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Ull/Kisa Fotball er den største fotballklubben på Øvre Romerike. Vi ønsker også å være den mest dominerende 
med et solid innslag av lokale spillere, som har gått gradene i vår klubb. Med vår beliggenhet på Jessheim 
ligger vi midt i sentrum av en region, som er blant landets mest voksende. 
Gardermoen er utvilsomt en vekstgenerator for vårt lokalområde, og vi som fotballklubb får stadig nye 
medlemmer som flytter til Jessheim.

29. oktober 2011 åpnet vi vårt nye fotballstadion UKI Arena på Gystadmarka, øst for Jessheim sentrum. Nå 
er navnet blitt Jessheim stadion. I tillegg til Jessheim stadion har vi det kommunale anlegget Idrettsparken 
kunstgress, også kalt Magasinleiren, som ligger i nærheten av Jessheim Videregående. Der er det også 
kommet opp flere nye kunstgress-flater som sørger for yrende fotballaktivitet i formell og uformell regi. I 2017 
ble kunstgressdekket på Jessheim stadion byttet ut, og det gamle dekket ligger nå på området ved Skogmo 
barneskole.

Styret – Ull/Kisa IL Fotball

Leder: Trond-Ivar Johansen
Øvrige medlemmer: Roar Johnsen, Espen 
Solberg, Lars Olav Venger Pedersen, Johnny 
Brenna, Lisbeth Belhadi og Gunn-Marit 
Stenvoll.

Vår visjon:

Ull/Kisa IL Fotball skal være Romerikes 
viktigste og hyggeligste klubb  
og bygge stolthet på Jessheim.
–  Vi skal ha et åpent og inkluderende 

idrettsmiljø.
–  Ha fotball for alle – tilpasset eget 

ferdighetsnivå og ambisjoner.

Våre verdier:

Respekt: For reglene, fair play, medspillere, 
dommere og publikum.
Likeverd: Alle er like mye verdt for klubben, 
uavhengig av nivå, egenskaper eller 
ambisjoner.
Toleranse: Alle er velkomne. Ingen skal 
dømmes. Alle skal inkluderes. Ull/Kisa skal 
arbeide aktivt for å oppmuntre til deltagelse.

Marked:

Vi skal dyrke en formell og uformell 
samlingsarena for samarbeidspartnere, slik 
at man oppfatter en unik verdi, nærmest 
uavhengig av sportslige resultater. Vi ønsker 
å være et samlingspunkt for store og små 
aktører på Øvre Romerike.

Arrangement:

–  Har arrangert kamper i henhold til 
fotballforbundets krav for spill på nest 
høyeste nivå.

–  Har arrangert landskamper i henhold til 
både nasjonale og internasjonale krav.

–  Jessheim stadion, med vår flotte 
beliggenhet, brukes aktivt av yngre norske 
landslag.

–  Har et fantastisk korps av frivillige 
mennesker i og rundt klubben.

Sport:

–  Etablere seg som en del av Norsk 
Toppfotball.

–  Har fått fram flere landslagsspillere i egne 
rekker.

–  Har utviklet og solgt spillere videre til et 
nytt og bedre nivå.

–  Sterkt fokus på å utvikle gutter og jenter i 
egen klubb.

–  Arbeider kontinuerlig med å spisse 
trenerkreftene i utviklingsavdelingen.

DAGLIG LEDER: 

Andreas Aalbu
Mobil: 913 15 269
E-post: andreas@ullkisafotball.no

SPORTSLIG ADMINISTRATOR + 

KOMMUNIKASJON: 

Fredrik Vestgård
Mobil: 470 56 647
E-post: fredrik.vestgard@
ullkisafotball.no

ADMINISTRATIV LEDER BREDDE: 

Børre Lien Hansen
Mobil: 976 28 762
E-post: borre.lien.hansen@
ullkisafotball.no

UTVIKLINGSLEDER:

Kjetil Haga
Mobil: 917 21 900
E-post: kjetil.haga@ 
ullkisafotball.no

MARKED/ØKONOMI:

Christian Aas
Mobil: 900 61 718
E-post: christian@ullkisafotball.no

KIOSK/ARRANGEMENT:

Marina Albrigtsen
Mobil: 943 96 177
E-post: marina@ullkisafotball.no

Om oss  
i Ull/Kisa  

Fotball

Organisasjonsnummer: 985 027 749
Postadresse: Ull/Kisa IL Fotball,  
Postboks 142, 2051 Jessheim NORGE
Besøksadresse: Jessheim stadion, 
Aktivitetsveien 7, 2069 Jessheim
Besøk oss på: www.ullkisafotball.no
Facebook: www.facebook.com/UllKisa
Twitter: @UllKisaFotball
Instagram: ULLKISAFOTBALL

Administrasjon - Ull/Kisa IL Fotball
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Verden har vært i ubalanse etter at koronaviruset 
fikk sitt første utbrudd tilbake i desember 2019. 
Om man spoler tilbake til da ville det vært helt 
surrealistisk å tenke på det verdenssamfunnet har 
vært gjennom.

I Norge valgte myndighetene en rigid og strikt vei 
i kampen mot viruset. Den tror jeg alle borgere i 
hele landet har fått merke på kroppen. For oss i 
Ullensaker med Gardermoen som hovedflyplass har 
pandemien fått store konsekvenser, blant annet for 
mange av de rundt 15.000 som vanligvis arbeider 
der. 

Så sent som i juli var Ullensaker den kommunen i det 
gamle Akershus med høyest arbeidsledighet ifølge 
NAV. 6,1 prosent. Ved våren og sommeren i 2020 var 
tallene nesten tre ganger så høye. 

Vi i Ull/Kisa Fotball 
holder altså til i en av de 
hardest rammede regionene i 
hele landet og midt oppi dette 
drifter vi en av Vikens største fotballklubber. Mye 
kan sies om måten barn og unge har fått forandret 
sin skole og fotballhverdag gjennom koronaen. 
Dessverre har aktiviteten i Ull/Kisa Fotball vært tatt 
ned helt, i enkelte perioder. Vi har mistet nesten 
100 fotballspillere. Det er 100 for mange.

Som klubbleder kunne jeg sikkert fortsatt i det 
evinnelige; 

Om håndteringen og restriksjonene som har 
kommet, så forsvunnet og plutselig gjenoppstått. 
Om nasjonale og lokale politiske beslutninger og om 
hvordan de har påvirket det faste holdepunktet små 
og store fotballspillere har med trening eller kamp. 
Det har vært kaotisk og tungt.

Men for første gang på nesten to 
år må det gå an å tro på at vi nærmer 

oss normalen. 

Vi er ikke helt der vi var i 2019, med folkefest og 
publikumsrekord mot Rosenborg. Fullt kjør med 
fotballcuper, hundrevis av glade barn innom fanzone 
og masse yrende aktivitet på Jessheim Stadion, 
Idrettsparken og Skogmo. Men vi nærmer oss. 

Nå ser vi endelig lyset.

Nå ser vi 
endelig lyset

Andreas Aalbu
DAGLIG LEDER I ULL/KISA FOTBALL

Koronaen har satt 
dype spor, men snart 
skal det gå bedre for 
hele fotballfamilien.
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Vi utvider EQ-familien! 
Nå kan du endelig bestille helt nye EQA, 
vår aller første helelektriske kompakt-SUV. 

Rekkevidde inntil 426 km (WLTP). 

EQA 250 

Fra 
kr 417.900,-
 

Pris inkl. frakt og levering Oslo. Alle priser inkl. mva. Årsavgift kommer i tillegg. EQA 250: Rekkevidde inntil 426 km. Gjennomsnittlig elektrisk energiforbruk: 17,7 kWh/100 km. CO2-utslipp: 0 g/km. 
Elektrisk energiforbruk og rekkevidde er fastsatt i henhold til målemetoden WLTP. De angitte verdiene er beregnet i henhold til foreskrevne måleprosedyrer WLTP. Vi tar forbehold om trykkfeil. 
Avbildet modell kan avvike fra tilbud. Importør: Bertel O. Steen AS. Tilbudet er gyldig til 30. april 2021. Les mer på kampanje.mercedes-benz.no.  

Bertel O. Steen, Solheimveien 7, 1471 Lørenskog, 67 92 60 00, www.bos.no

Falch Brovold Invest AS

Utvikling, utleie og  
salg av eiendom
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WWW.CHARTERBUSS.NO

                            

         

 

                          Det handler ikke bare om å komme frem, men å skape gode øyeblikk underveis. 

Et fleksibelt turbusselskap som vet at en reise er noe annet enn transport .

Vi har avtaler med skoler , idrettslag , reisebyråer og firmaer .

Hva er ditt behov? Vi hjelper deg med buss og minibuss .

Med oss får du en trygg reise med gode øyeblikk !

Charterbuss.no er Ull/Kisas busselskap

Det er både stort og gøy for oss å være klubbens busselskap . Vi ser

et herlig engasjement , for å ikke snakke om idrettsglede . For oss i

Charterbuss .no er det viktig at alle spillere og ledere skal få de

samme gode opplevelsene igjennom fotballen . Respekt , likeverd

og toleranse er verdiene vi ønsker folk skal kjenne på kroppen når

man er i klubben . For dette gjør noe med oss . Også utenfor

fotballbanen .

Vi i Charterbuss .no ønsker at du skal oppleve det samme når du

velger oss som busselskap . For vi er opptatt av at nettopp du har

det bra på tur . Så , skal du på tur med laget , jobben eller venner , ta

kontakt . - Vi bare fikser det !

Stolt sponsor av Ull/Kisa

Julemarkedstur til Tallinn 25. - 29 november 2021

Vi feirer første søndag i advent med avreise med en komfortabel

buss fra Lillestrøm og Oslo torsdag 25 .november , med mulighet for

avtalt påstigning underveis til Stockholm hvor vi går om bord i et

av Tallink flotte skip , «Baltic Queen», Ombord bor vi alle i utvendig

lugar med havsutsikt ! Ved ankomst Tallinn neste morgen blir det

transport til Tallink City Hotel hvor vi skal bo 2 netter . Hotellet

ligger i gåavstand til et stort shoppingsenter , julemarkedet , samt

andre shoppingmuligheter og restauranter .

Pris: kr 4.690,- pr person. 
Inkludert i prisen er bussturen tur/retur inkl "Baltic Queen",

Julebuffét og frokost på båten , samt fri drikke , 2 netter på Tallink

City Hotel (nkl frokost). 

Fantastiske shoppingmuligheter til eventyrlige priser !

 

Bindene påmelding innen 20 .09 .2021

Kontakt oss på 22050700 eller epost: adm@charterbuss.no
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Sundgot ny hovedtrener etter Tjelmeland-exit

Sundgot ble i utgangspunktet ansatt som 
assistenttrener og toppspillerutvikler i Ull/Kisa 
Fotball inn mot 2021. Med sine mange år i LSK, som 
både spiller og trener, skulle han supplere unge 
Sindre Tjelmeland i hans første hovedtrenerjobb, 
som han fikk etter Trond Fredriksens avgang i januar.

Men 32 år gamle Tjelmeland, som ble hentet fra 
assistenttrener-jobben i Åsane, forsvant nesten like 
fort som han ankom Jessheim, da han ble kjøpt ut 
av sin trenerkontrakt med Ull/Kisa og presentert for 
Start i juni-måned.

– Det sier seg selv at timingen er dårlig, men 
Sindre ønsket dette og hans nye arbeidsgiver løste 
økonomien som lå i dette for å få det til, sa daglig 

leder i Ull/Kisa Fotball, Andreas Aalbu da Start 
offentliggjorde Tjelmeland som ny hovedtrener.

Ro etter oppstyret
Med det var han kun fem måneder i Ull/Kisa og ledet 
A-laget i bare fem seriekamper. Det resulterte i en 
seier, en uavgjort og tre tap. Den oppsiktsvekkende 
treneravgangen førte til massive reaksjoner og stor 
mediedekning. Symbolsk nok var det nettopp Ull/
Kisa og Start som møttes i den første kampen etter 
at nyheten sprakk.

Med en voldsom lagmoral vant Ull/Kisa 3-1 på 
Sparebanken Sør Arena og siden har poengfangsten 
vært nokså solid.

Etter bare fem måneder som hovedtrener i Ull/Kisa forsvant Sindre 
Tjelmeland til Start. Nå er Arild Sundgot Ull/Kisa-trener ut året.

LAGSEIER: Ull/Kisa-troppen jublet etter en knallsterk borteseier mot Start, samme uke som Sindre Tjelmeland forsvant som hovedtrener.

TAKKET FOR SEG: Sindre Tjelmeland forsvant fort fra 
hovedtrenerjobben i Ull/Kisa, da han ønsket seg til 
Start i juni.
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Sundgot ny hovedtrener etter Tjelmeland-exit

– Det ble litt styr da Sindre forsvant, men oppi dette 
har gruppa klart å holde fokus på det viktigste; Oss 
selv i kamp og trening. Vi har bygd videre på mye av 
det vi holdt på med gjennom oppkjøringen, men vi 
har også gjort noen justeringer i vårt eget spill, sier 
Arild Sundgot.

– De handler primært om at vi som lag kan variere 
måten vi angriper på. Vi ønsker å beherske lange 
og oppbyggende angrep, men må også evne hurtig 
angrepsspill hvor vi tar gjennombruddet i det vi ser 
motstanderen er i ubalanse, forklarer han.

Kulturen skal stå sterkt
Sundgot har fått med seg Jonas Rygg som 
assistenttrener. Han kom fra en jobb i Stabæks 
utviklingsavdeling, men har også trener- og 
spillererfaring fra Strømmen og Lyn. I tillegg 
har Jonas Solbakken en rolle rundt A-laget, som 
toppspillerutvikler.

HOVEDTRENER: Arild Sundgot har ledet Ull/Kisas 
A-lag i 11 kamper. Det har gitt fem seire, tre uavg-
jorte og tre tap.

FAKTA
Arild Sundgot

Alder: 43 
Sivilstatus: Gift, tre barn 
Bosted: Jessheim 
Tidligere klubber som spiller: Hødd og 
Lillestrøm  
Tidligere klubber som trener: Lillestrøm  
Annet: Mestscorende spiller i Lillestrøm 
gjennom alle tider 
Om Jessheim og Ull/Kisa: – Det ligger et 
utrolig spennende potensiale i klubben, 
i en by som er i voldsom utvikling. Det 
viktigste blir å skape en toppidrettskultur 
rundt fotballen i Ull/Kisa, den må stå 
sterkt for å skape videre utvikling.

Inn mot 2021-sesongen tok Ull/Kisa flere grep rundt 
det å bygge en toppidrettskultur. A-lagets treninger 
foregår nå på formiddagen, med frokost i forkant av 
øktene og lunsj etterpå. En slik hverdag bør gi gode 
muligheter for at spillerne skal utvikle seg videre.

– Dagens fotball stiller skyhøye krav på både 
individ og kollektivt nivå. For å hevde seg må man 
ha toppidrettskultur og på det området har vi tatt 
store steg. Det handler om profesjonalitet, gode 
forberedelser og en sterk treningsmentalitet. Å 
få på plass en solid kultur handler om å lete etter 
små forbedringer i hverdagen, hele tiden, sier Arild 
Sundgot.

Rent resultatmessig har det gått bra etter at han 
tok over. Ull/Kisa har fem seire, tre uavgjorte og tre 
tap i hans 11 kamper som hovedtrener.

Etter at den 16. serierunden ble spilt mot KFUM Oslo 
i slutten av august (0-1-tap), stod Ull/Kisa med 22 
poeng og lå som nummer sju på tabellen. Fasiten 
bak viser seks seire, fire uavgjorte og seks tap. I den 
som alltid fryktelig tette OBOS-ligaen er det kort vei 
både oppover og nedover på tabellen. Det blir med 
andre ord en spennende høst.

– I denne ligaen utgjør hver eneste kamp forskjeller 
på tabellen. For oss blir det aller viktigste at vi kan 
kjempe om seieren i kamp etter kamp. Stort sett alle 
oppgjørene våre har vært jevne resultatmessig, med 
et par unntak. Vi er konkurransedyktige med alle 
motstanderne i denne ligaen og kan slå alle på vårt 
beste, sier Arild Sundgot.

Her er Ull/Kisas 14 
gjenværende kamper denne 
sesongen:

11. september: Ranheim (B)  
(spilt ved avisutgivelse) 
15. september: Start (H) 
19. september: Fredrikstad (B) 
25. september: Raufoss (H) 
29. september: Bryne (B) 
2. oktober: Grorud (H) 
16. oktober: Åsane (B) 
20. oktober: Jerv (H) 
24. oktober: Stjørdals-Blink (B) 
29. oktober: HamKam (H) 
1. november: Strømmen (B) 
6. november: Sandnes Ulf (H) 
20. november: Aalesund (B) 
27. november: Sogndal (H) 

Her er tabellen  
etter 16. serierunder:

1. HamKam 35 
2. Jerv 31 
3. Fredrikstad 29 
4. Aalesund 29 
5. Sogndal 25 
6. Åsane 23 
7. Ull/Kisa 22 
8. KFUM Oslo 21 
9. Ranheim 20 
10. Start 19 
11. Raufoss 18 
12. Bryne 18 
13. Sandnes Ulf 17 
14. Stjørdals-Blink 16 
15. Grorud 15 
16. Strømmen 14
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KLAR FOR JUVENTUS: Elias Sebastian Solberg ble presentert som Juventus-spiller i starten av august.

TAKKET FOR SEG: Elias var innom en siste tur på A-lagets 
trening før avreise til Italia.

HELE LIVET: Fra seks år og til og med 17 har Elias spilt for 
Ull/Kisa.

FOR NORGE: Sebastian Stokke (t.v) og Elias Sebastian 
Solberg har mange aldersbestemte landskamper.
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– Det som har gjort mest inntrykk på meg er hvor 
profesjonelle alle er her. Opplegget, trenerapparatet 
og anlegget. Alt ligger til rette for at man kan 
utvikle seg på en best mulig måte, sier Solberg etter 
noen uker hos den italienske fotballgiganten.

Overgangen er den aller største Juventus noen 
gang har gjort for en spiller som skal inn i deres 
akademisystem. Nå er hverdagen i familiehjemmet 
på Jessheim byttet ut med J Village, som er 
Juventus sitt eget hovedkvarter, i byen Torino med 
en snau million innbyggere.

– Hverdagen er veldig forskjellig fra den jeg er 
vant med. Det er nye rutiner og mye som skal 
gjennomføres før trening, så de første ukene har 
vært hektiske. I tillegg har det vært veldig varmt i 
Italia en periode nå, så det har også vært nytt fra 
Norge, sier Solberg.

Også det italienske språket blir en helt ny 
utfordring.

– Jeg har hatt noen undervisningstimer, så holder 
jeg på å lære litt via en app som heter duolingo. Jeg 
forstår mer og mer for hver dag som går, forteller 
han.

Har gått hele løpet
Fotballhistorien om en Jessheim-gutt født i 2004, 
som hentes til La Vecchia Signora (betyr den gamle 
dame og er Juventus sitt kallenavn) startet med 
fotball i Ull/Kisa fra seksårsalderen. Her har han 
spilt aldersbestemt fotball helt til han i fjor sommer 
ble flyttet opp i A-stallen til Ull/Kisa som 16-åring.

A-debuten kom 17. august mot Stjørdals-Blink og 
i samme kampen ble Solberg matchvinner da han 
satte inn 2-1 etter en keeperretur. Flere klubber har 
fulgt talentet både i Ull/Kisa og på aldersbestemte 
landslag, men det var først etter debuten og 
scoringen at interessen fra større klubber virkelig 
kom.

– Jeg har prøvd å ikke tenke så mye over det, og føler 
jeg har gjort det ganske bra. Lagt det til side og bare 
spilt fotball her, sier han om interessen som fulgte.

Etter 2020-sesongen var Solberg i Danmark, hvor 
han besøkte flere danske toppklubber sammen med 
far Espen og sine rådgivere. I vår var han også i Italia 
og det endte altså med en overgang til Juventus.

Skal være seg selv
På hva som skal til for å bli en god fotballspiller er 
Solberg veldig klar på hans viktigste motto.

– Å ha det så gøy som du bare klarer det. Det er 
jo viktig i alt du holder på med, at det skal være 
gøy. Det er jo det jeg gjør hvis det kommer to 
forsvarsspillere mot meg. Da prøver jeg bare å finne 
på en eller annen morsom løsning for meg å gjøre, 
slik at jeg kan komme meg forbi de. Spille fotball slik 
man selv synes det er gøy. Det er det viktigste for 
meg, sier Solberg.

– Det jeg tror jeg aldri kommer til å slutte med er det 
å komme på en fotballbane hvor vi spiller kamp, er 
at jeg dribler og gjør noen morsomme finter og litt 
sånn showboating, som det kalles. Da trives jeg aller 
best på banen, tilføyer han.

Hele familien Solberg var med da overgangen ble 
sluttført i Italia mot slutten av sommeren. Pappa 
Espen har vært med på diverse klubbesøk det siste 
året og fått mye kunnskap fra flere toppmiljøer på 
de ulike reisene.

– For det første må man ha et eller annet ved seg. 
Det har vi forstått. De som havner på øverste hylle, 
de havner der fordi de har et eller annet spesielt 
som ikke kan trenes, som de bare har. Det er det de 
mener de har sett i Elias. Hvis man da klarer å fylle 
på med alt det andre man skal fylle på med, på den 
riktige måten, så er det store muligheter for at det 
kan gå bra, sier sier Espen Solberg.

Sammen med mamma Lone har han lagt til rette for 
at gutten skal ha det moro med fotballen. Når han 
nå har flyttet ut fra barndomshjemmet og til Torino 
får han med seg gode råd hjemmefra.

– En ting som er helt avgjørende er at Elias er seg 
selv. Hvis han prøver, eller bare tenker tanken på å 
endre seg på et eller annet vis, eller tro at han er 
noe, så går det gærent. Klarer han å være seg selv 
hele veien, så kommer det til å gå bra, sier Espen 
Solberg.

Det er vi i Ull/Kisa Fotball trygge på at gutten 
kommer til å gjøre, og vi følger naturligvis spent 
med videre på fotballhistorien om Elias Sebastian 
Solberg.

Elias Sebastian Solberg (17) har spilt i Ull/Kisa Fotball i hele livet. 
I starten av august ble han presentert som Juventus-spiller.

Fra Jessheim 
til Juventus

LEKEN: – Det viktigste er å ha det gøy, sier 
Elias, som har hatt den innstillingen på 
banen i alle år.

DRØMMEDEBUT: Elias scoret i sin A-debut, da 
Ull/Kisa slo Stjørdals-Blink 2-1 i fjor. Et snaut 
år senere ble han presentert for Juventus.

FORNØYD: Elias i Ull/Kisas flotte bortedrakt.
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Pusset opp hjemmegarderoben

Finansiert av A-lagets egen botkasse 
og menneskelige ressurser var 
hjemmegarderoben på Jessheim 
stadion gjennom en voldsom 
oppgradering i vinter.

Vegger og lister er malt i gult, grønt og sort. Nye 
benker og skap er montert opp og garderoben 
har rett og slett fått seg en voldsom visuell 
oppgradering.

– Det er lagt ned enormt med timer her nå. 
Resultatet har blitt j.... bra, sier prosjektleder 
Børre Lien Hansen.

– Før så det ut som en helt hvit garderobe, 
med skolebenker og ei knaggrekke. Dette er en 
betydelig oppgradering. Først og fremst handler 
det om identitet og trivsel. Så lenge gutta trives 
her og synes dette er bra, så er ikke jeg i det 
minste tvil om at dette er et løft. Jeg kan ikke 
få fullrost de som har hjulpet til nok, sier Lien 
Hansen.

Johnny Solheim fra JB Interiør AS, Arnfinn Eide 
og Bjørn Skedsmo har sammen med Lien Hansen 
levert sluttresultatet på en fantastisk måte. 
Tusen takk!

Kongsro solgt til 
Bodø/Glimt
Etter en lengre periode med interesse fra 
flere klubber, ble Ull/Kisa og Bodø/Glimt 
enige om vilkårene i en overgang for Vegard 
Kongsro før årets sesong. 

Det betyr at Ull/Kisa også har solgt en spiller 
til et topplag i Norge, og ikke bare til Juventus 
(les om Elias Sebastian Solberg på side 8 og 
9) dette året.

Etter perioder i Odds utviklingsavdeling spilte 
Kongsro for 3. divisjonsklubben Pors Grenland 
så nylig som i 2017 og 2018, før han fikk noen 
måneder på utlån til Odd 2 i 2. divisjon mot 
slutten av året.

Kongsro signerte etter hvert for Ull/Kisa 
i februar 2019, før han to år senere altså 
ble solgt til den regjerende mesteren i 
Eliteserien.

– Det er så klart veldig moro. Det viser seg 
at hardt arbeid over tid lønner seg. Veldig 
fornøyd og stolt. Jeg kom hit og har utviklet 
meg veldig godt. Kisa fortsetter med å selge 
spillere oppover i Eliteserien, sa en fornøyd 
Vegard Kongsro i det overgangen var et 
faktum.

Den kraftfulle venstrebacken hadde altså 
en eventyrlig utvikling i gult og grønt. I sitt 
første Ull/Kisa-år var han på banen i 16 
A-kamper, mens han i fjor etablerte seg på 
laget. Til sammen spilte Kongsro 44 A-kamper 
for Ull/Kisa før salget.

Petter Hokstad (16) er den aller yngste 
A-lagsspilleren i Ull/Kisa Fotball.

Inn mot 2021 signerte den offensive 
midtbanespilleren på sin aller første 
proffkontrakt. Så langt har Hokstad også vært på 
banen i to A-kamper denne sesongen. Sin debut 
fikk han i bortekampen mot Ørn-Horten i 1. runde 
i NM, mens han også kom inn mot Stabæk da Ull/
Kisa dessverre røyk 1-0 i 2. NM-runde.

– Dette er en veldig hyggelig bekreftelse på at 
klubben satser på meg, så gjelder det å vise at 
man fortjener å bli satset på. En proffkontrakt er 
noe man har jobbet mot lenge, så må man bare 
fortsette å jobbe hardt for å utvikle seg videre, 
sa Petter Hokstad da han signerte kontrakten 
rett før jul i fjor.

Hokstad signerte proffkontrakt

Det skjer alltid litt rundt spillerlogistikken, både på sommer og 
vinterstid. Her er litt om årets nykommere i Ull/Kisa.

Flere spillere ble takket av etter 2020-sesongen, mens det i vinter 
kom flere nye fjes inn i Ull/Kisas A-stall. Henning Tønsberg Andresen 
(Skeid), Jens Berland Husebø (Hødd), William Lunde (Sarpsborg 08), 
Ole Sebastian Sundgot (Molde), Mikkel Rakneberg (LSK) og Sondre 
Sørløkk (Ranheim), var alle nye fjes inn i troppen i forkant av årets 
sesong. Også Magnus Knudsen (LSK) og Robert Williams (Ranheim) har 
vært innom Ull/Kisa på lån i første halvdel av sesongen. 

I sommer har Sindre Rindal (Sotra, lån) og Sebastian Remme 
Berge (Arendal) forsvunnet, mens Ole Sæter (RBK, lån), Kristoffer 
Gunnarshaug (FK Haugesund) og Jonas Pereira (Grorud) har kommet 
inn. Både nykommerne og de kjente fjesene fra tidligere Ull/Kisa-
sesonger er klare for en meget interessant høst på Jessheim Stadion.

Flere nykommere før en spennende høst

På aldersbestemte 
landslag
Koronaen satte en stor demper på all 
landslagsaktivitet i 2020, men ting nærmer 
seg normalen og to spillere fra Ull/Kisas A-stall 
har i 2021 vært med på landslagssamlinger.

Petter Hokstad (Norge G16) og Sebastian 
Stokke (Norge G17) har begge to akkurat 
returnert fra opphold med alderskullene 
2005 og 2004. For første gang på lang tid 
har de norske troppene vært på samling 
utenfor landegrensene. Ull/Kisa har også 
vært representert på andre samlinger i regi av 
Norges Fotballforbund.
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Din advokatforbindelse
på Romerike

Telefon: 64 84 00 20      E-post: post@halvorsenco.no

www.halvorsenco.no

Forretningsjuss  Tvisteløsning  Personskade  Arv/skifte  Fast eiendom

LILLESTRØM   -    JESSHEIM

Et veksthus 
for tall 
og tanker
Vi er stolt av å være en 
totalleverandør av tjenester 
innen revisjon og rådgivning. 
Les mer om oss på 
slm-revisjon.no
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Revisjon  |  Advokat  |  Rådgivning  |  Regnskap

Vi tror på modige, åpne og nære mennesker som vil gjøre en positiv forskjell.  
Derfor sponser vi breddeidretten over hele landet. Derfor sponser vi Ull/Kisa IL Fotball. 
BDO er ledende i Norge innen regnskap, revisjon, rådgivning og advokattjenester. Vi er lagspillere. 
Som kan stå rygg mot rygg med deg i kampens hete. Alltid beredt til å gi deg rådene som tar deg 
dit du skal. 

Det handler om å være på lag

Kontakt oss gjerne for en hyggelig samtale om fotball og mulighetene for din bedrift.

Jan Anders Aalborg 
jan.anders.aalborg@bdo.no, +47 906 84 054

Elisabeth Moum 
elisabeth.moum@bdo.no, +47 975 09 616

Kristen Elstad 
kristen.elstad@bdo.no, +47 922 03 895

Møt Volvos helelektriske familie,
Volvo C40 og XC40 Recharge Pure Electric.

Dette er bare starten. Flere nyheter er på vei. Ta kontakt for mer info. 

VELKOMMEN TIL BILIA JESSHEIM 
DIN LOKALE VOLVO-FORHANDLER OG 

STOLT SPONSOR AV ULL/KISA FOTBALL

Bilia Jessheim
Brannmannsveien 2, Bilbyen
Alt som gjelder Volvo. Og litt til.
Ring oss på telefon 915 08555, chat med oss på bilia.no 
og følg oss på facebook.com/biliajessheim

bilia.no/volvo

Anna-Karin Aas
Selger Volvo
Tlf. 928 05 444 
Epost. aka@bilia.no

Amir Miftari 
Selger Volvo
Tlf. 948 30 447 
Epost. amir.miftari@bilia.no
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som

Vi bygger verdier i små og store samfunn

Backe Romerike - din lokale entreprenør

Vi er smidige nok til å påta oss mindre oppdrag, samtidig er vi 
sterke nok til de større oppdragene i vårt område.

Rydde i høst?
Container til fastpris

Mottak av vrakbil
Ragnsells.no

Trustscore utmerket - 4,7 av 5

Stolt sponsor av Ull/Kisa

Stopp!
Nå sier fotball-Norge et rungende STOPP! i kampen 
mot rasisme på baner og tribuner.

Rasisme og annen diskriminering 
bryter fundamentalt med 
alle fotballens kjerneverdier. 
Kampanjebegrepet STOPP! handler 
om å mobilisere det fotballen 
skal stå for i kampen for respekt, 
fellesskap og lidenskap. Markeringen 
er et startskudd for å sette kampen 
mot rasisme og diskriminering aller 
øverst på dagsorden.

Vi tar ansvar for å markere – og for 
å skolere alle fotballens aktører i 
kampen mot uakseptabel adferd. 
Dette er nemlig ikke én klubbs 
utfordring, men en utfordring til alle 
lag, klubber og kretser som elsker 
«the beautiful game».
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Tilbake med  
et skikkelig brak

Onsdag 9. oktober 2019: Ull/Kisas damelag slår 
Kongsvinger 4-1 på Jessheim Stadion i sesongens 
siste 2. divisjonskamp. Karoline Moen Pedersen, 
Tuva Rolstad Nilsen, Emma Slinning og Naomi Griffin 
scorer målene.

Onsdag 4. august 2021: Ull/Kisas damelag slår 
Sarpsborg 08 i 1. runde i NM for kvinner. Naomi 
Griffin scorer også i denne kampen og sammen med 
Åste Sundby sørger hun for 2-0-seier og avansement 
til 2. runde i NM.

22 måneder mellom to obligatoriske kamper har 
altså koronaen tatt fra Ull/Kisas damelag.

– Om man sitter og tenker på det slik, så er det 
nesten uvirkelig. Det har vært treninger og noen 
treningskamper inne i den perioden, men jentene 
har altså ikke fått lov til å spille ordentlige 
fotballkamper på ett år og 10 måneder, sier 
damelagets trener Jan Åge Leonsen Sandviken.

Tålmodige
Det har naturligvis vært noen krevende måneder. 
Etter at koronaen stanset all fotballaktivitet 
i en periode, kom etter hvert toppfotballen og 

2020 ble året hvor Ull/Kisas 
damelag ikke fikk lov til å 
spille fotballkamper. Når 
de nå endelig er i gang som 
vanlig, har ting gått over all 
forventning.

barnefotballen i gang. Ull/Kisa-damene har 
havnet under breddefotballen, hvor mange av 
spillerne ikke har vært unge nok til å spille i J19-
serie. På seniornivå har de havnet utenfor Norges 
Fotballforbunds toppfotballprotokoller, som 
regjeringen etter hvert godkjente for trening og 
kamp.

– Gjennom denne tiden har det aller vanskeligste 
vært uvissheten. Man har rett og slett bare måtte ta 
uke for uke med korona-trening, uten at man har fått 
en endelig dato å forholde seg til. Jeg er så utrolig 
lei av fotballtreninger med avstand, men jentene 

FORNØYD: Det har vært en 
tålmodighetsprøve, men 
Naomi Griffin (f.v.), Jan 
Åge Leonsen Sandviken og 
Åste Sundby er endelig i 
gang med normal fotbal-
laktivitet.
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Tilbake med  
et skikkelig brak

Her er damelagets tropp 
for 2021:
 
Keeper: Ingeborg Løvli, Sanna Homble og Maren 
Halvorsen.

Forsvar: Selma Belhadi, Hedda M. Taugard, Thea B. 
Wolden, Sølje Fredriksen, Silje Thorkildsen, Hanna 
M Bakken og Sanna N. Mørdre. 

Midtbane: Andrea Taugard, Frøydis Waaler, Jorunn 
Waaler, Åste Sundby, Madelen Dahlstrøm og Trine 
S. Danielsen.

Angrep: Naomi Griffin, Silje T. Otten, Charlotte 
Elfstedt, Thea Dale, Karoline M. Pedersen og 
Marthe Wangen

har vist en fantastisk tålmodighet og vi har vært 
lojale til myndighetenes føringer, fortsetter Leonsen 
Sandviken.

Etter mange måneder ble etter hvert 4. august 
datoen å jobbe mot. Og for en følelse det var for 
damelaget å vinne i kamp-comebacket.

– Det ble en slags eufori da vi slo Sarpsborg 08 i NM. 
Vi har de i serien også, og de er blant favorittene 
til å kjempe om opprykk. At jentene leverte slik 
de gjorde i den kampen var bare helt rått, skryter 
damelagets trener.

Cupfest mot Vålerenga
Det ga hjemmekamp og cupfest mot regjerende 
norgesmester og seriemester fra 2020, Vålerenga.

– Vi er lystne på et cupeventyr og gleder oss 
fryktelig til kampen. Det har skjedd større ting 
enn at vi skal slå Vålerenga, men det er klart 
oppladningene er to vidt forskjellige for de som blei 
cup- og seriemester i fjor og for oss som spilte med 
korona-økter, sa Jan Åge Leonsen Sandviken før 
kampen.

Og på Jessheim Stadion ble det etter hvert ganske 

stor forskjell. Foran noen hundre tilskuere vant til 
slutt Vålerenga 6-0 i cupkampen, som dessverre 
aldri ble spennende da Oslo-laget tok ledelsen på et 
tvilsomt straffespark etter bare åtte minutter.

Bare noen dager senere startet seriespillet for 
damelaget.

Pangstart
Der har man klart å bevare gleden og entusiasmen 
over endelig å være skikkelig i gang. Røa 2 ble slått 
2-1 i serieåpningen før man valset over Hallingdal 
med 7-0-seier en uke senere. 2-1 hjemme mot 
Snøgg i slutten av august sørget for tre seire på rad, 
tabelltopp og en strålende sesongstart.

Kampene mot de fremste konkurrentene, Sarpsborg 
08 og Høybråten og Stovner, kommer i tredje 
siste og nest siste serierunde. De kan fort bli 
avgjørende i kampen om seriemesterskapet, som gir 
kvalifiseringsspill til 1. divisjon. 

Vinnerne av avdelingene 4, 5 og 8 går direkte til 
ordinært kvalifiseringsspill om opprykk. Klubbene 
som vinner avdelingene 1 (Ull/Kisas), 2 og 3 spiller 
en prekvalik om to plasser, mens vinner av avdeling 
6 og 7 spiller om den siste plassen til ordinært 
kvalifiseringsspill. Av de seks lagene som har spilt 
seg frem til det ordinære kvalifiseringsspillet, rykker 
vinnerne av hver sin pulje på tre lag opp.

– Om vi klarer å være stabile opp mot vårt beste 
hele veien, tror jeg absolutt vi kan vinne vår 
avdeling. Videre spill om opprykk får bli en ren 
bonus, men jeg er utrolig imponert over utviklingen 
jentene har hatt på tross av de utfordrende 
månedene under koronastansen. De er dedikerte, 
sultne og ønsker virkelig å bli den beste utgaven 
av seg selv på fotballbanen, sier Jan Åge Leonsen 
Sandviken.

ENDELIG: Etter 22 måneder uten obligatoriske fotballkamper er Ull/Kisas damelag endelig i gang.
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Vil du med i 
Ull/Kisas Fotballs 
sponsornettverk?

Kontakt Christian Aas  
christian.aas@ullkisafotball.no  

900 61 718

Kontakt Fredrik Vestgård  
fredrik.vestgard@ullkisafotball.no  

470 56 647

Vårt sponsornettverk teller over 70 små og store samarbeidspartnere  
fra mange forskjellige næringer. Som deltaker i vårt nettverk får du tilgang til  

en rekke arrangementer i løpet av kalenderåret, blant annet:

• Frokostmøter med diverse foredragsholdere og gjester 

• VIP på alle hjemmekamper 

• 1-2 sponsorturer i forbindelse med bortekamp 

• Afterwork 

• Sponsortur utenlands 

• Golfturnering

Kontakt Andreas Aalbu  
andreas@ullkisafotball.no  

913 15 269

Vil du være med?
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Grefsen Eiendom AS har prydet ryggen 
på Ull/Kisa-draktene i mange år. Vår 
største og viktigste samarbeidspartner 
er med også i årene som kommer.

Som bildene i saken viser, har Grefsen Eiendom AS 
vært med på hele Ull/Kisa-reisen de siste 10 årene. 
Logoen til familieselskapet, som driver med eiendom 
og utbygging, hadde ryggen på Ull/Kisa-drakten for 
første gang i 2011 og har stått der siden.

2011 var for øvrig sesongen hvor Ull/Kisa Fotballs 
A-lag rykket opp til nivå to for aller første gang. 
OBOS-ligaen 2021 blir sesong nummer ni på nest 
øverste nivå (2015-sesongen i 2. divisjon). Det blir 
også det ellevte året på rad med Grefsen Eiendom 
AS på ryggen av de gule og grønne draktene til alle 
lagene i hele klubben vår.

Kjell Tore Skedsmo og familien har engasjert seg i 
idrett og kulturlivet på Jessheim, og Pelle ble i 2018 
hedret som UKI Gutt under årsmøtet til Ull/Kisa 
Idrettslag.

– For oss i Ull/Kisa Fotball har Grefsen Eiendom 
vært en bauta og vi er veldig takknemlige for at 
samarbeidet fortsetter, sier daglig leder i Ull/Kisa 
Fotball, Andreas Aalbu.

En uvurderlig 
støtte i ryggen
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Sebastian Stokke
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Arild Sundgot Jonas Rygg Jonas Solbakken

Henning Tønsberg Andresen

Ole Kristian Langås

Sondre Sørløkk

Edin ØyChristian Aas

Mikkel Rakneberg Morten Sundli

Sindre Rindal
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Inger JacobsenFredrik Vestgård

Henrik Kristiansen Jens Husebø

Ole Sebastian Sundgot Ole Breistøl Ole Sæter

Steffen Jenssen

Petter Hokstad

Stian Ringstad Sverre Martin Torp William Lunde

Jonas Pereira

Stefan Hagerup Christoffer Gjertsen

Kristoffer Gunnarshaug



ULL/KISA FOTBALL SEPTEMBER 202120

Ull/Kisa klare for Eserien
I samarbeid med Foxed Gaming og 
Aurskog Sparebank skal Ull/Kisa 
E-sport nå spille FIFA 21 i Altibox 
Eserien.

Laget skal driftes via E-sportklubben Foxed Gaming, 
som ble startet av brødrene Svend og Vegard 
Berg sammen med Glenn Wallander og Aleksander 
Hansen Myrvang 1. januar 2020.

Deres mål er å fremme sporten som en vanlig 
fritidsaktivitet og å kunne tilby aktiviteter til barn, 
ungdom og seniorer.

– Utgangspunktet vårt er at vi ønsker å få med oss 
bredden av spillere, men har etter hvert sett stor 
verdi i å ha spillere som kan representere oss også 
i eliten, forteller Svend Berg, som er en av de fire 
grunnleggerne.

– E-sport har eksistert ganske lenge, men i Norge 
kommer det for fullt nå. FIFA er den nye hverdagen 
under korona. Folk sitter online og man kan 
sammenligne dette litt med Skype-møter, men at 
man sitter og spiller, forklarer Berg.

– Vi har fem spilltitler og vil inn på FIFA, og da er det 
gledelig at vi kan samarbeide med Ull/Kisa og få et 
FIFA-lag opp å stå. Vi har per nå ingen FIFA-spillere 
og kommer til å se etter to nye spillere hvor vi blant 
annet skal arrangere en turnering hvor vinneren 

får representere Foxed Gaming og Ull/Kisa E-sport. 
Sammen skal vi være i Eserien og forhåpentligvis 
vinne den, tilføyer han.

Aurskog Sparebank er inne blant Foxed Gamings 
støttespillere og når utøvere fra Aurskog-guttenes 
selskap nå skal representere Ull/Kisa Fotball i FIFA i 
Eserien, så er vår trofaste sponsor et bindeledd. Det er 
også adidas, som er utstyrsleverandør til begge lag.

– Vi synes det er kjempegøy at to av sponsoratene 
våre nå begynner å samarbeide og at det nå også 
blir FIFA og E-sport på Jessheim stadion er helt gull, 
sier Helene Enger Skjønhaug.

Når korona-restriksjonene tillater det vil også et 
av rommene på Jessheim Stadion bli en base for 
FIFA-spillerne.

For lagene som inngår i Norsk 
Toppfotball er plassen på den 
nedre delen av ryggen forbeholdt 
frivillige organisasjoner. Ull/Kisa-
drakten bærer nå logoen til Omsorg 
Jessheim.

Omsorg Jessheim startet med at Tanya Fjørtoft 
Valkve ville gi bort noen bæreposer med mat 
før julen i 2015, via en kjøp og salg side på 
Facebook. Der kom det umiddelbart frem et 
behov og samtidig et brennende engasjement 
rundt det å hjelpe de som sliter. 

Sammen med Lianne Mares og Silje Antonsen 
startet hun opp Omsorg Jessheim.

– Vi hjelper folk som sliter økonomisk med mat 
og hygieneartikler, i hovedsak. I tillegg så hjelper 
vi med ferieaktiviteter, sykler til barn og ungdom 
på våren og vinterklær på høst og vinteren, 
forklarer Tanya Fjørtoft Valkve.

Mange barn, familier og enkeltpersoner har 
fått fantastisk hjelp av Omsorg Jessheim i vårt 
nærmiljø de siste årene. For oss i Ull/Kisa Fotball 
er det veldig riktig og viktig å fremme deres 
arbeid via plassen på drakten.

– Det er utrolig kult at vi fronter Omsorg 
Jessheim i OBOS-ligaen i 2021. Det er vi veldig 
stolte av. Å kunne glede noen, som har kunnet 
glede så mange kjennes bra, sier daglig leder 
Andreas Aalbu.

– Jeg ble så rørt at jeg begynte å grine da 
Andreas sa dette. Jeg er vokst opp i en 

fotballfamilie, det står hjertet mitt nært, så for 
meg så er det en utrolig ære og tillit å få lov til å 
være med på drakten, sier Fjørtoft Valkve. 

For å støtte Omsorg Jessheim kan du vippse til 
121010. De har også en egen Facebook-side hvor 
deres aksjoner og aktiviteter oppdateres jevnlig.

Omsorg Jessheim har fått plass på drakten
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Padel er en av de raskest voksende idrettene 
i verden. Padel er en racketsport som 
kombinerer elementer fra tennis og squash, 
så om du har spilt en av dem før vil du raskt 
kjenne deg igjen. Banen er utformet med 
vegger som i squash, men med nett som 
i tennis. Poengsystemet er også likt som i 
tennis. Sporten har blitt fryktelig populær og 
på Øvre Romerike har InterPadel Letohallen 
det eneste anlegget.

I hallen er det åtte doble padelbaner 
med opptil 15 meter takhøyde, i tillegg 
til to cageballbaner. Padelsenteret kan 
også by på nye garderobefasiliteter med 
omkledningsrom, dusj og toaletter. Det 
er muligheter for å leie racketer og kjøpe 
baller i vår selvbetjente automat. Det er også 
mulig å kjøpe padelutstyr som racket, klær, 
sko, bagger ol. i vår proshop som vil være 
bemannet i kjernetiden.

Prøv Padel ved InterPadel Letohallen

A N N O N S E

Hvor drømmer du om 
å bo?

aktiv.no

Aktiv er en av Norges 
sterkeste merkevarer innen 
eiendomsmegling, og har 
mer enn 30 års erfaring i 
markedet. 
Med mange års erfaring i bransjen har vi 
lokalkunnskapen og nettverket som trengs for å 
gjøre en best mulig jobb for våre kunder, vi 
megler på boligens premisser. Vår erfaring, din 
trygghet!

Nordmenn bytter bolig cirka fire ganger i 
løpet av livet. Likevel er det svært få som 
legger en langtidsplan for sin egen 
boligreise. Snakk med oss om boligen du 
ser etter nå, og den du vil ha om 10 år – så 
kan vi tenke langsiktig sammen.

RING GJERNE TIL OSS FOR EN 
UFORPLIKTENDE SAMTALE OM DIN 
BOLIG: 

TLF: 63 94 26 50
EPOST: klofta@aktiv.no

Vi gleder oss til å snakke med deg:)

 

Åpningstider
Kl. 06.00 – 24.00 alle dager.

Primetime:
Kl. 15-22 i hverdager og 12-18 i helger.
Øvrige tider er ikke primetime. Besøk interpadel.no for mer informasjon eller kom innom oss i Letohallen.
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Les mer på obos.no/medlem

OBOS- 
medlemmer 

opplever mer  
for mindre

Som OBOS-medlem stiller du foran i køen den dagen du skal kjøpe egen bolig. 
Du får også en rekke fordeler alle de årene du ikke benytter deg av forkjøpsretten.

• Inntil 50 % rabatt på bolig- og kulturtilbud
• Svært gode betingelser på lån, sparing og forsikring
• Forkjøpsrett til ca. 90 000 nye og brukte OBOS-boliger

Fordeler hele livet
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23. - 24. OKTOBER
FOR JENTER & GUTTER 8 - 12 ÅR
ALLE KAMPER SPILLES 
PÅ KUNSTGRESS. 
JESSHEIM STADION OG 
IDRETTSPARKEN 1 OG 2.
- 5’er fotball for aldersklassene  8 - 9 år
- 7’er fotball for aldersklassene  10 - 11 år
- 9’er fotball for aldersklassen   12 år

Gratis påmelding 
innen 30.sept. 2021
FORUTSETTER PÅMELDING PÅ VÅRE NETTSIDER:
https://jessheimstorsentercup.cups.nu/
PÅMELDING ETTER 30. SEPTEMBER: 
500,- pr lag – på samme link som over.

FOR SPØRSMÅL OG INFORMASJON: 
Børre L Hansen - 976 28 762 
borre.lien.hansen@ullkisafotball.no

www.ullkisafotball.no

JESSHEIM 
STORSENTER CU

P
LØRDAG 
23. OKTOBER:  
Gutter 11 år - 7’er 
Gutter 10 år - 7’er 
Gutter 9 år - 5’er 
Gutter 8 år - 5’er

SØNDAG 
24. OKTOBER: 
Gutter 12 år - 9’er 
Jenter 12 år - 9’er
Jenter 11 år - 7’er
Jenter 10 år - 7’er
Jenter 9 år - 5’er
Jenter 8 år -  5’er
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Hovedstyret i Ullensaker/Kisa IL 
deler årlig ut prisen som Oddvar 
Jensen kom med i etterkant av at han 
vant Kulturprisen i 1995.
 
Da ga han deler av prisbeløpet (8000 kroner) 
til Idrettslaget som et fond til lovende 
yngre utøvere, ledere, dommere og trenere. I 
arbeidsutvalg-møtet 8. januar 1996 ble det 
foreslått å fortsette prisutdelingen etter at 
pengene fra Oddvar Jensen var brukt opp, og 
samme år ble dette vedtatt av hovedstyret i Ull/
Kisa IL. 

Utdelingen foregår ved nominasjon fra de 
ulike idrettene i Ull/Kisa-familien og prisen 
deles ut årlig i Oddvar Jensens navn. I tillegg 
til diplom mottar prisvinneren 5000 kroner til 
videreutdannelse av prisvinneren.

For sine prestasjoner i fjor fikk altså Elias 
Sebastian Solberg overrakt prisen av leder i 
idrettslaget, Ole Kristian Wiig og styreleder i Ull/
Kisa Fotball, Trond-Ivar Johansen, med følgende 
begrunnelse:

Elias er født 03.03.2004 og han har spilt fotball 
for Ull/Kisa i hele sitt fotball liv. Han har 6 
landskamper for Norges G 15 landslag (2019). 
Her har han gjort sine saker meget bra. Han er 
best i en offensiv midtbanerolle. Det hadde blitt 
flere landskamper i 2020, men korona situasjonen 
satte en effektiv stopper for det.

For sesongen 2021 vurderes det fra landslagshold 
om han skal flyttes opp et hakk til G18 
landslaget. Elias debuterte for Ull/Kisa sitt 
rekruttlag i 3. div. i 2019. Han fikk sin debut for 
A-laget i OBOS ligaen mot Stjørdals-Blink i den 
10. serierunden 2020. I denne kampen ble han 
match vinner. Han har vært en del av A-stallen i 
hele 2020 sesongen og spilte de fleste kampene 
etter debuten i den 10 serierunden, noe som har 
medført stor interesse for talentet både nasjonalt 

Deltakerrekord på 
Ullproffen 
Ullproffen har i mange år 
vært en tradisjon i Ull/
Kisa Fotball, som et spisset 
spillerutviklingstiltak i 
samarbeid med Akershus 
Fotballkrets. 2021-utgaven 
ble rekordstor, med aktivitet 
fra mandag 9. til onsdag 11. 
august. Flere trenere i egen 
klubb, samt en rekke eksterne 
bidragsytere var innom i 
løpet av de tre dagene. Både 
Jessheim Stadion, Idrettsparken 
og anlegget på Skogmo måtte 
tas i bruk med over 210 
deltakere på plass. Det antallet 
er det største vi har hatt med 
på Ullproffen noen gang.

Deltakerrekord på 
Tine Fotballskole
Tine Fotballskole slår 
fortsatt an, og etter 
korona er interessen rundt 
aktivitetstilbud svært stor. 
Da Ull/Kisa Fotball holdt sin 
Tine Fotballskole, i starten 
av sommerferien, var 145 
deltakere med. Det er et 
rekordstort antall på denne 
type arrangement.

Lagene ble delt i 11 kohorter, 
med trenere og aktivitetsledere 
fra egen klubb. Ekstra gledelig 
er det at halvparten av 
årets instruktører kom fra 
jenteavdelingen i Ull/Kisa 
Fotball.

Suksess med  
egen jentecamp
Sammen med Solør Bioenergi 
arrangerte vi i juni for første 
gang en egen fotballskole 
for jentene. Solør Bioenergi 
Jentecamp kommer til å 
fortsette også i årene som 
kommer. I den aller første 
utgaven var deltakere fra 
våre samarbeidsklubber med, 
sammen med jenter fra Ull/Kisa.

Damelaget bidro som 
instruktører og damelagets 
trener, Jan Åge Leonsen 
Sandviken, som også er 
jentefotball-ansvarlig i Ull/Kisa 
holdt i campen.

– Hver dag besto av en praktisk 
og en teoridel, samt at vi 
serverte frukt til deltakerne. 
Reaksjonene på en egen 
jentecamp var svært gode, 

Vil løfte 
restitusjonsarbeidet 
på alle nivåer

Jessheim-patriot og gründer Jan Gisle Berger 
er sammen med sitt selskap Zen Products aktiv 
for å fremme arbeidet alle Ull/Kisa-spillere gjør 
rundt restitusjon.

Berger har vært tett knyttet til A-lagstroppen 
gjennom 2021, hvor blant annet samtlige 
spillere har gått til innkjøp av en Z-Roller-
maskinen. Maskinen gir idrettsmassasje og 
brukes aktivt for å effektivisere restitusjonen.

– For å kunne utøve tøff og intensiv trening, 
settes det krav til raskere og bedre restitusjon 
for å forebygge skader, samt fremme bedre 
prestasjon. God restitusjon fører til at man 
har mer overskudd fysisk og psykisk. Man er 
mindre utsatt for skade da musklene tåler mer 
og at man får mer effekt ut av treningene, sier 
Berger.

Og forklarer hva Z-Roller hjelper til med i dette 
arbeidet.

– Idrettsmassasje ved daglig bruk av Z-Roller 
sørger for at man tømmer musklene for 
gammelt blod kjapt og dermed får tilført nytt 
friskt blod med oxygen og næringsstoffer 
hurtigere. Dette fører igjen til at musklene 
reparerer seg raskere enn ved at man overlater 
alt til kroppen selv. Dette sammen med et godt 
kosthold og god væskebalanse er avgjørende 
for en god prestasjon. Målet må være at vi i 
UllKisa retter et voldsomt fokus og blir best i 
Norge på dette.

Med sin bakgrunn som friidrettsutøver bidrar 
han også med kompetanse rundt løpsteknikk 
og legger ned en strålende innsats for både A- 
og U-spillere i Ull/Kisa Fotball.

Via vår samarbeidsavtale med Berges 
selskap Zen Products, får alle medlemmer og 
samarbeidspartnere i Ull/Kisa Fotball svært 
gode priser på produktene Z-Roller Pro og 
Z-Roller Lite.

For hvert salg som gjøres får Ull/Kisa Fotball 
også en kick back. Er du interesserte i å kjøpe 
maskinen, kontakt Andreas Aalbu på andreas@
ullkisafotball.no eller Fredrik Vestgård på 
fredrik.vestgard@ullkisafotball.no.

Z-Roller Pro 3.990,- (veil pris 4.990,-) - Massasje 
for hele kroppen

Z-Roller Lite 2.500,- (veil pris 2.990,-) - 
Massasje for legg og hamstring

Solberg fikk Oddvar Jensens idrettspris

og internasjonalt.

Elias Sebastian Solberg er en meget seriøs og 
dedikert utøver i alt han foretar seg.

Sist en fotballspiller vant prisen var tilbake i 
2014, da ved Jonas Fjeldberg. Vi gratulerer Elias 
med fortjent pris!
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Solberg fikk Oddvar Jensens idrettspris

Norges Fotballforbund samler 
landets beste 14- og 15-åringer 
hvert år, og også i år var Ull/Kisa 
Fotball representert. 

– Dette er årets høydepunkt i norsk 
spillerutvikling. Her samles de 
største talentene og alle trenerne 
som jobber med spillerutvikling, sier 
ansvarlig for Landslagsskolen i NFF, 
Håkon Grøttland.

– Samlinga er viktig for å få kartlagt 
kullene og få en god oversikt før 
landslagsaktiviteten som kommer. 
Vi ønsker å se spillere som byr 
på seg selv, har x-faktor og som 
kommer hit for å vise hva de er 
ekstra gode på, tilføyer han.

For 14-åringene, hvor 2007-modell 
Sean Modebe var med, var det 

delt opp i to jevne grupper, mens 
15-åringene hadde et landslag og et 
skyggelandslag. Daniel Lyngstad var 
på skyggelandslaget for de som er 
født i 2006.

Begge Ull/Kisa-spillerne klarte seg 
godt i Porsgrunn, og Modebe scoret 
i begge de to internkampene for 
07-årgangen.

– Det er veldig nyttig og bra for 
oss at vi har spillere representert 
på disse tiltakene. Spillerne og 
vi som klubb får referanser fra de 
beste i landet i sine alderskull og 
tar med det i utviklingsarbeidet 
som fortsetter i klubb, sier 
utviklingsleder i Ull/Kisa, Kjetil 
Haga.

Hjem med viktige 
referanser
Mot slutten av sommeren var Sean Modebe og Daniel 
Lyngstad med på Equinor Talentleir i Porsgrunn.

så dette er så absolutt noe vi som 
klubb bør fortsette med i årene som 
kommer, sier Leonsen Sandviken.

Fotball for femåringer 
nytt i år
Tidligere har organisert fotballtilbud 
i Ull/Kisa Fotball gått i takt med 
når barn starter på skolen, altså 
det året de fylles seks. I 2021 tilbyr 
vi for første gang klubborganisert 
fotballaktivitet for femåringer. 
Sammen med foreldre som ønsker å 
bidra, legger vi til rette for aktivitet på 
Skogmo skole hver onsdag fra 17.30 
til 18.30. Dette er et lavterskel-tilbud, 
hvor alle som sogner til Jessheim er 
velkomne til å prøve ut tilbudet før de 
melder seg på.

– Det er nesten like mange jenter 
som gutter, og det er vi veldig 
fornøyde med. Rent praktisk er det 
jo noen utfordringer med å samle 
40-50 femåringer, men vi får veldig 

god hjelp av foreldre til å organisere. 
Fotballgleden er stor og interessen 
viser at det var riktig å senke 
aldersgrensen for oppstart med ett 
år, sier administrativ leder i Ull/Kisa 
Fotball Bredde, Børre Lien Hansen.

Ønsker flere dommere  
i eldre aldersklasser
Ull/Kisa Fotball har mange 
klubbdommere, som dømmer i 
barnefotballen, men vi har fortsatt 
rom for flere. I tillegg så jobber 
dommeransvarlig Werner Lien med å 
løfte interessen for å dømme også på 
ungdoms- og seniornivå.

– Med Werner som 
dommeransvarlig 
har vi lagt til 
rette for å skape 
et dommermiljø i 
klubben vår, men 
vi har fortsatt 
plass til flere som 

ønsker å dømme. Vi kan tilby utstyr og 
påkrevd kursing fra kretsen i tillegg 
til et miljø hvor samhold og utvikling 
står sterkt, sier administrativ leder 
i Ull/Kisa Fotball Bredde, Børre Lien 
Hansen.

Takk for strålende 
innsats
Vi er avhengige av våre mange 
trenere og frivillige, både rundt lag og 
arrangement. 

Til alle i vår arrangementstab, 
som sørger for våre strålende 
kamparrangementer, dere gjør en 
fantastisk jobb for oss og veldig 
mange har nå vært med å bidra over 

lang tid. Takk!

Etter 2020-sesongen takket 
flere trenere av etter en årrekke 
med hardt arbeid i gult og grønt. 

Oddvar Henriksen har mange 
år i Ull/Kisa-systemet, på flere 

alderstrinn. Etter 2020 ga han seg 
og må takkes for sterke bidrag. Også 
Rafael Moreno har vært trener i Ull/
Kisa en årrekke, og jobbet spesielt 
tett med 2004-årgangen, skal ha 
fortjent hyllest for mange år. Håvard 
Lyngstad har fulgt 2006-årgangen 
i flere år, men har nå gitt seg som 
lagstrener. Han er nå med i en rolle 
som spillerutvikler, men må også få 
honnør for mange år som lagstrener.

De tre ovennevnte har gjort en 
fantastisk jobb på U-siden, og også 
noen trenere på G-siden ga seg etter 
forrige sesong.

Knut Erik ‘’Knukken’’ Hansen har vært 
med rundt 2007-årgangen. Han har 
tidligere gjort en strålende innsats 
inn mot 2002-kullet og vi takker 
for mange gode år i Ull/Kisa. Det 
samme gjør vi til Anders Hellerud, 
som ga seg som hovedtrener for G14 
(2006-årgangen). Anders har fulgt 
disse i mange år og gjort en flott jobb.

TIDLIGERE VINNERE
Oddvar Jensens idrettspris
2021:  Elias Sebastian 

Solberg, fotball
2020:  Fredrik Holmvik, 

innebandy
2019:  Birgitte Kjuus, friidrett
2018:  Marcus Moen, friidrett
2017:  Bendik Austad, 

innebandy
2016:  Julie Granum, håndball
2015:  Markus Einan, friidrett
2014:  Jonas Fjeldberg, fotball

2013:  Markus Stensby, 
fotball

2012:  Simen Kind Mikalsen, 
fotball

2011:  Andreas Roth, friidrett
2010:  Vegard Gjelsvik, 

friidrett
2009:  Thomas Roth, friidrett
2008:  Anders Mistereggen
2007:  Vegard Gjelsvik, 

friidrett
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De «usynlige» 
hjelperne

Banemann Johan Jørstad har 
fått med seg Bjørn Skedsmo til 
å pleie kunstgresset dag ut og 
dag inn. Samme Skedsmo er 
også en fantastisk bidragsyter 
på skiltmontering og annet 
forefallende arbeid. Også Eddi 
Smokvina og Arnfinn Eide har 
mange timer, med for eksempel 
montering av reklameskiltene 
rundt banen.

Da A-lagets hjemmegarderobe 
gjennomgikk en ekstrem 
oppussing før sesongstart var 
Eide og Skedsmo svært viktige 
bidragsytere. Ole Haugen og Yngve 
Nyjordet, som begge sitter i styret 
i UKI Drift, har også mange timer 
på Jessheim Stadion. 

Ja, det er mange som skal ha 
honnør for den usynlige jobben 
som gjøres med å holde anlegget 
intakt. 

Tradisjon siden Teiturs tid
De nevnte karene er også ofte med 
på seniorkafeen, som samles i ny 
og ned på Jessheim Stadion.

– Vi startet i 2004. Det var Teitur 
Thordarson som innførte dette i 
sin første sesong som Ull/Kisa-
trener, da vi spilte på Idretten 
(gamle Jessheim stadion). Kona 
hans pleide å bake eplekake eller 
sjokoladekake til oss. Nå har vi 
gått over til innkjøp av julekake, så 
serveringen har blitt litt dårligere 
med årene, sier Knut Nordby.

Antallet deltakere på kafeen 
varierer, men det blir alltid en 
drøy time med god samtale, høyt 
stemmevolum og av og til litt 
temperatur.

– Normalt sett har kafeen blitt 
holdt på fredager, men på grunn 
av fotballakademiet har vi flyttet 
til torsdag. Da får vi kakle i fred 
uten å forstyrre noen, gliser Bjørn 
Skedsmo.

Bidragsytere
Felles for alle er interessen for 
Ull/Kisa og fotball. De temaene 
er de alltid innom når de møtes. 
Det diskuteres nåtid, mimres om 
tiden på Idretten og det gjøres 

grundige kampanalyser av forrige 
og kommende motstandere.

– Det var noe spesielt på gamle 
Idretten, så vi savner den litt. 
Den hadde sjel og sin sjarm, men 
anlegget på Gystadmarka er jo 
topp moderne, sier Eddi Smokvina, 
som er aktiv med tanke på å 
opprettholde en moderne standard 
på Jessheim Stadion.

Det er også Arnfinn Eide.

– Det blir noen dugnadstimer, men 
vi har et flott miljø og det er veldig 
hyggelig for oss å kunne bidra, sier 
Arnfinn Eide, som for øvrig innehar 
salgsrekorden på Kisa-veggen med 
navn, som er montert opp utenfor 
stadion-inngangen.

Og heldigvis virker trivselsfaktoren 
til de usynlige hjelperne så høy at 
vi i Ull/Kisa Fotball får dra nytte av 
karene i mange gode år fremover 
også.

NØKKELPERSONER: Eddi Smokvina (t.v) og Bjørn Skedsmo bidrar med smått og stort for å holde orden på Jessheim Stadion. FOTO: Øyvind Mo Larsen, Jessheimpuls

Pensjonistene i seniorkafeen holder fast ved sin tradisjon. Flere av dem 
bistår også med alt det usynlige arbeidet på Jessheim Stadion.

ALLTID BEREDT: Bjørn Skedsmo gjør en fantastisk 
jobb for oss i Ull/Kisa Fotball.

SAMLES FORTSATT: Seniorkafeen har vært en 
tradisjon i Ull/Kisa siden Teitur Thordarsons dager 
tidlig på 2000-tallet.

EKSTREM OPPUSSING: Bjørn Skedsmo (t.v) og 
Arnfinn Eide la ned mange timer i oppussingen av 
hjemmegarderoben før årets sesong.
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Satse på 
Romerike?
Vi hjelper deg!
Det bor over 300 000 mennesker på Romerike, og det er et av områdene i Europa 
som opplever den største befolkningsveksten. Flere innbyggere betyr flere 
muligheter for det lokale næringslivet, både gjennom utvikling av nye boliger og 
eiendom, og det gir rom for nye bedrifter og nye forretningsområder. 

Økland er det største advokatkontoret på Romerike og vi kjenner det lokale 
næringslivet godt. Vårt kjerneområde er forretningsjus med fokus på fast eiendom, 
entreprise, skatt- og selskapsrett, offentlige anskaffelser og konkurranserett. Vi 
jobber hele tiden med å være en positiv bidragsyter til vekst og utvikling, og samtidig 
være en trygg samarbeidspartner for alle som ønsker å satse i Romeriksregionen. 

Trenger du eller din bedrift juridisk bistand, så står våre 35 advokater 
og advokatfullmektiger klare til å hjelpe deg.

oklandco.no
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Aasen Bil AS, 

Parallellvegen 2092 Minnesund 

Tlf 63959900/ firmapost@aasenbil.no 

 

Pris er inkl. frakt og leveringsomkostninger levert 9900-,. Rekkevidde opptil 350 km. Elektrisk rekkevidde avhenger av kjørestil, veiforhold, utetemperatur, varme/klimaanlegg og forhånds temperering. Forbehold om 
trykkfeil. Bildet er illustrasjonsfoto og utstyr kan avvike. 

FRA KR

Sjekk ut 
TELIA-akademiet 

i høst

Alle gutter og jenter i barneskolealder, uansett 
klubbtilhørighet, kan melde seg på Ull/Kisa 
TELIA-akademiet. I høst har vi også åpent for 
2015-årgangen.

TELIA-kademiet er et treningstilbud for ivrige 
fotballspillere i alderen 2009-2015. Dette 
er et ekstra tilbud til spillere uavhengig av 
klubbtilhørighet. Vi jobber med systematisert 
ferdighetsutvikling gjennom temabaserte treninger.

Øktene følger skolekalenderen og når det er skolefri 
så arrangeres ikke TELIA-akademiet.

Deltakerne deles inn i tre grupper:
U8 (2013, 2014 og 2015) 
U10 (2011 og 2012)
U12 (2009 og 2010)

Treningstider på Jessheim Stadion:
Onsdager - 1400 - 1515
Fredager - 1445 - 1600

Busstider:
Skoler  Onsdag Fredag
Døli 12.25 13.10
Hovin 12.10 13.55
Skogmo 12.40 13.20
Jessheim 12.50 13.25

Se ullkisafotball.no for mer informasjon 
og påmelding.
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Munnfull ønsker barnefamilier, vennegjengen og kollegaene 
velkomne til å nyte et måltid. De gleder seg til å se deg!

munnfull-restaurant.no

Instagram @jessheimstorsenter  |  Facebook Jessheim Storsenter  |  Snapchat jessheimss  |  www.jessheimstorsenter.no

Aanerud Bakeri
Bakeriet Nærbakst

Bao Bao
Big Bite
Bowlers

Burger King
Castello

Ciao Bella
Domino’s Pizza

Egon

Fly Chicken
Funky Frozen Yogurt

Hydranten Café & Bar
Jordbærpikene
Kaffebrenneriet

Kaffemakeriet
La Mocca 
Mirabel

Munnfull
Narvesen

Peppes Pizza
PINPIN 

Starbucks
Subway

SumoSP
IS

ES
TE

DE
R 

140 
butikker og 
spisesteder

Kos deg med god mat og opplevelser på

PINPIN er et moderne serverings- og underholdningskonsept. 
De kombinerer morsomme aktiviteter, som bowling og 
karaoke, med en smakfull meny av mat og drikke. En sosial 
storstue for små og store.

pinpin.no

jessheim
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Med matpakke på benken

Det heter seg at man aldri 
blir profet i eget land, og det 
stemmer. Sent på 80-tallet ble 
man ikke engang profet på egen 
innbytterbenk.

Absolutt ingenting var gratis den 
gangen vi betalte av egen lomme 
for å spille i fotballens skygge i 
det som til evig tid blir stående 
som det aller mørkeste kapittel i 
Ull/Kisa-fotballens historie.

Ja, vi snakker om bunnsjiktet 
av nivå fem i det norske 
seriesystemet, vi snakker 
loddsalg utenfor vinmonopolet 
lørdag formiddag under Oddvar 
Krages kyndige veiledning og vi 
snakker treningsleir på tung grus 
i Magasinleiren (idrettsparken 
ved tennisbanen for dere som er 
unge) med påfølgende bankett på 
Fjøsloftet etter de to øktene på 
lørdag.

Det sier seg sjøl at de to øktene 
på søndag ikke var så gode som de 
kunne blitt etter å ha fått en god 
porsjon bonger vi kunne bytte i 
skummende pils i baren.

Vi klaget ikke på det, ikke 
misforstå. Bønna var som vanlig 
sentral da bonger ble delt ut, 
og han sørget alltid for å ha Ove 
Dønnum som sidemann ved bordet.

Ove drakk nemlig bare cola, så 
Bønna foreslo at han kjøpte cola 
til Ove for egne penger i bytte mot 
Ove sine bonger. Ove slo til.

Disse solgte Bønna videre til oss 
lagkamerater og andre gjester som 
var på Fjøsloftet denne kvelden.

Jeg fikk lite spilletid på denne 
tiden, og det satt langt inne for 
en ung gutt å sitte på benken. Jeg 
kan ingenting om hvordan man 
håndterer misfornøyde spillere 
i dag, men sent på 80-tallet var 
det temmelig liberale tilstander 
ytterst på reservebenken på 
Jessheim stadion.

Det var ikke lov å ytre misnøye i 
form av ord. Trener Terje «Terte» 
Hansen mente at det kunne 
påvirke oppladningen til kamp, noe 
kaptein Geir Blaker var fullstendig 
enig i.

Og da jeg ble henvist til 
reservebenken for fjerde kamp 
på rad – uten å få tildelt drakt 
fordi to trøyer var gjenglemt på 
Blaker helgen før – så ble enden 
på visa at jeg dro hjem og smurte 
matpakke som jeg i protest skulle 
spise mens jeg satt på benken. 

Og tror du ikke det ble aktivitet i 
trener-teamet da de så var som 
utspilte seg til venstre for seg. 
Dokken og «Terte» sendte meg i 
oppvarming allerede 10 minutter 
ut i første omgang. Den gangen 
varmet vi opp bak målet som sto 
nærmest Jessheim videregående 
skole, og jeg la all min flid i 
oppvarmingen for å være klar til 
dyst.

35 minutter med oppvarming 
ble forlenget med oppvarming i 
pausen, og jeg fikk beskjed om 
å holde det i gang utover i andre 
omgang også.

Tror jeg må ha tilbakelagt ei mil 
med høye kneløft og rykk og hopp 
og baklengs løping før trenerne 
ropte meg bort til benken.  

Det var 10 minutter igjen av 
kampen. Det var uavgjort, og jeg 
var gjennomvarm med tendens til 
melkesyre da jeg ruslet bort for å 
ta av meg treningsoverdelen.

– Øyvind, kan Arne Moen få låne 
leggskinnene dine? Han har glemt 
sine, sa Terje Hansen.

– Jammen, sa jeg.

– Jeg tar ikke sjansen på at du 
skal løpe på deg hold ettersom du 
nettopp har spist, sa trener Terje.

Jeg tok aldri med meg matpakke 
til innbytterbenken igjen – uten at 
jeg ble byttet inn stort oftere av 
den grunn.

Hvordan kampen endte?

Vi vant 1-0.

Arne Moen scoret. 

Jeg scoret aldri mange mål på gamle Jessheim stadion. Men jeg er 
kanskje den eneste som stilte med matpakke på innbytterbenken.

AV ØYVIND MO LARSEN
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MORSOM-
HETER

Historier er hentet fra Kjell Aasums bok ‘’Fra Kaka til Carew’’

Det snør mest på  Jessheim
I 2003 måtte et skaderammet Ull/Kisa-lag utsette 2. divisjon-
skampen mot Gjøvik/Lyn tidlig i mai. Unnskyldende årsak: Mye snø. 
I byen ved Mjøsa ble det sådd tvil rundt utsettelsen av kampen, 
som var den 3. serierunden. Oppland Arbeiderblad omtalte nemlig 
skadeproblemene til Ull/Kisa. Yngve Nyjordet, som da var leder, 
hadde derimot en meget god forklaring: «Det er ikke noe sted det 
snør så fælt som på Jessheim». Kampen ble for øvrig spilt 13. juni 
den sesongen. Ull/Kisa vant 3-1.

Kjønnstest
Under en damekamp på Jessheim i 1973 mellom Ull/Kisa og 
 Søndre Høland var det noen hølendinger på sidelinja som  stadig 
ropte at Jessheim-jentene burde kjønnstestes. Det likte de 
naturligvis svært dårlig, men de svarte på tiltalen ved å invitere 
 karene fra Hemnes til en treningskveld. Damene ville bringe med 
seg sine barn – ikke mindre enn 19 i tallet – så kunne hølendingene 
være barnevakter. Det burde være god nok kjønnstest.

Oddemanns  seiersfrakk
Etter en flott karriere som spiller, var Odd Dønnum med i 
 apparatet rundt Ull/Kisa. I 1979 skulle A-laget ut i viktige kvali-
fiseringskamper til 3. divisjon. Det gikk bra til slutt, men det var 
litt vanskeligheter underveis, med en naturlig for klaring. Foran en 
av kampene hadde nemlig  Dønnum glemt å iføre seg seiersfrakken 
sin. Året etter var ingen god Ull/Kisa-sesong, men da var kanskje 
frakken utslitt?

Fire ut på fem minutter
I løpet av de fem siste minuttene ble fire spillere  utvist, da  
Ull/Kisa møtte Skiold høsten 1982. I samme periode ble det  
for øvrig scoret fire ganger også. Drammen-laget vant til slutt 
kampen 5-2. De to fra Ull/Kisa som ble utvist var Per Nesse  
og Ronny Hansen. Kisas mål i kampen sto Pål Fossum og  
Jørn Unneberg for.

«Far» ble innelåst på Jessheim
Ivar Fredriksen, mest kjent som «Far», er en av de mest kjente 
fotballdommerne vi har hatt fra  Romerike.  
En septemberdag i 1966 skulle «Far» dømme Ull/Kisa mot Fet på 
Jessheim stadion. Fredriksen befant seg i dommerrommet innen-
for Ull/Kisas garderobe.
Spillerne gikk på banen, men ventet på dommeren, som av en eller 
annen grunn hadde blitt låst inne. Etter noen minutters dundring 
på døra ble han sluppet ut, og kampen kunne starte. Ull/Kisa vant 
for øvrig 1-0 og Arild Dønnum sørget for hjemmeseieren.

- støtter Ull/Kisa i jakten på opprykk!

Sjekk også ut vår digitale radiobingo på www.diggo.no!
På FM, DAB, NETT og MOBIL

Sjekke pris på markedsføring av bedrift på Radio Metro.

Fokus/Målsetning:
Hvordan få flere kunder til butikken og øke omsetningen .

Ringe vår lokale rådgiver for å sjekke pris og muligheter; 

Ståle Lien Hansen
mobil : 48 29 92 15 
stale .hansen@radiometro.no

HUSKELAPP:

Radio Metro spiller god og variert musikk fra 70-tallet og frem 
til i dag.  Her kan du høre nyheter, været og trafikk der du bor, 
i tillegg til masse trivelig underholdning og godt humør! 

Våre kanaler kan høres på både FM, DAB og nettradio 

Ullensaker, Eidsvoll og Nes   FM 107,9
Lillestrøm og Lørenskog  FM   99,5
The Beat Romerike    FM 105,0

- støtter Ull/Kisa i jakten på opprykk!

Radio Metro M35B UllKisa.indd   1 23.08.2021   12:00:58
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1894: 
Ullensaker Skiklubb blir stiftet 
16.  desember, som nå regnes som 
stiftelses datoen til Ullensaker/Kisa 
Idrettslag.

1907: 
Fotballklubben i idrettslaget opprettes, 
men blir etter hvert nedlagt. Får en arvtaker 
i 1916.

1921: 
Ski- og fotballklubben blir en del av den 
nye sammenslåingen Jessheim Turn & IF.

1923: 
Kisa IF stiftes.

1928: 
Navnet endres fra Jessheim Turn & IF til 
Ullensaker IL.

1932: 
Kisa IF bygger bane på Holmsletta ved 
Gystad.

Sirkuskongen Karl Norbeck gir et gave-
brev på 10 000 kroner til oppføring av 
Idrettens Hus og folkebad. 

1934: 
Offisiell åpning av Idrettens Hus fant sted 
22. april 1934.

1938: 
Ullensaker IL slår Kisa IF 15-0. En ny 
taktikk med bruk av banens bredde skapte 
etter sigende virvar i Kisas forsvar.

1945: 
Navnet blir endret på nytt til Ullensaker AIL.

1947: 
Ullensaker AIL og Kisa IF slår seg sammen 
og blir Ullensaker/Kisa IL.

1951: 
Det legges gress på  
Jessheim stadion.

1962: 
Geir Pedersen deltar på samling for 
 kandidater til juniorlandslaget.

1970: 
Ull/Kisa rykker opp til 3. divisjon. 
Vikersund og Raumnes & Årnes er de 
tøffeste motstanderne i seriespillet. I 
kvalifiserings kampene spilte laget 3-3 mot 
Røros og 1-1 mot Skiold fra Drammen. På 
Myhrer stadion slo man Stange 3-1 etter 
scoringer av Arild Dønnum, Geir Pedersen 
og Oddvar Richardsen. Opprykket ble feiret 
 ettertraktelig på Idrettens Hus. 

1971: 
Ull/Kisas A-lag på herresiden debuterer 
på norsk fotballs nivå 3.

2011: 
Ull/Kisa rykker for første gang i  historien 
opp til norsk fotballs nest høyeste nivå. 
Under Arne Erlandsens ledelse vant man 
2. divisjon, avdeling 1 med 51 poeng. 
Rosenborg 2 og Byåsen ble nummer to 
og tre med henholdsvis 44 og 46 poeng. 
Opprykket ble sikret i nest siste seriekamp 
med 4-1-seier over Tiller. Eirik Soltvedt fikk 
æren av å score det siste målet på Jessheim 
stadion, hvor det nå har blitt bygd leilighe-
ter. På de 26 kampene det året vant man 14, 
spilte ni uavgjort og tapte bare tre kamper.

2012: 
Debutsesongen i Adeccoligaen går over 
all forventning. Etter å ha slått Notodden 
2-0 i åpningskampen er hele sesongen en 
suksess. Det ender med kvalifiseringsspill 
til Tippeligaen, hvor man taper over to 
kamper mot Sandnes Ulf, etter å ha slått ut 
Sandefjord og Bodø/Glimt.

2013: 
Simen Kind Mikalsen, som har spilt i Ull/
Kisa hele sitt liv, selges til Lillestrøm. Han 
blir den første spilleren som selges fra Ull/
Kisa til et Eliteserie-lag, trolig noen gang.

2015: 
Ull/Kisa Fotball starter opp i 2. divisjon 
etter tre sesonger i 1. divisjon. Svenske 
Jonas Olsson ansettes som trener etter å 
ha trent Sogndal tre år i Tippeligaen. Han og 
laget gjør en strålende jobb, og Ull/Kisa ryk-
ker opp. Olsson flytter hjem til Sverige, hvor 
han tar over Ljungskile kommende år.

2016: 
A-laget er tilbake i 1. divisjon, som nå 
heter OBOS-ligaen. Vegard Skogheim anset-
tes som hovedtrener. Dette året blir Ull/Kisa 
Fotballs fjerde på det nest øverste nivået i 
norsk fotball, og plassen berges med seson-
gens eneste borteseier mot Kongsvinger i 
siste serierunde.

2017: 
Ull/Kisa plukker 48 poeng i OBOS-ligaen, 
og den femte sesongen på nest øverste 
blir poengmessig historisk den aller beste. 
Sjetteplassen gir også playoff om Eliteserie-
kvalifisering. Der venter Mjøndalen på borte-
bane, og selv om man skaper like mye som 
vertene, ender det med 3-1-tap og sesongs-
lutt 11. november.

2018: 
Et meget godt sportslig år.  
A-laget blir nummer fem  
i OBOS-ligaen og setter med det bestenote-
ring plasseringsmessig i det norske serie-
systemet. Rekruttlaget rykker opp fra 4. 
divisjon og er tilbake på nivå 4, mens dame-
laget virkelig er i ferd med å sette seg i Ull/
Kisa Fotball. En strålende sesong ender til 
slutt med kvalifiseringsspill om 2. divisjons-
plass, og for aller første gang har Ull/Kisa 
et damelag på dette nivået i 2019. Ellers 
er klubben i rivende utvikling, med flere 
svært spennende årganger på vei oppover i 
systemet.

Mot slutten av året ansettes Trond 
Fredriksen som ny A-lagstrener. Han 
 kommer fra Aalesund, hvor han har en 
årrekke bak seg som både spiller og trener. 
Fredriksen overtar stafettpinnen fra Vegard 
Skogheim.

TIDSLINJE
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1973: 
Ull/Kisas damelag spiller uoffisiell NM-
finale mot BUL. Kampen ender med 5-1-tap 
for BUL (Bondeungdomslaget i Oslo).

Ull/Kisa slår Vålerenga 4-2 i sommertippe-
kamp på Jessheim 8. juli. Arild Dønnum (2), 
John Hansen og Torbjørn Kristiansen scoret 
målene. Seieren innbrakte for øvrig 5000 
kroner fra Norsk Tipping.

1979: 
Knut Johansen trener Ull/Kisas svært 
gode juniorlag, med spillere som Jo Lunder, 
Rune Richardsen og Geir Blaker, til NM-
semifinalen for juniorlag. Etter å ha slått 
Raufoss, Ski, Årvoll, Hafslund og Jotun, 
møtte laget Sunndal i semifinalen. Den før-
ste kampen på Jessheim endte 1-1 med 800 
tilskuere, men i omkampen på Nordmøre 
ble det 6-1-tap.  Rune Richardsen og Ronny 
Sollie scoret Kisas mål i de to kampene. 
Sunndal tapte for øvrig finalen 2-1 mot 
Viking.

Cupbombe! Med spillende trener Terje 
Gulbrandsen slo Ull/Kisas A-lag toppserie-
laget HamKam 2-0 i NM etter scoringer av 
Knut Strøm og Oddbjørn Lien.

Jo Lunder spiller juniorlandskamper.

1983: 
Ull/Kisa Fotball vant Norgescupen for 
old boys.  Arild ''Aja'' Dønnum, Ove Steinar 
''Dokken'' Dønnum og Steinar Sundby over-
listet Aalesunds Paul Urke i 3-1-seieren.

1993: 
Sheffield United møter Ull/Kisa på 
Jessheim og vinner 5-1.

1994: 
Derby slår Ull/Kisa 4-0 i juli. Geir Blaker 
spilte kampen mot sitt engelske favorittlag. 
Marco Gabbiadini ble utvist.

2002: 
Kunstgressbanen i Idrettsparken bak 
gamle Jessheim Stadion åpnes. Senere har 
kunstgressdekket blitt modernisert, og på 
kunstgresset og gressbanene rundt er det 
yrende aktivitet nær sagt hele tiden.

2011: 
På ekstraordinært årsmøte 30.03.2011 
ble det besluttet å endre organisering av 
idrettslaget fra fleridrettslag til allianse-
idrettslag. Med dette ble fotball, friidrett 
og håndball etablert som egne idrettslag 
tilknyttet allianselaget Ull/Kisa IL.

29. oktober åpner Ull/Kisa sin nye fotball-
stadion UKI Arena på Gystadmarka, øst for 
Jessheim sentrum. 5. november spilles en 
offisiell åpningskamp mot Lillestrøm, som 
Ull/Kisa vinner 4-2. Simen Kind Mikalsen, 
Daniel Moen Hansen, Petter Severeide og 
Eirik Soltvedt scoret for Ull/Kisa. 

2019: 
For aller første gang i klubbhistorien 
møter man Rosenborg Ballklubb, som 
settes opp som motstander i 3. runde i NM. 
Onsdag 19. juni er 3435 tilskuere på plass 
på Jessheim stadion, og setter med det ny 
publikumsrekord i en kamp hvor Ull/Kisa vir-
kelig ryster RBK. Ole Kristian Langås sendte 
Ull/Kisa i ledelsen etter en drøy time, men 
David Akintola utlignet for trønderne kort 
tid etterpå. Kampen må avgjøres etter 
ekstraomganger, og der sørget Samuel 
Adegbenro for at Rosenborg går videre. 
Det ble med en nesten-cupbragd, men en 
ny publikumsrekord er et faktum etter en 
kamp som vil huskes fremover.

Ullensaker/Kisa Idrettslag feirer 125-
års jubileum. Fotballen markerer feiringen 
med  jubileumskamp mot Aalesund i OBOS-
ligaen. Kampen, hvor laget spiller i grønn-
sorte  retro-drakter tilsvarende de Jessheim 
Turn og Idrettsforenings brukte på tidlig 
19000-tallet, ender 2-2. 1728 tilskuere får 
med seg et Ull/Kisa-lag som kommer tilbake 
fra 0-2 etter scoringer av Alfred Scriven og 
Espen Garnås. Fotballen holder også en flott 
jubileumsfeiring på Scandic Oslo Airport 
etter sesongen.

2020: 
Vil bli et år norsk fotball og resten av 
verden husker for evig og alltid. Covid-19 
setter nemlig sitt preg på samfunnet og det 
ender med at fotballsesongen blir svært 
amputert. Som en del av Norsk Toppfotball 
kommer Ull/Kisade to øverse nivåene på 
herresiden, samt Toppserien for kvinnene, i 
gang under en streng protokoll for gjennom-
føring av kamp og trening. Barn og unge 
opp til 19 får etter hvert også spille, men 
breddefotballen får ikke spille seriekamper i 
løpet av året.

Elias Sebastian Solberg, født i 2004, 
 debuterer for A-laget da han kommer inn og 
blir matchvinner i 2-1-seieren mot Stjørdals-
Blink, som 16-åring. Et nytt navn i Ull/
Kisa-historien?

For aller første gang på mange titalls år 
møtes Ull/Kisa og Lillestrøm i seriespill. 
LSK rykker til slutt rett opp igjen. Kampene 
 mellom Øvre og Nedre Romerike ender 2-2 
på Åråsen tidlig i sesongen, mens Ull/Kisa 
vant 1-0 på Jessheim Stadion i en nøkkel-
kamp for å berge plassen mot slutten av 
året. Ull/Kisa ender til slutt på 12. plass 
i OBOS-ligaen 2020, med 35 poeng på 30 
kamper.

2021: 
Før oppkjøringen til denne sesongen 
 starter, blir Ull/Kisa Fotball og Trond 
Fredriksen enige om en sluttavtale hvor 
Fredriksen gir seg etter to år som hoved-
trener. Unge fremadstormende Sindre 
Tjelmeland tar over, men da Start kommer 
på banen etter bare noen måneder på 
Jessheim forsvinner Tjelmeland nesten like 
fort som han kom inn. Arild Sundgot får 
hovedansvaret med å lede A-laget resten av 
2021.

Historiens største Ull/Kisa-salg  
blir et faktum i et innholdsrikt år.  
17 år gamle Elias Sebastian Solberg  
presenteres for Juventus i starten av  
august-måned. En helt rå overgang,  
for en gutt som har spilt i Ull/Kisa hele livet 
og som blir den italienske storklubbens  
aller største investering inn til sitt akademi 
noen gang.



TV & strømming samlet på ett sted.
Les mer om TV fra Telia på telia.no/tv

Når du ikke er på Jessheim stadion og heier  
på Ull/Kisa, finner du flere spennende kamper
i Telia Play.

Lenge til neste 

hjemme- 
kamp?


