
Styrets leder: Eivind Ungersness, 
eungersness@deloitte.no 

Klubbsekretær: Astrid Celius, 
post@driv-il.no 
Tlf: 900 68 834 

Hjemmesider: www.driv-il.no 

Facebook: 
www.facebook.com/drividrettslag 

Kontakt e-post: post@driv-il.no 

Driv IL er et idrettslag med 13 
forskjellige undergrupper, som 
gir et bredt tilbud av aktiviteter for 
alle aldre. 

Driv ledes av et hovedstyre som 
består av et arbeidsutvalg og 
gruppenes ledere. 

Årsmøtet er laget høyeste organ. 
Man må være medlem av Driv for 
å kunne delta i en av gruppene. 
Gruppene har i tillegg egne 
treningsavgifter. 

Fotball: Kenneth Røkeness, 
fotball@driv-il.no 

Alder: Fra 1. klasse – voksne med 
A-lag herrer, damelag og oldboys.
Sesong: Trening hele året, men 
seriespill april-sept. 
Aktiviteter: Seriespill, Fotballens 
dag i mai, Tine fotballskole i august, 
diverse cuper etter eget ønske. 
Noen ivrige kull starter nye lag siste 
året i barnehagen, dette må tas via 
fotballgruppa. 

Friidrett: Steffan Aasli, 
steffanaasli@hotmail.com 

Alder: Fra 3 år og oppover til voksne. 
Sesong: April-sen høst 
Aktiviteter: Friidrettens dag i april, 
Driv-karusellen 2 terrengløp vår og 
2 terrengløp høst. Arrangerer DnB 
Idrettsleker i juni, friidrettstrening 
for barn, intervalltrening for voksne, 
deltar på Holmenkollstafetten og 
diverse løp. 

Håndball: Ane Lene Gran, 
handball@driv-il.no 

Alder: Fra de 2 siste årene i 
barnehagen til voksne på 
damelaget. 
Sesong: Hele året. 
Aktiviteter: Seriespill, diverse cuper. 
Arrangerer fyrverkerisalg før nyttår. 

Orientering: Nils Petter Wiik, 
npwiik@hotmail.com 

Alder: For alle aldre. 
Sesong: April – ut sept. 
Aktiviteter: Forstå kartet og bli 
sjef i skogen kurs i april. 
Gratis 4 rekrutteringsløp for 8-12 år 
starter i april. Turorientering med 
50 flotte turmål med enkel poster, 
dette  opplegget  selges  på bygdas 
bensinstasjoner og på servicetorget  
i kommunen for 250 kr. 

SkI: Nils Ole Østlie, 
noostlie@gmail.com 

Alder: Fra 2. klasse til voksne. 
Sesong: Hele året for de eldste. 
Fra høstferien – april for de yngre. 
Oppstart nye etter høstferien. 
Aktiviteter: Arrangerer Telenorkaru- 
sellen 4 renn. Står for sirkel- 
treningen i Mjærhallen som er åpen 
for alle Drivmedlemmer. Samling 
på klubbhuset. Samling på Vangen 
med inviterte klubber. Familie- 
samling. Deltar på mange skirenn. 
Treninger flere ganger i uken. 

Sykkel: Sturla Kaasa jr, 
Sturla@pererikostlie.no 

Alder: Voksne, men ønsker å starte 
for barn også. 
Sesong: Trener hele året. 
Gruppa er delt inn i flere trenings- 
grupper med ulikt nivå. 
Aktiviteter: Arrangerer Driv MTB. 
Arrangerer klubbmesterskap i 
terrengsykling. Arrangerer 
temposykling landevei. Arrangerer 
KM landevei. Deltar på mange ritt, 
både terreng og landevei. 
Arrangerer faste fellestreninger. 

Tennis: Ansvarlig Tony 
Sandem, 
Tony.Sandem@no.edensp
rings.com 

Alder: Fra 12 år til voksne. 
Sesong: Mai til sen høst 
Aktiviteter: Trener på egne baner 
ved  tennis-klubbhuset. 
Arrangerer klubbmesterskap. 
Arrangerer Grill og Tennis 
St. Hansaften. 
Deltar ikke i seriespill. 

Turn og Trim: Christopher 
Leiknes,  
turn@driv-il.no 
Alder: Fra 1 år til voksne. Fra enkle 
foreldre og barn partier til mer 
utfordrende Gym-X, Akrobatikk og 
Tricking 
Sesong:Etter høstferien til 
sommeren, men varierer litt etter 
alder. 
Aktiviteter: Gjennomfører 
grunnstigen øvelser med medaljer  
til barna. Deltar på Akershus 
Kretsturnstevne på våre. Arrangerer 
juleoppvisning i Mjærhallen. 

Innebandy: Marius Grongstad, 
marius_grong@hotmail.com 

Alder: Voksne. 
Sesong: Når Mjærhallen er åpen- 
følger skolen. 
Aktiviteter: Ikke seriespill, ikke 
planlagt aktiviteter enda. 

Ishockey: Stian Kjensli, 
Stian.kjensli@gmail.com 

Alder:  For alle aldre. 
Sesong: Vi legger is på litt av Driv- 
plassen når det er mulig og har det 
gøy på skøyter. 
Aktiviteter: Ingen planlagte aktivi- 
teter. Ikke seriespill. 

Petanque: Kenneth Røkeness 
Kenneth.rokeness@yahoo.com 

Alder:  For alle aldre. 
Sesong: Hele året. 
En gruppe helt i startfasen. 
Ta kontakt hvis dette kan være 
noe for deg. 
Aktiviteter:  Ikke planlagt enda. 

Volleyball: May-Ellen Borge, 
Mayellen.borge@gmail.com 

Alder: Voksne nå. 
Sesong: Når Mjærhallen er åpen 
-følger skolen.
En prøvegruppe helt i startfasen
som ikke er formalisert enda.
Ta kontakt hvis dette kan være
noe for deg.

Aktiviteter: Ikke seriespill, ikke 
planlagt aktiviteter enda. 

Gruppe for dere med ekstra behov: 
Aktivitetsgruppa: Kate S. 
Jakobsen 
ks-jakob@online.no 
Alder: 6 – 16 år 
Sesong: Når Mjærhallen er åpen, 
følger skolen 
Aktiviteter: Tilbudet er for dem 
med funksjonsnedsettelse eller 
behov for ekstra tilrettelegging. 

Innmelding: https://minidrett.nif.no/ 
Eller via innmeldingsskjema på 
www.driv-il.no   

Medlemskontingenter 2016: 
• 0 år til og med 16 år: 260 kr
• Over 16 år: 520 kr
• Familiemedlemskap: 1040 kr
• Støttemedlemskap: 270 kr

Takk til alle våre frivillige i 
hovedstyret, gruppestyrer, 
trenere, lagledere og dommere 
for innsatsen dere legger ned for 
idrettslaget vårt 
Takk til alle våre sponsorer og 
støttespillere for godt samarbeid. 

Driv IL. Postboks 66, 1917 Ytre Enebakk -  post@driv-il.no 

                      Driv IL fotball, G8, 2016 
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