til et akkordoppgjør på en million og 100
000 kroner i likviditet.
-Vi styrer
1996: Hovedstyret med Tore Johannessen som
leder reagerte på brevet til politikerne. Verken styret
i fotballgruppa eller hovedstyret kjente til søknaden
før den ble sendt.
Fikk penger
1996: Frogn kommune strakk ut en hånd. DFI fikk
800 000 i forskudd på anleggsmidler og 300 000
kroner i tilskudd. Kommunen satte imidlertid klare
forutsetninger:
1.Gjeldsforhandlinger skulle innledes.
2.A-laget skulle skilles ut fra resten av
fotballgruppa.
3.DFI skulle sende regnskapsrapporter til
kommunen hver tredje måned.
4.Det skulle lages budsjetter for tre år. Hovedstyrets
formann sa i et intervju med lokal-avisen at DFI måtte
akseptere vilkårene, han la til at hovedstyret hadde
forsøkt å styre fotballgruppa uten å ha klart det.
I denne situasjonen var det kjærkomment at Norsk
Rikstoto kom inn som sponsor. DFI-fotballen solgte
andeler og tjente 50 000 kroner.

Mistet verv
1996: 3. juli 1996 ble styret i fotballgruppa (de
rundt A-laget) løst fra sine verv av hovedstyret.
Et par mann fortsatte med sine oppgaver.
Kontraktsforhandlinger med spillerne ble innledet,
resultatet var formidable lønnskutt for spillerne.
14 av spillerne godtok det. Thomas Dahl (spillernes
representant) og Morgan Andersen (NISO) skrev
under en avtale. Andersen refset DFI: -Ingen klubb
har vært verre. –Ufattelig at det kunne skje, styret
må jo skjønne hva de har av inntekter og hva som
kommer av utgifter, sa tillitsmann Thomas Dahl.
Samme mann ble for øvrig lånt ut til Locomotiva
Dewinska Nowa Ves Fotball Club til 2. desember.
Der har han suksess, scorer mål og står bak
målgivende pasninger. Thomas blir der til jul.

Kalenderne
1996: Skigruppa hadde i 20 år solgt julekalendere
og blitt tatt godt i mot. For første gang opplevde de
at mange sa nei takk. Begrunnelsen var at de ikke
vil at pengene skal gå til drift av A-laget i fotball.

La opp
1996: En velkjent DFI spiller la opp, Sverre
Huseby, 27 år, ga seg med fotball på A-laget.

Ny rekord
1996: Magne Mølster med ny rekord på 5 km i
Blomstermila, 12 sekunder bedre enn den gamle.
Deltagerantallet var 500. Det halve av hva man tenkt
seg i 1990, men slett ikke ille med tanke på alle de
løp som etter hvert hadde dukket opp.

Julepresang
1996: 16, desember gikk Frogn formannskap
enstemmig inn for å forskuttere 1,1 mill. til DFI.
Formannskapet mente at vilkårene var oppfylt, blant
annet ved å skille ut A-laget som eget rettssubjekt.
A-laget ble til DFI Toppfotball 24. september 1996,
forkortet DFFK. Årsmøte i DFI etablerte også
Drøbak Sportsforum AS. Hovedstyret hadde hånden
på rattet i gjeldssaneringen. Dermed var også faren
for konkurs borte. Forutsetningen var at hovedstyret
ga A-laget et lån, i motsatt fall hadde plassen i
1. divisjon forsvunnet. Kreditorene ble tilbudt 30
prosent, den utskilte delen av fotballen skulle betale
175 000 kroner skal til hovedlaget. Om alt falt på
plass er gjelden på 400 000 kroner. Det var en
tiendedel av hva den ville ha vært uten hjelp. Knut
Herrem tok lederjobben.
I starten av 1997 fikk DFI en avtale på to år med
kommunen om anleggsdrift. Det var også opsjon på
ytterligere to år om jobben ble gjort som avtalt.

Thorleif-gull
1996: Thorleif Lund vant løp etter løp. Blant annet
vant han NM på 3000 meter i veteran-NM 60-64 år.
Tiden var 10,47,00.
Det var liv i friidretten i Drøbak. 120 barn fra
Drøbak, Sogsti, Heer og Dal var på friidrettsdag i
regi av Idrettens Grunnskole (IGF)

Dalsbakken
1997: I januar var DFI og Skaubygda IL enige om
at det ikke hadde noen hensikt å holde Dalsbakken
i stand. Grunneier Bjørn Dahl tok ansvaret
med å rydde opp. Heller ikke Berlebakken
eller Holterkollen kunne brukes til hopping, i
Holterkollen ble det med rennet i 1978.

Ny klubb
1996: Drøbak Sportsforum AS, Drøbak/Frogn
Fotballklubb ble stiftet 24. oktober 1996,
med en dag unntatt var det 78 år etter Drøbak
Idætesforening. En egen klubb for A-laget var et av
kravene kommunen stilte for å utbetale penger. Alle
medlemmene av klubben var automatisk medlem av
DFI og klubben ble styrt av DFI Sportsforum AS.

Blant 10
1997: Langrennssesongen åpnet for med at
Christian Klemmetsen ble nr. 3 i Veståsrennet, også
Anders Haslie, senere mest kjent fra fotballbanen,
var blant de 10 beste. Ingen DFI-løpere var blant
de 10 beste i KM, Ole Henrik Norberg (13) ble nr.
13. Den tidligere DFI-løperen Caroline Mjøen vant
seniorklassen, gikk hun for Follo. Det var en vinter
med lite snø, mange karusellrenn må avlyses.

Amta-penger
1996: Redaktør Terje Lundefaret i Amta hadde tatt
initiativet til en kronerulling til inntekt for DFI. Flere
bedrifter 2500 kroner, totalt ble det hele 125 000
kroner.
130 barn
1996: Blant de yngste grodde det godt. 130 gikk på
TINE fotballskole på Ullerudjordet. Moro var det
også at G1313 uken før skolestart vant en turnering
ved å slå Ed i finalen 3-2.

Vil kjøpe
1996: En «hemmelig» aksjonær var villig til å
kjøpe aksjemajoriteten i klubben for 750 000
kroner. Det ble stoppet av at Finandepartementet og
Frogn kommune grunnet gjeld.
Ny trener
1996: Mike Speight ble ansatt som ny trener for
A-laget. Han hadde bakgrunn fra Sheffield United,
Blackburn, Grimsby, Chester, Flekkefjord, Vidar,
Sunndal og Mo. Han skulle gjøre det bedre en
tredjeplassen DFI fikk i 1996. Da var DFI åtte poeng
bak Lyn som med den tidligere DFI-spilleren Stein
Amundsen på laget rykket opp.
Tilbake i klubben var Jan Geir Nomerstad som ikke
fikk spille i Skeid.
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2. divisjon
1996: I skyggen av det meste spiller DFI innebandy
i 2. divisjon. Gruppa vil gjerne vinne serien, men
vektlegger det sosiale.
Oppvisning
1996: Året avsluttes tradisjonen tro med
turnoppvisning, en annen oppvisning vakte også
oppsikt, Idrettens Grunnskole (IGF) viste seg frem
i Frognhallen. Der var det 230 barn, over 200 var
med på oppvisningen i Frognhallen.

Volleyball
1997: Volleyballen hadde hatt en vanskelig start i
DFI, nå vant Terje Hagen og hans åtte medspillere
3-0 mot Lørensfryd. Volleyballdamene håpet
på opprykk, det håpet ble slukket etter 0-3 mot
Kolbotn.
Mye debatt
1997: Årsmøtet i DFI inneholder mye debatt,
spesielt om penger. Marianne Smith Magelie tok
på seg den vanskelige lederjobben. På møtet ble
det vedtatt at lederen skulle få en liten godtgjørelse,
maksimum 20 000 kroner.
En av de virkelig hyggelige innslagene var at
Per Wollbraaten fikk Else og Helge Askautruds
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gavepremie. Per hadde allerede rukket å legge ned
en fenomenal innsats i klubben sin alder til tross.
(Se egen sak om Per Wollbraaten).
Underbalanse
1997: 350 000 kroner som fotballgruppa i DFI
hadde skaffet, ble svært viktig for den videre drift i
klubben. Det ble kranglet med Drøbak Sportsforum
AS, fotballgruppen ville ha mere penger for tidligere
utførte tjenester. Det kom frem at fotballstyret
bommet kraftig med beregningen av gjeld for
1996, og trengte 400 000 for å overleve. Fotballen
ba om 100 000 fra hovedstyret, 100 000 fra de
andre gruppene og 200 000 kroner far Drøbak
Sportsforum AS. Selskapet sa nei til å overta et lån
i Kreditkassen på 246 000 kroner. Leder og revisor
måtte gå svært dypt inn i tallene fra 1996, det ble
viktig å treffe med budsjettet for 1997.
Konflikten mellom DFI Sportsforum AS og
fotballgruppa fortsatte. I i juli begjærte Drøbak
Sportsforum AS oppbud, en begjæring som
blanket. Advokat Gunn Edvardsen sa i september at
en begjæring om oppbud ikke skulle ha vært levert.
Drøbak Sportsforum AS fortsetter å eksistere som
selskap, Borgarting lagmannsrett kom med en
knusende dom over DFI som måtte ut med 20 000 i
saksomkostninger. Året 1997 ble avsluttet med flere
uenigheter mellom selskapet og DFI. Om vi leser
lokale media, skrives det at det blant fotballens folk
er det stor stemning for at DFI skal overta selskapet.
I årsberetningen skrev revisor at regnskapet for
1996 inneholder vesentlige feil.
Ni grupper
1997: Klubben bestod av ni grupper, badminton,
fotball (kun for junior), håndball, orientering,
ski/friidrett (sammen), turn, volleyball, Idrettens
Grunnskole og innebandy. Medlemstallet var
lavt, bare 993. Ann Helen Ådahl (kontoret) og Ole
Rudshaug (vaktmester) var klubbens to ansatte.
550 med
1997: Blomstermila ble avviklet med 550 deltagere.
Steinar Christiansen (12-14) med ei tante som heter
Ingrid, en av verdens beste løpere, vant sin klasse
over 5 km, Anders Haslie (15-16) en annen. Steinar
løpere senere på året et fenomenalt løp i Oslo
Maraton der han blir nr. 2.
Fikk pris
1997: Kari-Anne Wold fikk på høsten
frivillighetsprisen i Akershus. Hun ble lurt til å stille
opp på et møte der Harald Skoglund fra kretsen
delte ut prisen. Hun hadde trimmet folk i Ås og
Frogn i 26 år.
Dagfinn
1997: Dagfinn Danielsen er nok best kjent som
politiker, men på et ekstraordinært årsmøte ble han
leder av det nye DFFK. Maria Conradi ble sekretær.
Knut Røssevold sportslig leder.

badmintonturnering i Moss. Gruppen deltok ikke i
noen serie, og hadde få voksne spillere.
Juniorseier
1997: I junioravdelingen i fotball var juniorlagets
avdelingsseier som ga spill i interkretsserien året
etter, det beste denne sesongen.Gutter født i 1981
spilte seg frem til semifinalen i det uoffisielle NM
for guttelag. Det ble ny suksess for fotballskolen,
160 barn ledes av Øyvind Fremstad og Bjørn
Diedrichsen.
3. divisjon
1997: Herrelaget i håndball spilte i 3. divisjon, men
gjennom sesongen var det som oftest gal ende
av tabellen. Damelaget er lå midt i 4. divisjon.
Økonomien var bra, 10 lag var med i kretsserien,
men håndballen slet med rekruttering av dommere.
Bare 110
1997: Turorientering var viktig for
orienteringsgruppa i DFI. Nå sto ikke alt så bra
til. Bare 110 konvolutter ble solgt på kartene fra
områdene Seiersten, Holt og Fjøser.
16 løpere
1997: Skigruppas karusell måtte avlyses. 150 var
påmeldt, 80 gjorde et forsøk men måtte
gi opp. Sosialt var de flinke med snø- og
barmarksamlinger. Bare få av de 16 løperne i DFI
havnet på den beste tredjeparten i kretsen, best var
Ole Henrik Norberg i G13.
Skigruppa hadde ansvaret for friidretten i DFI.
13-åringen Steinar Christensen vant 10 km i
Sentrumsløpet på oppsiktsvekkende 35,22. Steinar
ble også nr. 2 i Oslo halvmaraton på 1,21,10 og
gikk selvfølgelig til topps på 10 km i Blomstermila.

Løft
1998: For tredje gang fikk Marianne Erevik Else og
Helge Askautruds gavepremie som var for året
1997. Begrunnelsen var at hun har løftet gruppa på
et høyere nivå enn tidligere. En annen prisvinner var
Morgan Juul. Den tidligere landslagsspilleren var
trener for flere håndballlag og med gode resultater.
Passe
1998: Skiløperne i DFI presterte bare sånn passe i
KM i klassisk. Ole Henrik Norberg (14) var best med
en 12. plass. De beste løperne gikk nå Follo. Caroline
Mjøen var en av dem, hun ble nr. 28 på 15 km i
18/19 år, i klassisk ble hun nr. 38.
På slutten av sesongen kunne DFI arrangere
klubbmesterskap på golfbanen, der vant Christian
Klemmetsen, Steinar Christiansen, Robin Dahl, Silje
Johansen, Siam Stokkeland, Erling Gangnes, S.
Christiansen, Unni Bøhlerengen og Geir Simonsen.

Penger!
1998: Idè AS, Amta, Kreditkassen og Drøbak City
spytter inn til sammen 600 000 i DFI som allerede
i mars hadde nådd sitt inntektsbudsjett. Lederen
av hovedstyret var streng når det var snakk om
aktiviteters kontingent. Medlemmene strømmet
til, medlemstallet kom opp i 1904. Klubbens leder
presiserte at alle som deltok i en eller annen form
for aktivitet skulle ha betalt kontingent.
På slutten av 1998 inngikk Kreditkassen og DFI et
sponsorsamarbeid som ga DFI 150 000 kroner på
to år, det betød at det mangeårige samarbeidet med
Trampett
Sparebanken (som etter hvert skiftet navn mange
1997: Turngruppa drev strålende som vanlig, men i ganger) ble brutt. Mange syntes det var vemodig,
1997 hadde man mer fokus på økonomien enn noe banksjef Steinar Hansen hadde stilt opp med flere
annet. I skuddet var trampett, det hadde åpenbart
sjekker i årene da klubben trengte det som mest.
hadde erstattet mye av interessen for rytmisk
Lønnskutt
sportsgymnastikk (RS). Akrobatiske turnere fikk
1998: A-lagsspillerne måtte tåle et kraftig
en fjerdeplass i en konkurranse, en annen del av
gruppa, konkurransepartiet fikk en tredjeplass i en lønnskutt. I 1997 ble det utbetalt 1,9 mill. i diettog kilometergodtgjørelse, nå ble det barbert til
nasjonal konkurranse i Bergen.
600 000 kroner.
Konkurs
1997: Drøbak Sportsforum AS ble slått konkurs og Den selvstendige enheten DFFK (som ikke lenger
DFI avskrevet aksjekapitalen. Eierskapet til
var en del av DFI) fikk 25 000 kroner fra Steen
spillerstallen var uavklart da klubben holdt sitt
& Strøm og Vinterbro AS. Det kom veldig godt
årsmøte. DFI mente at en protokoll i Sportsforum
med. –DFI ville rykket ned i 2. divisjon uansett
fra 14. september som sa noe om den, ikke var
plassering etter 97-sesongen på grunn av den
gyldig. Begrunnelsen var at DFI ikke hadde mottatt uoversiktlige økonomiske situasjonen. Vi har hørt
oppgjør fra DFI Sportsforum AS. Uenigheten gikk til om situasjonen, bedt om dokumenter men ikke
tvistenemda.
fått noen, sa Thor Grønnerød i et avisintervju.

Tilbakebetalt
1998: Gruppene i DFI måtte ut med økonomisk
krisehjelp i 1997, nå fikk de 200 000 kroner tilbake
fra hovedlaget. Blant annet fikk håndballgruppa 100
000. –DFI gikk på sparebluss men skuta var på rett
Loge-nei
kjøl, om to-tre år er vi i balanse, sa leder Marianne
1997: Frogn kommune hadde solgt energiaksjer,
Smith Magelie til Amta. Leder av kontrollkomiteen,
DFI-folk var med i debatten om det er mulig å få en Tor Kaurin, la til at DFI i realiteten var teknisk
svømmehall på Dyrløkkeåsen, en svømmehall med konkurs i 1997. Nå maktet klubbens hovedstyre å
et basseng med internasjonale mål. Ordfører Bjørn øke sine sponsorinntekter fra 180 000 kroner i 1997
Loge (A) ga beskjed om at det var uaktuelt siden
til 570 000 i 1998, året etter var det 667 000 kroner.
kommunen skulle spare 70 millioner
Det var også en beskjed fra hovedstyret om at de
B-seier
pengene som jobbes inn på dugnad skulle bli i
1997: Markus Harboe vant B-klassen i en stor
gruppen som jobbet dem inn.
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Leder Marianne Smith Magelie holdt i mars et
foredrag for politikerne om endringer i idrettslivet
og turbulens rundt DFI. I lokalavisen forteller man
at DFI-lederen fikk stor applaus for foredraget.
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DFFK, som A-laget nå het, ble reddet av at private
investorer hadde gått inn. Resultatet ble også en
heftig debatt med DFI om penger.
Reklame
1998: DFFK solgte reklame på stadion til hjemmekampene, DFI vil ha 10 prosent, minimum 25 000
kroner i året. Begrunnelsen var at Frogn kommune
som eide banen, DFI driftet, og det ble inngått en
avtale mellom DFI og kommunen i 1997 som sa at
om at DFI kunne selge stadionreklame. DFI hadde
tatt opp dette med DFFK de har tatt opp dette i et
brev i 1997, men ikke fått svar. DFI var opptatt av
pengene siden kommunen trakk fra beløpet de fikk
forskudd for å drifte anlegget.

Notiser
Dagfinn Danielsen gikk ut i media og var sint for at
DFI tenkte slik.

dårligste av DFFK. DFFK stilte opp med juniorlaget.
Den siste scoringen i DFFK var det Kjetil Steinmo
som står for.
KM-gull
1998: DFI-turnerne vant KM i troppsturn, det ble to I året der penger nok en gang satte sitt preg på
A-lagsfotballen, ble laget nr. 7 med 31 poeng,
gull. - Marianne Erevik hadde drillet inn detaljer
som strake knær og grasiøse bevegelser, sa dobbelt vant gjorde Liv/Fossekallen som senere hadde et
kortvarig opphold i toppen av norsk fotball under
KM-vinner Bente W. Hognestad i et intervju.
navnet Hønefoss.
Marianne på sin side kunne fortelle om en svært
Etter sesongen la Jan Geir Nomerstad opp.
treningsivrig tropp som trente tre-fire ganger
Gutten fra Moelven spilte 11 sesonger i DFI
i uken og ville gjerne ha mer. Blant turnerne:
med stor suksess. Han gjorde også en bra jobb i
Martine Sophie Hagen, Bente W. Hognestad,
Benedikte Sørensen, Marlen Kaurin Lilleslåtten, Ida Strømsgodset, men fikk ingen sjanser i Skeid. Jan
Asbjørnslett, G. Andersson og Tine Beate Nielsen. Geir kom til DFI på et tips fra Jon Birger Tysnes.
Litt senere på året tok jentene Andersson og
Grønt lys
Lilleslåtten sølv i klassen 11.-14 år under
1998: DFI fikk grønt lys av Norges Fotballforbund
«Turndøgn i Bergen». 15 lag stilte.
for fotball i 2. divisjon. Forbundet hadde akseptert
det nye navnet og den økonomiske situasjonen.
Forlik
1998: Norges Idrettsforbund gikk inn i et
forliksmøte mellom to sentrale personer i DFI der
en rekke saker og påstander var fremsatt. I møtet
kom det tilsynelatende til et forlik som var til å leve
med, men uenigheten fortsatte for åpen scene i
lokalavisen nesten umiddelbart.
Noen uker etter vant DFFK en sak i tvistenemda
i Norges Fotballforbund om 175 000 for Kjetil
Nilsen som gikk etter 97-sesongen. DFFK fikk også
38 000 av Abildsø for Andrè Schei Lindbæk. –
Verken moralsk riktig eller rettferdig, het det i en
pressemelding fra DFI som viste til at de hadde
betalt milliongjeld ved adskillelse av fotballen.

4.divisjon
1998: Litt i skyggen av mye annet, spilte
seniorlagene i DFI håndball i 4. divisjon. En av
spillerne som leverte varene var Kathrine Kjenslie
som scoret 10 mål da DFI slo Kolbotn 31-20.
Det var ikke mye igjen av den gamle storheten
Kolbotn, et lag som var førende i Follo i midten av
1960-årene.

Fire seire
1998: Badmintongruppa fikk et sportslig løft da
Ronny Østreng vant en turneringsseier i i H17 og
en doubleseier sammen med Lars Abrahamsen.
Therese Broch Mathisen (DSU17) og Halvor
Testament
Haagens (HSU11) gjorde det samme. Markus
1998: Øivind B. Hansen, en av sønnene til redaktør Harboe og Robert Fekjær var trenere. Robert satt
O.B. Hansen i Amta og æresmedlem i DFI, var
også i forbundsstyret.
alltid og glødende opptatt av klubben han var
50 spillere
med å stifte. Enken gikk bort, og det viste seg at
1998: Basketgruppa var i gang med hele 50 spillere,
ekteparet hadde testamentert 100 000 kroner til
treningen var det Boris Sardarian som tok seg av.
DFI. Ekteparet ønsket at dette skulle gå til fotball og
200 elever
håndball.
1998: Junioravdelingen i fotballgruppa hadde 200
Konkurs…
elever på sine fotballskoler, på toppen av det hele
1998: Mike Speight fikk sparken som fotballtrener,
ble økonomien styrket av arven på 50 000 kroner,
men det skjedde ikke uten problemer. Hjelpetrener
det samme beløpet havnet i håndballgruppa.
Vidar Jokerud overtok. Vidar fikk tidenes minste
Dommere
støtteapparat og forlangte hjelp.
1998: I håndballgruppa var det jentene som var
DFFK var i problemer. DFI hadde ikke betalt
best. Herrene spilte i i 4. divisjon, og det var ikke
en «pålagt» sum til DFFK som igjen hadde en
alt for mange lag blant gutta, fire lag. På jentesiden
konkurstrussel hengende over seg. Den sparkede
var det ni lag, inklusiv et damelag i 5. divisjon. Noe
trener fikk ikke den avtalte summen. Han truet
med å slå klubben konkurs. Etter forhandlinger ble av det største problemet var dommere, det løste
gruppa ved at Thomas Langseth samt Robin og
partene enige om 70 000 kroner.
Svein Erik Årdal gjorde jobben.
Supergutter
1998: I fotballen fikk de ett eneste KM-gull, det var 120 på tur
1998: O-gruppa hadde 120 på turorientering, 10
«Ragnars Supergutter». Ragnar Hansen var
flere enn året før. Gruppa hadde 27 betalende
innpisker, trener og lagleder for gjengen .
medlemmer som blant annet avviklet
DFI Fotball
skolemesterskap for Frogn (og Nesodden). Gruppa
1998: DFFK med private investorer hadde spilt sin
hadde også over 50 deltagere på løp for Idrettens
siste seriekamp. Nå kom DFI Fotball, men uten
Grunnskole (IGF). Etableringen av Måren OK, som
et aksjeselskap i ryggen. DFI Fotball skulle være
ble stiftet i 1992 som konkurranseklubben, var blitt
et eget idrettslag i allianse med DFI. Målet var å
en suksess.
holde plassen i 2. divisjon. Martin Hagen var leder
Året etter ble det også arrangert skolemesterskap,
av styret, han ledet også junioravdelingen i DFI.
IGF-løp og turorientering.
Med i styret foruten Hagen var Marianne Smith
Magelie, Nils Tore Eliassen og Knut Røssevold. Jon 32 på ski
Erik Sand skulle hjelpe til med det sportslige. Den 1998: Skigruppa var slått sammen med friidretten.
siste kampen DFFK spilte på Seiersten var med 40 Gruppa hadde 32 aktive med Arild Askautrud,
Sverre Dahl og Cathrine Askautrud som
tilskuere som så laget tape 1-9 mot LSK. Tidenes
hovedtrenere. Gruppa fikk en del resultater på den
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øverste tredjedelen i Follo. I terrengløp vant tre;
Nicholas Søraas, Sebastian Ihlebæk og Steinar
Christensen. Sistnevnte hevdet seg i nasjonale
løp, blant annet ved å vinne Sentrumsløpet og
Blomstermila. I sistnevnte løp var det over 500
deltagere.
Idrettsmerket
1998: Gert Veiteberg var entusiastisk i sin kamp for
at folk i Frogn skulle ta Idrettsmerket. Akershus
Idrettskrets belønnet jobbingen i DFI med 3000
kroner, Arne Nesje fikk kruset, Berit Johansen og
Per Erik Johansen hedersprisen. Kjell Magnussen,
Kirsten Midtgarden, Ruth Myrseth og Åse Steinbakk
fikk gull i et år da 50 tok merket. Året etter var det
49, da ble det statuett på Vigdis Kristiansen.
Stort!
1998: Oppsummeringen av turngruppa virksomhet
kan bare sammenfattes med ett ord: Stort! De slet
med mye gammel utstyr, nytt utstyr for mer enn
100 000 kroner var bestilt og medlemsmassen økte
med 67 prosent fra året før. Fremdeles manglet det
utstyr for 150 000 kroner før man kunne erklære
seg fornøyd. Turnerne manglet også et permanent
treningssted. Dette til tross ble det oppnådd
glimrende resultater for konkurransepartiet og en
Euroteamtropp. Sistnevnte ble kretsmester for Oslo
i tumbling og trampett. Skåret i gleden var at et RSparti for nybegynnere og litt øvet, samt et parti for
gutter 1 og 2 måtte avsluttes på grunn av mangel
på trenere.
Basket
1998: I 1999 var det 50 spillere, 31 over 13 år. På
basketvis fikk gruppa et navn, «Aliens». Thomas
Hole og Henrik Bakke gikk på trenerkurs.
1985-laget fikk æren av å bli det første i seriespill,
og klubben stilte med både jente- og guttelag i en
cup i Fredrikstad.
Året etter var det 42 betalende medlemmer, men
seriespillet fikk man av ulike årsaker ikke helt
taket på. I 1999 kunne basketgruppa stille med
hele fem lag, noen av spillerne lå på et høyt nivå.
«Basketfeber i DFI», sto det Amta.
Samlet
1998: For alle de som ikke maktet å følge med på
alle endringene i organiseringen av fotballen: DFFK
(Drøbak-Frogn Fotballklubb) ble avviklet høsten
1998, DFI Fotball ble ny klubb og de overtok
plassen til DFFK i seriesystemet. Høsten 1999 ble
DFI Fotball, allianseklubben, fusjonert inn i DFI.
Det betød at fotballen ble største gruppe i klubben
med 465 medlemmer fordelt på 33 lag, ny rekord.
Fotballen mente at de aktive fikk mer enn 25 000
timer med aktivitet i løpet av et år.
Samlingen førte til at junioravdelingen samarbeidet
med A-laget om trenerutvikling, talentutvikling og
trening. 1999-resultatene var svært varierende, men
på fotballskolene gikk det 220 barn fra 6 til 13 år.
Rekrutteringen til fotballen var stor og systematisk,
blant annet gjennom skolene i årlige sykluser. Den
ble ledet av Unni Brun.
15 millioner
1999: I DFI har idretten de siste årene vært preget
av stram økonomi, nå kunne hovedstyret overføre
540 000 kroner til gruppene. Fordelingen skjedde
etter antall medlemmer. I tillegg ble det satt av
penger til talentutvikling i gruppene.
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Notiser
Idretten gjorde et regnestykke på hva deres 500
tillitsvalgte gjorde av jobb etter en pris på 100
kroner timen. Summen ble 15 millioner. I 1999
fremhevet også klubben det gode samarbeidet med
Frogn Idrettsråd. Hovedstyret mente at dette er
årsaken til at bevilgningen til idretten i kommunen
økte ganske kraftig.
Den største sponsoren for DFI var Drøbak City som
spyttet inn 250 000 kroner.
Ved inngangen til et nytt årtusen, ga klubben
blomster til kommunen for samarbeidet om
Seiersten, Ullerud 1-4, Høiås, Folkvang og
Frognhallen. Derimot var DFI slett ikke fornøyd at
flere henvendelser som ble gjort skriftlig aldri ble
besvart.
Klubben fikk Venstres Miljøpris. En pris som gikk til
personer eller foreninger som gjorde kommunen til
et bedre sted å bo i.

Supporter
1999: En av de største fotball-supporterne i DFI het
Tormod Djupvik. Han ble hedret av spillerne og
støtteapparatet med en signert fotball. Tormod
kjøpte hytte i Frogn og ble supporter foran
87-sesongen. Han var med i medgang og motgang i
mange år. Tormod var av og til å finne på treninger.
Han var fraværende i en eneste kamp, det var i
dåpen til barnebarnet.

Gjester
2000: Det største for basketgruppa var oppstart av
hjemmekamper i Dyrløkkehallen, endelig kunne
basketgruppa motta gjestende lag fra Bærum,
Høybråten og Fjellhammer. Det skjedde 11.
november 2000. Gruppa profilerte seg i Badeparken
og på Drøbak City.

Serielag
1999: I badminton var det 52 medlemmer, 41 som
betalte. DFI hadde lag i serien. Flere gode
plasseringer ble det også blitt på noen av spillerne,
tre på forbundets treningsleir for talenter.
Robert Fekjær fra DFI satt i forbundsstyret, han
var en av pådriverne bak badmintondiplomet fra
forbundet som fire av spillerne fikk.

P-2000
2000: P-2000, var navnet på et prosjekt i
badmintongruppa. Det skulle lære de lokale
trenerne å bli gode. Prosjektet var rettet mot å trene
yngre spillere, rettet mot det å ha organisert trening
for minimum 10 spillere.

tillegg var det smågutter og lilleputtlag, men de
spilte ikke i serien.

Fem seire
2000: Badmintongruppa kunne fortelle om 38
Gikk av
medlemmer og annenplass i 3. divisjon 1999/2000.
2000: Marianne Smith Magelie gikk av som DFIForegående sesong bød på gode sportslige
leder. –Tiden er den viktigste årsak til at jeg går
plasseringer. Blant annet ble det fem individuelle
av, jeg har ikke hatt en ferie på tre år, sa DFI-lederen seire og syv annenplasser på spillerne. Det var
i et intervju med Amta. Hun hadde hatt en tøff jobb også spillere som deltok på trening på høyere nivå i
som leder. Strid om fotballen og dens økonomi
tillegg til de lokale treningene.
hadde tatt mye tid. I 1997, da hun tiltrådte hadde
Med kølle
DFI 600 betalende medlemmer, nå var det 1200
2000: Innebandyen hadde 50 spillere. Herrene
betalende.
spilte i 3. divisjon med glimrende resultater, i

Gulljenter
2000: Håndballjentene hadde svingt i
Skolesuksess
prestasjonene fra de startet opp i 1960-årene. Det
1999: Håndballgruppen med sine 14 lag hadde
gikk fra 3. divisjon til ikke å kunne stille lag. Nå vant
suksess med håndballskole ledet av Per
de KM i 5. divisjon etter 29-19 over Fjellhammer
Wollbraaten, derimot var den øvrige rekrutteringen i finalen. KM-vinnnere var Tove Moe Tysnes, Elin
en utfordring.
Nerhus,, Lillian Woll Eide, Else Henriksen, Cathrine
Skileik
Kjenslie, Anna Helen Amundsen, Linda Moe,
1999: Skigruppa fikk 100 000 kroner fra
Christine Stokstad, Mona Stensen og Nana Hæss
kommunen og Idrettsrådet for å opparbeide ake
Bolstad.
og skileik på golfbanen. Det ble også gjort en
I 2000 ble P13 ble avdelingsvinnere, og klubben
3-årig avtale med Skiforeningen om lysløypa med arrangerte en Per suksessrik håndballskole.
kommunale penger.
Skolen sørget for god rekruttering og 18 lag i
Fra skigruppas resultatbunke kan vi legge til at
serien, inklusiv et G17-lag i Narvesen-serien
Erling Gangnes (11) vant Drivrennet og et renn i
som var gultot blant de yngre lag. Den tidligere
Nittedal.
landslagskeeperen Morgan Juul, bosatt i Frogn,
trente laget. Frode Juul kom på serien «all-star
Volleyball
1999: 16 damer var i gang med volleyball og spilte team».
i 4. divisjon. Laget ble støttet med 5000 kroner av
Talenter
en lokal bedrift.
2000: I DFI var et tre-årig prosjekt for
talentutviklling. Håndballen brukte midlene til et
Barneidrett
1999: Det var «barneår» i DFI, IGF har riktignok litt G17-lag i Narvesen-serien, og midlene bidro til at
færre deltagere enn vanlig, men deltagerantallet lå herrelaget ble bedre.
rundt 200. Det lavere antallet i IGF kompenseres av Fotballen har hatt spillere som har deltatt
på flere talentgrupper. Resultatet var at fire
at de andre gruppene i klubben satser hardere på
kom på kretslaget, to på regionslaget, en på
de yngre. Idrettsforbundet kom med retningslinjer
som angir at det skal være mindre resultatorientert landslagssamling og en på talent samling i Norges
Idrettsforbund. Gruppa roste satsingen i klubben.
for barn under 12 år. I DFI slo man fast at ingen
Ski/friidrett brukte midlene til utvidet treningstilbud,
skal utelukkes fra idrett fordi det kolliderer med
andre aktiviteter i og utenfor systemet. Det foregår et noe som resulterte i at den hadde fem utøvere
i alderen 13 til 15 år. De var blant de fem beste
tverrfaglig samarebeid mellom gruppene i DFI.
i Akershus. Ski/friidrett fikk også et lån av
Vaktmester
hovedstyret på 50 000 kroner som skulle nedbetales
1999: Svein Heiskel ble ansatt som ny vaktmester i på tre år.
Frognhallen. I 2018 sto han fremdeles i jobben.
Anlegg
Løyper…
2000: Ski/friidrett tok initiativet til «Team Anlegg»,
1999: Over 100 deltar i klubbmesterskapet på ski i medlemmer av DFI og Frogn Idrettsråd, kommunen
fine nypreparerte løyper. En av dem var Simon
ble orientert om konklusjonene. Målet var å
Grøterud (12) som langrennssporten skulle få høre analysere behov og muligheter på kort og lang sikt.
mere til.
I hovedstyret arbeidet man med aktivitetstilbud til
barn og unge, det gledelige var at utnyttelsen var
bedre enn de trodde.
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Stryk DFFK
2000: A-laget i fotball har rykket ned, og det ble
store endringer i fotballen. DFI Fotball «svelget»
Drøbak Frogn Fotballklubb etter at de har gått en
skikkelig runde med grupper og kommunen. Den
siste var redningen ved forrige korsvei mot at
A-laget ble skilt ut som eget rettssubjekt. Nå ble
A-laget en del av 37 lag og med 555 medlemmer.
Klubben så fordelene ved sammenslåing, at man på
denne måten best sikret både elite og bredde.
Høsten 2000 ble Lars Morten Sæther engasjert
som sportslig leder. Han skal bruke 60 prosent
på junioravdelingen, 40 prosent av sin tid som
seniortrener.
A-laget rykket ned fra 2. divisjon, manglet fem
poeng på å klare seg. Skjetten vant med 45 poeng
etter 22 kamper, DFI kom på 10.plass med 21
poeng og 32-49 i målforskjell.
Vi gjør et hopp til 7. juli 2001. Lars Morten Sæther
ble sparket som A-trener med øyeblikkelig virkning,
blant annet begrunnet med samarbeidsproblemer.
Sæther ble tilbudt 100 000 kroner for å gå men sa
nei. Han bebudet rettsak. Det var internt bråk i DFI.
Juniortrener Lars Richard Bache var en av dem som
mente han hadde gjort en god jobb med et lag som
ikke var all verden. Konklusjonen i Ski var at han
hadde problemer med det «mellommenneskelige».
Etter hvert kom DFI-ledelsen til et forlik med
Sæther som fikk sitt tilgodehavende pluss et
mindre beløp. Sæther på sin side sa han hadde for
store ambisjoner, men mistet for mange spillere.
Fasiten var at det var svært delte meninger om
det var treneren som manglet kvaliteter eller
spillemateriellet som var for svakt til å oppfylle
målsettingen.
Knut Røssevold ble trener og sportslig leder i
2002-sesongen. Det ble mer delegering, flere til å ta
de oppgaver Sæther hadde.
Stortalent
2000: I den kombinerte ski- og friidrettsgruppa
hadde man funnet et stortalent, tenåringen Ali
Afshar (1983) som kastet 80 meter med liten ball
og løp 60 meter på 7,3. Det siste var bare to 2/10
sekund fra klubbrekorden til Harald Tomter på 7,1
fra 1951.

Notiser
Pangstart
2000: Sesongen bød på pangstart for volleyballen
med tre seire på tre kamper i 4. divisjon anført av
Liv Kjærnet. Trener Frank Løfshus gikk ut i media
og drømte om opprykk til 3. divisjon.
Økning
2000: Det var 515 som løper Blomstermila, året før
var det 505. Arrangementet gikk med 28 000 kroner
i overskudd. Noe av dette skulle brukes til nytt
tidtagerutstyr. Deltagerantallet var til å leve med,
men det var et forvarsel om at det også var mange
arrangører på banen. I 2001 kom det neste varsel,
da startet 450. I 2002 sank tallet på deltagere i
Blomstermila ytterligere. Totalt var det 331 påmeldte
med den alt overveiende delen av løperne på 5 km.
Kenyanske Anita Kiptum satte ny løyperekord med
16,20, løyperekorden på 10 km ble satt i i 1991 var
fremdeles på 30,31. Gjesteløper Moses Kigen løp
feil ved Sagajordet på vei mot ny rekord.
Nicholas Søraas (12-14) og Steinar Christensen
(15/16) vant sine klasser på 10 km. Annenplasser
til Caroline Hofstad og Sindre Nossen, mens den
«evigunge» og spreke Geir Simonsen, ble nr. 6 på
5 km. Skigruppa som også hadde også tatt på seg
å være friidrettsgruppe fikk organisert et mix-lag i
Holmenkoll-stafetten.

NM-gull
2001: Trond Jensegg (16) og Hans Petter Thaysen
(16) kom på kretslaget i håndball. Laget vant NMsluttspillet etter 15-9 over Vest-Agder i finalen.
Stein leder
2001: På årsmøtet i DFI overtok Stein Erik Halck
som leder av klubben. Han kom fra vervet som
nestleder og leder for Idrettens Grunnskole. På
årsmøtet fikk Pål Brikt Olsen Else og Helge
Askautruds gavepremie for sin innsats for Idrettens
Grunnskole.
Stort sesong
2001: DFI-jenter i fotball leverte en stor sesong. De
spilte i to serier, i begge uten tap. Laget gikk også
ubeseiret gjennom Sommarland Cup, Norway
Cup og avsluttet med 1-1 i seriekamp mot Koll på
Høiåsbanen.
5 opprykk
2001: Trener Per Wollbraaten leverte sitt femte
opprykk på syv år da DFI-damene i håndball gikk
til 3. divisjon etter to tøffe kvalikkamper. Det var
lagets tredje opprykk på rad. Tok på seg DFI-drakta
gjorde også Ellen Kathrine Lie fra Nesodden. Blant
idrettsinteresserte best kjent som en av landets
beste skøyteløpere.

Organisasjon
2002: DFI som organisasjon ble trimmet. Blant
annet var at flere av hovedstyret medlemmer til
stede på faste kontordager. DFI skulle få en mer
ensartet tankegang ved at gruppene dro mot
Gull-Gun
samme mål og med større forståelse for hverandres
2000: Turneren Gun Andersson turnet på laget til utfordringer. Kursen med å fordeling til gruppene
Oslo/Akershus som vant landsfinalen. Den unge
fortsatte, 70 prosent etter medlemstall, 30 prosent
turneren fikk blant annet 7,20 i hopp.
etter søknad.
På teppet
Klubben la ikke i sin årsberetning skjul på at
2000: Guttelaget til DFI ble slått ut av Norway Cup, anleggssituasjonen var kritisk. Først og fremst
og i følge arrangøren var oppførselen lite sportslig, ønsket klubben en ny fullverdig hall på Frogn
både fra spillere og foreldre. Sportslig leder i DFI, videregående skole, dernest undersøkte klubben
Knut Røssevold, måtte møte «på teppet» hos
mulighetene for en hall i den sydlige delen av
ledelsen i turneringen der klubben fikk en bot på
Frognhallen. Utendørs var det synergiene ved
1000 kroner. Det ble tatt affære internt med en
synergieffekter om man ville.
suspensjon som resultat.
DFI la ut foreldrevettregler på hjemmesidene. .
Seriesuksess
2000: Fotballens yngre avdeling i DFI har suksess i
serien. Det blir seier i G13, 1. divisjon i Østfold.
Juniorlaget vant 2. divisjon og G16 1. divisjon.

Vant cup
2000: DFI gutter 1 vant Briskeby-turneringen etter
å ha slått Hamkam 2-0 i finalen. Øivind Mjøsund og
Eivind Edholm scoret målene i finalen.

Fotballvekst
2002: Fotballen under ledelse av Åsmund Mandal
vokste og vokste. Nå var det hele 42 lag med
smått og stort. 29 lag lag deltok i 7-er fotball med
trening stort sett i nærmiljøet og på Ullerud. På
Cupmestere
2000: DFI lillejenter vant Sandar Cup, en turnering sommerskolen var det hele 500 deltagere. Det til
tross ønsket man seg enda større rekruttering.
i Vestfold der mer enn 150 lag deltok. Med fire
Jentefotballen hadde hatt en eventyrlig utvikling
seire var følgende vinnere: Hanna Stranger,
Cathrina Flognfeldt, Mari Hole, Mari Øyan, Martine med seks lag, resten var fordelt på småguttelag opp
til A-laget i 3. divisjon. Gruppa var ikke helt fornøyd
Johansen, helga Hernes Flaaten, Hanne Cecilie
med de sportslige resultatene. I midlertid ble
Strand og Martine Preus.
Henning Eliassen tatt ut på G17-landslaget. Dermed
4xOve
hadde DFI fått tre landslagsspillere i de yngre
2001: DFI-juniorene i fotball vant KM etter å ha
klasser på to år, Jørgen Røssevold (G16), Øyvind
slått Gresvik 5-0. Det spesielle med finalen er at
Mjøsund (G16) og Henning Eliassen (G17). Jørgen
Ove Steinmo scorer fire av de fem målene.
ble også med i troppen til G17-landslaget
Jørgen Røssevold sørget for at DFI vant B-finalen
Skistipend
2001: Skigruppa i DFI fikk skistipend fra Akershus i Dana Cup med et frispark av Beckham-klasse.
Han var også med i en TV3-serie om talentfulle
skikrets på 5000 kroner. Pengene var øremerket
fotballspillere som ønsket å bli profesjonelle.
barn og unge. Simon Grøterud (13) var en av dem
I seniorfotballen var klubben godt fornøyd med
som hadde pekt seg ut som en av klubbens mulig
jobben Knut Røssevold hadde gjort, nå så man
fremtidige storløpere. Blant annet ble han nr. 5 i et
stort renn på Nannestad der Hanne Stuve (13) ble nr. frem til resultatene av ansettelsen av Kent Bergersen
som skulle ha A-laget sammen med Knut. Kenta var
10. På hjemmebane deltok 210 i karusellrennene.
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husket som et av de store navn fra «gamle dagers»
storhetstid i DFI med sine tekniske ferdigheter.
I 2002 ble DFI nr.5 i 3.divisjon med 33 poeng på 22
kamper og 42-52 i målforskjell. Det var langt opp til
avdelingsvinner Mercantile som har 59 poeng.
NC-finale
2002: DFI jenter 13 gikk til finalen i Norway Cup i
fotball. De tapte 1-2 for Frogner fra Romerike. Dette
var et J13-laget som Ingvild Landvik Isaksen i sin
tid spilte på. Ingvild ble senere landslagsspiller, i
denne finalen var hun ikke med.
For dyrt
2002: Et vedtak gjort av kommunestyret betød mye
for basketballen i DFI. Politikerne vedtok at det
på nytt skulle betales leie for bruk av hallen på
Dyrløkkeåsen i helgene, dager der hvor basket spilte
seriekamper. Dermed måtte de flytte helgekampene
til Frognhallen. Basket hadde en nedgang i antall
spillere på våren, en økning på høsten, blant annet
fikk de et lag i minijenter 90.
Vekter-seier
2002: Håndballen kunne oppvise en kjærkommen
turneringsseier, G15 vant Vekter Cup etter seier
over Nit/Hak i finalen.
Norway Cup
2002: Fotballens J14-åringer ble kretsmestere.
Over 100 jentespillere er med. Og apropos J13laget, utvilsomt årets lag i DFI etter at de i tillegg
til overnevnte meritter vant Kolbotn Cup og kom til
finalen i Birkebeiner Cup.
Holdt seg
2002: Håndballen bød på mange utfordringer og
mye aktivitet. Damene holdt seg i 3. divisjon,
herrelaget klarte seg i 4. divisjon og på høsten
hadde gruppa mer enn 100 på håndballskole og
13 lag i serien. Ingen KM-gull men mange bra
resultater og et samarbeid med Follo Håndball
på guttesiden. Viktige samarbeidsavtaler med
næringslivet skulle sikre inntekter på kort og lang
sikt. Det var ingen problemer med å skaffe inntekter
på over 500 000 kroner.
Borte
2002: Det virket som innebandy stadig var i vekst, i
2002 var det 54 medlemmer og to seniorlag i
serien. Baksiden av medaljen var at de måtte trekke
yngre lag fra serien fordi foreldre ikke ville hjelpe til.
Flere på ski
2002: Skigruppa viste vekst med 134 løpere i en
eller annen konkurranse. 350 med i karusellene.
Mange av løperne stilte i store og små
konkurranser utenfor kommunen, Simon Grøterud
og Johan Nossen (14-15-klassen) ble premiert
i Hovedlandsrennet og Malene Saxebøl (12) ble
kretsmester i sprint. Hun vant også det store
Jardarrennet der også Kristoffer Simonsen gikk
fort. Gruppa hadde ansvaret for gjennomføringen
av Idrettsmerkeprøver. 43 fullførte, litt færre enn
tidligere.
Egne ben
2002: Friidretten var på vei mot å etablere seg på
egne ben igjen, formelt fra årsmøtet i 2003. Gruppa
kom i gang vinteren 2001 etter at det internt etter
hvert ble enig om oppgavefordeling. I løpet av
september samme året var det 50 treningsvillige
unge i gang. Fire av dem var med på et stevne
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Notiser
på Bislett. Utover vinteren 2002 var det klart at
det var en gjeng ledere som ville gi den gamle
hederskronte idretten i DFI et nytt liv.
Et morsomt innslag på tampen av året var det at
ungdommene Simon Grøterud og Johan Nossen
utfordret «gamle» Geir Simonsen på 800 meter,
løpet viste at de(n) gamle var eldst.
I årsberetningen står det at gruppa la ned sin
virksomhet i desember 2003, men resultatlister
viser blant annet at 129 deltagere løp
terrengkarusellen, de fleste var imidlertid skiløpere
som tok det som en avveksling fra treningen.
Imidlertid ble det avholdt et klubbmesterskap i
friidrett på Seiersten høsten 2003, der hoppet
Christian Eriksrud 1,75 i høyde, et av de beste
høyderesultater i DFI gjennom alle tider, men i
1930-årene ble det hoppet 1,80, med saksestil.

Toppscorer det året ble Andreas Strand med 19 mål. Ny hall
Det var et gjennomsnitt på 0,86 pr. kamp.
2003: -Vi ønsker at det bygges en ny hall i
tilknytning til den eksisterende Frognhallen, sa
Døde
avtroppende håndballformann Thorstein Bye.
2002: Den 22 år gamle fotballspilleren Benjamin
Herrelaget hadde gått fra 4. til 3. divisjon og
Farfa (22), SFO-hjelp på Heer skole, falt død om
damelaget holdt seg i 3. divisjon, håndballsporten
på treningen i DFI 2. april. Han hadde fortalt at
seilte i kraftig medvind. De fikk også på plass en
han som alle de andre var litt andpusten etter
løpetreningen. Benjamin gikk ut på sidelinjen fordi håndballskole igjen med støtte fra Idrettsrådet.

NFF-penger
2003: DFI Fotball fikk 25 000 kroner fra Norges
Fotballforbund, årsaken var at klubben var god
på jentesiden. DFI hadde sendt flere spillere til
aldersbestemte landslag og. I 2003 hadde gruppa
45 lag påmeldt i serier.
En av de gode jentene var Magnhild Rytter
Johansen som imponerte da Østfold kretslag
med 1988-utgaven slo Oslo 4-0 i Valhall. Hun
spilte på lag med Isabell Herlovsen, senere
proff, landslagsspiller og flere ganger serie- og
cupmester.

50-50
2004: Stein Erik Halck ble ansatt i DFI. Han skulle
nå dele stillingen som daglig leder mellom arbeid
Friskis…
for hovedstyret og fotballgruppa. Halck skulle også
2004: Ikke helt vanlig i norsk idrettslag, men
skulle ivareta kontakter med politikerne, avtaler,
Friskis & Svettis gikk inn som egen gruppe i DFI.
følge opp sponsorer og andre samarbeidspartnere.
Klubben hadde passert 2000 medlemmer. Det
Det het også at den nye daglig leder skulle bidra til
startet allerede i slutten av januar 2000 da de hadde å utvide det sportslige tilbudet i DFI.
sin første trening på Dyrløkkeåsen skole med 20 til Friskis…
stede. Det skulle bli et annerledes trimtilbud.
2004: Friskis & Svettis kom inn som egen gruppe,

han følte seg uvel. Så jogget inn på banen igjen,
men etter hvert orket han ikke å bevege seg. Det
kom noen rykninger og Benjamin havnet i koma.
Tragisk nok det hjalp det ikke med hjertemassasje
og kunstig åndedrett. Etter det som hadde skjedd
fikk de andre DFI-spillerne krisehjelp fra Frogn
kommune.
Tre dager etter dødsfallet, tente Trond Martin Larsen
et lys på Høiås der Benjamin døde, en prest var
også på plass. Benjamin ble gravlagt i Alingsås i
Sverige der han hadde fosterforeldre. Kisten ble
etter hvert sendt til Gambia.

Stabilt
2003: Blomstermila som hadde hatt som mål å få
med 1000 løpere, hadde stabilisert seg på rundt
400. Lavt i forhold til målsettingen, men i 2003
økte tallet med 10 prosent fra året før. Barnas
Blomstermil var også blitt en suksess. Denne type
løp var det svært populært æ arrangere landet
rundt, derfor var det ikke like lett lenger å få med så
mange som før.

Veteran
2003: Tove Moe Tysnes ble intervjuet i lokalavisen,
Landslag
en av håndballens store veteraner som debuterte
2003: En badmintonspiller fra DFI hadde vært med som A-spiller på 1980-tallet som P17-spiller. –Jeg
ungdomslandslaget til Dublin. De øvrige men 45
husker at damelaget hadde store profiler, og jeg
spillere fikk bare fire treningstimer, de var på Sogsti husker minibussen til Helmuth Bach, sa Tove som
skole. Gruppa forsøkte i denne situasjonen også
trakk frem Roar Larsen som den viktigste for at det
å få til en egen jentegruppe. En av spillerne som
ble interessant å spille håndball.
var med å vinne double i en rankingturnering i
Medaljer
Mossehallen.
2003: 10 turnere fra DFI deltok i en regional
5 i basket
trampolinekonkurranse. Blant de tre beste kom
2003: Basketgruppa i DFI hadde hele fem lag, tre
Niclas Lundmark, Pernille Halvorsen, Pål A.
for gutter og to for jenter, men ikke seniorlag.
Gramnæs og Sigbjørn Pilskog. Trampoline var da
Dessuten deltok junior jenter og et G16 lag i
en offisiell konkurranseform.
Gøteborg Basketfestival.
Tor Olav Kolberg fra DFI tok sølv og bronse i VM
Snublet
i gymnastikkhjul, han skal ha vært den første i
2003: Hele 63 spilte innebandy, alle i
verden som gjorde dobbelt salto ut av hjulet.
Dyrløkkehallen, to seniorlag i serien. annetlaget i
Alpinsuksess
3. divisjon, mens 1.laget i 2. divisjon. «Angels»,
2003: Alpinistene, som startet på nytt i 2002, hadde
som de het, snublet på målstreken i forsøket på å
hatt en meget positiv trend med 100 barn fra 5 til 14
rykke opp.
år. 30 gikk på skiskolen, 20 gikk over til videregående

og DFI passerte 2000 medlemmer. Ikke det største
tallet i klubbens historie, men nå medlemstallet
beregnet ut i fra hvem som betaler kontingent,
dermed det virkelige tallet. Betalt kontingent var
blitt viktig, revisor gjorde oppmerksom på at 1,3
mill. i inntekter fra spilleautomater var i ferd med
å bli borte som en del av politiske føringer fra
regjeringen.

Drøbakrenn
2003: For første gang på mange år ble
Drøbakrennet arrangert. Skigruppa hadde 200
medlemmer, over 450 stilte i karusellrenn. Simon
Grøterud ble «årets skiløper» med 18. plass i
Hovedlandsrennet (NM for yngre). Det var full
fart fremover under ledelse av Morten Gangnes.
Friidretten var skilt ut som egen gruppe, nå het det
bare DFI Ski.
Opprykk
2003: A-laget i fotball imponerte med å vinne 3.
divisjon. Det ble 49 poeng og 71-34 i
målforskjell, fem poeng bak kom Trøgstad/Båstad.
Kvalifiseringen mot Grorud ga 0-0 og 1-0 til DFI,
den siste på bortebane. Jørgen Røssevold scoret
etter to minutter, da var det 11 år siden DFI sist
hadde spilt en kvalifiseringskamp.
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Fikk pris
2004: På årsmøtet fikk Kari Anne Wold, utrolig
dyktig til å få folk til å holde seg i form, Else og
Helge Askautruds gavepremie. Det ble sterkt
understreket at hun var en av dem som hadde gjort
mest for folkehelsen i Frogn.
Handlingsplan
2004: DFI ble drevet etter en handlingsplan som
omfattet fire områder, marked, offentlig sektor,
Frogn Idrettsråd og egen organisasjon.

Alpinister
2004: DFI Alpin kunne skilte med 170 medlemmer
fra 5 til 15 år og hele 24 trenere var i aktivitet.
kurs. En tidlig vinter må ta mye av æren for
Skiskole, aktivgruppe og renngruppe var tilbudene.
suksessen. Middagsåsen ble på nytt valgt som anlegg Visjonen var «Glade barn på ski!».
for klubben, den lå relativt nær Drøbak, Ingierkollen på
Automatene
Kolbotn var alternativet som ble vraket.
2004: På årsmøtet viser regnskapet at klubben
UEFA-Cup
hadde 1,3 mill. i spilleinntekter og et overskudd
2003: Kolbotns damelag i fotball la en kamp i
på 500 000 kroner. Revisor hevet pekefingeren
UEFA-cupen til Seiersten, Kolbotn vant 15-2
med tanke på at pengene ble borte fra 2004, og at
over Wroclav fra Polen. DFI jenter møtte Solveig
forbruket da måtte tilpasses en ny hverdag.
Gulbrandsen, sitt store forbilde.
Turnering
Nesten 400
2004: Badmintongruppa arrangerte sin årlige
2003: Karusellrenn er fortsatt populært, mellom
ungdomsturnering i forbindelse med at de var 30 år.
250 og 400 stilte. Blant de som syntes det var
De spilte i 2. divisjon og fikk stor tilgang av spillere
viktigst å gå fortest, var Cornelius Nordstrøm (G12), i gruppa under 11 år. Mange av spillerne hevdet
Simon Grøterud (G15), Malene Saxebøl (J13) og
seg godt i ungdomsturneringer. En av spillerne
Johan Nossen (G15) som var langt fremme på
ble nr. 5 i single og nr. 2 i double i Ungdommens
resultatlistene. Malene og Simon vant det årlige
Badmintonmesterskap (uoffisielt NM).
Drøbakrennet.
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Notiser
Ny hall
klassisk. Simon fortalte da resultatlisten forelå at
2004: Med 6 mot 5 gikk formannskapet i Frogn inn han hadde håpet på en god plassering, men at dette
for ny hall på Frogn videregående skole.
var i overkant. Før mesterskapet hadde han en 20.
plass i Norges Cup som sitt beste resultat. Simon
Gøteborg
Grøteruds med Arild Askautrud som trener ble også
2004: Basketgruppa med fire lag måtte redusere
nr. 4 i finalen i Norge Cup, Fredrik Saxebøl ble nr. 4
deltagelsen i serien fra fem til fire lag, men hadde
i KM 10 km fristil.
med juniorjenter og småjenter 90 i Gøteborg
I Drøbaksrennet vant flere av DFI-løperne sine
Basketfestival. Dommere var var mangelvare i
klasser, blant annet Camilla Moe, Cornelius
gruppa.
Norstrøm, Malene Saxebøl, Mathias Bedsvaag, og
2. divisjon
Johan Noraker Nossen med klubbkameraten Fredrik
2004: A-laget beholdt plassen i 2. divisjon i fotball, Saxebøl 51 sekunder etter.
det var målsettingen. Jenter 16 oppnådde gode
resultater i Norway Cup, Dana Cup, på Briskebyen og Halv stilling
2004: DFI Fotball hadde 60 lag, det ble for mye å
fikk to jenter på kretslaget. Juniorlaget til gutta vant
Dana Cup, G16 ble nr. 3, smågutter 91 nr. 3 i Norway administrere på fritiden. Gruppa vedtok å opprette
Cup og vant serien i Østfold. Nytt av året var også et en 50 prosent stilling fra 1. juli.
Totalt hadde laget passert 2000 medlemmer.
sportslig utvalg i juniorgruppen. Lennart Beijer var
Hovedstyret vedtok å sette av 500 000 kroner til
fotballformann. Økonomisk ble det minus 133 000
påbygg av Frognhallen. Spilleautomatene ga 1,6
kroner, snaue 80 000 kroner av for A-laget.
millioner kroner i 2003.
Stopp
Kari Anne Wold ble påskjønnet for sin innsats med
2004: Hovedstyret forsøkte å holde liv i den, men å få trimmet eldre mennesker. Hun fikk Else og
det var ingen annen utvei enn å legge ned
Helge Askautruds gavepremie.
friidrettsgruppa i november. På våren hadde gruppa
Blomsterknopp
avviklet en terrengkarusell.
2004: For første gang ble Blomsterknoppen
Friskis …
lansert. Et løp for de aller yngste. Rundt 300 løpere
2004: Friskis & Svettis i DFI hadde startet opp i
deltok i Blomstermila arrangert i samarbeid med
DFI i 2001 som en del av turngruppa, våren 2004
Drøbak Maratonklubb. I årsberetningen for 2005
gikk de ut av turngruppa og ble en selvstendig
fortalte man om en deltagelse på bare 234. Styret
gruppe. Trening i sal var kjernen i tilbudet.
mente at svikten skyldtes var at det kollisjon med et
Treningen skulle være effektiv, fysiologisk og
annet stort arrangement. Svikten til tross, løpet ga
medisinsk tilrettelagt. Rundt 50 møtte opp på
30 000 kroner i overskudd. Dog var deltagerantallet
treningene. Et nytt tilbud om stavgang ble også
så lavt at temaet hvorvidt løpet skulle fortsette kom
etablert, mellom 15 til 40 deltok. Leder i gruppa
på banen. I 2005 deltok det 255 løpere, Gro Noraker
var Heidi Hagen. Året etter var det 158 deltagere,
(45-49), Johan Nossen Noraker (17-20) og Simen
utfordringen var å fylle tomrommet etter trenere
Storrud (45-49) ble klassevinnere på hjemmebane.
som forsvant.
Løpet fortsatte. Fra løpet i 2007 finner vi at det var
flere deltagere enn tidligere. Nytt av året var det at
Gratis
Drøbak Maratonklubb trakk seg som medarrangør.
2004: Fra 1, januar 2004 var det igjen gratis å
bruke Dyrløkkehallen. Tidligere ble det betalt en
Går vi frem til 2010 var deltagerantallet på ca. 300.
tusenlapp når seriekamper ble avviklet.
Fikk penger
Loppetassen
2004: Håndballen med Marianne Aakre som leder,
etablerte håndballen Loppetassen i 2004. I tilllegg
hadde gruppa håndballskolen. På det sportslige
plan vant herrelaget KM-tittelen i 4. divisjon,
ekstern trener ble engasjert for å trene laget i 3.
divisjon, men Thomas Langseth sluttet siden
forutsetningene for ansettelsene ikke var til stede.
Frode Juul/Ali Afshar overtok. For damelaget ble det
heller ingen stor sesong. Beretningen forteller at
laget rykket ned fra 3. til 4. divisjon. Det var et lag
med ujevn spillerstall og laget hadde vanskeligheter
med å holde på spillere over tid. Håndballen fikk
mange nye unge spillere, blant annet 25 gutter
i G10 fra 4. og 5. klasse. Gruppa hadde 12 lag i
kretsserien, ett lag mer enn året før.
Løypemaskin
2004: I skigruppa ble det kjøpt en løypemaskin til
870 000 kroner. Detvar også tilrettelegging av
treningstilbud planlegging av egne arrangementer.
Snøproduksjon ble prioritert i gruppa med 140
aktive ledet av Steinar Livgard. Tre deltagere
deltok i Norges Cup for junior samt junior-NM.
I mesterskapet ble Simon Grøterud ble nr. 5 i
klassisk og Johan Noraker Nossen nr. 7 på 7,5 km

2004: 830 000 kroner ble fordelt til de ulike
grupper. Pengene kom fra Norges Idrettsforbund,
noen var øremerket. Mest gikk til fotballen som fikk
282 000 kroner, 100 000 gikk til håndballen minst
til friidretten med 9000 kroner. Klubben omsatte
totalt for mer enn 11 millioner i 2004.
Automatinntektene hadde de siste årene gitt
minimum 500 000 kroner opp til drøye millionen.
–Vi skal kompensere tapet av disse pengene ved å
selge teletjenester, sa daglig leder.
Gunnar S.
2004: Gunnar Simonsen, ekte Drøbak-gutt, hadde
lagt ned mye penger i DFI-fotballensom, gikk bort
så alt for tidlig. Nå ville Eva Mellquist dele ut en
ærespris som et minne om Gunnar. Prisen gikk
til Jørgen Røssevold. DFI-spilleren fikk også 67
minutter i oktober på G19-landslaget som slo
Island 3-0.
Årets spiller
2004: I DFI kåres årets spiller, Anders Haslie. Han
fikk av prisen tidligere Liverpool-proffen og
landslagsspiller Stig Inge Bjørneby.
Popescu
2004: Ciprian Popescu ble reengasjert som trener
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for de beste turnerne. Engasjementet betød at det
det ble satset på konkurranse og tropp.
Æresmedlem
2004: Unni Bøhlerengen ble (endelig) utnevnt til
æresmedlem i DFI. Det ble det ikke hundrevis
av premier på Unni mens hun løp for DFI før
konkurranseklubben ble Måren OK. Unii hadde lagt
ned, et utrolig arbeid for sportens rekruttering i regi
av DFI. Unni har lært mange barn bruken av kart og
kompass.
I 2005 fikk hun også Akershus idrettskrets pris for
sin jobb som ildsjel gjennom mange tiår. I 2006
gikk hun på et nytt år med rekruttering i DFI ved
siden av sin egen karriere som løper.
O-gruppa gjorde en strålende jobb med kart, foran
2008-sesongen kom det instruksjonskart i 1: 50000
over Seiersten og Høiås.
Trimrommet
2005: Trimrommet i Frognhallen fikk en etterlengtet
ansiktsløftning.
Ulykke
2005: En av klubbens alpinister, en ni år gammel
gutt, falt og slo hodet kraftig under trening i
Middagsåsen. Skiløperen lå lenge alvorlig skadet
på sykehus.
Renngruppa øvde på basisferdigheter, men i
oppsummeringen av sesongen var det ulykken som
overskygget alt annet.
Dusinet
2005: Geir Simonsen, kjent utøver og administrator
i DFI, klarte merket i Birkebeinerrennet. Det var 12.
året på rad. Bare en annen av DFI-løperne kunne
måle seg med det, Hans Petter Glenne
Lokomotivet
2005: A-laget i fotball maktet å holde seg i
divisjonen slik målsettingen var. På høsten ble det
klart at Kent Bergersen hoppet fra DFI til Bodø/
Glimt. Driblekongen som nå var trener, hadde store
ambisjoner.
DFI ble slått ut 5-0 av Odd i 2. runde i NM og ble
nr.5 i serien med 39 poeng på 26 kamper, Sparta
vant med 64 poeng. Trygve Velten ble toppscorer
med 20 mål av lagets 64.
Jentefotballen var nok en gang i siget, P16 var
lokomotivet og vant KM for P19. Det var 300 barn
på fotballskole, talentgruppe, tre juniorspillere
som debuterte på A-laget og 30 ungdommer på
klubbdommerkurs. Aktiviteten i fotballen var stor.
Turmarsj
2005: 4. mars var DFI med på arrangementet som
markerte at det var 100 år siden vi forlot unionen
med Sverige. 120 deltok i et ufyselig regnvær.
Hemsedal
2005: 24 aktive i alpingruppa dro til renn i
Hemsedal der Karoline Landsem tok en annenplass.
I Bama Cup havnet Sindre Toft Lyseggen et stykke
ned på resultatlisten. Han fikk premien av Kjetil
Andre Aamodt, og vinneren av klassen het Henrik
Kristoffersen.
Leies ut
2005: Jørgen Røssevold ble leid ut fra DFI til Follo
FK på vårsesongen og frem til 18. juli. Pappa Knut
avsluttet sitt engasjement som sportslig leder 31.
mars.
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Notiser
Mestere
2005: Fire DFI-spillere var på Østfold kretslag som
vant Østlandsmesterskapet ved å slå Oslo i finalen.
De fire var Ingvild Landvik Isaksen, Mia Borgersen,
Maya Rosvold og Magnhild Rytter Johansen.
Gullgutt
2005: Fredrik Saxebøl vant juniorklassen i KM i
terrengløp. På hjemmebane var det terrengkarusell.
En av dem som løper fort var Andrine Tomter,
landslagsspiller på juniornivå. Karusellen ble
arrangert av skigruppa og avsluttes med 100
løpere.
Svømmehall
2005: Kommunestyret vedtok i oktober
svømmehall og kunstgress på Seiersten i perioden
2006-2009.

og gikk, oppgaver ble fordelt blant foreldre og det
fungerte. IGF var en suksess men manglet hjelp
fra voksne. Den kom. Alternative var nedleggelse.
Deltageravgiften var 300 kroner.
I 2006 var det 180 barn som deltok, også da var
deltageravgiften 300 kroner. Det er stor utskifting
før og etter sommerferien. I tillegg til trening i
Frognhallen ble det arrangert aktivitetsuke på
sommeren med 37 barn.
Bordtennis
2006: Bordtennis blir tatt opp som ny gruppe. I
2006 var det også kommet i gang en sykkelgruppe,
en formell søknad om etablering skulle opp på
neste årsmøte.

650 på ski
2006: Skigruppa arrangerte Drøbaksrennet som
KM med 650 deltagere, og karusellen hadde
19-41
stabilisert seg på 400 i hvert løp. Året før var det
2005: Håndballherrene som rykket opp i en
divisjon der de strengt tatt ikke hørte hjemme. Laget «Dæhli-rennet». Den mangedobbelte OL- og VMvinneren hadde satt opp boliger ved golfbanen, slik
fikk den tidligere håndballstorheten Sandefjord i
1. runde i NM. Det gikk som det måtte, 19-41 mot ble det skirenn av. Gruppa som hadde stabilisert
seg på 170 aktive, hadde også skiskole, løps- og
vestfoldinger som spilte på halv fart.
sykkelkaruell. Aktiviteten under ledelse av Steinar
Cupvinner
Livgard og Øyvind Antonsen var helt på topp.
2005: Fotballens G13 lag vant Grorud Cup der 36 På bortebane gikk Malene Saxebøl inn til
lag deltok.
plasseringer blant de 10 beste i Norges Cup, Johan
Noraker Nossen og Simon Grøterud ble nr. 15 og
Betaler
2005: -Mange foreldre tror de kan betale seg bort nr. 20 i fristil og klassisk i junior-NM. En rekke av
de yngre hevdet seg meget godt i kretsrenn.
fra friville verv, slik kan vi ikke ha det, sa DFIJohan Noraker Nossen, Simon Grøterud og
leder Kathe Langvik da bare 12 pluss styret møtte
Kristoffer Ramskjell tok seg også en tur utenlands
på et årsmøte i klubben med 2300 medlemmer.
ved å dra på treningssamling til Italia i oktober.
Profilerte Kathe gikk for øvrig ut av styret i DFI da
hun gikk til Oppegård IL som daglig leder.
Trampett
På møtet fikk håndballveteran Tove Moe Tysnes
2006: Turngruppa har som vanlig sin
Else og Helge Askautruds gavepremie.
juleoppvisning for en fullsatt Frognhall. Den førte
Aina Valand ble premiert, hun har deltatt i samtlige blant annet til at interessen for trampett ble større.
av de 25 karusellrenn i skigruppa.
Konkurransepartiet fikk en annenplass for lag i en
Ombygging
2005: Den største saken DFI jobbet med i 2005 var
forprosjektering og ombygging av Seiersten stadion.
Den skulle gi friidrettsanlegg kunststoffdekke, to
rundbaner, fem sprintbaner, kast- og hoppsektor og
kunstgress på hovedbanen skulle legge grunnlaget
for eliteseriespill. Det var også prioritert en bane med
kunstgress i syd. Undervarme skulle etableres, det
samme gjaldt store lysmaster. –Helt på slutten av året
har vi fått beskjed fra departementet om at søknaden
om spillemidler er godkjent, sto det årsberetningen
fra 2005.
Brakker
2005: Brakkene innkjøpt av brannvesenet ble satt
opp på Ullerud, innredning av dusj og garderober
var i full gang. Brakkene hadde fungert som kontor
for Alarmsentralen som flyttet. DFI betalte 80 000
kroner pluss moms.
«Klippen»
2005: Thorbjørn Svendsen het han, i mer enn 13 år
var han såkalt centerhalf på det norske A-landslaget
med 104 landskamper. Aage Pettersen, mangeårig
leder i DFI, ble av Norges Fotballforbund invitert til
en landskamp på Ullevål stadion. Det store var ikke
landskampen men møtet med «Klippen».
159 barn
2005: Idrettens Grunnskole hadde 159 barn med
på sitt tilbud. Det var i snitt 23 trenere som kom
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sto med 600 medlemmer og hele 65 lag. A-laget
hadde ikke gjort det som forventet, men klubben
valgte å følge de nye aldersgrupper fra 1996-1999
i Østfold fotbllkrets, det ga 14 nye lag. Mange
gode resultater i turneringer for de yngre, et av
småguttelagene i 14 år fikk en tredjeplass i KM.
På damesiden ble det en syvende plass i 4.
divisjon. Mange av spillerne bare slang med, mens
19-laget ble nr. 2 i serien og vant B-sluttspillet
i Dana Cup. Laget ble bedre og bedre utover
høsten. 14-åringene stilte med to lag, en annenog en fjerdeplass i serien og mange svært gode
cupresultater.
Det som beroliget foreldre i junioravdelingen var at
økonomien for A-laget og juniorgruppen var skilt
ut som separate regnskaper, fotballgruppa kunne
levere et regnskap med pluss på bunnlinjen.
Haakens
2006: Magnus Haakens tok annenplass i double i
Ungdommens Badmintonmesterskap sammen med
Petter Rønningen, dessuten fikk Magnus flere gode
plasseringer i rankingturneringer. Halvor Haakens
ble nr.3 i double i junior-NM, og Christopher
Lauritzen kretsmester i double U17 og fikk
annenplass i single og mixdouble. Også han med
gode resultater i rankingturneringer. Torjus Haakens
ble kretsmester i mix U13, nr. 2 i single og nr. 3 i
double. Treningsforholdene er sterkt forbedret og
det ble drevet godt med talentutvikling i ei gruppe
med 60 som holder til på Dyrløkkeåsen skole.
Det ble ei «Haakens-gruppe», spesielt med tanke
på at Kirsti Haakens var leder av gruppa. Det var
sterk misnøye med at gruppa fra høsten 2006 fikk
en reduksjon i antall timer i hall til tross for at ble
tatt i bruk en ny hall, Frogn Arena.

Ny trener
2006: Håvard Lunde ble ansatt som ny sportslig
leder/trener i DFI. Året etter kom gruppa til at
konkurranse i Oslo.
kombinasjonen var veldig krevende og Espen Haug
Året etter, i 2007, valgte Ciprian Popescu å slutte
ble ansatt som A-trener. I tillegg var Stein Erik
som trener i DFI. Da ble konkurransepartiet og
Halck 20 prosent administrativ og Per Wollbraaten
tropp avviklet/satt på vent inntil videre.
ble ansatt som trenerkoordinator. DFI var den
Kruset
største klubben i Østfold fotballkrets med 70 lag,
2006: 27 klarte utfordringene til Idrettsmerket i
gruppa ble ledet av Arild Dregelid.
2006, 33 i 2005. Marit J. Lunde i Ravnefaret fikk
Juniorlaget gjorde mye «nesten» med blant annet
kruset i 2006.
sluttspill i interkretsserien, dit G16 nesten kom. Her
EU-regler
var det også lag med fem og syv spillere, Grasrota
2006: DFI og kommunen har hatt en avtale om drift utgjorde mer enn 500 spillere.
av anlegg. Nå måtte dette som en del av EUDet manglet heller ikke på talenter, Simen Tollefsen
reglementet ut på anbud. Det betød litt usikkerhet
(1992) debuterte på A-laget, Sampreet Singh
for DFI som hadde dette som en inntektskilde. En
(1993) ble tatt ut på Ole Gunnar Solskjærs akademi
annen inntektskilde var penger fra spilleautomater. i Kristiansund.
Politiske vedtak stoppet ordningen som skulle
Sverre Wollbraaten tok tak i dommersituasjonen,
erstattes av andre muligheter, men det rant også
den var ikke bra, det var heller ikke
noen kroner i 2005.
anleggssituasjonen der man etterlyste bedre kvalitet
og mer kvantitet.
Bordtennis
Så var det økonomien. Det var slitsomt å få det til å
2006: Med støtte fra Frogn Idrettsråd og Norges
gå rundt, spesielt med tanke på at 600 000 kroner
Bordtennisforbund ble det kjøpt inn tre
bordtennisbord, to hadde man fra 2005. Det var 15- i automatinntekter ble borte på et halvt år. Badeball
20 medlemmer i en bordtennisgruppe som formelt AS (sponsorer) ble redningen.
ikke var tatt opp i DFI. De trente to ganger i uken i
190 Friskis
et møterom i Frognhallen. I årsberetningen fra året 2006: Friskis & Svettis med 190 medlemmer og 22
etter kunne gruppa fortelle at det var 10 spillere og instruktører inklusiv styret. Fire av disse instruerte i
ingen stor sportslig aktivitet utover treningene.
stavgang som var den nye trenden.
65 lag!
2006: Lennart Beijer og hans folk i fotballgruppa
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Veteran-NM
2006: Gutter 33, som det heter, var med i

Notiser
håndballens veteran-NM. Herrelaget blåste ned
i 4. divisjon i 2006/2007 og var ute av NM etter
tap for toppklubben Vestli. Det positive var at
klubben hadde 19 lag i serien, fire flere enn året før.
Sportslig best var J14 som var blant de beste på
Østlandet.

Det hører med til historien at Trond også er
oppmann i 2018, 12 år senere.

DFI Sykkel
2006: DFI Sykkel, eller Drøbak Sykkelklubb som de
heter utad, så dagens lys på høsten 2006. 40
syklister kom til et informasjonsmøte. Det skulle
satse på terrengsykling da dette var enklest å få
i gang. I 2018 hadde Drøbak Sykkelklubb 180
medlemmer og formulerer på sine hjemmemsider
som «knyttet til DFI». Lurt å skrive siden mange ble
forvirret av at det ble oppfattet som en egen klubb
men samtidig var en del av DFI.

Pål ut
2007: Pål Brikt Olsen sa takk for seg som leder av
IGF etter mange år. Astrid Hvalbye Berle tok over.
27 trenere og 165 deltagere var status. .

Støten
2006: Jens Martin Støten var tilbake som ny DFItrener. Han trente DFI fra 1990-92, før svensken
Olle Nordin som DFI på en «mirakelløs» måte fikk
hentet. Svensken som blant annet trente det svenske
landslaget, fikk tre ettmålstap i VM og var ute av
jobben. Hjelpetrener Preben Bindner har fortalt oss
om en trener med ekstremt «ordning og reda».
G14-gull
2006: G14 ble seriemestere i håndball etter 21-16
mot Høland med Simon Kristiansen, Maxim
Wollbraaten, Mathias Langaard, Jørgen Nybø,
Kristoffer Odahl og Joakim Balslev. Tine Løkken
og Viktoria Jensen måtte trå til da laget manglet
spillere.Ledere/trenere var Kim Balslev, Henning
Langgard og Sverre Wollbraaten.
360 på ski
2006: Skigruppa makter å holde interessen for
karusellrenn, hele 360 deltok. . –Vi vil gjerne
satse på å bli gode men det satses for lite i DFI der
bredden går foran alt annet, sa Kristoffer Simonsen
Ramskjell, Simon Grøterud og John Noraker
Nossen til Amta etter treningssamlingen i Italia.
Sistnevnte var blitt Kjelsås-løper.
17 grupper
2007: Da DFI begynte å nærme seg 90 år, var det
17 grupper og styrer i virksomhet; alpin,
badminton, basket, bordtennis, fotball, Friskis
& Svettis, håndball, innebandy, orientering, ski,
sykkel, turn Idrettens Grunnskole, Blomstermila,
Idrettsmerkeutvalget, anleggsstyret og hallstyret.

Alpingutt
2006: Olav Eidsaa fra DFI Alpin ble
oppsiktsvekkende nr. 5 og to ganger nr. 6 i det som
var de unge alpinistenes NM.

Konkurs
2007: Alpingruppe i DFI hadde et slitsomt år.
Middagsåsen i Østfold der de trente gikk konkurs.
I tillegg forsvant en rekke trenere, men det ble
skiskole og treningsgrupper i Ingierkollen på
Kolbotn. Etter hvert kom Middagsåsen på bena
igjen og DFI Alpin flyttet tilbake, dog hadde uroen
ført til at mellom 30 og 40 prosent av medlemmene
hadde gitt seg.

kostholdsråd til ungdommene.
Ishockeyklubb
2007: Foreløpig ventet de med å søke innmeldelse
i DFI, men Drøbak Ishockeyklubb ble en realitet.
Klubben ble stiftet fordi politikerne tenkte seg en
kunstisbane i den fremtidige Seiersten Idrettspark.
Foreløpig trente spillerne ved Vanntårnet.
Tre tilhørere!
2007: I fotballgruppa var det nesten 800 spillere,
men på årsmøtet er det bare tre tilhørere
pluss styret. Den fortvilte banesituasjonen var
hovedsaken, og regnskapet viste at A-laget i
fotball hadde gått 144 000 kroner i underskudd i
foregående år. Juniorgruppa gikk i pluss med 156
000. Dermed ble det pluss 12 000 kroner totalt.

Forsvinner
2006: DFI mister Kathe Langvik som var med å
starte basketballgruppen ble daglig leder i
Oppegård IL.

Badeball A/S
2007: Sponsorgruppen Badeball AS/S ga beskjed
om at de hadde 500 000 kroner som kunne brukes
til å overta nye spillere, samt betale noe av lønnen
spillerne. Målet var Adecco-ligaen. I Amta sto
Per Harald Klynderud og Jørgen C. Broch frem
med nyheten. Klynderud skulle blant annet selge
supporterutstyr fra Torgbua.

250 med
2007: Blomstermila fortsatte som tidligere, men
denne gang var det bare 250 deltagere med,

Alpint
2007: Sigurd Landsem fra DFI Alpint tok sølv og
bronse i et stort alpinrenn i Åslia.

Turnering
2007: Tradisjonen tro arrangerte badmintongruppa
sin egen ungdomsturnering. 100 spillere deltok. I
den nye Frogn Arena fikk DFI lov til å arrangere den
første landsdelsfinalen for U13-spillere. Sportslig
gjorde Christopher Lauritzen det godt, han ble nr. 3
i mix med en spiller fra Grong. Marie Høgmoen ble
kretsmester i 15 årsklassen.

Dæhlie
2007: Skikongen Bjørn Dæhlie har vært en del av
et nytt boligprosjekt i Frogn. I den anledning stilte
han opp til et Dæhlie-renn på golfbanen der han
står i målområdet og deler ut medaljer til 120
deltagere.

Rebecca
2007: Fotballspilleren Andrea Berg Olsen fikk et
stipend knyttet til minne om Rebecca Tronsdatter
ABBA
2007: I et år hvor en ny utgave av filmen «Mamma Semmen og fotballskolen ved samme navn.
Mia» var blitt en suksess, hadde Friskis & Svettis
Årets…
ABBA-trening på Dyrløkkeåsen skole. Det ble
2007: Beate Røkkum, med en rekke
Mamma Mia-Jympa med 58 deltagere som ble ledet trenersuksesser i DFI-håndballen bak seg, ble kåret
av seks instruktører spesielt hentet fra Sverige.
til årets trener. Mette Holen og Maxim Wollbraaten
ble årets spillere.
Flytter
2007: Det var ikke lett å få frem toppløpere i DFI.
Malene Saxebøl flyttet foran 2007-sesongen
til Geilo og skolegang der – og satset hun på
skiskyting. Johan N. Nossen kombinerte grunnfag
og skitrening, men gikk for Kjelsås. Han var tilbake
i DFI i 2008-sesongen.

Trekker seg
2007: Fotballen bød på litt dramatikk. Jenter 16
gikk til finalen i Briskeby Cup som de vant i
2006. Trener Åge Solberg trakk seg etter et
evalueringsmøte med sportslig leder Håvard Lunde.
Fotballen arrangerte også spillerutviklingskurs i
Ble nr. 6
regi av den tidligere FFK-spilleren Jan Erik Audsen
2006: I 2006 ble DFI nr. 6 i 2. divisjon avdeling 1. Syklister
Notodden vant med 58 poeng på 26 kamper, DFI
2007: Sykkelsporten i Frogn hadde røtter tilbake til som hadde spesialisert seg på dette og jobbet for
fikk 36 poeng.
tidlig på 1900-tallet. Skogbygda Cykellag arrangerte Østfold fotballkrets.
ritt før Drøbak Idrætsforening så dagens lys. Eirik
DFI rammet
La opp
2006: Skitalentet Simon Grøterud ga beskjed om at Arnesen ledet en ny gruppe der målsettingen var å 2008: Det var året da finanskrisen slo inn i Norge.
etablere et tilbud for terreng- og landeveissyklister. Det rammet også DFI og sponsormarkedet, i
han la opp. Simon ble blant annet nr. 118 i
tillegg var mer enn en million kroner borte i
Skandinavisk Cup. I Norges Cup denne sesongen ble Kombinasjonen Drøbak Sykkelklubb/DFI skulle
oppleves som en felles ressurs. Den utgjorde 88
automatpenger, kompensasjonen oppveide ikke
han nr. 20 og nr. 44. I Drøbakrennet ble han nr. 11.
medlemmer. Allerede fra starten av hadde gruppa
det klubben tapte. Klubben maktet rett og slett ikke
Sporkjelke
sponsorer og nødvendige inntekter.
omstillingen til en ny økonomisk hverdag.
2006: Heer Aktivitetsklubb ga klubben 15 000 kroner
Bare spis!
81 lag!
til sporkjelke. Med den kunne det lages smalere
spor som passet for de yngste. Tidligere hadde Heer 2007: -Spis det du vil av alminnelig mat, sørg for å 2008: Fotballgruppa kunne i årsberetningen vise til
få i deg nok, sa Christina Vukicevic til elevene på at A-laget ble nr. 5 i 2. divisjon i 2007. Trener
Aktivitetsklubb gitt 25 000 kroner til løypemaskin.
Seiersten skole, mange av dem aktive idrettsutøvere var Espen Haug, Håvard Lunde hadde gått over i
Trond
i DFI, som den del av forberedelsene til TINEjobben som sportslig leder 30. juni. Da kom Lars
2006: Trond Arne Syversen (41) med bakgrunn fra stafetten. Den tidligere Drøbaks-jenta som den
Erik Kortgaard inn som assistent for Haug. Noe av
NIF, Hauketo og Vestby ble oppmann for A-laget.
gang var internasjonal stjerne i friidrett kom
årsaken til at laget klarte seg bra var at Badeball AS
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bidro med penger til en bredere spillerstall enn hva
man opprinnelig hadde råd til. En viktig bidragsyter
til fotballen var også Sparebank 1. A-laget røk ut for
Korsvoll i 1. runde i cupen.
Junioravdelingen var størst i Østfold fotballkrets
med hele 81 lag, 70 for gutter og 11 for jenter. J16laget var flaggskipet på jentesiden, laget det tredje
beste laget i KM-sluttspillet og de vant B-finalen i
Dana Cup.
På gutteisen kan vi plukke litt tilfeldig. G19-1 kom
til finalen i Dana Cup og til sluttspillet i KM der de
ble nr. 7.
Det var i 2007 det startet to talentgrupper for jenter/
gutter fra april til oktober ledet av Espen Haug, med
seg hadde han Per Wollbraaten, Runar Næss og
Håvard Lunde.
Sanpreet Singh (1993) hadde hatt ryggplager,
de var han kvitt og var tilbake på G15-landslaget.
Sammen med Mathias Berge debuterte han på
A-laget, de to var også sammen på forbundets
talentleir i Porsgrunn.
-Vi er den største klubben i Østfold, men med de
dårligste treningsforholdene, sto det i beretningen.
Balslev
2008: I årsberetningen fra håndballen, der Sverre
Wollbraaten, en av dem som har tatt de tyngste
takene som sportslig leder, ble det gitt en spesiell
ros til Kim Balslev for hans trenerjobb på G90 og for
herrelaget som beholdt plassen. Et nytt damelag var
i gang, denne gang i 6. divisjon. Håndballgruppa
var stor, 22 lag var med i regionsserien der J13 var
gode. Laget vant også to turneringer.
Halv million
2008: Skigruppa som stadig fikk et økende
medlemstall, nå 170, jobbet med prosjektet «Rett
i løypa». Banksjef Kolbjørn Røstelien og Øyvind
Antonsen fra skigruppa sto frem i lokalavisen
etter at Sparebank 1 banken hadde gitt 500 000
kroner og 50 000 årlig i noen år fremover. I samme
forbindelse fikk hovedstyret 300 000 kroner av
banken. Stor betydning for prosjektet var også
grunneierne Magelie og Berle.
Allianselag
2009: DFI blir allianseidrettslag, vedtatt på et
ekstraordinært årsmøte 10. november 2009.
Bortdømt
2009: DFI med gutter født i 1996 var i følge dem
som har greie på det, landets beste lag i sin
årsklasse i 2009. Spillere på laget var blant annet
Rino Falk Larsen, Mats Vågan, Magnus Hart,
Mathias Leines Dahle, Joakim Lien, Lars Landvik
Isaksen og Samale Wais. Den siste var det etter
hvert mange klubber som jaktet på. Finale i Norway
Cup ble det ikke. Mathare fra Kenya viste seg å
være bedre. Over og ut, bortdømt i følge de samme
ekspertene, det var også farvel til det som til da var
den største mulighet til en triumf på guttesiden i
verden største fotballturnering.
Om DFI, Norway Cup og gutter skriver Amta i juli
2018: Forklaringen kan være at DFI ofte sender sine
lag til Norway Cup når de har passert 13 år, det
er i disse årsklassene at konkurransen er tøffest.
Der møter de gjerne akademilag fra Afrika og SørAmerika, lag med spillere som er håndplukket til
denne turneringen og gjerne er blant favorittene. Vi
kjøper den forklaringen.
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Beate
2009: Beate Røkkum var trener for håndballens J13
som vant julecupen. Noen måneder senere var
Beate trener for P14 som kvalifiserte seg til
Østlandsserien etter å ha feid Nit/Hak av banen
med 20-11. 95-jentene kommer også til finalen
i Skandinavisk Cup der de taper finalen for
Fjellhammer. I 2010 ble det også 23-22 mot
Oppsal i semifinalen i Umbro Cup, i finalen 7-17
mot Oppsal. Beate Røkkum varslet at hun slutter
som trener, seks av jentene vil til hardtsatsende
Nordstrand.
Bruktmarked
2009: DFI har sitt bruktmarked av idrettsutstyr på
høsten. Denne gang ga det en pluss på 18 000
kroner, fem år senere er resultatet 85 000.
KM-vinnere
2009: J12-14 i DFI vant KM innendørs i klassen
J12-14 etter 6-1 over Berg i finalen. Lagleder
var Ole Martin Tomter. Else Gangnæs, Ingvild
Bøhlerengen, Silje Aasby. Andrine Tomter, SivHelen Eliassen, Helene Zach, Ingeborg Barlindhaug
og Ingrid Elvebakken het spillerne.
Nr. 61:
2009: DFI blir nr.61 i herrestafetten i langrenn.
Johan Noraker Nossen, Torkjel Grøndalen og Erik
Solberg gikk for klubben.
Landskamp
2009: Sanpreet Singh ble tatt ut på det norske
G16-landslaget til en turnering i Tyrkia.
Grasrotmidler
2009: Fra 1. mars ble det grasrotmidler til
klubbene, det betød at fem prosent av hva en
spiller legger igjen hos Norsk Tipping gikk til en
klubb eller forening om den var registrert. Det
skulle være med å erstatte automatinntektene. I
DFI mener man de taper millioner årlig på den nye
ordningen. Regnskapene viser at i 2009 var det 581
tippere som ga DFI 277 000 kroner. Kjærkomne
penger men langt unna størrelsen det var på
automatinntektene. Målet for myndighetene var å
dempe spillegalskap.

Rekordmange
2009: DFI kunne fremvise et registrert medlemstall
på 2898, rekordmange. Det var 1404 kvinner
og 1594 menn, men hele 1785 av medlemmene
var ikke fylt 19 år. Til å lede disse var det 500
tillitsvalgte i DFI-systemet. Det totale medlemstallet
er ikke helt riktig, mange av disse var registrert i to
grupper og ført inn som dobbeltmedlemmer. Det
virkelige medlemstallet lå på rundt 2400.
Overskudd
2009: Noe av inntektene, 275 000 kroner, kom fra
grasrotandelen, pengene ble fordelt etter
medlemstall i den enkelte gruppe. Det svært
gledelige var at DFI-leder Ian Parker og hans styre
etter to år med underskudd kunne legge frem et
resultat for årsmøtet med en pluss på 405 000
kroner.
Satt seg
2009: Friskis & Svettis hadde gått seg til i DFI.
Med 87 og 62 betalende medlemmer, henholdenvis
vår og høst, 21 funksjonærer i sving, hadde den vist
sin berettigelse. Trine Tinglum og Wenche Røstgård
gikk på nødvendige kurs og ledet blant annet
oppvarmingen foran Blomstermila. Stavganggruppa
der Anne Berit Isaksen var kontaktperson arrangerte
langtur fra Røis til Hvisten.
Gjertrud
2009: Sykkelsporten knyttet til seg Gjertrud Bø
som trener og utøver, hun var blant annet
verdensmester i terrengsykling. Treningsarbeidet
bar frukter. Mye av treningsaktiviteten foregikk rundt
Seiersten Skanse. Fire grupper stilte i styrkeprøven.
Det var syklister fra Drøbak å se i mange ritt, blant
annet Grenserittet og Birkebeinerrittet. Historisk ble
Eling Gulbrandsen og Petter Gustavsen, de første
klubbmestere. 16 ryttere stilte til start.
Idrettsmerket
2009: DFI var en klubb for alle aldre og med et
bredt spekter av tilbud, Idrettsmerkeutvalget var
blant gjorde en god jobb. Det betød at noen kunne
ta imot utmerkelser, Sidsel Tandberg fikk hederspris
for 35, Vigdis Kristiansen miniatyrstatuett for 25 og
Gunnar Solvang krus for 20.

Nedrykk
2009: DFI-Fredrikstad/Østsiden 31-36 i 4. divisjon «NM-gull»
2009: Fotballens G13 vant finalen i Adidas Cup på
håndball for herrer, resultatet betød at DFI rykker
Gjøvik, en turnering som ble regnet som et uoffisielt
ned.
NM i årsklassen. Finalen gikk mot Gjøvik. I den
Årets trener
samme turneringen tapte G14 finalen mot Rommen.
2009: Gunn Karin Barlindhaug fikk prisen som
årets trener/lagleder for det arbeid som var lagt ned Produksjon
2009: Trygve Gulliksen og dugnadsgjengen i
i barne- og ungdomsfotballen med J96.
skigruppa var klar for et 700 meter langt anlegg,
Sverre W.
«Rett i løypa» som var for snøproduksjon. Da de
2009: Sverre Wollbraaten, best kjent fra håndballen årlige karusellrenn tok til på vinteren var skisporten
i DFI, fortsatte sitt betydningsfulle arbeid med å
mer populær enn noen gang, 550 deltok i det første
utdanne klubbdommere til kampene for lag med 5 karuselllrennet tidlig i januar.
og 7 spillere. Sverre hadde startet dette arbeidet i
2007, nå bar det frukter blant annet i Badeby Cup. 750 000
Årets unge dommer ble kåret, det ble Brian Norem. 2009: Kent Bergersen vil ha 750 000 kroner for å
trene DFI. –Det er for mye, sa Jørgen C. Broch, en
Dommere
av de viktigste støttespillerne rundt A-laget. Frode
2009: I årsberetningen fra 2009 trakk
Birkeland ble ansatt, han kom fra interkretslaget
håndballgruppa fram Sverres fantastiske evne til å til LSK. I november ble Knut Norem sportslig
få fylt opp kvoten med dommere. Sverre, med et
ansvarlig i DFI Toppfotball.
langt liv som tillitsmann, spiller og mye annet i DFI, Det var også uro i A-laget. På slutten av året gikk
ble æresmedlem i DFI i 2010.
de ut i media og fortalte at de ikke hadde fått
lønn. Fotballformann Arild Dregelid bekreftet det.
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Fotballgruppa hadde slitt i hele 2009, de tok også
med seg et underskudd inn i året. Klubben som
helhet hadde økt egenkapitalen fra 4,3 millioner
til 5,4 millioner, bare fotballgruppa hadde negativ
egenkapital og ubetalte regninger hos lokale
leverandører.
Klubbhjerte
2009: I desember la Gunnar Hirsti og Jørgen C.
Broch 400 000 kroner på bordet for fotballåret
2010. De hadde også lagt igjen penger i 2009.
Begrunnelsen var at de hadde et hjerte for klubben.
Sebastian
2009: Sebastian Dahl vant sin klasse i
badmintonturneringen «ferske fjes».
Årsberetningen fortalte at gruppa hadde arrangert
turnering på Dyrløkkeåsen med 60 barn. Gruppa
hadde også vært aktiv i forhold til skolene, blant
annet hadde den i samarbeid med forbundet
arrangert et kurs for lærerne ved Dyrløkkeåsen skole
om hvordan badminton kunne brukes i skolene.
Seks lærere deltok, seks bagger med utstyr ble til
ble kjøpt inn, resultatet var at det kom mange nye
unge spillere på treningene.
President
2010: Fotballpresident i Norges Fotballforbund, Per
Ravn Omdal, besøkte DFi og Bendit Cup. –Utrolig
at den største klubben i Østfold fotballkrets følger
opp barn på en slik måte, sa Omdal. Turneringen
foregikk med fem spillere på hvert lag for
aldersgruppen 5-10 år. Per var sporty nok til å
dømme en av kampene.
Invitert
2010: DFI-spilleren Samale Wais (14) var som
eneste norske spiller invitert til en ukes opphold i
en engelsk storklubb. Han scoret tre mål da Østfold
kretslag slo Oslo. Det var for øvrig fem fra DFI i
96-klassen på laget som slo Indre Akershus og
Oslo: Samale Wais, Rino Falk Larsen, Mats Vaagan,
Magnus Hart og Matias Keiseraas.
Trakk seg
2010: På et ekstraordinært årsmøte i fotballgruppa
trakk Arild Dregelid og styret seg. Det sittende
styret hadde ikke møtets tillit. Alle fullmakter gikk til
hovedstyret. Pål Mørk, tidligere fotballspiller i DFI
og nå journalist i Amta, kunne opplyse at han hadde
60 navn som ville hjelpe til i fotballen. DFI hadde
ved inngangen til 2010 80 lag.
Etter hvert overtok Espen Tollefsen som ny leder.
Snu om!
2010: Leder av FAU ved Dyrløkkeåsen skole ba
rektorene i Frogn endre holdning etter at de med et
par unntak hadde gitt beskjed om at de var negative
til TINE-stafetten. –Dette er et arrangement bygd
opp gjennom mange år og motiverende for fysisk
aktivitet, sa FAU-lederen som la til at de ikke var
rådspurt.
Alpinliv
2010: Det var liv i alpingruppa, mer enn 30 løpere
har reist til Gaustadblikk for å kjøre, siktemålet var
å nå ungdom under 15 år. I 2011 holdt alpingruppa
skiskole i Middagsåsen. I 2011 hadde gruppa 50
løpere med i eget klubbrenn.
Rykket opp
2010: Det var klart at DFI rykker opp fra 6. divisjon
i håndball for kvinner før halve serien var

ferdigspilt. På laget spilte blant annet Maiken
Balslev, Kristine M. Antonsen, Mie Kleven, Marie
Lundby, Ida Kleven, Annichen Woll Eide, Mona
Røkkum, Marte Jørandli, Ingeborg Brendås, Stine
Leknes, Marie Løvberg, Pia Huseby og Nina F.
Bolstad. Trener var Per Wollbraaten.
I 5. divisjon starter laget med 14 seire av 14 mulige.
-Laget som startet i 5. divisjon holdt 3.
divisjonsnivå, mente treneren.

Oslo-VM.
Karusellrennene hadde oppslutning som aldri før,
586 startet i de første rennene. Over 700 var på
avslutningen av karusellen.
Sportslig gjorde gruppa det bra. Ole Andreas Ek
Lundby (11), Markus Hararaldrud (16) og Harald
Ihlebæk var klar for Hovedlandsrennet. Harald best
med en 50. plass i sprint (skøyting).
På vårparten tok de også på seg å arrangere
Blomstermila med ca. 300 deltagere. Der
Rekord?
2010: Om det ikke er rekord for et lag i DFI så kan vinner Mikkel Aarstrand H16/17, og en annen
fotballspiller, Andrine Tomter, ble nr. 3 i
det ikke være langt unna. G15 med Sverre Vågan
som trener vant Rema Cup i Ås etter 13 straffespark kvinneklassen.
før seieren mot Sprint/Jeløy var klar.
Nedsatt
2011: Fra 2010 hadde DFI vært opptatt av å legge
Rino best
2010: DFI G14 vant en eliteturnering i fotball etter til rette for funksjonshemmede som både hadde
beov for og ønsket fysisk aktivitet. Det skjedde
3-0 mot Djerv i finalen, Rino Falk Larsen kåret til
ved aktiviteter to ganger pr. uke, samarbeidet
finalens beste.
skjedde mellom DFI og Frogn kommunale råd for
To i finalen
mennesker med nedsatt funksjonsevne. Initiativet
2010: DFI med to lag i finalen i J98 i Fjellhammer kom fra Ragnar Dahl, den første leder var Helge
Cup. De to håndballagene slo ut Storhammer og
Bentzen. Den første Frogniaden ble avviklet i 2011,
Byåsen. DFI 2 vant med Magnus Seip som lagleder den syvende i 2018. (Se egen sak side 4 og 5).
vant, men det var ikke lett å plassere spillere på de
Barnecup
ulike lag.
2011: DFI en barneturnering i fotball i Frogn Arena
Minnefond
under ledelse av Trygve Kvåle fra DFI 03.
2010: Rebeccas Minnefond var på 40 000 kroner.
Loppetasser
Rebecca spilte finale i Norway Cup i 2002. Lag
med syv spillere kan søke om 3000 kroner, lag med 2011: Håndballen med et arrangement med mye
11 spillere om 5000 kroner. Forutsetningen er at de liv. De ble arrangert Loppetassen der mer enn 20
lag var med. Det var en turnering i bronse, sølv og
skulle til utlandet.
gull for de aller yngste spillerne som ikke deltok i
Loddtrekning
ordinær serie.
2010: DFI J97 vant Svinesund Cup i fotball på
I Peter Wessel Cup, landet s mest renommerte
loddtrekning etter at Vanja Rudshaug hadde gitt DFI håndballturnering, komP12 til finalen der de ble
1-0 over Kvik/Halden i finalen.
slått av Gjøvik. Bare et DFI-lag har kommet så langt
Omtrent på samme tid var det tre spillere fra DFI på tidligere, J95-laget.
Østold kretslag som vant Norde Cup: Samale Wais,
Magnus Hart og Mathias Keiseraas. Da det begynte Norway Cup
å nærme seg den første snøen kunne trener Sverre 2011: DFI J15/16 er ute av Norway Cup etter 0-3
Vågan og hans G15-mannskap innkassere et KM- mot islendinger, men Bjørn Bugge sa til Amta at
det var grunnlag for å satse på et damelag. I den
gull etter 3-0 over Moss på Seiersten.
samme turneringen var G16 klar for 1/16-delsfinale
Dømmer
etter straffedrama mot Åsgårdstrand. I neste runde
2010: Henrik Krogaker Henriksen (15) var en av tre ble de slått ut av et libanesisk lag i en batalje som
ungdommer som dømte i Norway Cup. –
er av svært fysisk karakter.
Spennende måte å tjene penger på, sa Henrik
Cupseier
som hadde med seg Jesper (16) og Joakim
2011: Håndballjentene i DFI vant en turnering mot
Engedahl (15) som unge dommere fra DFI. DFI
16 lag fra 4. divisjon fra Oslo, Østfold og Akershus.
hadde to guttelag i Norway Cup, begge slått ut av
På høsten kom seriedebuten i 4. divisjon med 35A-sluttspillet.
28 over Degernes, Monica Løkken og Ida Steinmo
Ute av NM
scorer syv mål.
2010: DFI var ute av NM i fotball etter 1-3 mot
Sarpsborg 08. 463 møtte opp på Seiersten, mer enn Landskamp
2011: Rino Falk Larsen ble tatt ut på G15tredobbelt av det vanlige.
landslaget i dobbeltlandskamp. Han hadde imponert
I serien tok Frode Birkeland laget til tredjeplass i
trener Øivind Nilsen på samlingene. Debuten ble det
3. divisjon. Kvik vant med 69 poeng, DFI fikk 51.
ingenting av, den ble stoppet av en skade.
Michael Bekke ble toppscorer med 13 mål.
Pizza-feiring
700 løpere
2011: J97 feirer KM-gullet med pizza etter at de har
2011: Det var rundt 700 løpere på plass da DFI
arrangerte det tradisjonelle Drøbaksrennet i klassisk vunnet mesterskapet foran Ekholt som hadde like
mange poeng før siste runde. DFI hadde åtte mål
stil. Klubben fikk en 11-åring på sjetteplass som
å gå på før møtet mot Tistedalen som de slo 5-1.
den eneste av de 10 beste.
Skigruppa hadde en P-automat som det var frivillig Duellen ble det ingenting av da Ekholt ikke fikk
motstander og det bare ble 3-0 i målprotokollen.
betaling på, den ga 200 kroner dagen.
I Ekholt-kretser mente man at kampene mot
Skigruppa mottok 10 par hoppski og 10 par ski
med tupp i begge ender fra Norges Skiforbund, DFI motstandere som ikke møtte burde vært fjernet fra
hadde påtatt seg å få montert hoppbakke levert etter tabellen, men slik var ikke regelverket.
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Ventelister
2011: Turngruppen i vekst, nå var det 200 som
turner og gruppa opererte med ventelister.
Turngruppa inngikk også et samarbeid med alpint
om trening.
Celebert
2013: Skipresident Erik Røste var på plass på et
karusellrenn i Drøbak og mektig imponert over det
han så. I klubben satte man pris på et så celebert
besøk fra forbundets øverste tillitsvalgte.
Frode i to år
2011: Frode Birkeland skrev ny A-lagskontrakt for
2012 og 2013, nå skulle han også legge ned mer
for arbeid juniorgruppa.
I 2011 ble det tredjeplass i 3. divisjon med 48
poeng, vant gjorde Østsiden med 54. Toppscorer
var Richard Falk Larsen med 21 mål. Han scoret
0,875 i gjennomsnitt for hver kamp. Et utrolig
gjennomsnitt med tanke på at vi var i 2011 der
markeringen var tettere enn i gamle dager.
Ski-jenter
2011: Skigruppa ville ha flere jenter i løypene.
Kristin Størmer Steira hadde fått et stipend. det
havnet 25 000 i skigruppa i DFI som skulle brukes
til et «jenteløft». Julie Rustad (13) ble nr. 5 og nr.
10 i det store Konnerudrennet, nr. 5 i Ås-rennet.
Banemester
2011: Bjørn Cato Olsen blir ny banemester på
Seiersten, han skal også drifte kunstgressbanen på
Måna. DFI hadde inngått en ny avtale med Frogn
kommune etter nye anbudsregler i EU. Året etter,
i 2012, gikk tidligere banemester på Seiersten og
leder av DFI, blant annet i jubileumsåret, 1968 bort.
Norman W. Hansen ble 81 år gammel.

selskapet og bidro til at klubben fikk gaven.
Suksess-Frode
2012: Frode Birkeland ga seg som DFI-trener etter
opprykk til 2. divisjon. DFI fikk 58 poeng, Sprint/
Jeløy 52 poeng. Mamadou Latyr ble toppscorer
med 14 mål. Even Ødegaard, velkjent i DFI, ble ny
trener. Rino Falk Larsen gikk fra DFI til VIF, men
spilte sesongen ut for DFI.
Golfkollen
2012: DFI bygget hoppbakken «Golfkollen» som
en del av et rekrutteringsopplegg for å få
skihoppere. Ordfører Thore Vestby turde å sette
utfor bakken under åpningen der Trond Bratli ble
bakkerekordholder med 12,25 meter.
18 av Ida!
2012: Vi er forsiktig med å kunngjøre
klubbrekorder, det dukker som regel opp noe en
ikke kjenner til, men nå tør vi. Ida Steinmo scoret
18 mål på A-laget for damer da DFI slo Herulf 2625 i 4. divisjon.
Lars Smith
2012: Fra Nesodden til fotballgruppa kom Lars
Smith, 46 år og med over 300 kamper i fotball for
NIF. Fra 1. desember var han ansatt som sportslig
leder og markedsansvarlig i DFI.
Turnerne
2012: Over 200 turnere fra DFI var med på
sommeravslutning ledet av tur- og trampettrener
Torgeir Koteng. Turnerne poengterer at det er plass
til flere, trenerne har kurset seg.

Beach-KM
2012: DFI arrangerte KM i beach-håndball for
tredje året på rad, hjemmelaget ble slått i finalen.
Heldig gull
2012: J16 i DFI vant KM-tittelen i fotball etter 2-0
over Kvik. Litt heldig, het det i kamprapportene. –Vi
vant fordi vi var så samspilte, sa Ingvild Bøhlerengen
etter kampen Det var KM-gull nr. 2 på to år. Spillere;
Mari Gregersen, Mari S. Lie, Ingeborg Rødven, Fanny
G. Erikson, Vilde L. Jensen, Ingvild Nygaard Malin
Ellingsen, Pernille Nordhagen, Silje Økland, Tiril
Barkenes, Vanja Rudshaug, Kristine Pettersen, Sara
Lønn, Ranveig Færgestad, Maria Gjerdsjø, Selma
Petterson, Susanne Ødegård, Christine Stenberg
og ledere/trenere: Rolf Gregersen, Erik T. Jensen og
Arve Pettersen.
Løypemaskin
2013: Erik Solberg i skigruppa kunne ønske
velkommen til en sesong med ny løypemaskin.
Den har det vært mulig å kjøpe blant annet med
400 000 kroner fra Sparebank 1, 100 000 fra Frogn
kommune og 20 000 fra en kronerulling.
Belønningen var at nesten 600 løpere går
karusellrenn hver onsdag.150 gkk i løypene da
DFI og Skimt hadde felles klubbmesterskap og på
slutten av året var det skicross-karusell. Noe nytt i
norsk langrenn.
1000 mennesker var samlet i Frognhallen da
premiene i årets karusellrenn ble delt ut.

Gjeld bort?
2013: På årsmøtet i klubben var det størst interesse
knyttet til et forslag om at 80 prosent av all gjeld i
Blomstermila
2012: Årsmøtet i DFI vedtok at skigruppa overtok fotballen på 189 000 kroner til hovedlaget skulle
Blomstermila. Gruppa ønsket å få deltagelsen opp slettes. Hovedstyret foreslo 75 000 kroner. –Når
voksne mennesker pådrag seg gjeld, må de også
til gamle høyder.
Øyvind!
gjøre opp for seg, sa Tor Kaurin og begge forslag
2012: Øyvind Antonsen overlot roret i skigruppa til Nye grupper
falt.
2012: DFI Friidrett ble nok en gang egen gruppe i
Erik Solberg etter å ha gjort en fantastisk jobb.
I forkant av dette hadde det også vært en debatt på
Han hadde vært medlem av styret siden 2002. –Nå DFI. Tatt opp som ny gruppe ble også DFI Baseball. fotballgruppas årsmøte om A-laget som siden 2011
Friidretten fikk 10 000 kroner i startkapital av
fungerer snøproduksjonen så godt at det kommer
hadde lånt 707 000 av junioravdelingen. –Vi har
Sparebank 1 og banksjef Kolbjørn Røstelien,
løpere fra hele Østlandet, slo han fast i et innlegg
alltid hatt vanntette skott mellom pengebruken på
samme «julenisse» ga 30 000 kroner til
på årsmøtet. Øyvind fikk da også Else og Helge
A-laget og i junioravdelingen, hvordan kunne dette
Askautruds gavepremie for sin fantastiske innsats. sykkelgruppa og 100 000 til hovedstyret.
skje?, spurte Vidar Færgestad.
I klubbmesterskapet kunne Øyvind registrere at det PW-suksess
Ved utgangen av 2012 satte DFI ny rekord i antall
var med 150 løpere, 20 av dem kommer fra Skimt. 2012: DFI-håndballen hadde tre lag i finalespill i
medlemmer, 3017, var en økning på ni prosent fra
Det hardeste nappetaket var i 50-59 år der Kristian Peter Wessel Cup, J12 og J16 til semifinale, G13 til året før.
Fæste slo Simen Storrud med tre sekunder. 778
kvartfinale. Tidenes beste innsats.
Jenny vant!
løpere deltok i skikarusellen, 252 i samtlige renn. I Fredrikstad Cup kom J99 til finalen, DFI tapte
2013: Jenny Pedersen (13) fra DFI som var under
Erik Solberg, som overtok etter Øyvind Antonsen,
mot «superlaget» Sarpsborg. Denne sesongen
paraplyen Team Toyota Follo vant sitt første renn
ble nr. 6 i 41-45 i det 90 km lange Grenaderløpet.
hadde laget spilt finale i Smaalene Cup, kvartfinale
i Sparebank Cup. Jørgen Solberg (13) ble nr. 7.
–Noen liker å kjøre bil, jeg liker å gå på ski, sa Erik Hyundai Cup og vant finalen i Vestfossen Cup.
Litt senere på året blir Jenny nr. 3 i Drøbakrennet.
Solberg i et intervju med lokalavisen.
På sommeren ble det et felles lag DFI/NHK i G16.
I KM ble hun nr. 2 i sprint og nr. 5 på en av de
Harald Ihlebæk (15) med stor fremgang og ble nr.
Blant trenerne var Bente Munkerud, tidligere
vanlige distansene. I Ungdommen Holmenkollrenn
39 og nr. 48 i NM for 15/16-åringer. Året før ble
skøyteløper.
ble hun nr. 33. I Ungsdomsbirken over 15 km ble
han nr. 50 og nr. 92. Harald var den eneste fra DFI
Moses-gull
det sjetteplass. Der ble Jørgen Solberg nr. 13 og
som fikk å Hovedlandsrennet i Harstad.
2012: Juniorlaget i fotball vant sin klasse i Moses- Christian Rustad nr. 30 i sine klasser.
Jenny Pedersen ble nr. 3 i Lommedalsrennet, nr.
stafetten og sikrer seg vandreskjoldet. På laget
Tove hedret
3 i et renn på Konnerud, nr. 19 i ungdommens
løper Ole Anders Ek Lundby, Fredrik Wollbraaten,
2013: 4. divisjonslaget til DFI slo Herulf 23-20 og
Holmenkollrenn og nr. 4 i Ungdomsbirken. Julie
Peder Mæhle, Mikkel Aarstrand, Magnus Hart og
hadde bare avgitt tre poeng på sine hjemmekamper
Rustad tok bronse i KM som ble arrangert i Drøbak
Henrik Strøm. Moses-stafetten var «gjenfødt» som
da vi kom til februar. Det ekstra hyggelige ved
og ble nr. 7 i Ungdomsbirken.
arrangement.
nettopp denne kampen var at Tove Moe Tysnes ble
Stjålet ATV
130 startet i terrengkarusellen på Seiersten. Her
hedret for lang og tro tjeneste mellom stengene –
2012: Skigruppa fikk en ATV stjålet. Denne var
var det ikke fotballspillerne men skiløpere som
og med en rekke trenerjobber og tillitsverv.
viktig for snøproduksjonen. De fikk en erstatning.
var kjappest, blant annet Jenny Pedersen og Julie
(uten ekstrautstyr) fra Yamaha Motor Scandinavia. Rustad.
Drøbak-mannen Tom Inge Hellesvik var ansatt
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Notiser
Akademi
2013: A-lagets spillere skulle inn å hjelpe til da DFI
startet et lokalt fotballakademi for barn fra 5. til 7.
klasse, det var et tilbud til 50 barn som var ferdig
i SFO.
Harald vant
2013: Harald Ihlebæk vant, Anders Ek Lundby ble
nr. 3 i Finnsnes-rennet over 22 kilometer.
Cupgull
2013: Sverre Wollbraaten styrte sitt lag i G13 til
seier i julecupen i håndball etter 23-19 mot
Langhus i finalen.
Seiersten
2013: Arild Dregelid leder av Frogn Idrettsråd,
understreker at Seiersten Idrettspark med tilhørende
badeanlegg for idretten hadde topp prioritet. –
Idrettspark på Måna slik noen tenker seg, er et
dårlig forslag, sa DFI-leder Sven Ombudstvedt.

på ny rekord med 55,40 på 13,4 km.
30 år
2013: 24. juni ble en merkedag i friidretten, da
arrangerte gruppa sitt første stevne på 30 år. Blant
dem som var med var lettbente Maren Mjøen (5).
En kort stund senere ble det arrangert banekarusell
med 24 deltagere.
Røykeforbud
2013: I tråd med samfunnsutviklingen ble det
røykeforbud på Seiersten stadion, treningsfeltet på
Ullerud og ved kunstgressbanen på Måna.
DFI-avtale
2013: DFI med en driftsavtale med kommunen på
totalt 4,264 mill. årlig som inkluderer Seiersten,
Folkvang, kunstgressbanen på Måna og Ullerud.
Sebastian
2013: Badmintonspilleren Sebastian Dahl vant
G19-klassen i kamp med 70 spillere. Christine S.
Rogne nr. 5 i U17B, også andre DFI-spillere blant
de fem beste. Turneringen var i Leikvollhallen.

Vårcupen
2013: DFI-juniorene i fotball som ble trent av Geir
Sneis vant vårcupen. Henrik Krogager Albertsen var Ny idrettspark
suveren i de bakre rekker.
2013: I november ble Dagfinn Danielsen (H)
Cupmestere
gratulert av politiske med- og motspillere for
2013: P14, trent av Frode Scheie og Tommy
at kommunestyret vedtok Seiersten Idrettspark
Nilsen, vant Fredrikstad Cup i håndball. De slo NIF inklusiv et badeanlegg. Anlegget skulle inn i det
7-6 i finalen. Referatene fortalte at keeper Iselin
kommunale handlingsprogrammet. –Danielsen
Lokøy reddet laget i to innledende runder ved å
er virkelig en «stayer», var attesten han fikk fra
redde en mengde straffekast.
Nicolai Corneliussen (V) gjengitt i Amta. Det var
Noen måneder senere ble Frode (46), Drøbak-gutt Danielsen som av politikerne hadde vært den store
med 105 landskamper i håndball og et liv som
forkjemperen for anlegget.
profesjonell, trener i Follo HK.
Første fase var boksehallen stort sett uten
kommunale midler, den skulle komme kjapt.
Briskebyen
Resten skulle følge etter, et andre etter, blant annet
Briskeby Cup hadde gitt mange store opplevelser
et badeanlegg som man på daværende tidspunkt
for de yngre i DFI, det var der A-laget mistet
regnet med skulle koste 200 millioner. Det gjensto
muligheten til å spille blant de store, men nå vant
en diskusjon om driften av anlegget, i hvilken grad
G14 under ledelse av Thomas Dahl Briskeby Cup
private aktører skulle inn.
etter 2-1 over Ottestad finalen.
Før badeanlegget skulle det bli kunstgressbane ,
Coach eye
flomlysanlegg, ny tribune og 215 parkeringsplasser.
2013: I turngruppa sier man at det var en helt ny
60 lag
giv med trenings- og konkurransepartier. I tillegg
hadde gruppa med over 200 medlemmer tatt i bruk 2013: Noe av fotballgruppas sjel kom til uttrykk
ved arrangementet av Badeby Cup i september.
«coach eye», der de filmet turnernes bevegelser.
Juniorlaget gjorde en dugnadsinnsats.
Beach-sølv
2013: Åtte DFI-damer tok sølv i beach-håndball, en Bare nr.5
form DFI-damene i mange år hadde hatt godt tak på. 2013: A-laget kunne gjøre opp status for sesongen,
det ble femteplass i 2. divisjon, Bærum vant
Betalte
avdelingen.
2013: A-lagets spillere måtte nok en gang godta et
lønnskutt, det gledelige var at fotballgruppa hadde På Ullevål
2013: Gruppe 13 ble invitert til seriekamp med
nedbetalt 373 000 kroner, halve gjelden.
Vålerengen på Ullevål. En av dem som hilste på
Dronninglund
før kampen er Kjetil Rekdal. Mannen som satte inn
2013: Dronninglund Cup har i mange år vært et
straffesparket da Norge slo Brasil 2-1 i VM.
populært mål for håndballen i DFI, inklusiv i 2018.
Natt-o-løp
I 2013 kom G14 til finalen som de tapte 6-21 mot
2013: O-sportens dronning i Frogn, Unni
et tysk lag.
DFI kom til sluttspillet i Region Øst i J99 etter 27- Bøhlerengen, arrangerte nattorientering for barn og
unge. Noen var litt mørkeredde, de fikk følge.
14 over Degernes, nå skulle de være med å gjøre
opp om mesterskapet.

Fra Rotary
2013: Skigruppa fikk 10 000 kroner fra Drøbak
Simonsen
Rotary for sin dugnadsinnsats for snøproduksjon,
2013: Geir Simonsen ble beste DFI-løper i
Blomstermila ved å vinne 10 km i 40-49 år. Marte lysløypa og arrangementet av alle karusellrenn.
Skarø (16-19) og Claudia Dybvik (18-19) vant også Noen av løperne gikk ikke bare karusellrenn. Jørgen
sine klasser. De to hadde uken før vunnet sølv i KM Solberg og Sondre A. Bjørnstad ble nr. 10 og 15 i
Konnerudrennet. Jørgen ble også nr. 10 i et annet
i beach-håndball.
På høsten vant Geir Simonsen Nesodden på langs stort renn der Julie Rustad ble nr. 4 og Jenny
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Pedersen nr. 11. DFI-løpere holdt seg i toppen på
Østlandsområdet.
Uenige
2014: Badeball AS, i mange år en av de viktigste
støtter til fotballen i DFI, trakk seg. De var uenig
med DFI som flagget at de satset på bredde frem for
topp. Klubben ønsket selvfølgelig at A-laget skulle
gjøre det best mulig, men innenfor akseptable
økonomiske rammer.
Karusell
2014: I friidrett hadde det vært litt av og på de siste
tiår. Nå var det det banekarusell, for første gang på
10 år. 24 deltagere fra 5 til 12 år deltok.
Seriegull
2014: Junior-damene i fotball ble suverene
seriemestere i Østfold etter seire over Ås og Begby i
avslutningen av sesongen. Jentene kunne fortelle at
de hadde spilt sammen siden de var små.
Ga seg
2014: -Det er vanskelig for DFI å komme til et høyt
nivå i damehåndball, vi har alltid spillere som reiser
fordi at de skal på skole eller bytter klubb når de
fyller 13-14 år, sa Wollbraaten som ga seg etter sin
fjerde periode som dametrener, den første perioden
var fra 1990.
Håndballskole
2014: Håndballgruppa avviklet håndballskole i
Frognhallen, hver lørdag var det et stabilt oppmøte
på 40 spillere under ledelse av Lise Wheeler.
Teitur
2014: Teitur Thordarson med bakgrunn fra blant
annet Lyn, Brann, Lillestrøm og Estlands landslag,
skulle trene DFI. Utgangspunktet var at DFI i
desember inngikk en kontrakt med sportslig
leder Lars Smith, den ville ikke et årsmøte i
fotballgruppa godkjenne. Smith hevdet at det var
enighet om kontrakten, at det bare var underskrifter
som manglet. Styret sto på at et årsmøte kunne
overprøve hva de to partene hadde blitt enige
om. Det endte med at flere spillere og trener Even
Ødegaard reagert sterkt. Spillerne som hadde hatt
et turbulent år bak seg med en reduksjon på 22
prosent i lønn midtveis året, gikk i mars til streik.
De uteble fra en trening og en treningskamp.
Kritikk
2014: Noen barn er mindre kompetente enn andre
til å være med på idrettslek. DFI fikk kritikk fra
et foreldrepar som opplever at de følte at deres
barn ikke ble tatt godt nok vare på. –Vi har 100
frivillige som trener og kan ikke alltid ha folk med
spesialkompetanse, dessuten ville dette føre til
at færre barn fikk et tilbud, sa Ian Parker som en
generell til problemstillingen i en kommentar på
vegne av DFI.
Tema
2014: I håndball har man Tema-serien der enkelte
deler av spillets faser blir plukket ut og gjenstand
for spesiell oppmerksomhet. G12 var gode i denne
serien, bedre enn lag som Linderud, Rolvsøy,
Nesodden og Jardar.
Underskudd
2014: Det var et ekstraordinært årsmøte i
fotballgruppa der det ble vedtatt at breddefotballen
skulle kunne dekke et eventuelt underskudd på
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Notiser
Gikk bort
2014: Aasta Marie Halck, æresmedlem i DFI, gikk
bort i august 98 år gammel. Aasta ble nærmest en
legende i klubben der hun var engasjert det meste
Natursnø
av sitt liv. Spesielt sto håndballen hennes hjerte
2014: Skigruppa hadde i flere tiår hatt årlige
nær, det var hun som fikk i gang håndballen i
snøsamlinger på ulike steder i landet, der man
1940-årene og fikk den i gang på nytt igjen i 1965,
visste det var gode treningsforhold. Disse hadde
stor oppslutning, i desember var 90 små og store i flere år før Frognhallen så dagens lys. To barn fulgte
tradisjonen, Stein Erik som var daglig leder og med
skigruppa på natursnø i Hemsedal.
tillitsverv gjennom mer enn 40 år, Inger først og
Ny gruppe
fremst med sitt store engasjement i o-gruppa, både
2014: Cheerleading er populært, etter henvendelse i DFI og i Måren OK.
fra Pernille Sæther-Larsen, A. Svendsen, Eline
Per ga seg
Røkkum, Ingolfrid Henriette Madsen og Pernille
2014: Per Wollbraaten, trener for damelaget i
Johnsen ble det egen gruppe i DFI. Etter det vi
håndball de siste fem årene, ga seg. To opprykk og
erfarer ble det ingen gruppe av lang varighet.
to «nesten-opprykk» ble den avsluttende fasiten.
Beste
2014: I Norden Cup i håndball i Gøteborg ble G99 Rulleski
DFI/NHK beste norske lag. De tapte 14-28 i kampen 2014: Det kommer utspill fra Erik Solberg og Simen
Storrud om rulleskiløype i deler av dagens lysløype.
om å bli nr. 9 og havnet da på 10.plass.
Noe av begrunnelsen var et ønske om større
Jaktstart
trafikksikkerhet. Siste gang det kom et slikt utspill fikk
2014: Jenny Pedersen ble nr. 3 i Oslo Skifestival
motstand både fra politikere og naturverninteresser.
etter å ha ligget som nr. 5 i første del. Håkon Mjøen I oktober var det klart at det kommunale utvalget for
Grøndalen fikk samme plassering. Jørgen Solberg oppvekst og omsorg hadde et annet syn på saken.
hevdet seg også godt.
Unge spillere
Skigruppa arrangerte Drøbakrennet, der vant
2014: A-laget for damer avsluttet med 3-3 mot
klubbens egen Julie Rustad (16), Ole Anders Ek
Lundby (19/20) ble nr. 4, Harald Ihlebæk (G18) nr. Raumnes/Årnes etter scoringer av Ingeborg
Rødven, Selma Måseidvåg og Sara Myhrer. Det
4 og Jenny Pedersen nr. 5.
oppsiktsvekkende var at i troppen var det fem
Friskis & svettis
14-åringer og tre 15-åringer. Her lå det fremtid!
2014: Friskis & Svettis, en del av tilbudet i DFI, har
Jente-gull
som mål og utvikle tilbudet i sal. Nå ønsker
gruppen å øke medlemstallet. Tilbudet som har fått 2014: DFI J15 vant KM i fotball etter 5-1 og 4-0 i
seriefinalene mot Tistedalen og Athene Rapid.
et løft, har trening to ganger i uken, og deltok på
Gulljenter: Sanna Wheeler, Ingrid Kvam Østmark,
Mosesstafetten ved å arrangere oppvarming.
Amalie Hamm Thue, Andrea S. Ekrem, Marie
Turnfest
Heistad, Anikken Seim, Malin Englund T.
2014: Turnerne under ledelse av Malin Kaurin
Enerhaugen, Julie Finstad, Emilie Finsen, Sara
Lilleslåtten vant pokaler, denne gang i en turfest på Myhrer, Marion Lunde, Marianne Kure, Selma
Holmen.
Måseidvåg, Iris Mæhle og Jenny Gustavsen.
Turnerne
Junior-gull
2014: Konkurranseturnerne i DFI gjør det bra, de
2014: Juniorene i DFI vant KM i fotball etter å ha
yngste uten karakter men med bedømmelse, de som slått Ås og Begby i sesongens to siste kamper.
er over 12 år på stige 1.
Mange av spillerne har vært på samme lag siden de
var 13 år.
Trener
2014: -Vi vinner fordi vi er flinke til å trene, sa
Jukset
Jonas Bjerke da G16 slo Årvoll 3-1 i en
2014: Det var svært pinlig for klubben da DFI 3 ble
interkretskamp i fotball. Noe av treningen vaR å løpe tatt for juks i en 5. divisjonskamp. De var i
med Gunnar Solvang, en gang i tiden en glimrende poengnød og brukte en spiller som skulle ha sonet
friidrettsutøver for DFI og Follo.
karantene for tre gule kort, noe han selv visste.
Et annet sterkt fotballresultat sto G14 for, de møtte Lagledelsen og spillerne ble enige om at han skulle
15-åringer fra hele Europa og vant B-sluttspillet i
brukes. Resultatet ble en bot på 7000 kroner og
Aalborg Cup.
laget måtte ned i 6. divisjon. –Dette er et brudd på
På spillersiden: Anikken Seim ble tatt ut på
et felles tillitsforhold, sa Øyvind Strøm, leder av
Statoils talentleir der blant annet den tidligere
Østfold fotballkrets.
landslagskapteinen Brede Hangeland var trener.
Arild inn
Skottene
2014: I november var det ekstraordinært årsmøte i
2014: Årsmøtet i fotballgruppa vedtok at
fotballgruppen. Der fikk styreleder Øyvind Antonsen
breddefotballen kunne dekke et eventuelt
kritikk for at gruppen ikke hadde skaffet nok
underskudd fra A-laget. –Intensjonen om vanntette inntekter. –Det er manglende kapasitet til å jobbe mot
skott var god, realiteten er en helt annen, sa
næringslivet, sa Antonsen som overlot ledervervet til
styreleder Øyvind Antonsen.
Arild Dregelid.
Feirer
53 og ned
2014: Jørn Thomas Smedsrud kunne feire 30 år i 2014: Fotballsesongen 2014 er ikke av dem som blir
Norway Cup. De første 10 år som dommer, resten husket. Det ble 12. plass i 2. divisjon med bare
som sjef for 400 dommere.
15 poeng på 26 kamper. Laget scoret halvannet
driften av A-laget. Dette var en ny praksis. –Vi
har stålkontroll på økonomien rundt A-laget, sa
fotballens leder Øivind Antonsen.
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mål i snitt pr. kamp, men slapp inn mer enn det
dobbelte. Stort verre hadde det ikke vært på nesten
30 år. I avslutningskampen på Seiersten, nest siste
serierunde, var det bare 53 som løste billett. En
«æresrunde» som avsluttet 2. divisjon, det ble
på bortebane med 0-2 for Mo. Rykket opp gjorde
naboen Follo.
Julerenn
2014: Et par dager før julenissen kommer ned
gjennom pipa gikk Jørgen Solberg (14) inn til
fjerdeplass i et renn Lier, Jenny Pedersen (16)
knallåpnet sesongen med å bli nr. 2 i et renn på
Budor.
Kartpenger
2015: Sparebankstiftelsen delte ut penger, blant
annet fikk o-gruppa 100 000 kroner til
kartproduksjon for turorientering nærområdene.
Den samme gruppa hadde o-karusell ledet av Inger
Halck og Unni Bøhlerengen. Gruppa er også en del
av den suksessrike Multisportuka der orientering
inngår sammen med langrenn, sykkel og friidrett.
Multisportuka i DFI ble for kåret til landets neste
beste etter Rustad.
To seire
2015: Blomstermila var etablert seg som en
tradisjon i det sommerlige Drøbak. Kjersti Finsrud
(40-49 år) og Henrik Husdal (16-19 år) vant sine
klasser. Av listene har vi funnet annenplasser Siv
Skeie (50-59), , Callum Gran (12-15) og Håkon
Mjøen (16-19) mens Camilla Gulbrandsen (20-29)
ble nr. 3.
Klaging
2015: Arild Dregelid, leder av DFI Fotball, forteller
at de så på tiltak etter at en mor gjennom Amta.no
forteller om mye klaging på dommeravgjørelser. I
en kamp for 5-er lag dømmer en 13-åring som ble
utsatt for klagingen både moren og mange andre
reagerer på. Innlegget ble lest av mer enn 20 000 på
nettsiden til Amta.
45 000
2015: Turngruppen i DFI fikk 45 000 av
Sparebanken 1, pengene skulle brukes til å fornye
utstyr. I gruppen var 170 betalende aktive.
Gevinst
2015: Innebandyen med G10 og G14 i Zone Cup i
Fredrikstad, der et av lagene blant annet slo
«innebandyklubben» Slevik 7-2.
Liv Laga
2015: «Liv laga for badminton i DFI», het det i
lokalavisen etter at 30 spillere stilte til åpen trening,
Frode Dahl og hans medspillere i gruppa var
optimistiske med tanke på sportens og fremtiden
i DFI.
Råtasser
2015: 11 løpere fra DFI deltar i Råskinnet, et løp
med helt spesielle utfordringer som navnet tilsier.
Håkon Mjøen Grøndalen ble nr. 7 i en klasse der
over 100 løpere deltok.
Åpning
2015: En ny utgave av Seiersten ble åpnet med
flere hundre barn, kvaliteten på banen og det utførte
arbeidet fikk skryt både av ordfører og leder av
Idrettsrådet, Anders G. Johansen.
Nå gjensto rehabiliteringen av Frognhallen, og

Notiser
badeanlegg , det siste i skrivende øyeblikk svært
forsinket.

Syklister!
2015: DFI ønsket seg flere syklister, oppropet sto i
Amta og treningen var i terrenget ved Teipaveien.
Gull-Jørgen
Magnus
2015: Jørgen Solberg blir nr. 4 i Hovedlandsrennet 2015: Det er ingen overdrivelse å si at damelaget i I mai debuterer også Drøbak-gutten Sondre Wiik
Nielsen i et UCI-ritt i Danmark, 22-åringen på
i langrenn, Jenny Pedersen blant annet en 13.plass. håndball ikke var hva det hadde vært. På vinteren
DFI vinner KM i stafett og Fossum-stafetten i
byttet laget, som lå sist i 4. divisjon trener. Magnus «sykkelgymnas» han med i halvparten av de fem
runder i Danmark, var hjelperytter.
G11/12.
Seip overtok for Steinar Jensen Bjørgen som ville
konsentrere
seg
om
et
par
lag
på
Nesodden
med
litt
Stifinnere
Fotballjenter
større
ambisjoner.
2015: Unni Bøhlerengen med Stifinnerskolen for
2016: 50 jenter på fotballskole på Ullerudjordet
barn fra seks år og eldre.
ledet av Teitur Thordarson. Totalt var det 200
4xPhilip
barn på plass der blant annet den populære
2015: Philip Grønnern Ekeberg skulle etter hvert
45 000
A-lagsspilleren «Momo» var en av instruktørene.
spille landskamper for Norge i de yngre årsklasser. 2015: Engasjementet av Malin Lilleslåtten som
Synlig var han allerede på G13-laget til DFI i
hovedtrener i turn hadde båret frukter. Blant annet
Jørgen
Norway
Cup
som
slo
Bærum
5-0.
Philip
scoret
fire
var 19 med på sin første konkurranse, ii Hokksund.
2015: Jørgen Solberg (14) DFI/Team Toyota Follo
ganger, men var ikke helt fornøyd. Laget kom til
11 var i konkurranse for første gang. De 19
med fornuftige treningsmengder bak seg, fikk en
kvartfinalen
mot
klassevinner
Mexico,
DFI
var
det
gjennomførte fire apparater uten problemer.
fantastisk sesong som langrennsløper. I slutten
eneste
laget
som
scoret
to
ganger
på
klassevinneren
Troppsgymnaster var også med i en
av januar vant han KM i klassisk sprint, men mye
turnkonkurranse i Asker der det var trampett og
hadde skjedd før det. Året startet med en tredjeplass men tapte 2-5.
G14
tapte
for
Rio
da
Ostras
i
åttendedelsfinalen,
trumbling. 13 DFI-turnere deltok i et kretsstevne i
i «Over Kjølen-rennet», et såkalt BDO-renn der
brassene vant da også sin klasse helt suverent.
Asker der mer enn 100 turnere fra 6 år til 85 deltok.
de beste fra Oslo, Østfold og Akershus født i
Så har vi gjemt det beste til slutt. Gruppa slet med
1999/2000 møttes. Det ble en tredjeplass, samme Noen uker senere dro DFI til Sandar Cup med to
G13-lag,
begge
kom
til
sluttspillet.
DFI
Sort
vant
gammelt utstyr, og i slutten av mai fikk de 45 000
plassering ble det i KM i langløp. Det fortsatte med
finalen på «golden goal».
fra DNB, sjekken kunne en glad Heidi Pettersen ta i
en tredje- og en femteplass i et nytt BDO-renn i
mot på vegne av gruppa.
Kollen. I Hovedlandsrennet ble han nr. 4, det nest
Ny stadion
Prislappen var beskjedne 100 000 kroner. –Dette
var nødvendig, sa banemester Olsen.

2015: -Det har vært en revolusjon hva angår Frogn
og idrettsanlegg, sa Anders G. Johansen da et
nytt anlegg på Seiersten ble tatt i bruk i slutten av
august. Den formelle åpningen var 17. oktober.
Johansen som var leder av Frogn idrettsråd, mente
at viljen til å bevilge penger til idrettsanlegg hos
politikerne at det skyldtes en bedre kommunikasjon
Jenny
2015: Jenny Pedersen var det nærmeste DFI hadde (lobbyvirksomhet) i forhold til administrasjonen. –
Idretten har vært flinkere til å posisjonere seg nå
av en «langrennsdronning» etter tusenårsskiftet.
Nå ble hun nr. 6 i «Over Kjølen-rennet», nr. 4 i KM enn for fem år siden, sa ordfører Thore Vestby da
i langløp og leverte enda sterkere saker da hun tok anlegget med stadion tartan løpebaner, kunstgress
og flomlys ble tatt i bruk.
to tredjeplasser i klassisk og fristil i et BDO-renn
i Kollen. I Drøbakrennet, som var KM, ble hun nr.
Feiret 50 år
4 og Jenny la ikke skjul på at det var litt svakere
2015: I desember kunne håndballen markere at det
enn hun hadde ventet seg. På slutten av sesongen var 50 år siden Aasta Halck hadde vært drivkraften
ble hun nr. 3 i klassisk sprint i Ungdomssprinten
bak håndballsporten i DFI i «moderne tid».
i World Cup-løypa i Drammen, bare slått av de to
Klubben har først og fremst vært en arena for unge
beste i Hovedlandsrennet. I Ungdomsbirken ble det spillere og bredden, men det skal ikke glemmes at
en fin 78. plass. Etter hver satset hun på skisporten herrelaget tre ganger vant 3. divisjon, at kvinnene
ved å begynne på NTG Geilo.
i 1970-årene var i toppen i samme divisjon, at det
ble finaler i Peter Wesssel Cup og at gruppa fostret
Ingrid
spillere som Monica Løken (senere Kyvåg) og Frode
2015: Ingrid Elvebakken (17) hadde spilt mange
gode fotballkamper for DFI, nå Kolbotn-spiller, var Scheie. Begge på landslaget.
beste i DFIs skihistorie, bare slått av Hans Chr.
Bjerke som i sin tid ble nr. 2 i hopp. –Et maksløp,
sa Jørgen etterpå.
Mot slutten av sesongen vant han Hakadal-rennet,
en del av BDO-cupen der han er blant de tre beste.
Jørgen gikk på Akershus-laget som blir nr.3

på landslaget i J19 som slo England 4-0.
Boksehallen
2015: Fase 1 av Seiersten Idrettspark var klar. –Vi
har ventet på en boksehall i 25 år, dette er et stort
øyeblikk, sa Slåke til Amta. Han visste hva han
snakket om etter å ha vært i 25 år som utøver og
trener i den gamle gymnastikksalen på Drøbak
skole. Nå kunne mannen som var blitt president i
Bokseforbundet glede seg over at en gammel drøm
var gått i oppfyllelse. Hallen er på 500 kvadratmeter,
400 til idrett, 100 til garderober, toaletter og lager.
14. oktober åpnet boksehallen. Haktor og Alexander
Stein fikk æren av å klippe snoren. Tove Mangård
ble nok ekstra populær, hun kom med 200 000
kroner fra Sparebankstiftelsen.
Baneløft
2015: Fotballbanene på Ullerud fikk et nødvendig
løft. Skråskåret, luftet, tilført både sand og frø.

I Birken
2015: DFI har lange tradisjoner som leverandør av
sterke tider i Birken fra Rena til Lillehammer. Nå
ble Marius Bjørnstad (40-44) den kjappeste fra DFI
med 3,02,19, Marit Haslie gikk på 3,58,37.

Ny avgift?
2015: På årsmøtet har ett av medlemmene med
solid bakgrunn, foreslått en dugnadsavgift på 1000
kroner fra hver av de 843 medlemmene, blant annet
for at ledelsen skal få mer tid til annet enn å skaffe
penger. Forslaget ble nedstemt, blant annet med
begrunnelse om at de frivillige kan bli borte, og at
det kan bli stort frafall i en sårbar gruppe.
Fotballgruppa skyldte hovedlaget 997 000
kroner etter et underskudd i 2014 på 209 000.
Junioravdelingen gikk i pluss med 222 000,
A-laget gikk i minus med 431 000.
Blomster…
2015: Tradisjonen tro gikk Blomstermila av
stabelen, deltagerantallet var omtrent det
samme som året før, pluss/minus 300. Blant
klassevinnerne fra DFI var Kjersti Finsrud (40-49/5
km), Torkjel Kleppo Grøndalen (30-39/5 km) og
Henrik Hustad (16-19/10 km).
Nest best
2015: Friidretten i DFI ble med sin Multisportuke
av sponsorer kåret til nest beste arrangør i 2014
etter Rustad. 50 barn deltok av hjertens lyst,
frivillige hjelpere etterlyses.

Landslaget
2015: Oliver Valaker Edvartsen som debuterte på
A-laget høsten 2014, ble tatt ut på G16-landslaget
som skulle til Portugal for å møte Portugal, Italia
Kult sport
og Belgia. Oliver var åpenbart i storform i mai
2015: En reportasje i Amta forteller at innebandy er og juni 2014, like etter hjemkomsten med turen
en «kul sport». Nesten 40 spillere fra 10 år og
fra landslaget feide han inn tre mål da DFI slo
yngre var i full gang i Frogn Arena. –Nå håper
Nesodden 7-5 i en seriekamp.
vi bare på mer treningstid, sa sportssjef Vegard
Cupseier 2
Kjærheim i et avisintervju.
2015: DFI J14 i fotball vant BVH Cup i Bærum, det
Dametrener
2015: Tom-Erik Seim overtok som ny dametrener
i fotball.
Serieåpningen i 2015 ga 5-0 mot Ås, Amalie Hamm
Thue (2), Hanna Webjørnsen, Sara Myhrer og
Marianne Kure scoret målene.
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samme som de gjorde året før. Det ble 0-0 i finalen,
men laget som ble trent av Arild Hansen vant på
flere cornere.
Elite-sølv
2015: DFI G2000 ble nr. 2 i Lega eliteturnering der
det bare var innbudte lag med sterke resultater i
cup og serie. Gutta fra DFI gjorde en fremragende
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Notiser
innsats, bare hardsatsende Stabæk ble for gode,
men da i selve finalen.

Briskeby
2015: DFI J14 kommer til finalen i Briskebyturneringen der DFI hadde mange gode resultater
fra tidligere. I 2014 ble det B-sluttspill for det
samme laget.

hadde vært aktive mot sponsorer, store og små. På
deres egen nettside var det fullt av alle nødvendige
meldinger. Beskjeder om trening, vær og føre og
Vårtesten
sist men ikke minst kjærkomne smøretips. Mange
2015: Syklisten i Drøbak var aktive. Sammen med
av løperne gikk kretsrenn, mange mellom 50 og
syklistene i en tilsvarende klubb på Nesodden
100 i andre store renn. Toppen var selvfølgelig
arrangerte de Vårtesten med 150 ryttere.
Stemoderlig
Jørgen Solberg og Jenny Pedersen står omtalt i en
2015: Friidretten i DFI, idretten som det startet med
Gutteklubb
egen notis, men Petter Ihlebæk (nr.6), Iris Mæhle
sammen
med
turn,
hadde
i
mange
år
hatt
umulige
2015: Ved utgangen av 2015 var medlemstallet i
(nr. 7) og Herman Mæhle (nr. 7) var andre løpere
baneforhold med start og nedleggelse som resultat.
DFI på 2851, 1024 var kvinner og 1827 menn.
med sterke KM-plasseringer. Det var snøsamlingen
Nå hadde gruppa fått en ledelse bestående av
Det betyr at fordelingen menn-kvinner var 64-36
på Hemsedal før sesongen med 75 deltagere,
tunge aktører, Roger Schâffer som var leder i
prosent, det var ikke i samsvar med strukturen i
løpskarusellen som avsluttet det hele hadde 150
innbyggertallet. 696 var jenter/kvinner mellom 0 og 2015 ble æresmedlem i 2018. Typisk nok måtte et løpere. Når vi legger til at årsresultatet var på pluss
planlagt
stevne
på
Seiersten
utsettes
på
grunn
av
19 år, 1178 gutter/menn 0-19 år. 338 var kvinner
231 000 er det ikke stort mere å si. Fenomenalt!
eldre enn 20 år, 693 var menn. Med andre ord var baneforholdene, men det var noe på gang. Blant
NM-bronse
annet med «KOM-I-FORM» som medarrangør
DFI først og fremst en «gutteklubb». «trøsten» er
2015: Alle årsklasser i fotball har hva de kaller et
i Blomstermila. Med støtte fra friidrettskretsen,
at spesielt i barnefotballen var det en sterk tilgang
NM. For 13-åringene var Adidas Cup akkurat det.
forbundet,
Norsk
Tipping,
Gjensidigestiftelsen
på jenter.
DFI tapte semifinalen mot Hinna, men slo Årvoll i
(Utegym), Heer Aktivitetsklubb, Sparebank 1,
Talentløst?
G-sport, DNB, Kiwi, Tine og Joar Foto som alle kom kamp om bronsemedaljen.
2015: Vinteren 2015 kastet Per Wollbraaten,
med store og små beløp, lovet det svært så godt.
I kvalikk
æresmedlem og aktiv i DFI, denne gang i rollen
Gruppa kunne vise til 60 aktive, 10 trenere og 3
2015: Kvinnene i 4. divisjon i fotball var DFI klare
som Amta-journalist inn en brannfakkel i form av
dommere var bedre enn på et halvt hundre år.
for et forsøk på 3. divisjon etter en seier over
en kommentar om talentutviklingen blant de yngre
Trosvik. Opprykket glapp.
Bare nr.8
gutta i fotballgruppa. Per viste til 1991-årgangen
2015:
A-lagssesongen
i
fotball
ble
neppe
helt
som
med kvartfinale i Norway Cup, 92-årgangen av
Julie R.
fotballfolket hadde forestilt seg. Etter 26
de beste i Østfold og 93-årgangen av de beste
2015: Julie Rustad var en meget god skiløper i
serieomganger vant Oppsal med 58 poeng, DFI
på Østlandet ikke hadde spillere på A-laget, bare
drakta til DFI. Nå forsøkte hun seg på noe annet,
ble bare nr. 8 med 37 poeng. Et av lyspunktene
Mattias Granås Martinsen fra 94-årgangen. –Det
Julie ble nr. 3 i Risør RTI sprint i triatlon. Etter
var unggutten Oliver Valaker Edvartsen som hadde svømmingen var hun nr. 8, etter syklingen nr. 4 og
kan virke som om DFI ikke har hatt nok vilje til å
satse på talentene, skrev han i sin kommentar. Jeg fått 101 minutter landslagsfotball, 30 minutter mot etter løpingen og i mål nr. 3.
Belgia, 58 minutter fra start mot Portugal og 13
skjønner heller ikke at 3. divisjon og skole ikke
minutter mot Italia. Han scoret også en del mål på Mangler
lar seg kombinere, uttaler A-lagets trener Teitur
2015: I november 2015 kunne DFI slå fast at når et
Thordarson i den samme saken. Runar Næss med A-laget, blant annet tre mot Nesodden.
problem var løst, dukket et nytt opp. Så lenge det
Så fikk det være en god trøst at A-laget frontet
god kjennskap til DFI og spillerutvikler i Moss
ikke var snøvær gikk det greit på Seiersten, men
pekte på at både trenere og spillere og trenere må billotteriet som gruppa arrangerte, som etter
undervarmen virket ikke slik den skulle, DFI hadde
hvert
omfattet
alle
850
medlemmene
(men
bare
følges opp, at spillere av og til gir seg for lett.
ikke brøyteutstyr som kunne rydde banen. –Vi
halvparten deltok i salget). Det ga 200 000 kroner
Fotballstyrets formann, Arild Dregelid, peker på
mangler en spenningsregulator, lyset kommer,
i
pluss.
mangel på kontinuitet og langsiktig arbeid, at det
sa banemester Olsen. Et par dager før jul kunne
har vært et for kortsiktig ønske om resultater.
13 i debut
Hafslund slå på strømmen. 29. desember 2015,
I årsberetningen peker fotballgruppa med sine 850 2015: 4. divisjonslaget i håndball startet sesongen da folk i Frogn innstilte seg på å feire et nytt år, tok
medlemmer og 80 lag på at de skal være fremst i
med 24-32. Ikke noe spesielt med det, bortsett fra Frogn kommune over anlegget. Noen avtale DFI og
regionen i kombinasjonen breddefotball/elitefotball. at debutanten Rebecca Fransvaag scoret 13 mål!
kommunen om drift var ikke gjort.
Som elitefotball la A-laget i 3. divisjon havnet
Og mens vi skriver om håndballen. I 2015 var det
Ventelister
som nr. 7 i en tett avdeling, damelaget ble nr.2 i 4. 265 medlemmer av gruppen, 155 jenter og 110
2015: Som vanlig kunne turngruppa i DFI fremvise
divisjon og tapte kampen om opprykk.
gutter. Det vil altså si rundt 59 prosent jenter og
en imponerende juleoppvisning. Det var
Det var mer enn 200 deltagere på Kiwi og Tine
41 prosent gutter. Vi har ikke statistisk belegg for
mellom 100 og 150 aktive og trenere i aksjon.
fotballskoler.
påstanden, men det må ha vært noe av den mest
likestilte fordelingen noen gruppe i DFI noen gang Ventelistene for å bli med var lange. Om vi henter
Kjappest
fra årsberetningen for 2015, forteller den om 129
2015: Målet for A-laget i fotball var å rykke opp fra har hatt. Gruppa hadde 11 jentelag, 8 guttelag,
utøvere med Sogsti skole og Dyrløkkeåsen som
kvinnelag i 4. og 6. divisjon, senior herrer i 5.
3. divisjon, og det sto åpenbart ikke så dårlig til
divisjon samt et samarbeidslag i G15 med DFI. Om treningslokaler, gruppa med Malin Lilleslåtten
med kondisjonen siden de vant Moses-stafetten.
som hovedtrener og 10 andre lønnede trenere og
Senere kom Kommandanten fra Oscarsborg med en det skulle deles ut en idrettens likestillingspris i
hjelpetrenere, opplevde hallsituasjonen som svært
hederspris for innsatsen. Det hører med til historien DFI måtte det bli til håndballen for 2015 med Lise
utfordrende.
Wheeler
som
leder.
at det var med 20 svært lokale lag, at motstanden
Samarbeid
ikke var all verden.
Gode penger
2015: Blomstermila hadde lagt seg på mellom 250 2015: I 2007 ble «Aktiv på dagtid» startet opp. Det
Ble mobbet
og 300 løpere, I Blomsterknoppen var 500 løpere var tilrettelagt fysisks aktivitet for folk mellom 18
2015: I juni var det en sak som vakte betydelig
og 67 år, forutsetningen var at de mottok trygd eller
oppsikt i og utenfor lokalmiljøet. En 13 år gammel opp til 12 år. Målet for 2016 var 400 løpere, deretter stønad fra NAV. Det hele var et samarbeid mellom
800
løpere
og
i
2020
var
målet
1000
løpere
og
100
dommer som dømte sin andre kamp, en kamp for
DFI, idrettskretsen og kommunen administrert av
000 kroner til klubben. I 2015 ble det også gode
7-åringer, opplevde å bli hetset. Moren skrev om
DFI som stort sett fulgte skoleåret. Pilates, golf,
det på facebook og på amta.no, det var 20 000 klikk penger, 31 000 kroner i overskudd.
svømming, balanse og koordinasjonstrening sto på
på saken. Fotballens styreleder ba på vegne av
Store skispor
programmet. Målgruppen var stor, men ikke alltid
gruppa om unnskyldning, og antydet et par dager
2015: Skigruppa satte store spor etter seg. 255
like lett å nå. Til sammen var det 2273 deltagertimer
etter at han ville ha fair-play tiltak for å sikre bedre medlemmer, syv hovedtrenere og 12-14
i 2015, 1535 på pilates og trampoline, 410 i
rammer rundt kampene.
hjelpetrenere. 120 personer var involvert i
svømming og 328 i golf.
produksjon av snø, noe som kom alle skiinteresserte
i Frogn til gode. Leder Erik Solberg og hans styre
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Notiser
De svettet
2015: DFI er en av de få klubber i Norge som har
«Friskis & Svettis» i sine rekker. I 2015 var det
67 av dem i DFI, fem trenere og seks verter.
Treningstilbudene var middels, basis og dans – alt
til musikk, med tre treninger pr. uke. Visjonen er
å gi lystbetont trening, lett tilgjengelig og med høy
kvalitet. Friskis & Svettis vil at så mange som mulig
skal ha bevegelsesglede, muligheten til en positiv
og aktiv livsstil.

Høiås var noen av oppgavene.
For DFI har alltid økonomi vært en utfordring.
I 2016 var grasrotandelen på 409 000 kroner,
overskuddet 375 000, av dette hadde DFI Fotball
nedbetalt 75 000 kroner av et rentefritt lån på
992.700,- kroner til hovedstyret.

Svømming
2016: DFI tok opp svømming på programmet, det
som tidligere var Drøbak/Frogn Svømmeklubb.
Mest kjente medlem er Bent Brask med halvannet
dusin NM-titler og noe tilsvarende antall norske
rekorder, OL-deltager på 4x200 meter fri i 1976
og vinner av Kongepokalen i 1979. Klubben med
basis i den etter hvert nedslitte svømmehallen på
Seiersten, har fostret mange hundre svømmere,
blant annet en av landets beste i Annegret Åsheim.
Klubben var i flere år best i Follo. Like stor som
konkurransesvømmingen, om ikke av større
betydning har klubben hatt for svømmeopplæring
av barn i Frogn. Det er folkehelse i praksis.

Barnas Blomsterløp i Frogn har suksess. Over 800
barn gjennomførte «Barnas Blomsterløp», og på
alle mulige måter synliggjorde at DFI er en klubb
som skal skape idrettsglede for alle.

Jørgen vant
2016: To av de beste løperne DFI har i
langrennssporet gjorde det godt i Drøbakrennet.
Jørgen Solberg (16) vant, Håkon Mjøen Grøndalen
Likeverd
ble tredjemann. I sprint-KM blir han nr. 5, Karoline
2015: Likeverd og inkludering innenfor idretten for (14) med samme etternavn blir nr. 11. I KM ble
alle i Frogn kommune med spesielle behov.
det sjetteplass på Jørgen, klubbkameraten Erlend
Gruppe 13 i DFI var for barn, unge og voksne. I
Rondeel blir nr. 11.
2011 ble den første Frogniaden arrangert. Deretter Jørgen ville bli en bedre skiløper og valgte å gå på
inviterte trenerne i allidretten Gruppe 13 innenfor
idrettslinja i Meråker, blant annet med Frode Estil
sin idrett. Fotball begeistret, og spillere fra
som en av skolens profiler.
A-laget fikk oppleve at mange hadde fått med seg
Blomstersuksess
overstegsfinta.
2016: Det var gått inflasjon i mosjonsløp, men

Vinner 9-6
2016: Innebandyen hadde ikke lett for å slippe til i
media, det gjorde de etter å ha slått serieleder Nor
92 med 9-6. Gutta fortalte at de har trent mye på
avslutninger.
Nypensjonist
2016: Også Tove Moe Tysnes (50) ble intervjuet på
siste side i Amta. Hun hadde spilt på damelaget
til DFI siden hun var 16 år. –Jeg er nypensjonist
fra idretten og litt undertrent, sa den sympatiske
jenta som må ha klubbrekorden i DFI i antall spilte
kamper uansett ballidrett. Favorittstedene i Frogn for
Tove er Badeparken og (selvfølgelig) Frognhallen.
På spørsmålet om hva hun ønsket det skulle stå
på 1.siden i Amta om hun fikk drømmen oppfylt:
-En sak om at damelaget rykker opp i 3. divisjon,
men 4. divisjon er nok mer realistisk, sa den
nypensjonerte håndballspilleren.
I den samme uken vant damelaget sin tredje strake
seier i 4. divisjon med 23-17 mot Østsiden, alt tydet
på at det sikret kontrakten i 4. divisjon.

Stenges
2016: Frognhallen ble stengt fra og med 19. mars,
42 år og et par måneder etter åpningen i 1974.
G14 Norge
2016: Etter flere år uten, fikk DFI får en ung spiller i DFI kartlegger alle mulige treningsalternativer
landslagsmiljøet. Philip Grønnern Ekeberg ble tatt ute og inne mens hallen rustes opp. –Det blir en
svært utfordrende periode, mente Magnus Seip i
ut på samling for landets beste 14-åringer.
håndballgruppa.
Cupvinner
Svømmebråk
2016: Idrettsinteresserte fikk med seg at
2016: Svømming ble en del av DFI i 2016 fra 31.
håndballens J13-lag slo alle, inklusiv Larkollen i
mai 2016, som erstatning for Drøbak/Frogn
finalen, og vant Teie Cup i Vestfold.
Svømmeklubb. 124 barn og unge deltok på
Samale
svømmetrening. Gruppa arrangerte også
2016: Vinteren raste inn med nyheter på
I brakker
svømming for 54 barn og småbarn. De hadde i
fotballfronten. Spillere til og fra. Det var knapt mulig 2016 også arrangert aktiviteter for pensjonister,
2016: Oppussingen av Frognhallen tok til, DFI
å holde oversikten for en som ikke satt på innsiden. funksjonshemmede, innvandrerkvinner, Aktiv på
måtte inn i brakker på motsatt side av banen.
En overgang vakte større begeistring enn andre i
Dagtid og Idrettens Grunnskole. I tillegg hadde de
Medlemstall
DFI, Samale Wais (19) kom tilbake fra Sarpsborg
2016: Om man går gjennom årsberetningene viser 08. Han ville på A-laget i Østfold konkurranse med organisert Folkebadet. Dessverre var opptakten til
svømming i DFI dramatisk. Styreleder og daglig
det varierende medlemstall, og mange dobbelte
toppspillere fra hele Norge og vel så det. Det ble for leder ble anmeldt til politiet av andre i gruppa
oppføringer. Medlemmer vært ført inn like mange
mye skader. Motsatt vei gikk Magnus Hart som fikk for uregelmessigheter. De anmeldte følte at dette
ganger som de har vært medlem av en gruppe. Nå proffkontrakt med «særpingene».
var uten hold i virkeligheten. Det ble innkalt til
var det ryddet opp, og tallet endte selvfølgelig opp
et møte i Frognhallen der Anders G. Johansen,
For
Norge
med et lavere tall enn året før, men på hele 2213.
2016: Amalie Hamm Thue som debuterte på A-laget leder av Frogn Idrettsråd, advarte mot møtet som
Naturlig nok kunne man bare ha et medlemskap i
til DFI et par år tidligere, banket nå inn mål etter mål ble arrangert, at fremgangsmåten var feil. Møtet
klubben. Gruppa med færrest medlemmer hadde
endte opp med at det i slutten av februar ble
11, fotballen hadde med flest 851. Den yngste var på klubblaget. Belønningen var at hun ble tatt ut i
innkalt til et ekstraordinært styremøte som ble
landslagstroppen for J16 og fikk en landskamp for
på tre år, den eldste på 95. Med andre ord, hvert
ledet av en representant for lovutvalget i Norges
Norge
J16.
Denne
gang
ble
det
ikke
scoring.
sjette innbygger i Frogn kommune er medlem av
Svømmeforbund. Kristian Tangen ble valgt som
klubben.
Ut på tur
leder for et nytt styre. Han signaliserte umiddelbart
Hvem var medlemmer i DFI: 990 (44,7 %) kvinner 2016: To år med varetellinger, pakkedager,
et ønske om samarbeid med DFI og Frogn
og 1223 (55,3 %) menn. Av disse var 1468 (66,3
innsamlede mobiltelefoner, 70 liter vaffelrøre
kommune.
%) under 20 år. I den kategorien var igjen 43,6 % og mange kakelotterier fikk sin belønning.
unge jenter/kvinner, 56,4 % gutter/unge menn.
2001-jentene i fotball kunne dra på treningsleir til Aktiv på dagtid
Med andre ord var den kjønnsmessige balansen likt London i vinterferien. Trening og litt shopping..?
2016: «Aktiv på dagtid» var ikke en del av DFI men
fordelt mellom aldersgruppene, men klubben hadde
et prosjekt der klubben deltok som
Håkon nr.2
færre jenter/kvinner som medlemmer enn gutter/
samarbeidspartner. Blant annet stilte DFI
2016: DFI hadde hele syv deltagere i
menn
instruktører på aktivitetene. nesten 200 brukertimer.
Hovedlandsrennet. Håkon Mjøen Grøndalen
Årsaken er ikke vanskelig å finne. Den store
Merket
presterte det beste noen skiløper fra DFI hadde
fotballgruppa var dominert av gutter/menn.
2016: 15 klarte Idrettsmerket i 2016, 9 i 2015.
gjort i dette uoffisielle NM, han blir nr.2 (som
Utfordringer
Flest menn, bare et par kvinner. Roar Magnussen
hopperen Hans Chr. Bjerke i sin tid) i den relativt
2016: DFI hadde mange, men ikke uløselige
fikk kruset.
nye grenen skicross etter å ha gitt full gass hele
utfordringer i 2016. Drift av hall og anlegg,
veien. Jørgen (16) ble nr. 32 på sprinten og nr. 87 i Holdt seg
forberedelser til ny driftsavtale med kommunen,
klassisk. De andre fra DFI var Iris Mæhle, Linn Mei 2016: Målet for A-laget i fotball var å bli blant de
økonomistyring og kontroll, oppfølging av
Waaler, Erlend Rondeel, Christian Rustad og Nils
fire beste for å holde seg i 3. divisjon. Ny
grupper med anstrengt økonomi, etablering av
Morten A. Hellenes.
serieordning førte til at ingen gikk opp. Det ble en
svømmegruppa og en ny midlertidig turnhall på
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Notiser
femteplass, laget var med god klaring blant de som
fikk bli med videre. Toppscorer var Maxy. Interessen
for å se laget spille var minimal. På noen kamper
var det bare 50-60 betalende, de fleste av kampene
hadde mellom 100 og 150 tilskuere.
DFI 2 blir også avdelingsvinnere i 5. divisjon etter
48 poeng på 19 kamper, Askim var seks poeng bak.
Juniorgull
2016: Fotballens juniorlag vant KM-gullet etter 6-2
over Selbak. Det var jubel i DFI over et lag som
spilte riktig fin fotball. Mestere ble: Øyvind Soldal
Rasmussen, Henrik Alvær, Gustav S. Skau, Magnus
Johansen Pierce, Gard Christoffer Strøm, Aksel
Dahl, Erik Petter Tomter, Philip S. Semmen, Anders
Solvang, Jonas Bjerke, Markus Aaser Grønli, Robin
Løken, Sander B. Henriksen, Kristoffer Fremstad, ,
A. Aslam, Fredrik Lundeby og Erlend Andre Jensen.
Her var det mange med etternavn som fortalte at
det var tidligere familiemedlemmer som hadde spilt
fotball. Litt av spenningen ligger alltid i hvor mange
A-spillere man kan få ut av et slikt gullag. Hvor
mange vil satse, hvor mange blir gode nok?
Et tilsynelatende sikkert KM-gull sto og vippet da
DFI G13 (2003) spilte siste kamp, hjemme mot
Trosvik, i kampen om gullet. Tre poeng og tre mål
hadde DFI. Det skulle bli nerver. Trosvik vant 1-0,
men fikk aldri det nødvendige mål nummer to og
gullet havnet i DFI.
I en fotballsesong hvor mye gikk stang inn for DFI,
gikk juniorene, som stilte med tre lag, bort og vant
KM-gull i femmerfotball. Det morsomme var blant
annet at 99-laget slo 96-laget. KM-vinnere ble:
Ebbe Strøm (lagleder), Kristoffer Fremstad, Øyvind
Soldal Rasmussen, Sander Bergland Henriksen,
Gard Strøm, Philip S. Semmen og Gustav Skau.
Fotballglede for alle, var visjonen i 2016. Arild
Dregelid var styreleder i gruppa med utrolige 59
lag påmeldt i Østfold fotballkrets. 42 guttelag og 17
for jenter. I tillegg de yngste som spilte internserie.
Seriemesterskap ble det til G13, G19 G19 (KM5er),
4. divisjon kvinner, 5. divisjon menn og 7. divisjon
menn.

pengebruk, ansvarsløshet og sviktende troverdighet.
Ombudstvedt mente det var blitt vanskeligere å
rekruttere folk til hovedstyrer og grupper i norsk
idrett. Høstens skandaler i norsk idrett blir omtalt,
den utløsende årsak til hvordan et ble reagert var
hvordan det hele ble taklet av Norges Idrettsforbund.
–Ikke en plikt, men et ansvar for å si i fra, sa
styrelederen da han ble intervjuet i Amta 28.
oktober 2016. Utgangspunktet for brevet var en etter
det mange mente var en skandaløs pengesløsing på
toppen av norsk idrett gjennom mange år.
En snau uke før jul fikk DFI besøk av blant annet
generalsekretær Inge Andersen og utviklingssjef
Anja Veum. Ombudstvedt uttalte etter møtet til Amta
at han var fornøyd med at de hadde noenlunde
samme forståelse av virkeligheten, men at DFI
hadde andre ambisjoner om innhold og tempo enn
hva han oppfattet var tilfelle med NFF. Konklusjonen
i intervjuet med lokalavisen 19. desember var at DFI
skulle jobbe videre med saken.
Mer alpint
2016: Alpingruppa i DFI hadde ligget nede en
periode. På høsten tok Ketil Reklev og Snorre Øynes
tak. Det var gjort en avtale med Middagsåsen i
Østfold om treningstid to ganger pr. uke, gruppa
hadde god økonomi, nå etterlyste de alpinister.
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Sykkeltopp
2016: Drøbak Sykkelklubb var å finne helt i toppen
av resultatlistene ved flere anledninger. Blant annet
ble Fredrik Stephansen nr. 2 i Smaalenene Rundt.
Samme plassering ble det i Elgrittet og Fredrik
ble nr. 6 i et annet større ritt. I et par av dem ble
«semiproffer» kraftig slått.
Åpning
2016: Det var en stor dag for friidretten da de i
begynnelsen av juni kunne arrangere åpningsstevne
på Seiersten. Det var lenge siden det sist hadde
vært et stevne under gode forhold. De yngste startet
først på dagen, senere kom de som var eldre. En
av dem som imponerte var Christian Rustad fra
skigruppa med en strålende 800 meter.
Blomstermila gikk i juni, «noen hundre» barn i
barnas blomsterløp, snaue 300 i løpet der DFIgutten Henning Husdal vant sin klasse på 10 km.

Jørgen nr.2
2016: Da skisesongen i desember startet igjen,
kunne det se ut som om Jørgen Solberg (17)
allerede hadde hatt nytte av å gå på skole i Meråker.
Dosene var mindre enn de som virkelig kjørte hardt,
Jenny P.
men det var en plan. Jørgen ble nr. 2 i et renn i
2016: Jenny Pedersen hadde flyttet til Geilo for å
Bruksvallarna. Bare svensken Ossian Rosenberg
bli en bedre skiløper. Allerede i januar kunne hun
gikk kjappere.
se litt av resultatet. I Norges Cup ble hun nr.7 i
Den andre store langrennsløperen fra 2016.
friteknikk og nr. 11 i klassisk. Senere vant hun blant sesongen, Jenny Pedersen, meldte overgang
annet kretsmesterskapet.
til Bækkelaget, det samme som Harald Ihlebæk
Sprintmestere
tidligere hadde gjort.
2016: Amalie Besseberg/Aurora Mjøen Grøndalen Over og ut!
vant sprintstafetten Madshussprinten i klasse
2016: Håndballdamene til DFI, som spilte i 4.
J11/12, Magnus Vegsgaard/Fredrik Svendsen
divisjon, snuste på kvalifiseringsplass for opprykk
Scheel ble nr. 11 i 13/14 år.
til 3. divisjon etter 43-26 mot Vestby. I neste kamp

Linn-pris
2016: Linn Wei Waaler fikk innsatsprisen i
skigruppa. –Hun kommer alltid på trening, er blid
og positiv, sa Erik Solberg som overrakte prisen.
Henrik Husdal hadde ikke vært så mye å se i
Foreldrelag
2016: Det hadde svingt litt for innebandygruppa de lokale omgivelser denne vinteren siden han gikk
på skigymnas på Meråker, men fikk gruppas
siste årene. Med Trond Teisberg som leder kom
bestemannspris.
begrepet «innebandy for alle». Gruppa hadde
Fra skifronten kunne det også meldes at Henrik
tre aldersbestemte grupper, økt sportslig satsing
Sollie var raskeste løper i Birken, 2,53,44, og at
og noe av det var foreldredrevne lag i de laveste
Kristian Kirkeby (18) både alpinist og fotballspiller
aldersklasser.
vant bronse i skicross på Hafjell. – Jeg lot det stå
Plasthall
til, sa Kristian.
2016: Turngruppa har vært en av de gruppene i
3xAmalie
DFI med de dårligste treningsforhold gjennom
2016: Fotballjentene som spilte i 4. divisjon, ville
mange år. Blant annet har tungt og dårlig utstyr
vært plukket frem på hver trening, men gruppa har gjerne opp etter at de mislyktes året før.
I seriestarten mot Ås virker det som om
ikke vært av dem som har ropt høyest.
forberedelsene har vært gode, det ble 5-0 etter
Nå sa Frogn kommune ja til en ny midlertidig
at Amalie Hamm Thue har scoret tre ganger, Iris
plasthall på Høiås, gulv og oppvarming var de
Mæhle puttet på de to siste.
største utgiftene.
Ut mot NFF
2016: Noe av det som vakte oppsikt i kommunen i
2016 var at styreleder Sven Ombudstvedt ba
kulturministeren om hjelp mot ukultur og
unødvendig byråkrati norsk idrett. Han oppfordret
i et brev med hovedstyret i ryggen, andre klubber
til å gjøre det samme. I brevet sto det skrevet om
tillitskrise, manglende åpenhet, uforholdsmessig

frisklivskoordinator og kreftkoordinator i
kommunen. Målet var det sosiale krydret med tiltak.
Lokkemat var blant annet flotte T-skjorter.

Ros
2016: På vårparten hadde fotballgruppa årsmøte.
Det sittende styret fikk mye ros for å ha gjort en
glimrende jobb, blant annet med 500 000 kroner i
overskudd, et av de beste resultater i historien.
I form
2016: DFI Friidrett startet opp «Kom-i-form», et
gratis trimtilbud i samarbeid med
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glapp det med 24-27 mot NMBUI. I mellomtiden er
4. divisjonslaget slått ut av NM etter 24-26 for 2.
divisjonslaget Høland.
Brøt ut
2016: I 2011 startet det som nå kulminerte med et
seriemesterskap for DFI 4 i 7. divisjon. Manager
Martin Moen hadde blant annet Patrik «Zlatan»
Johannesson, veteranene Larsen, Jensen og
Steinmo i høyt hoftefest, pølsesjef Richard Falk
Larsen og sølvreven Ove Hagen på laget.
Noen dager før jul kunne de fortelle offentligheten
at de nå brøt ut av DFI og dannet Badebyen FK.
60 000!
2016: Fotballgruppa som hadde hatt et strålende
år, fikk 60 000 kroner fra Norges Fotballforbund.
Pengene ble bevilget fra NFF til aktivitetstiltak for
barn og unge.
Til Bring!
2016: Bring-serien er et kvalitetsstempel blant de
yngre i håndball. Kvalifiserer du deg dit, ja så byr
du på kvalitet. Det var akkurat hva DFI G16 med
Frode Scheie som hovedtrener, Petter Sandsmark,
Cathrine Sandsmark og Espen Skjønneberg som
lagledere klarte med sine spillere. Frode Scheie
(1967) med blant annet 105 landskamper, proff
i fem tyske klubber og vinner av e-cupen for
Drammen å tilførte det talentfulle laget kvalitet.
Inngangsbilletten var Vestre Bærum som de blåste

Notiser
KM-medaljer
2017: DFI tok medalje i i stafett 11/12 år i
langrenns-KM. De tre bak bragden var Marthe
Lillebakken Abell, Solveig Lyche og Henriette
Bakken.
I KM ble Henning Husdal nr. 2 i M19/20, Aurora
Mjøndalen nr. 3 i J13.
Fra skigruppa ellers:
Jørgen Solberg gikk junior-NM i langrenn, og ble
nr. 75 og nr.66 i fristil og klassisk. Henrik Husdal
ble nr. 81 i klassisk.
Kartpenger
DFI-løpere var med i Halvbirken, Petter Ihlebæk
2017: Banksjef i DnB Region Øst, Britt A.
vant H16-19, Simen Andersen ble nr. 4.
Øvretvedt, kunne overrekke o-gruppa 100 000
kroner til å utvikle et nytt kart over Holt. Det forrige Vi selvfølgelig ta med den store Birken. Henning
Husdal ble nr. 154 i det knallharde selskapet. Han
var utdatert og fra 2013.
gikk på 2,47,38, bare 26,38 min. etter vinneren
Gikk av 1
Martin Johnsrud Sundby, en av verdens beste
2017: Styreleder Sven Ombudstvedt gikk av 13.
langrennsløpere.
januar 2017, nestleder Heidi Andresen tok over.
Even Ramskjell, med protese, staket nok en gang et
turrenn og gikk Birken på 3,54,59 i 75-79 år.
Gikk av 2
Håkon Mjøen Grøndalen var klubbens sterkeste
2017: Styreleder Anders G. Johansen gikk av 20.
oktober 2017, nestleder Heidi Andresen tok over og kort i de yngre klasser, i Hovedlandsrennet fikk han
full klaff og ble nr. 16 på 7,5 km, året før nr. 54 og
ble valgt som leder på årsmøtet i 2018. .
nr.64. Det skal ha vært nesten 300 løpere i klassen.
NC-finale
To i Bring
2017: DFI jenter 17 gjorde en nesten utrolig
prestasjon i Norway Cup. De tar seg til finalen, der 2017: DFI G16 var på tur til Vestlandet. Det
resulterte i en strålende innsats i Bring-serien der
ble Kongsvinger for sterke.
det ble spilt lørdag/søndag. Bergen Vest ble slått
Håndballdom
25-23, Elnesvågen 26-22, det var akseptabelt at det
2017: Håndballtrener Frode Scheie i DFI ble dømt
ble 23-25 mot Vang.
til tre kampers karantene, DFI fikk en dom på 2500
Noen uker senere var det kamper i Trøndelag. Mot
kroner av Norges Håndballforbund. Årsaken var at
Strindheim ble det stortap etter en elendig kamp,
de etter forbundets mening forsøkte å tape en kamp
mot Sverresborg spilte DFI opp mot sitt beste og
med vilje i Peter Wessel Cup i håndball for å slippe
vant. Felix Kjølberg, Max Føllingstad, Johannes
å spille søndag morgen.
Skarø og Petter Bugge storspilte.
20 løpere
Utvikling
2017: DFI stilte med 20 løpere i Lommedalsrennet,
2017: Jan Erik Audsen, den gamle FFK-spilleren
vesentlig i de yngste klasser. Håkon Mjøen
har vært i DFI tidligere, nå var han i gang med
Grøndalen ble beste løper i G16, nr. 11. De fleste av
spillerutvikling i fotball. Audsen jobbet også med
løperne var ferske i konkurransesammenheng.
trenerne.
Karusell
Friidrett
2017: Skigruppa hadde ikke bare karusell med ski
2017: Noe av det mest gledelige med 2017 var at
på bena, men også i terrenget. DFI-løpere som Nils
friidretten hadde våknet til liv. Petter Norstrøm
Martin Anvik Hellesnes (17) og Aurora Mjøen (13)
hadde med seg mange til Tyrving-lekene innendørs.
var blant dem som stakk seg ut.
Til barnelekene i Stangehallen var det 15 fra DFI.
Minipolo
Der vant G/J 10/12 en suveren seier i mix-stafetten
2017: DFI å så de første spor av å ha en
foran Romerike og Asker. Totalt var det 814
svømmegruppe. Det ble arrangert en minipolodeltagere fra 69 klubber med i leker som hadde
turnering i januar i gruppene 8-10 år og 10 til 12 år, pågått i 20 år.
med premier til alle.
Ny turnhall
Snø!
2017: I februar kom det som turnerne har drømt
2017: Skigruppa kunne fortelle at lysløypa, den
om i mange år, en egen turnhall. I mange år hadde
hvite stripa i den grønne i slutten av januar, var
mye av tiden gått med til å bære ut og inn tonnevis
treningsarena for hele Follo. Her var det hva som er av utstyr. Den hallen lå på Høiås og var på 450
mangelvare i resten av Follo, snø.
kvadratmeter. Hallen var ikke permanent, den skulle
Den samme skigruppa hadde samlet snaue 700
stå der til Frognhallen var rehabilitert i 2018/19.
deltagere til Drøbakrennet. Håkon Mjøen (16) gikk Hallen kunne brukes fra ettersommeren.
et nytt godt løp i det harde selskapet og ble nr. 16,
Sven med
Aurora Mjøen gjorde det enda bedre, ble nr. 5 i sin
2017: Arild Dregelid i fotballgruppa kunne med
klasse.
stolthet presentere et nytt styre der de har fått med
Snudde
seg tidligere styreleder Sven Ombudstvedt. Han
2017: I skyggen av de store ting spilte G12 sine
hadde et stort hjerte for DFI og Sven vil gjerne
innebandykamper i en gruppe i fremgang. Mot
bidra med sin store kompetanse.
Gjerdrum lå de under 0-2, gutta snudde kampen til Dregelid kunne også fortelle at målsettingen
4-3 og jubelen var stor.
for A-laget var å stabilisere seg i 3. divisjon.
Om klubben lykkes med spillerutvikling, god
av banen i en kjempekamp. Følgende spillere
var klare for Bring-serien 2017: Johannes Skarø,
Max Føllingstad, Henrik Sandsmark, Kristian Eide
Johansen, William Schäffer, Felix Kjølberg, Leander
Scheie, Adrian Håvelsrud, Petter Bugge, Jørgen
Kristian S. Dahl, Axel Mølberg og Sebastian Wiik.
På nyåret spillte de første kamp i Bring-serien,
jubelen sto i taket i Frognhallen etter 20-16 over
Bækkelaget. William, Leander og Felix blir også tatt
ut på regionslaget.
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organisering og en sunn økonomi, mente han at 2.
divisjon kunne være mulig.
I 4. divisjon
2017: Damelaget i 4. divisjon håndball havnet der
de på forhånd hadde tenkt seg, midt i 4. divisjon,
blant annet etter 30-30 mot naboen Vestby.
Opprykk ble det derimot på herrelaget DFI/NHK
etter 39-28 mot Vestby. Laget fulgte med den gamle
håndballstorheten Njård opp til 4. divisjon.
Eliteseier
2017: På Notodden var det alvor. DFI G15 vant
Notoddens eliteturnering i fotball etter seier over
Kolbotn i finalen. Finalegevinsten smakte ekstra
godt siden laget tapte finalen som G13 og ble slått
ut tidlig som G14.
Uten opprykk
2017: Fotballjentene i 3. divisjon startet med 12-1
i serieåpningen mot Begby på Seiersten, det
fortsatte med seier på seier som til slutt ga
muligheter for opprykk. Der kom det tre muligheter
for å komme seg til 2. divisjon, men laget var ikke
godt nok.
Friskliv
2017: Frisklivsentralen og DFI spiller på lag. Det
blir gitt et tilbud til alle i Frogn som har eller står
i fare for å utvikle livsstilsrelaterte sykdommer og
som trenger hjelp til å endre levevaner.
Multifest
2017: Det var multisportfest i Drøbak. Det var
mulig å samle poeng på 40 poster, det var nesten
400 deltagere pluss knøtter og juniorer.
300 blomster
2017: Ca. 300 deltok i Blomstermila, litt spesielt
var det med Geir Simonsen som både arrangerte og
vant sin klasse.
Gikk bort
2017: I et år der friidretten igjen var i full
blomstring, gikk Per Erik Johansen (1941-2017)
bort. Han var den eneste friidrettsstjernen DFI
hadde i en periode da idretten lå nede, Per Erik ble
trofast mot sin klubb. Han var en allsidig utøver
med bronse, sølv og gull i tresteg i B-NM. Han
tok bøttevis av KM-titler og hadde kretsrekorden i
tresteg med 14,27 i tresteg (hoppet 14,45 i for mye
vind) i mange år.
Ut av NM
2017: Håndballdamene i DFI, uten trening i hall,
ble slått ut av NM med 14-46. Herrelaget fikk det litt
lettere, tapte «bare» 20-42 i 2. runde mot naboen
Follo HK.
Reddet
2017: Keeper Viktor Hagen ble redningsmann da
DFI G15 i håndball vant Haslum Cup med 11-10
over Vestre Bærum i finalen. DFI fikk et straffekast
mot seg i sluttsekundene, Viktor vant fintekampen
mot skytteren og reddet skuddet og seieren.
Magnus!
2017: Etter fem seire i serieavslutningen, nærmest
mirakuløst, berget DFI plassen i 3. divisjon. Laget
slo Strømsgodset 2 2-1, Odd 3 8-1, Sarpsborg 08
2 3-1 og Østsiden på bortebane 1-0 etter scoring av
Magnus Fagernes etter 56 minutter. Han var dagens
mann i Drillos gamle klubb der DFI i 1980-årene
tapte en cupkamp på bortebane.
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Notiser
Syv seire
2017: Etter syv seire i innledningen vant DFI J2003
Grueturneringen i fotball mot lag de ikke har møtt
tidligere.

Laget tok også «The double» ved å vinne OBOSCup, det samme som J16 gjorde i 2016. I finalen
ble det 3-1 over Kvik (Halden), kampens beste
spiller var Alwande Roaldsøy.

Landslaget
2017: Philip Grønnern Ekeberg ble tatt ut på G15landslaget mot Sverige, Erland Johnsen, tidligere
Moss og Chelsea var landslagets trener. Philip
skaffet et straffespark i en kamp som Norge vant
3-2. Mot Ungarn i slutten av oktober spilte han fra
start for annen gang i sin karriere på landslaget.
Norge vant 4-0.
Philip var også sentral i slutten av september
da DFI vant G15-finalen i Adidas Cup mot
Strømsgodset. Han scoret to mål. Det ble skrevet
fotballhistorie i DFI. For første gang siden 2009. DFI
hadde to lag med i finalen, det andre var J17.

Det glapp
2017: Kvinnenes A-lag i DFI glapp i sitt forsøk på å
komme til 2. divisjon. Det ble tap mot Høybråten/
Stovner, 2-3 mot Fart 2 og 0-3 mot Fjellhammer.
Det var bare å gjøre et nytt forsøk i 2018. En av
spillerne, Anniken Seim, spilte i flere år back på
kretslaget i Østfold, trenes av pappa Tom-Erik med
mamma Pernille som lagleder. –Jeg bruker mye tid
på trening, stort sett trener jeg hver dag. Det gjør jeg
fordi jeg både liker å trene og trives svært godt med
fotballen, fortalte hun til «Fotballmagasinet» som
kom ut i 2017. som de andre på damelaget ble hun
seriemester i 4. divisjon i 2016 og seriemester i 3.
divisjon i 2017. Hun fortalte at hun ønsket å fortsette
i DFI, hun ønsket å spille laget opp i 2. divisjon.

Utegym
2017: Viktig for folkehelsen i Frogn, «Prosjekt
Utegym» med ulike apparater blir satt opp på Høiås. I bredden
Apparatene kunne brukes av alle som ønsket det.
2017: Syklistene i Drøbak Sykkelklubb (DSK) er
først og fremst medlem i en breddeklubb, men
Storspilte
på det meste har de hatt ni treninger pr. uke.
2017: I et år som var helt fenomenalt for
Landeveissyklistene har vært representert ved det
juniorfotballen i DFI, vant G13 KM-tittelen etter
fleste turrenn på Østlandet, for terrengsyklistene
storspill mot Lisleby. Mestere ble: Aleksander
var Trans Østerdalen det store målet. 10 syklister
Grønnern Ekeberg, Alwande Roaldsøy, Emil
Evensen, Hans K. Heier, August Lind, Kasper Thuv deltok. Det trenes i terrenget, på Heer skole for
juniorer i vinterhalvåret og torsdagsspinn på et
Teigland, August Lind, Jonathan Fremstad, Max
Kleivnes, Casper Kjus Kristiansen, Håvard Bauthler, treningssenter. Navnet Drøbak Sykkelklubb kan
forvirre, navnet er beholdt selv om det i tråd med de
Aleksander Lundeby Hansen og Milad Morade.
fleste andre grupper skulle het DFI Sykkel, noe som
Trener var den gamle storspilleren og stortalentet
Øyvind Fremstad som fikk ni A-kamper for DFI og også brukes internt.
en for Spydeberg.

Utdanning
2017: DFI Fotball skrev i årsberetningen for 2017
at et av målene for det kommende år var at flest
mulig gjennomførte trenerutdanning, minimum
grasrottrenerkurset.
Badeby cup
2017: DFI Fotball gjennomførte Badeby Cup med
39 lag med spillere fra 7-10 år, 20 fra DFi og 19
eksterne lag.
Innsatspris
2017: Friidrettsgruppen, 100 år gammel, delte for
2017 ut to innsatspriser, Anniken Norstrøm/Linnea
Holten for jentene, Anders Skeie Haugene for gutta.
I toppen
2017: Håndballen kunne i sin årsberetning for
2017 at de har hatt aktive med på spillerutvikling
i regi av Region Øst, og at de selv har hatt
spillerutvikling for mellom 35 og 40 aktive.
Må vinne
2018: Noen minutter før vi går i trykken. DFIjentene har tapt 0-2 for Indre Østfold, men må
sannsynligvis vinne de tre siste kampene mot
de tre dårligste lagene in 3. divisjon for å få
kvalikkplassen.
Avgjørende tap
2018: DFI-jentene i fotball taper 1-2 for Rapid
Athene, seriemesterskapet ryker.

TRE STORE: Vi lar tre trenere/administratorer med enorm betydning avslutte. Kjell Bergmann (t.v.(, Øistein Furru og Bjørn Diedrichsen (t.h.).
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Idrettens dag på Seiersten
16. september var det Idrettens dag på Seiersten, noe klubben håper og tror kan bli et årlig arrangement.

VANSKELIG: Ikke lett å kopiere stilen til de store gutta i høyde.
Vi prøver en gang til.

O-LØP: O-løperne i sving inne på Seiersten, her Kristoffer og Jofrid Otterå
Haugen.

OPPVARMING: Friskis og Svettis, suksesshistorie i DFI, sørger det for en
skikkelig oppvarming

VANSKELIG: -Nå er det bare rett frem til mål,
en debutant kom seg gjennom sin debut på rulleski.

SISTE NYTT:
• DFI deltok med åtte svømmere i Fredrikstad, alle satte personlige rekorder.
Med nesten 90 prosent personlige rekorder i øvelsene som ble svømt,
ble resultatet åtte gull, åtte sølv og fire på bronseplass. Vegard Jevne
Tangen vant fire av fem øvelser, mens Helene Bråthen, Annika Randall og
Aleksander Løtuft Johansen var det andre på topp.

• DFI-løpere har vært ute og konkurrert i september. Julia Wold (11/12) og
Emilie Besseberg (13/14) vant i Nordskogen Rundt. Vant gjorde også
Henriette Bakken (13/14) i Årungen Rundt, Vidar Sandnæs ble nr. 3 (60/69)
og Svein B. Husdal ble nr.5 (23/49).
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