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Saksliste årsmøte i Nittedal Idrettslag 

8. april 2014 klokken 1900 NILs Klubbhus 
 
 
1:  KONSTITUERING 

o Godkjenning av innkalling 
o Godkjenning av saksliste 
o Valg av dirigent 
o Valg av referenter 
o Valg av tellekorps 
o Valg av to til å underskrive protokollen 
 

2.  UTDELING AV STIPEND OG UTMERKELSER 
 
3: PRESENTASJON AV VALGKOMITEENS INNSTILLING 
 
4: IDRETTSLAGETS OG GRUPPENES ÅRSMELDINGER 
 
5: IDRETTSLAGETS REGNSKAP I REVIDERT STAND 
 
6:  RAPPORT FRA KONTROLLKOMITEEN 
 
7:  SAKER TIL BEHANDLING: 
  
 7.1 Fastsettelse av medlemskontingent      
 7.2 Budsjett 
 7.3 Revisor  
 7.4 Idrettslagets organisasjonsplan 
 7.5 Langtidsplan anlegg 
 7.6 Innkomne forslag  
    
8:  VALG 
 



ÅRSMØTESAK 4 – Hovedlagets og gruppenes årsberetning 

Saksgrunnlag:  

Idrettslagets og gruppenes årsberetninger følger vedlagt. 

Forslag til vedtak:  
Idrettslagets årsberetninger godkjennes. 



 

Styrets årsberetning  

2013 
 

Nittedal Idrettslag  
 

1. Nittedal Idrettslags organisasjon 

1.1 Styrets sammensetning 
 

Styret i Nittedal idrettslag har i 2013 bestått av 
følgende medlemmer:  
 
 Jon R. Grimsbo (Leder) 
 Ann Kristin Hovdhaugen  

(Organisasjonsansv./Nestleder) 
 Truls Klokkerud (Anleggsansvarlig) 
 Bernt-Olav Røttingsnes (Økonomiansv) 
 Terje Ravnsborg (Markedsansv.) 
 Marit Kristiansen (Leder Skigruppa) 
 Per Inge Dalelid (Leder Tennisgruppa) 
 Evy Stavik (Leder Rekrutteringsgruppa) 
 Hanne Tangen-Nilsen (Leder Friidrettsgr.) 
 Agnar Pedersen (Leder Fotballgruppa)  
 Jørgen Klem (Leder Innebandygruppa) 
 Øyvind Øyås (Leder Hjertetrimmen) 
 
I tillegg har styret hatt følgende varamedlemmer:  

 Gunnar Eigeland (1. varamedlem) 
 Tom Atle Pettersen (2. varamedlem) 
 Gjermund Aadland 

 
I tillegg til ovennevnte har følgende hatt verv i 
idrettslaget:  
 
Kontrollutvalget:  

- Evi Moltzau 
- Åge Slyngstadli 
- Tone Haugen Ramstad 

 

 
Valgkomité:  

- Erik C. Wollan 
- Torbjørn Sørli 
- Agnete Hovengen Lundin 

 
Lov og utmerkelseskomiteen:  

- Olav Røttingsnes 
- Grete Tjelle 
- Helge Dihle 
- Terje Thorslund 
- Marit Henriksen 

 
Kunstkomitéen:   

- Olav Røttingsnes 
- Lars Ø. Andresen 
- Anne Kari Scharp 
- Grete M. Rusten 
- Inger-Marie Pettersen 
- Turid Bye Eidsvåg 
- Bjørg Eggimann 

 
Klubbhusstyret:  

- Karen Johansen 
- Halvor Melbye 
- Leif Sagen 
- Gunnar Eigeland 

 



 

1.2 Organisering hovedstyret i NIL  

Siden årsmøtet i NIL 2012 har idrettslaget hatt oppdaterte styreroller og stillingsbeskrivelser. 
Formålet er å tydeliggjøre ansvar og arbeidsoppgaver for de i styret til NIL uten tilknytning til 
noen av gruppene. Dette innebærer blant annet at NIL nå har en dedikert markedsansvarlig 
som er ansvarlig blant annet for profilering av idrettslaget internt og eksternt og etablering og 
vedlikehold av felles sponsoravtaler for NIL. 

I tillegg har NIL nå en organisasjonsansvarlig som blant annet har ansvar for politiattester og 
bistand til gruppene i kurs innenfor sine respektive kompetanseområder.  

Nestlederfunksjonen er lagt til Organisasjonsansvarlig som en tilleggsfunksjon til denne 
rollen.  

1.3 Medlemsutvikling 
NIL hadde ved årsskiftet 2013/2014 rundt 1 600 medlemmer. Dette betyr en nettoøkning i 
medlemsmassen på ca 100 nye medlemmer.  

Hovedlaget har i 2013 startet opp prosjektet «2016 i 2016». Målsetning med prosjektet er å 
bidra til medlemsvekst i NIL som gjør at idrettslaget passerer 2016 medlemmer i 
jubileumsåret 2016.  

1.4 Administrasjonen 
Nittedal Idrettslag har en svært velfungerende administrasjon som gjør drift av idrettslaget 
mulig.  

Karen Johansen har varslet at hun ønsker å trappe ned arbeidet i NIL og avslutte dette helt 
sommeren 2014. Karen jobber fortsatt aktivt, men idrettslaget har engasjert Finn Ove Søfting 
som administrasjonsansvarlig i NIL. Stillingen som er etablert tilsvarer 20 % av en full stilling.  

I tillegg bidrar også Inger-Marie Pettersen til driften av idrettslaget. Hun bistår flere oppgaver 
og har fungert som vikar. 

Avtalen med Martin Pedersen om utføring av vaktmesteroppgaver på NIL-huset har blitt 
avsluttet.  

I løpet av 2014 skal NIL etablere en mer permanent løsning for administrasjon av NIL.  

1.5 Medlemsregister 
Nittedal Idrettslag valgte i 2013 å gå over til idrettens nye system for håndtering av 
medlemsregisteret; KlubbAdmin.  

Systemet innebærer en betydelig forbedring av grensesnitt for medlemsadministrasjon. Det 
har imidlertid blitt klart at systemet sliter med flere barnesykdommer. Særlig er disse knyttet 
til faktureringsløsningen som har flere svakheter. 2014 ser ut til å bli et år med betydelige 
utfordringer knyttet til dette.  

2. Aktivitetstilbudene i NIL 

2.1 Innebandy – ny gruppe i NIL 
På årsmøtet 2013 ble det vedtatt etablering av en innebandygruppe i NIL. 



 

Innebandy har raskt blitt et populært tilbud i NIL. Det er etablert tilbud til både 
voksne kvinner og menn, men det er tilbudet til barn som står i fokus. Gruppa har på kort tid 
fått mer enn 50 medlemmer hvorav halvparten er under 16 år.  

Utviklingen har vist at det har vært helt riktig å etablere tilbud om innebandy i NIL og gruppen 
har potensiale til å bli en av de største i idrettslaget. Hakadal Idrettslag har for øvrig fulgt 
etter NIL og også etablert en egen innebandygruppe, noe som viser at dette er et attraktivt 
tilbud som trekker mange barn og unge i Nittedal.  

Gjennom etablering av en ny gruppe har NIL også fått et nytt medlem i Hovedlaget; Jørgen 
Klem som leder av Innebandygruppa.  

I forbindelsen med etableringen av innebandygruppa vedtok Hovedlaget å støtte gruppa med 
kr. 25 000,-. 

2.2 Trening gir mening – nytt treningstilbud 
NIL ble invitert sammen med de øvrige idrettslagene i bygda til å delta i et nytt aktivitetstilbud 
for ungdomstrinnet. Tilbudet er ment å skulle gi et tilbud til de ungdommene som ikke er del 
av noe organisert tilbud i dag, men som har et ekstra behov for aktivitet. Tilbudet organiseres 
av Nittedal Kommune i samarbeid med Akershus Idrettskrets. NIL er ansvarlig for å være 
kontaktpunkt for aktivitetslederne som skal være eldre YouMe elever. Tilbudet får sin 
oppstart i begynnelsen av 2014.  

2.3 NIL-klubben 
NIL-klubben har vært et vellykket nytt aktivitetstilbud til barn i midtbygda. Tilbakemeldingene 
fra foreldre og barn på tilbudet er svært gode.  

NIL-klubben har i løpet av året også utvidet tilbudet. Høsten 2013 ble det gitt tilbud om en 
felles dag «balldag» på onsdager for den samme barnegruppa.  

Viktige samarbeidspartnere er Bjertnes Videregående skole og Gnisten. Begge bidrar med 
instruktører og hjelpere som gjør tilbudet mulig. I tillegg er NIL-klubben avhengig av flere 
frivillige som bidrar til i den praktiske gjennomføringen.  

2.4 Øvrig sportslig utvikling 
For mer informasjon om aktivitetstilbud og sportslig utvikling i NIL henvises det til 
årsmeldingene fra de ulike gruppene.  

3. Anlegg 
For informasjon om anleggsarbeidet i NIL vises det til idrettslagets Langtidsplan for anlegg 
som behandles på årsmøtet.  

4. Marked 

4.1 Markedsgruppe 
Markedsansvarlig er ansvarlig for drift av en markedsgruppe hvor markedsansvarlig fra hver 
gruppe er representert. Gruppas oppgave er å være en felles arena for blant annet arbeid 
knyttet til felles profil for hele NIL, felles webside for alle gruppene, sponsoravtaler og avtaler 
om sportsbekledning.  



 

4.2 Ny profil 
NIL har etablert en fornyet grafisk profil for idrettslaget. I 2013 har logoen blitt innarbeidet på 
drakter og på ulikt markedsmateriell.  

4.3 Nye nettsider 
Idrettslaget lansert nye nettsider i april 2013. Etter mye arbeid kunne NIL endelig vise frem 
nye sider med en ny og vesentlig forbedret struktur og oppbygging av sidene samt et nytt og 
moderne publiseringsverktøy som gjør det enklere å publisere nyheter og skape et levende 
nettsted for idrettslaget. Nettsidene er i løpet av 2013 blitt godt innarbeidet i gruppene og 
lagene. De nye nettsidene finnes på www.nittedalil.no  

4.4 Sponsorer i NIL 
Nittedal Idrettslags tre hovedsponsorer er NOKAB, Usbl og Sparebank 1. Avtalene betyr 
samlede inntekter til idrettslaget på nær kr. 300 000 pr år. Midlene fordeles til gruppene etter 
en vedtatt fordelingsnøkkel.  

4.5 NIL-fest 
Nittedal Idrettslag arrangerte for første gang på mange år et felles arrangement for alle som 
bidrar til Nittedal Idrettslag. Rundt 100 frivillige deltok på arrangementet som besto av et 
faglig innhold i form av foredrag av Kjetil Andre Aamodt og deretter middag og fest på 
klubbhuset.  

Tilbakemeldingene på arrangementet var svært positive og det ble besluttet å gjenta dette 
med et nytt arrangement også i 2014.  

4.6. NILs historie 
Hovedlaget vedtok i 2013 å starte arbeidet med å dokumentere NILs historie i bokform. Kari 
Tveøy er engasjert som prosjektleder for dette arbeidet. Målsetningen er ferdigstillelse før 
jubileumsåret i 2016.  

Mange har engasjert seg i dette og alle gruppene har i løpet av 2013 kommet godt i gang 
med å finne frem historisk grunnlagsmateriale for boken.  

5. Økonomi 

5.1 Årsresultat og disponeringer 
Økonomien i NIL er god. Hovedlaget hadde i 2013 et overskudd på kr. 308.111,- mens det 
samlede overskuddet for hele NIL var kr. 97.996,-  

Hovedlaget har per 31.12.13 en egenkapital på kr. 1.390.098,-. Totalt har NIL en samlet 
egenkapital på kr. 5.164.004,- 

Årsregnskapet for 2013 avlegges under forutsetning om fortsatt drift.  

5.2 Arbeidsmiljø/sykefravær/ytre miljø 
Nittedal Idrettslag forurenser ikke det ytre miljø. Arbeidsmiljøet blant ansatte og engasjerte i 
Idrettslaget anses å være godt. Det har ikke vært sykefravær i 2012 eller 2013. 

5.3 Revisor i NIL 
Omsetningen i Nittedal Idrettslag overstiger et nivå som gjør at idrettslaget ikke lenger kan 
ha en valgt revisor, men må engasjere en registrert revisor.  



 

Til å utføre dette arbeidet har idrettslaget valgt Sandberg Revisjon.  

5.4 Tildelinger til gruppene 
Hovedlaget i NIL har solid egenkapital. Dette er viktig blant annet for å ha sikkerhet for 
utforutsette utgifter i Hovedlaget men også i gruppene.  

Egenkapitalen muliggjør også at Hovedlaget kan bidra med ekstraordinære utbetalinger til 
gruppene. I 2013 har NIL vedtatt at gruppene kan søke støtte på inntil kr. 25 000,- for tiltak 
rettet mot barn og unge. I tillegg kan Hovedlaget gi kortsiktige lån til grupper om har behov 
for mellomfinansiering ved anleggsutvikling og/eller utstyrskjøp. Lånene kan gis med intill 9 
måneders løpetid med rente tilsvarende Hovedlagets høyrentekonto  

6. Organisasjonsarbeid 

6.1 Rent idrettslag 
NIL er registrert som et Rent idrettslag. Rent idrettslag er et initiativ startet av Antidoping 
Norge sammen med samarbeidspartnerne Norges Idrettsforbund og olympisk og 
paralympisk komite.  

Rent idrettslag har som målsetning å jobbe med forebyggende antidopingarbeid, men har 
også et ansvar for å ta vare på utøvere som havner i en sånn situasjon. Rent idrettslag er en 
god måte for idrettslaget å sette fokus på verdiarbeid og antidoping.  

NIL har utformet en antidopingpolicy og en beredskapsplan som er lagt ut på våre 
hjemmesider. Det er også utnevnt en antidopingansvarlig, Terje Ravnsborg. 

6.2 Politiattester 
Hovedlaget arbeider fortløpende med å sikre at alle trenere har fremvist politiattest. NIL 
vedtok også i 2013 at alle skal fornye sine politiattester hvert tredje år. 
Organisasjonsansvarlig Ann Kristin Hovdhaugen er ansvarlig for kontroll av politiattester i NIL 
mens Finn Ove Søfting er varaansvarlig.  

6.3 Fordeling halltider 
Gjennomføring av tildeling av halltider i Nittedal viser med all tydelighet behovet for å utvide 
hallkapasiteten i bygda. Det er stort press på ledige halltider og svært få får tilfredsstilt sine 
behov.  

Idrettsrådet 

7. Stipender og utdelinger 
På årsmøtet 2013 ble flere hedret for sin innsats over flere år for NIL. 

Arvid Ruus og Paul Redford ble tildelt sølvmerke med krans. Tore Edvardsen ble tildelt 
Arbeidshesten mens Ivar Fjøsne ble tildelt bronsemerke med krans.  

Sindre Pettersen fortsetter å vise et stort talent som en svært lovende idrettsutøver fra 
Nittedal. Han imponerer både som skiskytter og kombinertutøver. Fordi NIL ikke mulighet har 
til å gi et tilfredsstillende treningstilbud til Sindre og det har vært nødvendig for han å knytte 
seg til andre treningsmiljøer. NIL har også i 2013 støttet Sindre med kr. 5.000,- til dekning av 
treningsutgifter.  



 

Kunstutstillingen 
Kunstkomiteen med Olav Røttingsnes i spissen har igjen gjort et svært viktig arbeid for NIL.  

Kunstutstillingen er en av NILs viktigste inntektskilder og igjen ble det gjennomført en 
utstilling med stor suksess. Det ble solgt kunst for mer enn 1,5 millioner kroner noe som 
betyr den utstillingene med neste mest omsetning gjennom tidene. Gjennom dette tilføres 
NIL mer enn 240.000 kroner i inntekter fra utstillingen.  

 

Nittedal 8. april 2014 

Styret for Nittedal Idrettslag 

 

Jon R. Grimsbo (sign) 
Leder  

 

Truls Klokkerud (sign) 
Anleggsansvarlig  

 

Ann Kristin Hovdhaugen 
(sign) 

Organisasjonsansvarlig  
 
 
 

Bernt Olav Røttingsnes 
(sign) 

Økonomiansvarlig  
  

Terje Ravnsborg (sign) 
Markedsansvarlig  

 
  

 



                      Årsmelding for Nittedal I.L – Fotballgruppa 2013  

                                                  

Styrets virksomhet 

Styret har bestått av:  
Agnar Pedersen - leder  
Ken Rune Myrvang – nestleder (trakk seg høsten 2013)  
Halvor Melbye - anleggsansvarlig/styremedlem  
Vegard Thorsteinsen- sportslig leder/styremedlem 
Marita Halvorsen - kasserer/styremedlem  
Trine Løndal - sekretær/styremedlem  
 
Andre som har jobbet for styret:  
Øivind Pettersen- kioskansvarlig  
Finn Ove Søfting - innleid daglig leder 
Ole Jørgen Tallaksrud - 3v3 turnering  

Styret har avholdt 9 styremøter. Vi har vært representert i Akershus Fotballkrets og Nittedal 
IL`s hovedlag.  

Sportslig utvalg:  

Sportslig utvalg startet opp med 10 medlemmer våren 2013. 

Planen var at man skulle møtes fire ganger i året for å legge opp øvelser til trenere, holde 
kontroll med utviklingsmål og diskutere strategier. Sportslig utvalg skulle også implementere 
treningsokta.no som et verktøy brukt av alle trenere i klubben. Vi hadde en trenings-
koordinator i vårsesongen som jobbet på feltet med trenerne. 

I vårsesongen gjorde sportslig leder en evaluering og så litt nærmere på hva som fungerte og 
hva som ikke fungerte. Dette endte med at sportslig utvalg ble halvert fra 10 medlemmer til 
5 medlemmer for å få mer gjennomslagskraft. Vi hadde fått gode tilbakemeldinger på 
trenerkoordinatoren, så dette var noe vi ønsket å fortsette med. Høstperioden var en 



planleggingsperiode for sportslig utvalg. Utvalget ønsket å få en rød tråd mellom alle 
treningene i Nittedal Fotball, vi kom derfor frem til at vi skulle lage en egen øvelsesbank for 
Nittedal fotball. Etter planleggingsfasen ble det arrangert et trenerforum hvor planene ble 
formidlet til trenere og lagledere. Deretter ble forskjellige øvelser diskutert og valgt ut, og 
ble lagt ut på klubbens sider i begynnelsen av mars 2014. Sportslig utvalg vil dette året 
fungere som trenerkoordinatorer og vil jobbe med å forankre øvelsene til trenere, ute på 
feltet, samt observere spillere som kan være aktuelle til hospitering. 
 
Sportslig utvalg har hatt møter ca. 6 ganger i 2013 og består i 2014 av: 
Sportslig leder og leder av sportslig utvalg: Vegard Thorstensen 
Daglig leder og trenerkoordinator: Finn Ove Søfting 
Trener og trenerkoordinator: Morten Tretterud Lund 
Trener og trenerkoordinator: Ole Kristian Rønningen 
Trener og trenerkoordinator: Frode Svendsen 
 
Sportslige resultater:  
Vi hadde 39 påmeldte lag til serie i 2013 og årskullene 2006 og 2007 har deltatt i 
Bygdeserien. Vi har hatt flere gode resultater i 2013. J-98 ble kåret til årets lag med 
fantastiske resultater, samt at de har klart å bygge et miljø rundt laget som består av et 
sammensatt lag av NIL og GIF. A-laget rykket opp fra 6 til 5. divisjon.  

Anlegg/bane:  
Kunstgressbanen har vært åpen mer eller mindre hele året, og vil rette en stor takk til Øyvind 
Pettersen og Halvor Melbye som har stilt opp på kort varsel. Det har kommet opp 
ballfangernett og 7-er banen er planet ut. I tillegg har klubben gått til innkjøp av ny traktor 
og gressklipper.  

Fotballskolen:  
Fotballskolen ble avholdt i august, og var nok en gang en stor suksess. Det var ca 190 
påmeldte. Her har samme gjengen nok en gang dratt lasset, og fotballskolen blir større og 
mer strømlinjeformet for hvert år.  

Bygdeturneringen:  
I 2013 var det NIL som hadde bygdeturneringen, og det var 123 lag i nesten alle årsklasser. Vi 
hadde en del utfordringer i forhold til kampoppsett, men håper at vi som er ferske får 
erfaring til å gjøre det enda bedre neste gang. Arrangementskommité og god dugnadshjelp 
klarte uansett å lage en fin fotballfest for barna våre. Det ble spilt nærmere 280 kamper på 3 
dager, og vi vil rette en ekstra takk til alle dommerne og dommeransvarlige, de gjorde en 
fantastisk jobb. 

Dommere:  
I 2013 holdt NIL et dommerkurs som utdannet ca 60 nye dommere for barnefotballen.  

Økonomi:  
Fotballgruppas regnskap for 2012 ble gjort opp med et underskudd for året på kr. 150 104,- 
mot et budsjettert underskudd på kr 103 500,-. Årsaken til underskuddet i 2012 var innleid 
konsulent som ikke var budsjettert, men vedtatt i et ekstraordinært årsmøte.  



   
Dugnader:  
Vi har i år som i fjor solgt idrettskalendere. Dugnader knyttet til kunstgressanlegget, se punkt 
bane/anlegg. 

3v3 turnering 

I 2013 var det ca 180 lag påmeldt til turneringen som ble avviklet i strålende sommervær. Vi 
hadde besøk av lag fra Tyskland, som også fikk tid til treningskamper mot G 2001 under 
besøket. Selv om vi har en økning i antall lag er rekruttering av nye deltagere viktig, og vi 
oppfordrer alle trenere og lagledere til å invitere alle sine motstandere til vår turnering i juni 
2014. Dugnadsinnsatsen var strålende denne helgen og 3v3 komiteen ønsker å takke alle 
som hjalp til med å gjøre dette til en flott fotballhelg. 

 

Daglig Leder: 

• Ansvar for barnefotballen 
• Holdt møte i barnefotballen 
• Arrangementskomite Bygdeserien 2013 
• Vært kontaktperson for alle trenere og lagledere i NIL Fotball 
• Arrangert Løkkefotball og klubbhusaktiviteter 
• Tilstedeværelse på foreldremøter i lagene når dette har vært forespurt 
• Arrangementskomite Tine Fotballskole 
• Arrangementskomite 3v3 turnering 
• Kalenderdugnaden 
• Komitémedlem for profileringsgruppa 
• Komitémedlem for sponsorgruppa, (NIL Fotball representant) 
• Komitémedlem for NIL fest Kick Off. (NIL Fotball representant) 
• Påmeldingsansvarlig seriespill 
• Kontaktperson i saker med Akershus Fotballkrets 
• Medlem Sportslig Utvalg 
• Sponsorarbeid og møter 
• Tilstedeværelse på styremøter 
• Deltagelse diverse møter og seminarer med Kretsen 
• Etablert og vedlikeholdt Facebook-side NIL Fotball 
• Møter med utstyrsleverandører 
• Materialforvalter 
• Representant Fotball NIL 100 år 

 
Neste sesong  

Sportslig:  
Vi har gjennomført en Kick Off for sesongen 2013 med et stort oppmøte fra trenere og 
lagledere. Tanken bak var å få fram vår nye sportslige satsning for NIL fotball. Vi presenterte 



den nye sportsplanen og måten vi ønsker å spille og trene på. Denne er tilgjengelig på våre 
hjemmesider.  

Vi har fått på plass et Sportslig Utvalg som vil følge opp sportsplanen. 

Nittedal Fotball kommer også i år å satse på 3v3 turnering, og vi er allerede i gang med å 
promotere for denne turneringen og håper enda flere lag tar turen til Nittedal. Finn Ove 
Søfting og Ole Jørgen Tallaksrud med dugnadsgjengen har ansvaret for dette prosjektet. 

Anlegg/bane:  
Målet vil i løpet av sesongen å få på plass nye kunstgressbanen og balllageret. 

Utenfor banen:  

2013 har vært et spennende år, med mange høye ambisjoner som vi gjerne vil sette ut i 
praksis. Styret ønsker å konstituere seg slik at arbeidsfordelingen blir tydeligere og ønsker 
også å trekke inn flere folk til å holde tak i utvalgte oppgaver.   

 
Nittedal 05.03.13 
Agnar Pedersen  
Leder NIL Fotball  

 
 
 



Årsberetning 2013 - Nittedal Idrettslag Friidrettsgruppa 

1. Visjon for gruppa 
En allsidig gruppe med solid satsing på bredde, og samtidig med representanter i toppsjiktet. En gruppe 
med kompetanse til å favne om alle typer utøvere, enten en har ambisjoner om toppresultater eller bare 
ønsker å være med på fysisk og sosial aktivitet 

2. Målsetning og resultater 
Friidrettsgruppa har et meget godt utgangspunkt for fremtidig vekst og utvikling, og vi er stolte av gruppa 
vår. I løpet av sommeren 2013 har vi fått over 40 mye utøvere og solide tilbakemeldinger fra bygdas 
innbyggere på at vi nå har skapet et friidrettsanlegg som skaper mulighet for et godt og aktivt friidrettsmiljø 
i årene fremover. På stevner har vi hatt jevn økning av utøvere som har deltatt, og vi håper at mange flere 
vil prøve seg i 2014. Uten gode ildsjeler, trenere og eldre utøvere som stiller opp ville det ikke vært mulig å 
drive friidrettsgruppa. Å engasjere enda flere blir en viktig oppgave for 2014, spesielt med tanke å bidra til 
å arrangere NM/UM mangekamp i 30-31 august 2014, som trenere/hjelpetrenere, bli dommer og mye 
mer. 

Det er enkelt å fastsette mål, men å sette realistiske mål er noe vanskeligere. For enkelte ressurser har 
det vært stor ekstra belastning ved siden av daglig arbeid. Det har vist seg vanskelig å engasjere foreldre 
på kort varsel (spesielt til anleggsprosjektet), og det er i stor grad styret og komitemedlemmer som har 
måttet dra lasset. Å øke antall komitemedlemmer, samt fastsette en mer forutsigbar dugnads- og 
funksjonærplan er derfor viktig for oss i 2014. 

3. Organisasjon 

3.1 Styrets sammensetning 

 leder Hanne Tangen Nilsen 
 kasserer Henning Villanger 
 sportslig leder Petter Wessel  
 styremedlem Ole Engebretsen 
 styremedlem Knut Arne Rokne 
 Rolf-Steinar Brekkan som varamann.  
 Kaisa Rokne, utøverrepresentant 

I tillegg følgende komiteer:   
 Arrangement v/Knut Arne Rokne, Kristin Aronsen, Birgitte Storvik, Jon Ivar Iversen, Siw Brower 
 Markeds- og sponsor v/ Ole Engebretsen og Keith Redford 
 Sportslig Komité v/ Petter Wessel (leder), Morten Nilsen, og Trond Engevik 

Leder for herretrimmen har vært Helge Dihle. 

3.2 Styrets aktiviteter 

Møtevirksomhet; 10 styremøter, sportslig komité 3 møter og arrangementskomité 3 møter. 



3.3 Medlemsutvikling 

Vi har i dag 100 aktive utøvere mellom 6-23, medregnet Voksentrimmen har vi 154 medlemmer. 
Voksentrimmen er registrert som medlemmer i NIL Friidrett, men har egen leder v/Helge Dihle og ansvar 
for egen økonomi. 

Antall medlemmer fordelt på aldersbestemte klasser er: 
 Antall barn (7-10 år): 40 
 Antall ungdommer (11-14 år): 59 
 Antall 15+: 55 

3.4 Trenere og oppmenn 

Vi har 8 trenere i friidrettsgruppa. I 2014 blir det viktig å øke antall trenere og hjelpetrenere for å bli mindre 
sårbare og kunne ta i mot flere barn og ungdom i gruppa. Vi har i tillegg tre oppmenn som blant annet 
sikrer informasjon til foreldre og utøvere i forkant av stevner, arrangementer, treningsinformasjon mm.  

3.5 Politiattester 

Kravet om fremvisning av politiattester for voksne som har ansvarsforhold til barn er viktig for å sikre 
barna som velger å være med i NIL friidrettsgruppe en trygg ramme rundt sin fritid. I samarbeid med 
Hovedlaget følges dette kontinuerlig opp og oppdatert politiattest skal foreligge vært 3. år 

3.6 Dommere 

Vi har i dag 10 dommere i gruppa. Hvert år i april tilbyr vi dommerkurs for å utdanne flere.  

3.7 Frivillighet/dugnad 

Uten frivillige ville det ikke vært mulig å drive friidrettsgruppa og vi er avhengige av engasjementet fra 
foreldre og ressurspersoner for å kunne skape et godt aktivitets- og treningstilbud. Vi har ingen betalte 
ressurser i dag, bortsett fra yngre trenere (utøvere) som får timebetalt. Det er mange aktiviteter en 
friidrettsgruppe gjør som ikke krever kunnskap om friidrett og vi håper å kunne engasjere enda flere 
foreldre fremover til å bidra litt på oppgaver som er konkrete og ikke krever mye tid. 

3.8 Utdelinger og priser 

Maia Rokne fikk NIL’s talentstipend i april og Nittedal IL Friidrettsgruppe ble valgt ut til å være en Necon-
klubb i 2013. I tillegg fikk Petter Wessel NFIF’s æresdiplom for administrativ innsats gjennom mange år. 

4. Anlegg 

4.1 Friidrettsanlegg  

Klubben fikk egen friidrettsbane i 1930, nær dagens tennisanlegg og den ble benyttet helt til klubben fikk 
Sentralidrettsanlegget på Rotnes i 1976. I de siste ti-årene har banen forfalt, og det har vært jobbet aktivt 
mot politikere over flere år for å få støtte til nytt baneanlegg. Sommeren 2011 fikk vi endelig et ja. 
Prosjektstart var våren 2012 og kommunen, i samarbeid med friidrettsgruppa, ferdigstilte byggingen av 
anlegget i mai 2013. Anlegget har 8 løpebaner opp til 100m og 110 m hekk og for øvrig 6 løpebaner rundt 
banen. Videre har vi fått en mengde nytt utstyr med lengdegrop, kastbur, stavmatte, høydematte, hekker, 
hindre osv.  Det gjenstår noen mindre aktiviteter ute på anlegget som kommer på plass våren 2014. 

I løpet av sommeren 2013 har vi i tillegg fått på plass et drifts- og arrangementshus. Det gjenstår litt arbeid 
innendørs før vi kan si at huset er helt klart, men det vil stå ferdig til utendørssesongen 2014. 



4.2 Halltider 

Friidrett er både en sommer- og vinteridrett, og vi trener og deltar på stevner også i vinterhalvåret. Det er 
derfor stort behov for å trene innendørs fra oktober til april. 

Hallkapasiteten i Nittedal kommune er for lav og ballidrett går ofte foran andre typer idretter. Tildeling av 
tider for trening i Bjertneshallen er veldig viktig for at friidrettsgruppa skal kunne tilby et attraktivt 
treningstilbud i vinterhalvåret. I 2013 fikk vi mindre timer enn hva vi hadde innstilt på, i tillegg fikk vi timer 
på tidspunkter som ikke egner seg veldig godt for en barne- og ungdomsgruppa (19-21).  Dette ga et 
dårlig utgangspunkt for å lage et godt tilbud. Med 40 nye utøvere, hovedsakelig mellom 10-12 ble det 
utfordrende å lage et godt treningstilbud. 

Vi søker hvert år om timer i Tærudhallen på Skedsmo. Vi får sjelden eller aldri timer fra Skedsmo 
kommune, men har de to siste årene fått til en avtale med Håndballgruppa. Med eldre utøvere reiser vi til 
Bislett og Ekeberghallen hvor det er gode mulighet for å trene for alle.  

5. Økonomi - Årsresultat og disponeringer 

5.1 Resultat 

Friidrettsgruppen har bokført et underskudd på 222 745 kr i 2013.  Driftsunderskuddet skyldes i hovedsak 
investeringer på kr 375 000 knyttet til banen, som er blitt kostnadsført ved anskaffelsen samt øvrige 
utgifter knyttet til baneprosjektet. Slike kostnader vil bli vesentlig lavere i 2014.  Inntektene kommer i 
hovedsak fra sponsorer, en meget god loddsalgsaktivitet og treningsavgifter.  

Det er balanseført bygg under utførelse på kr 766 336.  Dette er drifts- og arrangementsbygget knyttet til 
den nye friidrettsbanen. Bygget er ikke helt ferdigstilt i 2013, og står i balansen som bygg under utførelse. 
Det forventes ferdigstilt sommeren 2014, og vil da bli aktivert i balansen begrenset til låneopptak som 
forventes å skje samtidig.  Det er søkt om spillemidler på 700.000 kr for bygget. 

5.2 Sponsoraktiviteter og støtte  

Vi har fått over ført midler fra hovedlaget som følge av sponsoravtaler med hhv Sparebank 1, USBL og 
Nokab. For øvrig har vi flere egne sponsorer som markedsføres på våre hjemmesider og treningstøy. 
 
Nittedal IL Friidrettsgruppe ble valgt til å være Necon-klubb i 2013, for dette mottok vi 20.000 i støtte. I 
tillegg mottar vi kr 15.000 i 2014 etter at vi ble kåret til nr. 3 av 10 Necon-klubber for meget god innsats 
med å utvikle klubben gjennom 2013.  Vi har mottatt kr. 15000 fra Romeriksfondet (Hafslund) som støtte 
til hjertestarter og førstehjelpsutstyr på friidrettsanlegget. Vi har søkt og fått aksept for kr. 5000 i støtte for 
hjertestarter fra Lions Nittedal, disse utbetales ved innkjøp av utstyret. 
Friidrettsgruppa mottok i tillegg kr 25.000 fra Nittedal IL’s hovedlag under åpningsstevnet på det nye 
anlegget. 

6. Informasjon og kommunikasjon 
Våren 2013 fikk vi nye hjemmesider som et resultat av hovedlaget’s satsning på web og profil. 
Webverktøyet er enkelt å bruke og websidene fremstår friske og relevante. Hjemmesiden har vært hyppig 
oppdatert, og i samarbeid med Varingen har vi hatt mange reportasjer fra friidrettsstevner. Takk til Petter 
Wessel som sørger for at vi alltid har oppdateringer etter stevner! 

Vi legger vekt på å bruke hjemmesiden mye, men mail brukes i tillegg hyppig for å motivere utøvere til å 
være med på stevner.  



7. Aktiviteter i friidrettsgruppa 
 Vi ferdigstilte friidrettsanlegget i juni og hadde første trening, samt gjennomføring av første dag på 

friidrettsskolen, 6. juni 2013. 
 Gjennom sommeren bygde vi drifts- og arrangementshus med en god del dugnadsarbeid, spesielt på 

slutten. 
 Vi gjennomførte åpningsstevne/-markering 14.09. Dette ble en stor suksess, med mange fremmøtte, 

taler fra ordfører, hovedlag og kretsen, musikkorps og kake. I tillegg gjennomførte vi vårt første stevne 
på det nye anlegget med elektronisk tidtaking.   

 Utendørs har vi avholdt Sommerlekene, Skolemesterskapet, Lagseriestevne, åpningsstevne med 
klubbmesterskap og Friidrettskolen (100 deltakere), i tillegg 10 mindre hopp, kast- og løpsstevner  
  Ved gjennomføring av Summer Olympics benyttet vi i år det nye friidrettsanlegget og som 

tidligere en stor suksess. Vi hadde i alt 32 deltagere. 
 Innendørs har vi gjennomført ett innendørsstevne med stille høyde og stille lengde og kule. 

 Vi har avholdt 2 klubbaftener for barn og ungdom (med foreldre). 
 I 2013 ble vi NECON-klubb og fortsatte dermed klubbutviklingsprosjekt vi igangsatte i 2011. Som del 

av betingelsene for å være Necon-klubb har vi gjennomført klubbutviklingsaften med foreldre, trenere 
og utøvere. Dette ga mange nyttige innspill på styrker og forbedringsområder. I vår virksomhetsplan 
så oppsummerer vi dette, samt beskriver mål og handlingsplan. 

 Vi har gjennomført dugnader, bla løvrydding på Lahaugmoen og opprydding ifb med 
friidrettsanleggsarbeidet, samt bygging av drifts- og arrangementshus. Både vår og høst har vi hatt 
loddsalgsdugnader med meget gode inntekter. 

 Petter Wessel inviterte som fastlagt i årsplan til kretsdommerkurs i klubbhuset i april, men det var for 
få interesserte. Blir invitert på nytt i 2014. 
 

8. Sportslig utvikling 

8.1 Treninger vintersesongen 

Vi har tilbud løpstreninger på mandager og onsdager utendørs, både langløping og intervalltrening. Vi har 
tilbud styrketrening i Bjertneslabben 3 ganger i uka, og grunntrening tirsdag, torsdag, fredag og søndag i 
Bjertneshallen, Ekeberghallen og Tærudhallen. I tillegg har del eldste (sprint) trent to ganger i uka på 
Bislett. 

Det ble gjennomført treningsleir i påsken for utøvere 14+. Samt en treningsleir i Italia i januar for 
sprintgruppa 17+. 

8.2 Treninger sommersesongen 

Vi har tilbudt trening på friidrettsanlegget mandag fra 18.30-20.00, tirsdag fra 17.30-20.00, onsdager fra 
17.30-20.00 og torsdager fra 17.30-20.00. I tillegg trener kast- og sprintgruppa fredager.  På onsdager 
trener fortballgruppa på gressbanen. Øvrige dager har Friidrettsgruppa hele anlegget. 

Det er mange som trener uorganisert friidrettstrening på anlegget både på hverdagene og i helgene. 

8.3 Høydepunkter fra innendørssesongen 2012/2013 

NM Innendørs: 
Paul Redford ble norsk mester i høyde uten tilløp med fantastiske 1,80 noe som er ny kretsrekord og kun 
2 cm bak norgesrekorden. Dette er det nest beste resultatet i Norge gjennom alle tider og gir 1000 poeng 



etter serietabellen. Bare Terje Thorslund’s og Øivind Aase’s spydresultater gir høyere poeng i Nittedal IL. 
Dette er NIL’s første NM senior-medalje siden 1979 da Thorslund tok. 
 
Øvrige resultater: 
Mathias Engevik nr. 12 på 800m med 2,00,85 og Paul nr. 6 i lengde u/t med 3,14. 
Mathias nr. 7 på 1500m i heat 4 av 5 med tiden 4,11,95 – pers innendørs 
 
UM i Steinkjer 
Mathias nr. 8 på 400m i G17 med 52,71 som er ny aldersrekord i NIL. Den gamle var fra helt tilbake i 
1987. Bronse til Mathias på 800m med 2,03,10. Sølv til Mathias på 1500m 4,07.51. Tangering av 
aldersrekord i NIL som Stein Engevold har med 4,07,5 

 
Bamselekene: 
Vi stilte med 26 utøvere og det ble satt i alt 27 personlige rekorder og vi tok en mengde pallplasser! 
Sammenlagt ble vi nr. 9 blant 26 deltagende klubber. Målet vårt var å være blant de 10 beste! 

 
Skedsmolekene 
1 seier til NIL under Skedsmolekene, og våre 14 deltakere satte hele 19 perser tilsammen. 

8.4 Høydepunkter fra utendørssesongen 2013 (april-oktober) 

Det ble mange bra resultater i utendørssesongen. I kretsmesterskap innendørs og utendørs har vi tatt i alt 
18 gull, 9 sølv og 10 bronse. Det ble satt 55 nye NIL senior, junior og aldersrekorder. Vi fikk totalt 16 
medaljer i Tyrvinglekene, Veidekkelekene og Norway Games. I Romerikelekene stilte vi med hele 42 
deltakere og var klubben med størst antall deltakere. 

I årsklasse 13-19 år har vi totalt 41 plasseringer blant de 20 beste på årets aldersstatistikker. Blant 10-12 
år har vi hatt 9 plasseringer blant de 20 beste. 

Camilla Rønning satte norsk aldersrekord i kule J18 3 ganger, lengste under EM junior i Riete med 14,61. 
Under åpningsstevnet 14/9 på vår friidrettsstadion satte Mathias Engevik ny norsk aldersrekord i G17 på 
600m med 1,20,71. I NM senior ble Paul Redford nr 3 i spyd med 68,83. 

Sammenlignet med 2012 kan vi oppsummere med at vi fikk noen færre medaljer, plasseringer og poeng 
enn vi satset på ved startet av 2013. Vi nådde ikke alle de sportslige målene våre for aldersgruppen 13+, 
blant annet pga skader blant flere utøvere, både Håkon og Martine var ute hele sesongen, mens Camilla, 
Kaisa, Stine og Torbjørn har vært skadet deler av sesongen. Totalt sett var det veldig mye bra, og 
nedenfor er det oppsummert de fleste av høydepunktene. 

Stafetter 
 Nr. 3 i Tyrvingstafetten G10-14 
 Nr. 4 i G10-16 i Bruvollstafetten 
 Nr. 2 i Ungdommens Holmenkollstafett G10-12 
 Herrelaget ble nr. 19 i Holmenkollstafetten, og rykket dessverre ned fra eliteklassen. 
 

De store stevnene 
Vi fikk totalt 16 medaljer i Tyrvinglekene, Veidekkelekene og Norway Games. 



I Tyrvinglekene fikk vi 3 gullmedaljer med Siri Kaarstein i liten ball, Martin Berntzen Engevik på 1500 og 
Lars Hjelmeset på 1500m. 

I Romerikelekene stilte vi med hele 42 deltakere og var med det den klubben med størst antall deltakere. 

Internasjonale stevner 
Martin Berntzen Engevik nr 3 på 1500m og 5 på 600m i Värdsspelen i Gøteborg. Dina Storvik nr. 5 i spyd. 

Lagserien 10-14 år 
Vi kom til finalen i år og ble nr 6. Etter å ha slått Strømmen, som vant finalen, i de tre innledende rundene 
hadde vi håpet på høyere plassering, men klarte ikke å mobilisere nok utøvere til til finalen og ble dermed 
for få til å sanke poeng. 

Mesterskap 
 UM terrengløp. Bronse til Mathias Berntzen Engevik i G17 
 EM for juniorer i Rieti, Italia. Camilla Rønning ble nr. 8 i finalen på ny norsk aldersrekord i J18 
 NM senior. Paul Redford ble nr. 3 i spyd og Lena Marie Hansen ble nr. 8 i spyd. Kun 2 deltakere. 
 NM junior. Mathias Berntzen Engevik ble nr. 7 i finalen på 800m. Kun 1 deltaker. 
 UM – gull på 2000m hinder til Mathias Berntzen Engevik og sølv på 800m i G17 
 Sølv til Kaisa Rokne i diskos og bronse i stav i J18 
 Maia Rokne 4 pl. i kule og spyd og 5 pl. i diskos. 
 

PEAB-lekene med 2 gull og 3 bronse 
Gull til Martin Berntzen Engevik på 1500m og bronse på 800m. Stine Bratteng gull i slegge, bronse i kule 
og 4 pl. i spyd – Silje bronse i lengde og 4 pl på 60m hekk. Andre deltakere fra oss var Vetle Storvik (nr. 4 
på 1500m og 5 på 600m). Jonathan Jacobsen, Henriette W. Christiansen (nr. 4 i stav), mens Siri 
Kaarstein var tatt ut men kunne ikke stille. 

Tyrvingserien  
Denne er ikke aktuell lenger, men gir en god pekepinn på nivået vårt i aldersgruppene 13-19 år. I 2012 ble 
det 38428 p og i 2013 ble det 37139p. I toppåret 2011 hadde vi 38699 p. 

Norgesstatistikkene i 2013 utendørs 
Senior 

 Camilla nr 2 i kule,9 i diskos og 15 i spyd 
 Paul nr 5 i spyd og 18 i høyde 
 Kaisa nr 11 i stav og 13 i diskos 
 Lena nr 13 i spyd og 21 i diskos 
 Mathias nr 23 på 800m 
 

13-19 år 
 3 førsteplasser. Camilla i kule J18, Martin på 2000m i G13 og Mathias på 600m i G17.  
 7 annenplasser. 4 tredjeplasser – 8 plasseringer mellom 4 og 6 plass – 11 plasseringer mellom 7 og 

10 plass. 8 plasseringer mellom 11 og 20 pl.  
 Totalt 41 plasseringer blant de 20 beste på årets aldersstatistikker 
 



9. Driften fremover 
 
Med nytt friidrettsanlegg blir det viktig å sikre kontinuerlig vedlikehold. Dette vil kreve dugnadsarbeid, men 
også profesjonell bistand for blant annet rensing av selve banedekket. For å sikre midler til driften vil 
Friidrettsgruppa anmode hovedlaget om et initiativ ovenfor Nittedal Kommune og Idrettsrådet i 2014 slik at 
det sikres driftsmidler til det nye friidrettsanlegget.  
 

På vegne av styret i Nittedal Idrettslag Friidrettsgruppe 

Hanne Tangen Nilsen (Leder) 



Årsmøte 2014 

 

 

Hjertetrimmen innkaller herved til årsmøte, onsdag  5. mars 2014 i NIL‐huset etter treningen. 

 

 

Forslag til dagsorden: 

 

1. Godkjenning av innkalling og saksliste. 

2. Valg av ordstyrer og referent. 

3. Årsmelding 2013. 

4. Regnskap m/revisorberetning  for 2013. 

5. Budsjett for 2014. 

6. Valg. 

7. Eventuelt. 

 

 

 

Årsmøte 27. februar 2013 

Nytt styre sammensatt som følger: 

 

Leder Øyvind Olaf Øyås                    på valg 2014 *  

Kasserer Einar Berger                             på valg 2014 * 

Sekretær Bodil Pettersen                    på valg 2014 * 

Styremedlemmer: 

Per O. Antonsen, ny                på valg 2015 

Egil Karlsen, ny                         på valg 2015  

Adolf Trondsen                          på valg 2014 * 

Karin Myrer Øyås                     på valg 2014 * 

Valgkomite:   

Cathrine Filstad,                                    på valg 2014 * 

Per Torgersen, ny      på valg 2015 

 

Totalt 6 personer på valg (*) 

 

 

 

Årsmelding 2013 

 

Hjertetrimmen har mottatt kr. 3.000,‐ i gave fra Sparebank1.  Antall medlemmer fordelte seg med 26 på våren 

og 29 på høsten. Treningsavgiften har vært kr. 400,‐ pr. semester. Styremøte ble avholdt 21. mai for  

planlegging av 25 års jubileet. Øvrig kontakt opprettholdt via e‐post. Lill‐Jorun takket ja til trening neste sesong, 

2014/2015. Det er utbetalt kr. 21.700,‐ til trener i perioden. 

Avviklingen av jubileet fant sted på NIL huset 20. september 2013, med totalt  25 deltakere. Combi line sponset 

T‐skjorter til jubileet. Utgifter til jubileet ble kr. 19.912,95. ( Budsjett kr. 20.000,‐. ) 

 

 

  

 

    



 
 
 

Årsmøte 

Rekrutteringsgruppa i  

Nittedal idrettslag 

24. mars 2014 
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Årsberetning for rekrutteringsgruppa 2013/2014 
 
 
Styrets virksomhet 
 
Styret har bestått av:  
Evy Stavik (leder)  
Louise Mifsud (nestleder)  
Marius Hovensjø Sundby (kasserer) 
Jeremy Toussaint (web-ansvarlig) 
Astrid Opdahl (styremedlem) 
Heidi Grindstad (styremedlem) 
Gro Gulbraar (sekretær) 
 
Styret har avholdt 5 styremøter i perioden, samt 2 møter med trenerne.   
Styreleder har vært representert på NIL hovedlag sine styremøter.  
 
Oppsummering av sesongen 2013/2014 
 
I sesongen har ca. 190 barn deltatt på rekrutteringsgruppas tradisjonelle aktiviteter, i tillegg til 
ca. 80 barn på NIL-klubben. Tilbudet til NIL-klubben økte med en dag i uken dette året. 
 
Tilbudet har vært godt tilrettelagt med varierte aktiviteter og flott innsats fra trenerne. For 
Barnetrimmen har et hovedfokus i år vært å styrke støtten for trenerne for å sikre kvaliteten på 
tvers av grupper, lette arbeidet for trenerne, samt å bedre informasjonen. Dette er basert på 
tilbakemeldinger i brukerundersøkelse våren 2013. Vi har brukt den nye hjemmesiden aktivt 
med kalenderfunksjon. Vi har også kjørt bolker med samme aktivitet før det veksles mellom 
gruppene. Dette var for å styrke gjenkjennelsen for barna og stimulere til mestring og 
utvikling.  
For første gang har vi opplevet å måtte sette inntaksstopp for Barnetrimmen pga. kapasiteten. 
Dette var for 2008-gruppa. Vi strakk kapasiteten til 64 barn. Det er grense på 30 personer i 
bassenget om gangen, derfor maks 15 barn pr gruppe. 5 barn har stått på venteliste. 3 stk har 
trukket seg i løpet av vinteren, slik at 3 nye slipper til. Vi fikk også kun gymsal og ikke hall, 
slik at 30 barn i en gymsal også er på grensen til hva som fungerer. Idrettslagets slagord 
er ”Plass til Alle”, så til neste søknad om halltid må vi legge vekt på denne situasjonen. Vi ser 
med det nye Kruttverket spesielt at det driver en stor tilvekst av små barn til Barnetrimmen. 
Det er veldig hyggelig at Barnetrimmen er et så populært tilbud. 
 
For Idrettsskolen og den utvidede dagen for NIL-klubben har vi lagt stor vekt på samarbeidet 
med de andre særgruppene i NIL, samt andre grupper. Dette for å legge til rette for et allsidig 
treningstilbud, stimulere til at alle barn skal finne morsomme aktiviteter innen idretten og 
rekruttere til et bredt idrettstilbud i lokalmiljøet.  Vi har brukt den nye Friidrettsbanen på tvers 
av grupper, samarbeidet med Tennis og Ski, CK Nittedal og Nittedal TaeKwonDoe Klubb. 
For NIL-klubben har det vært et utvidet samarbeid med Fotball, den nye Innebandy-gruppa, 
og Basket. Vi har også hatt mer interesse enn plasser for NIL-klubben. Vi ser at interessen for 
Idrettskolen for den eldste gruppa er begrenset, vi foreslår derfor fra neste sesong å stoppe 
tilbudet ved 2. Klasse.  
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Barnetrimmen, 4 til 5 år 
 
Barnetrimmen 4-åringene (2009) 
 
Trenere: Arne Johan Valen-Senstad, Ane Tollersrud, Lars Erik Refsahl, Karine Lutnæs 
Aigner, Astrid Hexeberg, Louise Moerup, Astrid Rutle og Evy Stavik. 
 
Det har gått ca. 60 barn på gruppa, og de har vært delt i fire partier med to trenere hver. 
Aktivitetene har vært svømming, salaktiviteter, uteaktiviteter og skileik. 
 
Samarbeidet mellom trenerne har fungert svært bra, slik at kullet har hatt en helhetlig plan. 
Gruppene har utvekslet opplegg og erfaringer. I svømmehallen har fokus vært på å etablere 
trygghet i vann. Det er stor spredning på ferdighetsnivå, så man har kjørt en kombinasjon av 
trygg ramme, felles øvelser og frilek. Uteaktivitetene har vært kjørt på Sørlisletta med varierte 
stasjoner og lek, gymsalen med stasjoner i Sørli gymsal. Skileiken var også svært populær, 
hvor Skigruppa hadde et flott opplegg. 
 
Barnetrimmen 5-åringene (2008) 
 
Trenere: Andreas Skara, Thomas Felde, Edle Løvenskiold Drake, Maria Ulriksen, Pål Richard 
Løvliseter og Kine Lidsheim. 
 
Det har gått 64 barn på gruppa, og de har vært delt i fire partier. Aktivitetene har vært 
svømming, salaktiviteter, uteaktiviteter og skileik 
 
Hele 2008-kullet har hatt en helhetlig tanke når det gjelder gjennomføring. De kjørte noen 
felles møter der de la en grovplan for høsten. 
Dette innebar at de gikk i samme retning i svømmehallen, med et merke som mål. Det er 
mange som nå klarer å svømme alene, mens noen fortsatt har en lang vei å gå. 
 
Ute ble det laget en hinderløype i terrenget som de brukte fast. Dette var veldig populært. De 
bestemte også at de skulle være ute så lenge som mulig. Siste utedag var i november. 
 
I gymsalen har de pleid å ha 4-5 ulike stasjoner (innebandy, ringer, ribbevegg, rocke-ring, 
fotball, frisbee) Blå gruppe fikk med Thomas Felde som hjelpetrener. Dette har vist seg å 
være viktig.  
 
Idrettsskolen, 1. til 7. klasse   
 
Idrettsskolen Trinn 1 (1. Klasse, 2007) 
 
Trenere: Ole Jacob Omland, Espen Solberg, Jonn-Erik Farmen, Jeremy Toussaint og Anders 
Lundin. 
 
Det har gått ca. 40 barn på gruppa og de har vært delt i to partier. Aktivitetene har vært sykkel, 
svømming, salaktiviteter, uteaktiviteter, ski og friidrett. 
 
Idrettsskolen Trinn 2 (2. Klasse, 2006) 
 
Trenere: Simen Kristoffersen 
 
Det har gått ca. 18 barn på gruppa. Aktivitetene har vært friidrett, sykkel, tennis, svømming, 
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innebandy, salaktiviteter, ski og uteaktiviteter. Aktivitetene er kjørt i samarbeid med det 
eldste trinnet pga. trenerkabal og få barn for de eldste. Dette har fungert ok, da det har vært 
kun 3. og 4. Klassinger på de eldste. 
 
Idrettsskolen Trinn 3-4 og 5-7 (3.-4. klasse og 5.-7. klasse) 
 
Trener: Mattias Gustafsson 
 
Også i år har trinn 3-4 og 5-7 vært slått sammen med felles aktiviteter. Vi har også kjørt de 
fleste treningene sammen med 2. klasse.  
 
Det har gått ca. 8 barn på gruppa. Aktivitetene har vært friidrett, sykkel, svømming, 
innebandy, salaktiviteter, ski, skøyter og tennis. Nytt av året var at vi leide inn svømmetrener 
fra GIF Svømming. Dette fungerte veldig bra, ga et kvalitetstilbud og avlastet trenerne. Dette 
ble kjørt i samarbeid med 2. trinn.  
 
Utfordringen har vært det lave deltagerantallet på det eldste trinnet. Noen ganger har kun 1-2 
barn møtt opp. Vi har de siste årene forsøkt mye for å bedre rekrutteringen, spesielt ved å 
styrke variasjonen av aktiviteter. NIL-klubben gir også nå et allidrettstilbud på dagtid opp til 4. 
klasse. Vi foreslår fra høsten og stoppe tilbudet ved 2. Klasse, og heller fokusere på å gi et 
flott tilbud til gruppene frem til det. 
 
Arrangement - julegrantenning 
 
Det ble, tradisjonen tro, arrangert julegrantenning på NIL huset første søndag i advent med 
svært god oppslutning. Dette arrangementet er svært populært. Representanter fra Rotnes 
skolekorps spilte julesanger. Underholdningen bestod av en innleid tryllekunstner, Chriss 
Chrissell. 
 
Det ble solgt kaker, brus, kaffe og pølser. Dette og loddsalget balanserte opp utgiftene til 
underholdning.  
 
Øvrige aktiviteter 
 
Det ble denne sesongen arrangert livredderkurs slik at flere kan stille opp ved 
vanntilvenningen/svømmetrening, samt at livredderkompetansen blant foreldre som deltar 
øker. 17 personer deltok på kurset.  
 
Skøytebanen ved NIL-huset har blitt ordnet i stand og vedlikeholdt av ildsjelene Sigmund 
Wangen og Halvor Melbye. 
 
NIL-Klubben 
 
NIL-klubben har vært videreført og videreutviklet med Bente Skari som Daglig Leder. 
Tilbudet har vært tirsdag etter skoletid for 40+ Sørli-elever, og torsdag etter skoletid for 40+ 
Rotneselever. Vi hadde stor pågang av søkere ved søknadsfristen 15. april, med ca. 120 
søkere. Alle 3. og 4. Klassinger fikk tilbud på Rotnes, mens ingen 2. klassinger fikk tilbud 
pga. antall plasser tilgjengelig. På Sørli ble det loddtrekning for å dekke plassene, der var det 
ca. halvparten av 2. klassingene som søkte som fikk tilbud. Noen få barna har sluttet gjennom 
året, og da har vi raskt fått inn nye barn som har stått på venteliste. 
Vi har i år utvidet med et tilbud til 40 barn fra begge skoler på onsdager. 
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NIL-klubben er basert på et samarbeid mellom Nittedal idrettslag og Bjertnes Videregående 
skole. Vi har i år videreført samarbeidet på torsdager, mens vi har knyttet til oss enkeltelever 
på tirsdager. Varierende oppmøte har vært en stor utfordring på torsdagene, men det har vært 
bedring utover året. Vi må vurdere før neste sesong om vi skal videreføre eller knytte oss til 
enkeltelever også på torsdager. Vi har styrket bemanningen med Tone Martinsen på tirsdager 
og torsdager, noe som har fungert svært bra. Dette har bedret oppfølgingen av barna og det 
sosiale miljøet på NIL-klubben, samt at det styrket sikkerheten. 
 
Det har også vært en stor dugnadsinnsats. Spesielt Hanne Martinsen har stilt opp nesten hver 
gang på frivillig basis. Tom Andre Mork har drevet svømmetreningene for Rotnes og Otto 
Fjøsne for Sørli, dette er på dagtid og de har justert til med sin faste jobb. En STOR takk til 
disse.  
 
Tilbudet legger vekt på allsidig fysisk aktivitet. Barna har gått turer i skog og mark, hatt 
svømmeopplæring, aktiviteter i Rotneshallen, skøyting, skileik, og Sørli-gruppen har hatt 
Tennis-trening. Barna har også fått prøve seg på skihopp i en mobil hoppbakke. 
 
Tilbakemeldingene fra foreldre og barn er svært positive og vi ønsker å videreføre og utvide 
dette tilbudet for skoleåret 2014/15.  Dette ble bekreftet i en Brukerundersøkelse våren 2013. 
Undersøkelsen viser også at det er stor interesse for et tilbud for 5.-7. Klasse. Dette anbefaler 
vi at utredes videre med mulig start allerede fra høsten 2014. 
 
Økonomi 
 
Rekrutteringsgruppa 
Rekrutteringsgruppa har god økonomi. Bankinnskudd pr. 01.01.2013 var 365.347,- NOK, 
01.01.2014 var den 417.102,- kr. Dette har vært grunnet akkumulert overskudd over mange år 
og gratis halleie de siste årene.  
 
Rekrutteringsgruppa har jevne inntekter fra offentlig tilskudd og Grasrotmidler. Det er 
potensiale for å søke om mer midler, hvis man får prioritert noe arbeidskapasitet her. 
Treningsavgifter fortsatt å gå opp i 2013, pga. flere barn. Vi har derfor høyere inntekter enn 
det vi budsjetterte med, samtidig som utgiftene er holdt som budsjettert. Overskuddet er på kr. 
50.886,-. Den økonomiske situasjonen er stabil. 
 
NIL-klubben 
NIL-klubben er et relativt nystartet tilbud, fra 2012. Vi har egen konto for NIL-klubben og 
fører eget regnskap for å holde best mulig oversikt. Bankinnskudd pr. 01.01.2013 var 
182.080,- kr, 01.01.2014 255.942,- kr.  
 
Inntekter fra treningsavgift var høyere enn budsjettert pga. flere barn enn først budsjettert. 
Utgiftene endte noe lavere enn budsjettert. Vi hadde tatt i ekstra i budsjettet til trenerbetaling, 
her brukte vi ikke alt. Vi fikk heller ikke fullført et Barnetrenerkurs for Bjertnes pga. for få 
deltagere. Vi endte med et overskudd på 107.077,- kr. Merk at kostnaden for Bjertnes 
kommer i juni for hele skoleåret, den blir på ca. 30.000,-kr. 
Konklusjonen er at økonomien for NIL-klubben er generelt god. Vi har robusthet til å styrke 
bemanningen noe på onsdagen. Vi får tilbakemeldinger på at prisen totalt med SFO er høy, så 
vi bør ikke øke prisen til neste år. Vi mener også et utvidet tilbud for 5.-7. Klasse 2014/15 kan 
være økonomisk forsvarlig, dersom man finner en god modell med bemanning.  
Enkeltpersoner har bidratt med gratis innsats noe som også har vært med på å holde lave 
kostnader. 
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Valgkomiteen 
 
Det har i praksis ikke vært noen valgkomite i arbeid. Styremedlemmer og instruktører har 
gjennom hele året vært oppfordret til å verve. 
 
Gro Gulbraar går ut av styret. Innstilling til nytt styre 2014-2015: 
 
Leder:    Evy Stavik 
Nestleder:   Louise Mifsud 
Kasserer:  Marius H. Sundby 
Sekretær:   avgjøres i første styremøte 
Styremedlemmer:  Astrid Opdahl 
   Heidi Grindstad 
   Jeremy Toussaint (web-ansvarlig)  
   Astrid Rutle (ny) 
   Anneli Torjuul (ny) 
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Årsberetning 
sesongen 2013/2014 

 
Styrets sammensetning  
siden årsmøtet 09.4. 2013: 
 
Leder:    Marit Kristiansen 
Sportslig ansvarlig:  Geir Snekkerhaugen 
Rekrutteringsansvarlig:  Torgeir Byrløkken  
Anleggsansvarlig:  John Vestengen  
Sekretær/markedskontakt: Heidi Lyngstad 
Kasserer:   Kristin Gaustad 
Styremedlem:  Ole Jakob Omland 
 
Grupper og komiteer 
Markeds-/sponsorgruppe: Geir Skari, Heidi Lyngstad, André Fredriksen 
Anleggsgruppe: Ivar Fjøsne, John Vestengen, Odd Martinsen 
Valgkomité:   Ivar Fjøsne, André Fredriksen 
Utleieansvarlig for Skistua: Linn Heidi Lunde 
Tilsyn med Skistua:  Wenche Simensen, Liv Fredriksen, Sissel Moltzau 
Preppere og mekkere:  Se egen omtale under Aktivitet, pkt 2 
Klubbtøy ansvarlig:  Ingunn Beckstrøm 
Innkjøp cafe/skistua:  Anne Muller 
Koordinering familiesamling: Per Halvorsen 
 
 
Styrets arbeid 
 
Det er siden forrige årsmøte avholdt 8 (6 i 2013 og 2 i 2014) styremøter. Styremedlemmene har i 
tillegg hatt tett kontakt pr e-post.  
Det har vært gjennomført møter med Nittedal kommune, NCC, Skiforeningen, Akershus Skikrets, 
Gjelleråsen IF, Hakadal IL og med Nittedal Skiskytterlag. Styret har deltatt med en representant i 
Nittedal ILs månedlige styremøter. 
Tett kontakt med trenere, oppmenn og aktive har vært viktig for å legge forholdene til rette for de 
aktive og for å utnytte de ressurser vi råder over på en mest mulig effektiv måte. Styret har nær 
kontakt med viktige hjelpere i og rundt skigruppa, så som preppere, mekkere, rodesjefer og andre. 
 
 
 
 

http://www.nittedalil.no/
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Aktivitet 
 
1) Sportslig aktivitet 

Treningsgruppene 9 grupper med tilbud fra og med 1. klasse. 1. står for hovedaktiviteten i 
Skigruppa. I inneværende sesong har det ikke vært noen aktiv juniorgruppe i NIL. Gruppene trenes av 
til sammen 46 trenere. I inneværende sesong har 20 av trenerne gjennomført trenerkurs over tre 
kvelder (barmark, fristil og klassisk), 5 av trenerne har gjennomført Skiforbundets T1 kurs. Skigruppa 
har fra før ca 20 trenere som har gjennomført skiforbundets T1 kurs, og 12 trenere som har 
gjennomført T2 kurs. Skigruppas trenere ligger foran skjema mht ønsket kompetansenivå for de 
respektive aldersgruppene. Formell kompetanse bidrar til økt kvalitet og variasjon på treningene, og 
vil være høyt prioritert også kommende sesonger. 
De yngste løperne (tom 8 år) har en ukentlig trening, fom 10 års alder trenes to ganger/uke økende til 
tre fellestreninger og utstrakt egentrening for de eldste gruppene. Det har vært stor og jevn deltakelse 
på treninger og egne renn. De eldre gruppene har hatt dagsamlinger og/eller treningssamlinger utenfor 
lokalområdet. Det er også videreført et samarbeid med HIL og GIF for 1999/2000 kullet. De har hatt 
flere felles treningsøkter, samlinger og sosiale aktiviteter. Det er startet en aktivitet for å formalisere 
treningssamarbeid med HIL og GIF, i form at TEAM NITTEDAL. Dette er egen orienteringssak på 
årsmøtet. 
Det er gjennom sesongen vært økt fokus på samarbeid på tvers av aldersgruppene, med fellestreninger 
og felles treningssamling.  
Akershus idrettskrets har etablert egen jentesatsning fra 13 år og oppover, hvor det arrangeres 
helgesamlinger med felles trening og sosiale aktiviteter. Flere av våre jenter har deltatt på dette. 
Det oppmuntres fortsatt til økt renndeltakelse utenbygds for aldersgruppene under junior alder, og 
klubben har tatt initiativ til økt fokus på det sosiale i tilknytning til eksterne renn.  
 
”Høstslippet” ble arrangert for fjerde gang søndag 20. oktober, med 173 deltakere. Et 
terrengløp gjennom gjørme og vann, til inntekt for tv-aksjonen.  
  
Familiesamling på Spåtind 22-24 november. Ca. 300 deltakere, 3-4 gode treningsøkter ble 
gjennomført. Foruten treningsutbytte gir oppholdet løpere og foreldre en flott mulighet til å bli bedre 
kjent rett før sesongstart. 
 
Dagssamling på skistua 
Det ble arrangert felles treningssamling på skistua søndag 27. oktober. Flere av gruppene 
gjennomførte felles trening og langtur. Samlingen ble avsluttet med lunch og nystekte boller for ca 
120 deltagere, en tradisjon til stor glede. En god anledning for mingling og «bli kjent» på tvers av 
aldersgruppene. 

Skiskolen ble arrangert over fem kvelder i januar/februar for årsklassene 2009-2006 i samarbeid med 
rekrutteringsgruppa i NIL. Skigruppas instruktører sto for planlegging og gjennomføring av skiskolen, 
med hjelp til gjennomføringen for årskullene 2009 og 2008 fra rekrutteringsgruppa.  
 
Karusellrenn er først og fremst et tilbud til de yngste løperne og derfor viktig for rekrutteringen. Det 
ble avviklet tre renn: klassisk, fristil og langrennscross med stor deltakelse: hhv 418 (bygderenn), 370 
og 307 deltakere. Dette er ny rekord! 
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Nittedalsrennet ble arrangert på Sørli onsdag 5. mars. Rennet var heller ikke denne gangen i 
Skiforbundets terminliste, men var et rent klubbmesterskap for NIL. Løpet gikk i fri stil. Nok en gang 
flotte løyper produsert av prepperne. 
 
Fischerrennet 2014 ble flyttet til lørdag 15. mars grunnet snømangel i januar. Rennet ble gjennomført 
på Sørli i flotte løyper til tross for vårlig vær i lang tid. De siste dagene før rennet ble det skuffet og 
spadd snø slik at arrangementet kunne gjennomføres med 536 deltagere, i strålende sol og en fin 
ramme rundt sesongavslutning på Sørlisletta. 
  
 
Øvrig aktivitet: 
 
Eksterne skirenn:  
Det har også denne sesongen vært god deltagelse fra klubben i andre arrangement, både lokalt, 
regionalt og i nasjonale renn. 
 
Ungdomsbirken 
Skigruppa har også denne sesongen hatt stor deltagelse i Ungdomsbirken, fjorårets suksess med buss 
til Lillehammer ble gjentatt og utøver og foresatte reiste i to innleide busser til arrangementet. 
 
Grenaderløpet. Skigruppa er ansvarlig for bl.a. parkering, rigging, bagasjetransport og håndtering av 
toaletter, utdeling av tidtakerbrikker og løperdrikke, samt gjennomføring av selve starten av 
Grenaderen. 18 funksjonærer sto på tidlig lørdags morgen i starten av vinterferien og gjennomførte på 
solid vis. Dette er blitt et hyggelig økonomisk bidrag til Skigruppa. Vi vil benytte anledningen til å 
skryte av Hakadal IL for lån av stadion og deres servicevilje ifm at starten har blitt flyttet til Hakadal 
langrensstadion i Varingskollen. Ledelsen i Varingskollen har også vært svært hjelpsomme.         
 
Turrenn:  
NIL har vært godt representert i de mange turløpene som går i løpet av vinteren og det har blitt mange 
fine plasseringer i inn- og utland.  
 
 
  
2) Løypepreparering, maskiner 
 
Sommerrydding av løypene.  
Generell rydding og planering i markaløypene er utført etter tillatelse fra grunneierne og i samarbeid 
med Skiforeningen. Ifm høstdugnaden i oktober jobbet over 100 deltakere 600 t. Totalt er det lagt ned 
ca 800 timer, ikke medregnet rodesjefenes innsats utenom høstdugnaden. 
 
Rodesjefene.  
Rodesjefene har ansvar for hver sin del av lysløypa og legger ned en uvurderlig innsats for at den skal 
være i best mulig stand. En stor takk til dere alle! 
 
Scooterlagene.  
Skigruppa har fem scooterlag med til sammen 10 mann. De opererer fire snøscootere ut fra hhv Sørli, 
FINOR og Askkroken i en vaktordning gjennom hele sesongen. I tillegg til lysløypa og et omfattende 
løypenett i Nordmarka Syd kjøres ”Bygda på langs”, Spenningsby – Spikertjern og Rauerskauveien - 
Holterkollen. Oppgaven til scooterlagene er rydding og pakking av alle løypene ved sesongstart, 
sporsetting av løypene som kun skal scooterkjøres. Ved behov planeres og sporsettes også lysløypa og 
hovedløypene. Denne ordningen har vist seg svært verdifull. Rydding av løyper f. eks ifm store snøfall 
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eller underkjølt nedbør vil i tillegg kunne bidra til økt effektiv kjøretid med løypemaskinen. 
Scooterlagene har per 1. april lagt ned ca 230 t og kjørt ca 2100 km. Stor takk! 
 
Løypemaskinen.  
Våre 5 førere som kjører ut fra Sørli har igjen gjort en strålende jobb. Det ble før sesongen rekruttert 
en ny fører til løypemaskinen, mens en fører har gitt seg. Skigruppa disponerer en løypemaskin for 
Skiforeningen (Prinoth Husky, 2004 mod). Daglig preppeberedskap har vært opprettholdt gjennom 
sesongen vha vaktliste. Årets skisesong har vært preget av vanskelige snøforhold. Første tur med 
løypemaskin ble ikke kjørt før 17. januar og  etter mildvær og regn i midten av februar har det ikke 
vært mulig å preppe med maskinen i løypenettet i marka pga ufremkommelige forhold mellom 
Ørfiske-Fløyta. Med god innsats fra preppere og mekkere har skigruppa likevel kunnet tilby 
midtbygdas skiløpere gode skiløyper gjennom den korte sesongen. Ifm sesongens helger har det vært 
kjørt hele natt til lørdag og natt til søndag for å kunne by på nykjørte løyper til helgeutfarten. 
Prepperne har også denne sesongen vært svært flinke til å imøtekomme spesielle behov ifm skiskolen, 
karusellrenn og andre anledninger. 
Løypemaskinene har per 1 april kjørt 160 t. Ca 15 t har gått med til klargjøring før tur/etterarbeid etter 
tur. Totalt ca 175timer. En stor innsats - takk! 
 

Maskiner og utstyr.  
Skigruppa eier nå 4 snøscootere, hydraulisk slådd/sporsetter, enkel sporsetter, scooterslede, 
Skjeldalfres, ryddesager, motorsager, diverse verneutstyr og mer. Skigruppa har en svært gunstig 
avtale med FINOR A/S ifm bruk av hydraulisk sporsetter. Skigruppa har en løpende avtale med 
Skiforeningen om bruk av løypemaskin mot at vi prepper tildelte skiløyper i marka. Det føres kjørebok 
for løypemaskinen og snøscooterne. Skigruppa holder varmedresser til prepperne og mekkerne våre. 
Til sesongen 13/14 ble det anskaffet en grenmotorsag for å effektivisere rydding av overheng i 
løypenettet. Styrets anleggsansvarlige har det overordnede ansvar for skigruppas utstyr. 
 

Vedlikehold av maskiner.  
Våre ”mekkere” har utført ca. 30 timer reparasjon/vedlikehold på løypemaskinen, ca. 15 timer på 
scooterne, totalt ca 45 t. Det har vært få driftsstans på løypemaskinen i år, noe som kan tilskrives et 
godt forebyggende vedlikehold samt færre kjørte timer denne sesongen. Mekkernes innsats er av 
avgjørende betydning for den operative statusen til maskiner og utstyr. 
 
3) Anlegg  
 
Skistua 
Skistua er skigruppas samlingspunkt og har uvurderlig betydning i forbindelse med renn og en rekke 
andre arrangementer. Kafeen er åpen på søndager mellom nyttår og påske, ifm skiskolen og 
karusellrennene. Inntektene fra kafeen er ifm nevnte arrangement stadig økende og har blitt en 
hyggelig inntektspost. Treningsgruppene våre har flere ganger spist kveldsmat på Skistua etter trening, 
gjerne sammen med foreldrene. Som tidligere har Skistua blitt leid ut til ulike arrangementer 
(møtevirksomhet, dåp, konfirmasjon, med mer). 
 
Lagerbrakka 
Lagerbrakke ble ferdigstilt med nytt tak og utvendig kledning høsten 2014. På høstdugnaden ble 
brakke beiset med ett strøk. Brakka har blitt innredet med hyller og fungerer meget godt til lager for 
sperremateriell og annet småmateriell som benyttes ifm skirenn og andre arrangementer. Dette har 
frigjort plass i en allerede overfylt garasje. 
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Lysløypa 
er arena for det meste av Skigruppas aktiviteter og er blitt tatt godt vare på, bla ifm høstdugnaden med 
nærmere 100 fremmøtte. Lysløypa prepareres primært ifm treningene mandag tom torsdag, før 
helgeutfarten prioriteres skiløypene innover marka. Det ble høsten 2013 ytterligere ryddet og 
tilrettelagt i skileikområdet/hesteskoløypa under høyspentlinjene og hele området ble ferdig lyssatt. Til 
sesongen 13/14 ble det anskaffet orgeltrampelementer til skileikområdet, samt 70 stk nye løypeskillere 
i plast. Det er også anskaffet og montert nytt permanent speaker/lydanlegg til bruk under 
arrangementer på Sørlisletta. 
 
 
Økonomi 
 
Generelt  
Skigruppas økonomi er god. Skigruppas drift går med overskudd, primært takket være stor 
dugnadsinnsats (særlig cafedriften på skirenn, skiskole og søndager), inntektene fra våre sponsorer og 
fra lysløypebrevet. Styret har som vanlig prioritert sportslig aktivitet og opprusting av skiløyper og 
anlegg i sitt økonomiske arbeid. Oppsparte midler planlegges brukt bla ifm ytterligere oppgraderinger 
av dagens skiløyper, skileikområde og framtidige utbedringer av anlegg, maskiner og utstyr. 
 
Skigruppa, og NIL for øvrig, har i 2013 blitt momsregistrert på grunn av sin høye omsetning. 
 
 
Sponsoravtaler  Skigruppas sponsorer 2013/14 var: Fredriksen Regnskapsservice, Brente AS, 
Nittedal Karosseriverksted, Løvlie AS, Troya Invest AS, Eukanuba, Sommero tannklinikk, Åge 
Johansen AS, Sexy Hair, Block Watne AS, Solid Rekruttering AS, Varingen, Glømmi Sport, NCC 
Bolig, Atea AS, Rema 1000 Nittedal, Shell 7-11 (YX Hakadal), Slattum Blomster, Finor AS, Ellco 
Etikett Trykk AS, Læringsverkstedet AS, Mobil1Center Pynten & Midtun AS, Internetthuset, Swedish 
Match/Nitedals, Maxbo Nittedal, Løvenskiold Handel AS, KPMG  
 

 
En stor takk rettes til våre sponsorer som muliggjør et godt og variert treningstilbud til våre 
medlemmer! Bygdas øvrige skiløpere har dessuten også glede av midlene som brukes på lysløypa og 
de andre skiløypene som skigruppa rydder og preparerer. 
 
Lysløypebrevet   
Lysløypebrevet er et meget viktig bidrag til Skigruppas arbeid med skiløypene. Bidrag fra ca 350 
husstander synliggjør lysløypas popularitet og viktighet i midtbygda.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.nittedalil.no/
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Medlemstall 
Medlemstall pr 31. desember 2013: 
 
 0-5 år 6-12 år 13-19 år 20-25 år 26 år og 

eldre 
Totalt 

Kvinner 1 94 23 1 54 173 
Menn  119 39 1 107 266 
Totalt 1 213 62 2 161 439 
Skiskolen har hatt over 100 eksterne deltakere i alderen 4-8 år som ikke framgår av medlemstallene. 
 
Medlemsutvikling: 
 
 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 
Totalt 64 139 172 255 298 308 341 439 
 
Avslutning 
 
Årets skisesong var preget av lite snø og vanskelige løypeforhold. Grunnet svært dyktig mannskap på 
preppemaskin og scootere har skigruppa likevel klart å holde lysløypa og deler av løypenettet i marka 
oppe, med etter forholdene høy kvalitet på løypene. Skigruppa har aktivt rekruttert nye medlemmer 
gjennom sesongen, og har hatt en historisk høy medlemsvekst. Styret er godt fornøyd med 
rekrutteringen blant de yngste, kursing av trenerne og med løypeprepareringen. Vi vil som tidligere år 
rette en stor takk til alle som har bidratt. Dugnadsviljen blant løperne/deres foreldre er stor og 
avgjørende for aktivitetene våre. Vi vil avslutningsvis fremheve trenerne på alle nivåer, preppere 
/mekkere, rodesjefene, skistuejentene, klubbtøyansvarlig og markedsgruppa. Med det arbeid som 
legges ned i alle ledd står Skigruppa godt rustet til å møte neste sesongs utfordringer. 
 
 

 
Nittedal, 01.04. 2014 
 
 
 
 
 
Marit Kistiansen  Geir Snekkerhaugen   Torgeir Byrløkken  
Leder    Sportslig ansvarlig   Rekrutterings ansvarlig   
 
   
 
Heidi Lyngstad  John Vestengen  Kristin Gaustad  Ole Jakob Omland 
Sekretær/Marked Anleggsansvarlig Økonomiansvarlig Styremedlem 

 

 

Vedlegg til årsrapporten: Regnskap 2013 og Budsjett 2014 

http://www.nittedalil.no/


                                                                                        
TENNISGRUPPA  2013                 
 
Styret har bestått av :    Leder.   Per Inge Dalelid    
      Nestleder.  Knut-Eirik Bartnes 
      Kasserer.  Karl Oskar Hagen 
      Sekretær.  Dag Andreassen    
                                Materialforvalter.               Karl Oskar Hagen 
                   Styremedlem.                     Svein Are Lapstun  
                   Varamedlem.               Magnus Poulsson 
                     
Sportskomiteen har bestått av:   Leder.   Knut-Eirik Bartnes    
         Svein Are Lapstun 
         Magnus Poulsson 
         Henrik Paulsen 
              
     
 
 
Hallkomiteen har bestått av:   Leder.   Karl Oskar Hagen 
         Dag Andreassen    
                                 
                                                                                                                                
                       
Anleggskomiteen har bestått av:   Leder.   Karl Oskar Hagen 
         Klas Hansen 
         Per Inge Dalelid 
                                                                                             Dag Andreassen                          
                      Milorad Dunderovic 
                                                                                                                                Bjørn Kjærstad 
 
Arrangementskomiteen har bestått av:  Leder.                              Per Inge Dalelid 
                       Inger-Reidun Hagen 
         Oddbjørg Andreassen   
            
          
Valgkomiteen har bestått av:                   Per Inge Dalelid 
         Knut Eirik Bartnes    
 
      
Det har vært avholdt 1 årsmøte og 8 styremøter. 
 
 
 
 
 
 
 
ÅRSBERETNING  FRA STYRET. 
 
Aktiviteten  i tennisgruppa har vært stor gjennom hele året. Dette gjelder både det sportslige og  utbedring  av anlegget. Når 
det gjelder det sportslige har vi gjennom hele året hatt tilbud til yngre og eldre når det gjelder kurs og trening. I tillegg har 
det vært gjennomført flere store turneringer både utendørs og innendørs. Vi har deltatt  med 2 lag i ulike divisjoner og 1 
veteranlag. Flere av våre seniorer og yngre har deltatt i flere turneringer med bra resultater. Tennisgruppa ønsker å gi 
muligheter både til bredde og konkurransetennis.  
Inn i 2014 fortsetter vi med samme hovedtrener Knut Eirik Bartnes. Han er sportslig leder og arrangementansvarlig.   
 
Mål: Alle som ønsker å spille tennis skal få muligheter! 
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ÅRSRAPPORT FRA SPORTSKOMITEEN.    
 
Det har i 2013-sesongen fortsatt vært bra deltakelse på kurs. Ca 60 - 70 spillere har hatt ukentlig trening med våre 3 trenere 
Patrik Christiansen, Helvio Oliveiro og Knut Eirik Bartnes.  
Knut Eirik Bartnes har hovedansvaret for organiseringen av treningene, samt sportslige arrangementer i klubben. Dette ser 
ut til å fortsatt fungere meget tilfredsstillende. Alle som går på kurs viser fin fremgang og forbedrer stadig sine ferdigheter. 
Vi har fått en liten konkurransegruppe på 6-7 juniorer som stadig er i fremgang. Vi hadde for første gang på mange år med 
2 lag i Gutter U12 og U14. Veldig gøy selv om det var tøff motstand i mange av kampene. Sebastian, Kristoffer, Audun, 
Jørgen, Eivind og Erlend deltok på disse to lagene og fikk masse flotte matcher. 
 
Patrik er  tidligere toppspiller på juniornivå, og var på landslaget under 16 år. Helvio har vært trener i klubben tidligere og 
er nå tilbake som trener. Han var og tidligere hovedtrener i Ljan Tennisklubb. Knut Eirik er fortsatt hovedtrener og 
sportslig leder, samt nestformann i klubben. Knut Eirik har og ansvaret for all kursvirksomhet. 
 
Vi har også i år deltatt med to lag i NM-lag. 1. laget var i år skadeskutt og rykket ned i 3. divisjon igjen, mens 2. laget 
rykket opp i 3. divisjon. To lag i 3. divisjon neste år, samt Patrik og Svein Area tilbake etter skade igjen ser det lovende ut 
for neste års seriespill.  
 
I år har 1.laget bestått av Patrik Christiansen, Svein Are Lapstun ( kaptein) Marius Landèn, Knut Eirik Bartnes og Svein 
Østby.  
2. Laget har bestått av: Erik Gabrielsen, Magnus Poulsson, Henrik Paulsen ( kaptein), Andreas Fredriksen, Henning 
Klevmark, Tore Enger og Geir Svere. Mange av kampene til 1. laget ble spilt med mannskap fra 2. laget pga skader, derfor 
meget sterkt av 2. laget å rykke opp med reserver. Målet for 2014 for de 2 herrelagene er at 1. laget rykker opp i 2. divisjon 
igjen, og at 2. laget holder seg i 3. divisjon. Veteranlaget havnet midt på tabellen.  
 
Vi har fortsatt lagtrening for potensielle lagspillere på mandager. Dette er populært og fortsatte også i 2013 sesongen. Vi 
har fått 2 -3  gode spillere fra andre klubber som deltar på disse treningene og hever nivået på treningene. 

Vi har også i år arrangert en vellykket sommerleir hvor Knut Eirik stod som hovedansvarlig, med assistanse fra Helvio 
Oliveira. Ingrid Almenningen var med som hjelpetrener. Drøyt 20 barn i alderen 6 – 14 år deltok på årets leir. For mange er 
dette årets absolutte høydepunkt. De føler at de har det gøy og lærer mye den uken. De får også tatt ferdighetsmerke i gull, 
sølv eller bronse og de blir kjent med mange nye barn. Veldig sosialt, samtidig som det er mye trening. Arrangeres også 
sommer 2014 etter skoleslutt. Det er plass til enda flere i 2014. 

Hardhausen 2013, som er Nittedal Tennis` desidert største turnering, hadde i år rekorddeltakelse med totalt 55 deltakere. 
Veldig flott arrangement med finale mellom Fredrik Lehfeldt og Erik Bogen. Lehfeldt vant 3-0 etter en meget velspilt 
finale. Grillmester Geir Svere holdt koken med herlig grillmat under hele uken 

Tennismiljøet blomstrer i Nittedal selv om det er plass til flere aktive på kurs/trening. Målet for 2014 er å gå ut enda 
bredere mot skolene og i bygda for å få flere til å prøve tennis. Vi har hatt NIL Klubben med Bente Skari i spissen på 
tennisbanene inne i høst. Dette har vært et meget bra prosjekt. Ca. 45 barn har hatt det gøy på tennisbanene. De har trent 2 
timer hver tirsdag i perioden oktober – desember. Dette var en kjempesuksess. Bjertnes Videregående skole har også hatt 
timer i hallen i 2013 i en periode, noe som også var positivt. 

Vi arrangerer nå enda flere store nasjonale turneringer i Nittedal, med hovedfokus på Hardhausen som er Norges eneste 5 
setts turnering helt fra første runde. Disse turneringene har etter hvert fått rykte på seg for å være meget gode, og vi ser at 
det kommer flere og flere spillere og deltar. Meget høyt nasjonalt nivå, særlig på Hardhausen. Denne turneringen blir brukt 
av mange som oppkjøring til NM og det er kun NM som har flere deltakere enn nettopp Hardhausen. Svein Are er 
hovedansvarlig for disse turneringene med god bistand fra Knut Eirik .Sportskomiteen takker for et fint år med mye fin 
Tennis, og vi gleder oss til å se enda flere på tennisbanene i tiden som kommer. 

 
 
 
 
 
 

 3 



ÅRSRAPPORT FRA HALL-KOMITEEN. 

Inntektene for utleie av hallen ligger godt over budsjett og kostnadene for drift av hall vesentlig under  budsjett. 
Strømkostnadene ligger litt under budsjett.  Det er investert i 4 nye varmevifter  a15kW i hallen, og samtidig installert nytt 
sikringssystem. Med dette regnet vi med å kunne holde en noe høyere temperatur i hallen i vintermånedene. Samtidig vil 
nok strømforbruket og strømkostnadene øke noe. 

Prisene for leie av timer i hallen ble justert før 2termin 2013 og er som følger:  

Priser for leie av timer i hallen: 
Ukedag   -   klokkeslett.                                            Timepriser pr. banetime : 

Mandag  -   fredag  08.00  - 17.00                              kr. 180,-   ( ens pris for alle leietakere, faste – eller løstimer )  

Mandag  -   fredag  17.00  - 23.00                              kr. 180,-  for medlemmer                kr. 215,- for ikke medlemmer 

Lørdag    -  søndag 09.00  - 22.00                               kr 180,-    ( ens pris for alle leietakere, faste- eller løstimer ) 

Prisen for leie av lokale til festlige anledninger er kr. 1.700,-. 
Møter og lignende på hverdager kr. 650,-.  
Konfirmasjoner og lignende på lørdager eller søndager kr. 1.000,-.  
Prisene gjelder inntil styret måtte bestemme noe annet.  
 
 
ÅRSRAPPORT FRA ANLEGGSKOMITEEN 
 
Innbetalt årsavgift for bruk av utebanene viser at aktiviteten  har vært som forrige sesong. Første dugnad   
27 april  med rydding på anlegget. Etter den vanlige dugnadsinnsatsen med opprydding på banene, legging av ny grus og  
påfølgende valsing, ble banene åpnet 14. mai. 
Utebanene har holdt rimelig bra standard under hele sesongen, men noe problem med løse linjer og løst toppdekke, spesielt 
på bane 4.  En spesielt tørr sommer over 2-3 måneder får ta noe av skylden. 
Generelt er tilbakemeldingene  positive fra turneringsspillere fra andre klubber  når det gjelder standarden på banene og 
anlegget generelt. 
Kostnadene for drift av uteanlegget er litt lavere enn i budsjett.  
Det ble lagt ny grus og nye linjer på bane 1. 
Utebanene ble stengt 06.oktober. 
 
Det er foretatt vesentlig vedlikehold av gjerdene rundt utebanene med grunnarbeid og påføring av rusthindrende maling på 
gjerdestolpene. Samtidig ble bordkledningen på klubbrommene påført 1 strøk dekkmaling. 
Det er og foretatt en større oppussing av det største klubbrommet samt inngangspartiet hvor all furupanel er påført 1strøk 
grunning og 2 dekkstrøk hvitmaling. 
Arbeidene nevnt ovenfor ble utført av et innleid malerfirma etter innhentede anbud og til faste avtalte priser. 
 
På grunn av overvannsproblem fra Maxbotomten er det og foretatt grøfting og heving av området for rødgrusdeponiet.  
 
Årskontingent  for å kunne benytte utebanene i 2013 var : 
 
Senior                   Kr,   1.000,- 
Junior                   Kr.      550,- 
Familie                 Kr.   1.550, 
 
Alle som vil benytte utebanene må være medlem i tennisgruppa  ( betale årsavgiften ) 
Alle medlemmer av tennisgruppa må også være medlem i Nittedal idrettslag. 
Avgiften til NIL blir innkrevd av hovedlaget ca. 1 år på etterskudd  ): medlemmer  som betalte årsavgiften til tennisgruppa 
våren 2013 får en regning fra NIL vinteren 2014.   
 
KOMMENTARER TIL REGNSKAPET 
 
Klubbens inntekter, utgifter, balanse og budsjett fremgår av vedlagte regnskapsoversikt. 
Totalregnskapet viser et underskudd på kr. 49.672,-      
Regnskapet er til revisjon i skrivende stund 
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Antall medlemmer for 2013( som medlemmer regnes alle som har betalt årsavgift ) 
Senior                       49        ( 40  i 2012 )        ( iberegnet styremedlemmer ) 
Juniorer                      5        (    4  i 2012 )        ( juniorer i familiemedlemskap ikke medregnet ) 
Familie     19 x 3 =   57        (  63  i 2012 )        ( som gjennomsnitt regnes 3 medlemmer pr. familie )   
Totalt                     111        ( 107 i 2012 )         en økning på ca. 3,7 % fra 2012 
 
 
 
 
KOMMENTARER TIL BUDSJETTET FOR 2014. 
 
I budsjettett for 2014 er lagt til grunn inntekter og utgifter fra 2013 for de fleste postene under inntekt og drift. 
I tillegg er det lagt inn budsjettposter for planlagte fremtidige investeringer i anlegget. 
Største investeringsposten gjelder støydemping i hallen, et prosjekt som tar tid å utrede og å finne riktig løsning. 
 
Økonomisk oversikt, se balanse, regnskap og budsjettforslag . 
 
Det arbeides som vanlig med salg av timer i hallen, med kurs og treningsvirksomhet, samt å få flere til å melde seg inn i 
tennisgruppa og hovedlaget. 
 
Største inntekstkilden i gruppa er i år som tidligere år, salg av timer i hallen og største utgiftsposten er strømutgifter. 
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Årsberetning for Nittedal innebandy 2013 

 

Innebandygruppen i Nittedal IL ble vedtatt som en egen gruppe etter årsmøtet for 2012. Gjennom 

vinteren 2012 hadde gruppen sin spede fødsel. En gjeng «godt voksne» karer fra Rotnes området 

gjennomførte uorganiserte treninger. Initivtaker for innebandygruppen Jørgen Klem og  

Jan Magnar Ingebrigtsli. 28. august 2013 hadde vi vår første offisielle Old Boys trening med Nittedal. 

Den 10. september hadde vi «kick off» med yngre spillere. Først og fremst rettet vi tilbudet mot  

1. – 4. klassinger. Vi hadde henholdsvis 16 mann på første Old Boys trening og på Minirunde partiet 

hadde vi 9 spillere. 

 

Innebandygruppen spilte sin første kamp 22. september i Rotneshallen og vi hadde besøk av Bygdø 

Monolitten. En kamp som endte med uavgjort 3-3. Gjennom høsten 2013 hadde vi et bra tilsig av 

nye spillere til begge gruppene. Når vi gjorde opp status i slutten av desember 2013 hadde begge 

gruppene vokst til henholdsvis 28 Old Boys spillere og litt over 30 1. – 4. klassinger. Blant de yngste 

er majoriteten gutter, men vi har hatt en stamme på 6 – 7 jenter som har trent trofast gjennom 

høsten.    

 

Før jul 2013 deltok vi i vår første Minirundeturnering med de yngste spillerne. Vi meldte på to lag i 

henholdsvis 2007 og 2006 klassen. Dette tilbudet ble veldig godt mottatt av både spillere og ikke 

minst foreldre. Turneringen ble kronet med en liten pokal til alle spillerne og humøret var på topp! 

I etterkant av arrangementet merket vi interesse fra enda flere unge spillere som hadde lyst til å 

prøve den nye sporten innebandy gjennom Nittedal IL.  

 

 

Sportslig hilsen 

 

Jan Magnar Ingebrigtsli   

Mars 2013 

   



 

 

 

 

 

 
ÅRSMØTESAK 5 – Idrettslagets regnskap i revidert stand 
 
Saksgrunnlag:  
 
Foreløpig resultatregnskap og balanse for Idrettslaget med grupper og detaljert 
resultatregnskap og balanse for Hovedlaget følger i vedlegg.  
 
Endelig revidert regnskap for hele idrettslaget med revisjonsberetning vil foreligge til 
årsmøtet.  
 
 
Forslag til vedtak:  
Idrettslagets regnskap godkjennes. 

 



Resultat Resultat
Hovedlaget Ski Fotball Friidrett Tennis Rekruttering Innebandy Hjertetrim Nil Klubben 2013 Total  2012

Inntekter
Kunstutstilling inntekter 243 541            243 541          185 731          
Medlemskont/treningsavgift 311 763            29 600           470 320          82 400            67 030            101 844                21 750                22 000            626 044               1 732 751       1 488 615       
Off. tilskudd 12 912              262 650         319 297          36 899            34 771            53 722                  720 251          374 059          
Stevneinntekter/halleie 111 457         131 079          6 256              217 950          466 742          383 219          
Leieinntekter 277 789            33 500           18 350            329 639          314 968          
Kiosk/kaffesalg 97 441           97 556            16 742            625                 6 050                    218 414          262 203          
Inntekts. bringende. tiltak 150 186         534 347          16 000            74 516            2 750                  777 799          571 751          
Spillinntekter 103 832          93 270            197 102          196 417          
Ann. og sponsor 23 333              200 500         79 926            216 175          45 662            10 000                  575 596          505 537          
Grasrotandel 74 193              18 097           33 545            7 745              4 468              11 951                  1 074                  1 562              152 635          125 693          
Momskompensasjon -                    -                 57 916            -                  18 101            -                        759                 76 776            154 916          
Andre inntekter -                    67 000           62 564            54 501            -                      -                        25 000                3 000              -                       212 065          1 168 802       
Sum inntekter 943 531            970 431         1 890 382       529 988          481 473          183 567                50 574                27 321            626 044               5 703 311       5 731 912       

970 431         1 890 382       529 988          481 473          183 567                50 574                27 321            626 044               
Stevne og aktivitetsutgifter
Deltakelse i stevner/halleie -                    113 915         101 494          14 106            18 350                247 865          162 294          
Utgifter egne stevner 13 780           261 691          18 901            3 125              297 497          116 573          
Treningssamlinger 54 313           96 613            48 679            -                      199 605          146 149          
Kjøp av utstyr 90 000           217 211          56 346            60 961            47 041                  23 896                -                  42 113                 537 568          424 406          
Utdanning/kurs -                    17 975            -                  17 975            88 073            
Andre utgifter 118 469         85 205            75 972            -                      -                        108 997               388 643          229 782          
Sum -                    390 477         678 695          301 392          78 192            47 041                  42 246                -                  151 110               1 689 153       1 167 277       

Administrasjons- møteutgifter
Lønnsutgifter 145 204            47 000            36 980            229 184          146 340          
Møteutgifter 5 113                9 885             50 939            5 056              2 809              29 618                  -                  103 420          91 943            
Honorar 24 375              272 500          14 000            3 000                    21 700            354 545               690 120          562 044          
Tlf - porto - gebyr- gaver - adm.-edb 55 731              34 042           21 228            18 369            40 047                  61                       300                 12 400                 182 178          245 840          
Reise/bilgodtgjørelse 7 151             14 000            21 151            56 773            
NIL-Festen og Jubileumsfest 54 310              19 913            74 223            -                  
Annonser/program/kontingenter 31 020              11 727           118 751          3 240              2 600              4 824                    1 140                   173 302          79 424            
Sum 315 753            62 805           524 418          59 276            23 778            77 489                  61                       41 913            368 085               1 473 578       1 182 364       

Utgifter anlegg/maskiner

Investert i utstyr/maskiner -                  281 574          
Drift anlegg/maskin 181 804            175 957         424 507          994                 234 171          -                        1 017 433       1 152 622       
Forsikringer 44 844              34 261           7 681              4 340              59 553            150 679          163 442          
Nyanlegg 109 045         87 091            369 678          130 512          696 326          613 798          
Sum 226 648            319 263         519 279          375 012          424 236          -                        -                      -                  -                       1 864 438       2 211 436       

Kontingenter/utgifter inntektsbringende tiltak
Varekjøp til kiosksalg mv 42 540           71 641            8 439                    122 620          172 686          
Utg. inntektsbr. tiltak 23 904              38 020           179 508          40 000            281 432          197 658          
Stipend/tilskudd/kont 90 000              -                 106 950          4 763              19 000            220 713          432 335          
Formeget inntektsført treningsavgift forrige år -                  
Avskrivninger -                  
Sum 113 904            80 560           358 099          44 763            19 000            8 439                    -                      -                  -                       624 765          802 679          

Sum driftskostnader 656 305            853 105         2 080 491       780 443          545 206          132 969                42 307                41 913            519 195               5 651 934       5 363 756       

Driftsresultat 287 226            117 326         -190 109         -250 455         -63 733           50 598                  8 267                  -14 592           106 849               51 377            368 156          

Finansresultat
Finansinntekter 22 582              25 199           2 268              27 588            14 348            408                       6                         333                 228                      92 960            76 305            
Finansutgifter -1 697               -152               -44 085           -288                -120                      -                       -46 342           -44 903           
Sum 20 885              25 047           -41 817           27 588            14 060            288                       6                         333                 228                      46 618            31 402            

Overskudd/Underskudd (-) 308 111            142 373         -231 926         -222 866         -49 673           50 886                  8 273                  -14 259           107 077               97 996            399 558          

NITTEDAL IDRETTSLAG 2013



Nittedal Idrettslag - Balanse
31.12.2013 31.12.2012

Hovedlaget Ski Fotball Friidrett Tennis Rekruttering Hjertetrim Innebandy Nil klubben Total Total

EIENDELER:
ANLEGGSMIDLER:
Anlegg  1                    1                    278 000        766 336        1 044 338     654 002        

Sum anleggsmidler: 1                    1                    278 000        766 336        -                -                   -                   -                    -                       1 044 338     654 002        

OMLØPSMIDLER:
Kassebeholdning 2 212             2 212             20 811          
Bank 1 634 011     1 104 826     1 009 992     693 471        645 038        417 102           19 467             33 906              255 942               5 813 755     6 126 952     
Fordringer - medlemmer -                70 400          
Fordringer  6 600             404 357        35                  8 324                419 316        169 268        
Beholdning kunst 8 100             8 100             8 100             
Andre Depositum 10 200          10 200          10 200          

-                
Sum omløpsmidler 1 658 911     1 509 183     1 009 992     693 471        647 285        417 102           19 467             42 230              255 942               6 253 583     6 405 731     

SUM EIENDELER: 1 658 912     1 509 184     1 287 992     1 459 807     647 285        417 102           19 467             42 230              255 942               7 297 921     7 059 733     

EGENKAPITAL OG GJELD

EGENKAPITAL:
Kapitalkonto 1 081 987     1 309 506     779 711        668 673        696 958        365 347           33 726             130 100               5 066 008     4 666 450     
Overskudd/underskudd 308 111        142 374        -231 926       -222 866       -49 673         50 886             -14 259            8 273                107 076               97 996          399 558        

SUM EGENKAPITAL 1 390 098     1 451 880     547 785        445 807        647 285        416 233           19 467             8 273                237 176               5 164 004     5 066 008     

GJELD:
Div kortsiktig gjeld 241 252        46 250          14 000          -                895                   302 397        136 820        
Lev.gjeld 11 054          67 407          -                869                   33 062              18 766                 131 158        180 470        
Lån klubbhus/anlegg 654 000        654 000        654 000        
Annen kortsiktig gjeld 27 562          18 800          1 000 000     -                1 046 362     1 022 435     

 
Sum gjeld 268 814        57 304          740 207        1 014 000     -                869                   -                   33 957              18 766                 2 133 917     1 993 725     

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 1 658 912     1 509 184     1 287 992     1 459 807     647 285        417 102           19 467             42 230              255 942               7 297 921     7 059 733     

Nittedal 3. april 2014

Jon Grimsbo Ann Kristin Hovdhaugen Truls Klokkerud Terje Ravnsborg Bernt Olav Røttingsnes
Styreleder Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem



Note 1 Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk i Norge. 

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er 
klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er klassifisert som
omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er tilsvarende kriterier lagt til grunn.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til gjenvinnbart beløp dersom dette er
lavere enn bokført verdi, og verdifallet forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset 
økonomisk levetid avskrives planmessig.

Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer er oppført til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet 
tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringer.

Bankinnskudd, kontanter og lignende
Bankinnskudd, kontanter ol. inkluderer kontanter, bankinnskudd og andre betalingsmidler med 
forfallsdato som er kortere enn tre måneder fra anskaffelse.

Inntekter
Inntekt regnskapsføres når den er opptjent, altså når både risiko og kontroll i hovedsak er overført til 
kunden. Dette vil normalt være tilfellet når varen er levert til kunden. Inntektene regnskapsføres 
med verdien av vederlaget på transaksjonstidspunktet.

Kostnader
Kostnader regnskapsføres som hovedregel i samme periode som tilhørende inntekt. I de tilfeller det 
ikke er en klar sammenheng mellom utgifter og inntekter fastsettes fordelingen etter 
skjønnsmessige kriterier. Øvrige unntak fra sammenstillingsprinsippet er angitt der det er aktuelt.

Note 2 Lønnskostnad, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte mm

Lønnskostnad 2013 2012
Lønn 229 184            146 340          
Styrehonorar 62 200              46 900            
Honorarer 690 120            515 144          
Folketrygdavgift -                    -                  
Andre ytelser -                    -                  
Sum 981 504            708 384          

Antall ansatte årsverk 0,5                    0,5                  

Det er ikke utbetalt godtgjørelse til revisor i 2013.

Nittedal Idrettslag
 Noter til regnskapet 2013 



Note 3 Egenkapital

Innskutt egenkapital
Egenkapital 31.12.12 5 066 006       
Årets resultat 97 996            

-                  
Egenkapital 31.12.13 -                             -                -                -                    5 164 004       

Note 4 Bankinnskudd

Idrettslaget har ingen bundne bankinnskudd per 31.12.2013.

Note 5 Anleggsmidler

Klubbhus Fotballbane  Friidrettsbane Sum
Balanseført verdi 01.01.13 2                   654 000        -                    654 002          
Tilgang 766 336            766 336          
Tilskudd -376 000       -376 000         
Balanseført verdi 31.12.13 278 000        766 336            1 044 338       

Note 6 Pantstillelser og garantier m.v.

Gjeld som er sikret ved pant o.l. 2013 2012

Gjeld til kredittinstitusjoner 654 000 654 000
Sum 654 000 654 000

Det er stilt pant i Idrettslagets anlegg for lån. 



 

 

 

 

ÅRSMØTESAK 6 – Rapport fra kontrollkomiteen 

 

Saksgrunnlag:  

Rapport fra kontrollkomiteen følger vedlagt. 

  

Forslag til vedtak:  

Rapport fra kontrollkomiteens tas til etterretning. 

 







 

 

 

 

 

ÅRSMØTESAK 7.1 – Fastsettelse av medlemskontingent 2013 

 

Saksgrunnlag:  

Styret foreslår at medlemskontingenten i  2015 økes fra kr. 250,- til kr. 275,- for medlemmer 
fra og med 7 år og fra kr. 125,- til 135,- for medlemmer fra 0 år til og med 6 år.  

Forslag til vedtak:  

Styrets forslag godkjennes. 

 



 

 

 

 

ÅRSMØTESAK 7.2 – Budsjett 2014 

 

Saksgrunnlag:  

Styret fremmer forslag om et budsjett med et årsresultat på kr. 147.000,-  

Budsjettert resultat for 2014 er lavere enn oppnådd resultat for 2013. Dette skyldes blant 
annet forventet høyere administrasjonskostnader.  

Styrets forslag til budsjett for 2014 følger vedlagt. 

Forslag til vedtak:  

Styrets forslag til budsjett godkjennes. 

 



Budsjett 2014 Resultat 2013
 Endring fra 
resultat 2013 

Inntekter
Kunstutstilling inntekter 200 000             243 541                 -43 541                       
Medlemskont/treningsavgift 378 000             311 763                 66 237                        
Off. tilskudd

Brutto offentlige tilskudd 375 000               
Tilskudd fordelt gruppene -375 000             
Netto offentlige tilskudd -                    12 912                   -12 912                       

Stevneinntekter/halleie
Leieinntekter 270 000             277 789                 -7 789                         

Brutto sponsorinntekter 280 000               
Sponsorinntekter fordelt til gruppene -252 000             
Netto sponsorinntekter 28 000               23 333                   4 667                          

Grasrotandel
Brutto grasrotandel 150 000               
Grasrotandel fordelt til gruppene -66 000          
Netto grasrotinntekter 84 000               74 193                   9 807                          

Momskompensasjon
Brutto momskompensasjon 155 000               
Momskompensasjon fordelt gruppene -90 000          

Netto momskompensasjon 65 000               -                        65 000                        
Andre inntekter -                        -                              
Sum inntekter 1 025 000          943 531                 81 469                        

Stevne og aktivitetsutgifter
Deltakelse i stevner/halleie -                        -                              
Utdanning/kurs -                    -                        -                              
Andre utgifter -                              
Sum -                    -                        -                              

Administrasjons- møteutgifter
Lønnsutgifter 225 000             145 204                 79 796                        
Honorar -                    24 375                   -24 375                       
Tlf - porto - gebyr- gaver - adm.-edb 97 500               60 844                   36 656                        
Annonser/program/kontingenter 5 000                 5 000                          
Sum 327 500             230 423                 97 077                        

Utgifter anlegg/maskiner
Investert i utstyr/maskiner
Drift anlegg/maskin/klubbhus 185 000             181 804                 3 196                          
Planlegging nytt klubbhus 50 000               50 000                        
Forsikringer 50 000               44 844                   5 156                          
Sum 285 000             226 648                 58 352                        

Kontingenter/utgifter inntektsbringende tiltak
Stipend/tilskudd/kont 70 000               90 000                   -20 000                       
2016 i 2016 25 000               25 000                        
NIL 100 år 50 000               50 000                        
Innkrevingsavgifter 30 000               23 904                   6 096                          
NIL-festen/nettsider 110 000             85 330                   24 670                        
Sum 285 000             199 234                 85 766                        

Sum driftskostnader 897 500             656 305                 241 195                      

Driftsresultat 127 500             287 226                 -159 726                     

Finansresultat
Finansinntekter 20 000               22 582                   -2 582                         
Finansutgifter -1 697                   1 697                          
Sum 20 000               20 885                   -885                            

Overskudd/Underskudd (-) 147 500             308 111                 -160 611                     

NITTEDAL IDRETTSLAG HOVEDLAGET BUDSJETT 2014



 

ÅRSMØTESAK 7.3 – Revisor   

 

Saksgrunnlag:  

NIL har nå inntekter høyere enn 5 millioner, og det er krav om at det engasjeres en revisor.  

Forslag til vedtak:  

NIL engasjerer Sandberg Revisjon AS som idrettslagets revisor.  

 







 

ÅRSMØTESAK 7.4 – Idrettslagets organisasjonsplan 

 

Saksgrunnlag:  

Idrettslagets lover krever behandling av idrettslagets organisasjonsplan på årsmøtet. Det 
foreslås ingen endringer i nåværende organisasjonsplan. Planen følger vedlagt.  

Forslag til vedtak:  

Idrettslagets organisasjonsplan vedtas.  

 



Vedlegg sak 7.4 

Organisasjonsplan for  
Nittedal Idrettslag 
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ÅRSMØTESAK 7.5 – Langtidsplan anlegg 2014 - 2019 

 

Saksgrunnlag:  

Forslag til ny langtidsplan for anlegg følger vedlagt.  

 

Forslag til vedtak:  

Styrets forslag godkjennes. 
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ÅRSMØTESAK 7.5: LANGTIDSPLAN ANLEGG FOR NIL, 2014 - 2019  

Hovedlaget i NIL foretar en årlig gjennomgang og justering av langtidsplanen for anlegg og legger 
denne frem for årsmøtet til behandling. Planen ble sist behandlet på årsmøtet i april 2013.   
 
SENTRALIDRETTSANLEGGET  
 
Opprusting av friidrettbanen   
Ny friidrettsbane ble klar til bruk i juni 2013, og 14. september 2013 ble anlegget offisielt åpnet med 
åpningsseremoni og åpningsstevne. Det gjenstår noen få aktiviteter fra Polytan GMBH sin side før 
anlegget kan få utstedt nødvendige attester og være godkjent arena for gjennomføring av nasjonale 
mesterskap. 
 
Området på utsiden av friidrettsanlegget var planlagt opparbeidet som del av prosjektet. Dette ble 
utsatt til 2014. Senhøstes 2013 fikk friidrettsgruppa støtte fra Gjensidigestiftelsen til etablering av en 
aktivitetsløype i tilknytning til anlegget, og opparbeiding av området på utsiden vil derfor gjøres 
samtidig med at aktivitetsløypen etableres. Dette skjer vår/sommer 2014. 
 
I tilknytning til selve banen er det satt opp et arrangementsbygg, og et lite teknisk bygg ved mållinje 
200m kommer på plass i løpet av 2014. Byggene er en del av prosjektet for det nye friidrettsanlegget, 
men ikke inkludert i Nittedal kommune (NK) sitt ansvar. Arrangementsbygget inneholder lager til alt 
friidrettsutstyret, samt sekretariat, tidtager og speakerfunksjon. Bygget har i tillegg godt utsyn mot 
fotballbanen slik at det kan benyttes ved arrangementer i regi av fotballgruppa på kunstgresset. 
 
Det nye anlegget krever at vedlikehold gjøres systematisk. For å sikre at toppdekket varer lengst mulig 
kreves årlig rensing. I tillegg kommer oppgradering ca hvert tiende år. NIL mottar per i dag driftsmidler 
som skal fordeles på både Friidretts- og Fotballanlegget. Dette beløpet er ikke justert i forhold til hva det 
nye anlegget krever av drift og anses som utilstrekkelig. NIL vil fremme forslag til NK og idrettsrådet om 
utvidelse av tilskuddet slik at det sikres direkte driftsmidler til friidrettsanlegget. 
 
Gangvei gjennom området  
Arbeidet ble ferdigstilt i 2013. Gangveien gir betydelig bedret tilgjengelighet for funksjonshemmede til 
anlegget, samt en mer effektiv logistikk for forflytning av mennesker og utstyr gjennom anlegget og 
innen anlegget.  
 
Kunstgress på grusbanen nærmest klubbhuset.  
Fotballgruppa skal legge kunstgress på banen som ligger nærmest klubbhuset. Deler av arealet brukes 
også som skøytebane vinterstid, og mulighetene for dette vil nå bli ytterligere forbedret. Fotballgruppa 
fikk kjøpt brukt kunstgress billig sommeren 2010, og etter at Romerike Vannverk nå er ferdig med 
anleggsaktivitet på området, så kan prosjektet fortsette. Estimert ferdigstillelse er nå høsten 2014 til 
kostnad ca 700.000,-. Prosjektet kvalifiserer for spillemidler og for støtte som prioritert anlegg fra NK.   
  
Tribune            
Tribune ble i 2012 etablert mellom kunstgressanlegget og friidrettsanlegget, og vil kunne brukes fra 
begge sider. Det planlegges å bygge lager under tribunen i 2014 til kostnad ca 175.000,-. Prosjektet 
kvalifiserer for spillemidler og for støtte som prioritert anlegg fra NK.   
  
Sandvolleyballbane   
Barn og unges kommunestyre (BUK) har tatt opp sandvolleyballbane som et prosjekt på 
sentralidrettsanlegget som de ønsker å støtte. Det har ikke vært fremdrift i prosjektet siden 2012 fra NK 
sin side, men NIL er fortsatt villig til å gå aktivt inn i prosjektet gitt at blant annet nødvendig finansiering 
kommer på plass fra NK.    
  
Klubbhus  
Prosessen med å utrede muligheter for å bygge nytt klubbhus på sentralidrettsanlegget fortsetter i 
2014. Prosjektet er motivert av at eksisterende klubbhus ligger for langt unna sentrale aktivitetsflater på 
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sentralidrettsanlegget til å kunne funksjonere på en fullgod måte i forhold til:  
 

 Daglig samlingspunkt og miljøskapende element  
 Støttende for daglig aktivitetstilbud i regi av NIL på sentralidrettsanlegget  
 Garderobe og toaletter  
 Lager  
 Administrative funksjoner  

 
Hovedlaget i NIL mener at et nytt klubbhus på sentralidrettsanlegget vil ha svært positiv betydning for 
klubbens aktiviteter, samt løse garderobebehov på området som har vært diskutert i flere år. Gjennom 
2013 er det gjennomført møter og befaringer med NK for å avklare spørsmål knyttet til beliggenhet på 
anlegget, samt videre fremtidig bruk av eksisterende klubbhus og eventuell overdragelse av dette til 
NK. Dialogen rundt dette fortsetter i 2014. NIL har gitt et omfattende høringssvar til sentrumsplanen 
hvor vi også skisserer hvordan eksisterende klubbhus kan gis annet innhold i fremtiden.  
 
Utleie eller salg av eksisterende klubbhus vil være vesentlig for gjennomføring av prosjektet 
 
SKIANLEGGET PÅ SØRLI  
Utbygging av Sørli skole  
NIL har en leieavtale med NK som sikrer rett til lysløypetrase, lysanlegg og bruk av Sørlisletta til 
allmenn skiaktivitet og skirenn. Leieavtalen løper i 40 år fra 2005 og regulerer bruken av g/bnr 14/59. 
NK’s utbygging av Sørli skole vil ikke føre til utbygging av Sørlisletta, men det er ønskelig fra skolen og 
NK å legge til rette for utvikling av et større og oppgradert uteareal, som vil kunne påvirke skigruppas 
virksomhet på Sørlisletta. NIL vil fortsatt følge aktivt opp overfor NK ifht bruk av uteareal for nye Sørli 
skole som sikrer Skigruppas bruk av Sørlisletta og omkringliggende områder. Det foreligger en skisse 
til oppgradering av Sørlisletta fra landskapsarkitekt. Skissen er utarbeidet etter samarbeid mellom NK, 
Sørli skole og idretten (NIL og CK Nittedal). Det er ikke satt av penger til denne oppgraderingen i 
kommunens utbyggingsprosjekt.     
  
Område for skileik  
Skigruppa arbeider videre med utvikling av skileikområdet under kraftlinja, vest for Skistua/Sørlisletta i 
tilknytning til Hesteskoløypa. Området har en naturlig terrengformasjon som muliggjør utvikling av et 
skileikområde med rike muligheter. Videre arbeid innebærer finrydding og noe maskinelle 
terrengutbedringer, forflytning av lokale masser. Arbeidet har til nå vært utført med egen innsats og et 
tilskudd fra Gjensidigestiftelsen. 
   
Etablering av ny forbindelse i lysløypa for barn (1km) 
Regionkontoret for landbruk avslo, grunnet miljøvernhensyn, skigruppas søknad våren 2013 om 
etablering av nytt løypestrekk for barn. Løypestrekket som ønskes opparbeidet er på ca. 200m 
gjennom skogsterreng av lav bonitet. Det vil bli utarbeidet en ny søknad om å etablere løypeforbindelse 
som ivaretar innsigelsene fra regionkontoret. Løypeforbindelsen går fra området før toppen av lysløypa 
(nye brattbakken), gjennom skogen (grunneier NCC og Strøm Prestvik) og inn under kraftlinja hvor den 
møter den eksisterende Hesteskoløypa. En slik sløyfe vil gi de yngste alderstrinnene en bedre og mer 
utfordrende løype, og gi større fleksibilitet ved gjennomføring av konkurranser. Grunneiere har stilt seg 
positive til tiltaket. Foreløpig kostnadsoverslag til hogst, graving, planering, drenering og lys er 150.000 
kr. Prosjektet kvalifiserer for spillemidler og for støtte som prioritert anlegg fra NK.   
   
Oppgradering av skistadion på Sørli  
Skistadion på Sørlisletta har siste sesong blitt oppgradert med nytt permanent lydanlegg og 
lagerbrakke er ferdigstilt.  
 
Det planlegges i kommende periode å sette opp et enkelt bygg til lukket lagring av dieseltank i 
umiddelbar tilknytning til lagerbrakke. Videre planlegges startområdet (bassengtomta) og området 
under kraftlinja, som i dag benyttes til skibytte, finryddet og bearbeidet for å skape fleksibilitet og unngå 
trengsel over det doble bropunktet ved større arrangementer. 
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NYTT SKI OG SKISKYTTERANLEGG PÅ SAGERUD 
For å arrangere store skirenn med fellesstart og stafetter i skiløypene med tilknytning til Sørli kreves en 
større skistadion enn den vi har nå. Kultur- og Kirkedepartementet (KKD), Norges Skiforbund (NSF) og 
Norges Skiskytterforbund (NSSF) har sammen utarbeidet ”Veileder for Skianlegg”. Her beskrives 
kravene til et ”ordinært anlegg”, en standard som kreves for å arrangere mesterskap (KM, NM). 
Skigruppa ønsker å legge denne standarden til grunn for et nytt ski- og skiskytteranlegg. 
 
Nittedal skiskytterlag (NSSL) besluttet på sitt årsmøte våren 2013, etter en grundig utredning av 
Sagerud og Varingskollen, å søke et samarbeid med NIL v/Skigruppa om utvikling av et nytt ski- og 
skytteranlegg med utgangspunkt Sagerud. NIL v/Skigruppa og hovedlaget har stilt seg positive til et 
slikt samarbeid. 
 
En felles arbeidsgruppe bestående av 3 representanter fra hvert av lagene ble etablert høsten 2013. 
Denne gruppens mandat er å utarbeide forslag til en samarbeidsmodell og prosjektplan for 
godkjenning i hovedlagene. En grovskisse av stadionanlegget med løypenett er utarbeidet, og utkast til 
samarbeidsavtale er under utarbeidelse. 
 
NCC er eneste grunneier i det aktuelle området, som i sin helhet ligger utenfor markagrensa, og de har 
stil seg positive til tiltaket. NIL og NSSL har i juni 2013 i fellesskap sendt et omfattende innspill til 
arealdel av kommunedelplan, hvor det aktuelle LNF området ønskes tilrettelagt for idretts- og 
friluftsformål. Her har vi har også skissert forslag til ny adkomstvei inn i området. NK har i møter stilt seg 
positive til disse tiltakene, men avventer rullering av kommunedelplanen som forventes vedtatt 
årsskiftet 2014/2015. 
 
Arbeidsgruppen vil i 2014 jobbe videre ut fra følgende omforente prinsipper: 
 

 En direkte samarbeidsavtale mellom to likeverdige parter (lagene) 
 Det skal utvikles et ordinært ski- og skiskytteranlegg for trening og konkurranse 
 Et anlegg tilrettelagt for flerbruk og funksjonshemmede 
 Trinnvis utvikling, hvor rulleskiløype er et sannsynlig første byggetrinn 
 Ny adkomstvei, utfartsparkering og infrastruktur inn i området er en forutsetning 
 En helhetlig utvikling av området som legger til rette for både friluftsliv og idrett – dette blir 

“midtbygdas” viktigste innfallsport til Nordmarka 
 
Den videre prosessen er avhengig av: 
   

 Etablering av samarbeidsavtale mellom NSSL og NIL v/Skigruppa 
 Nittedal kommune; planmessige tilpasninger og økonomisk støtte  
 Grunneiernes velvilje 
 Etablering av ny adkomstvei og infrastruktur inn i området.  
 Økonomiske tilskudd; spillemidler, kommunalt tilskudd, sponsorer.  

 
Hovedlaget ser positivt på at skigruppa er i gang med dette arbeidet, og støtter dette. 
 
TURVEI MO – SØRLISLETTA         
På bakgrunn av sentrumsplanens målsetting om gode turforbindelser mellom senteret på Mo og 
marka, startet NIL i 2012, etter kontakt med kommunen og NCC, arbeidet med å få til en plan for en 
sammenhengende helårs turvei fra Rådhuskrysset til Sørlisletta. Vi ønsker en turvei som kan brukes av 
fotgjengere sommer og vinter, men den må også være en attraktiv trase for skiløpere. Erfaringene fra 
de nye turveiene gjennom Kruttverket viser at traseer som er preparert med preppemaskin også er 
attraktive for fotgjengere.  
 
På partiet fra Mostua til Waage dam er det spesielle interesser knyttet til å bevare viktige minner fra 
Kruttverket. Det ble derfor etablert samarbeid med FRINI (Samarbeidsorgan for friluftsorganisasjonene 
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i Nittedal) og Historielaget om planene her. Disse organisasjonene har nå overtatt hovedansvaret for 
den videre fremdrift på denne strekningen, mens vi er gått inn i rollen som støttespillere.  
 
Det er uklart om raset som gikk i skråningen ned mot Ørfiskebekken litt ovenfor Mostua i mars 2014 vil 
skape problemer for prosjektet. Turveitraseen er nå stengt inntil videre undersøkelser er foretatt 
 
TENNISANLEGGET   
Reservoaret for overflatevann på Maxboområdet er feilkonstruert. I stedet for å håndtere 
overflatevannet på egen eiendom er avløpet fra reservoaret blitt lagt i rør ned mot tennisanlegget. 
Tennisgruppa har i brev til utbygger med kopi til Kommunen gitt uttrykk for sine betenkeligheter for lokal 
flom som følge av dette vannet. Tennisgruppa overvåker dette. 
 
Et ikke godkjent snødeponi anlagt på NILs eiendom er tatt opp med eier av Bjertnestangen AS. Noe 
svar/konklusjon foreligger ikke.  
 
Det er bestilt 12 tonn rødgrus som skal benyttes ved istandsetting av utebanene til våren. Dette 
arbeidet utføres på dugnad av medlemmene hvert år. I år vil vi utføre en grundig rehabilitering av 
dekket på en bane.  
 
Tennishallen er 30 år gammel i år. Tennisgruppa vil gå grundig gjennom hallen og vurdere behov for 
utbedringer og utskiftinger. Foreløpig er følgende større oppgaver identifisert: 
 

 Det har vært lekkasjer av regnvann inn i hallen som har skadet innvendige vegger. Vi vil i 
2014 søke å finne disse lekkasjepunktene og tette disse. Deretter vil vi utbedre skadene 
etter lekkasjene. Det er satt av penger til dette i årets budsjett. 

 Videre har treneren klaget på det akustiske miljøet i hallen når de trener et større antall 
ungdommer. Vi vil utarbeide et prosjekt med demping av etterklangen i hallen for å forbedre 
dette. Det er satt av penger i budsjetter for gjennomføring av slike tiltak. 

 
ØKING AV HALLKAPASITETEN  
Hallkapasiteten i Nittedal er for liten og det er stort behov for å øke denne. NIL opprettholder anbefaling 
om at Bjertneshallen må utvides til fullverdig hall. Dette må også sees i sammenheng med at hallen 
begynner å bli gammel og trenger en rehabilitering, både utvendig og innvendig. Det har tidligere vært 
en klar målsetting å få etablert en ny storhall for bygda i det området sentrumsplanen omfatter. Denne 
hallen var tidligere med i utkastet til sentrumsskisse. En utbygging av Bjertneshallen er ikke en 
erstatning for en slik hall.  
 
Utbyggingen av hallkapasiteten må imidlertid skje ut fra en samlet plan for hele kommunen. Etter NILs 
vurdering er det fortsatt slik at det snarest bør etableres en arbeidsgruppe med representanter for 
kommunen, NIR og fleridrettslagene i bygda, med mandat for å utarbeide plan for fremtidig 
hallutbygging.  

Hallkapasiteten må benyttes til å sikre et bredt tilbud. Etter NILs oppfatning er det behov for å diskutere 
tildelingskriteriene for halltid og fordelingen av halltid mellom idretter. Dette bør adresseres i 
overnevnte gruppe, alternativt som en separat sak i NIR, med invitasjon til idrettslagene på 
synspunkter og innspill.   
 
NÆRMILJØANLEGG  
Ballslette ved Rotnes skole og Sørli skole 
Tidligere langtidsplaner for anlegg for NIL har omtalt ballsletter på både Sørli og Rotnes skole. NIL 
betrakter p.t. ikke dette som prioriterte anlegg. Ytterligere vekst i fotballgruppas aktiviteter og trangere 
kapasitet på kunstgressflatene på sentralidrettsanlegget kan imidlertid endre dette i fremtiden. Slike 
prosjekter må nødvendigvis også avstemmes med skolenes og andre gruppers planer, jf beskrivelse 
over om utbyggingsplaner på Sørli og betraktningene rundt dette.   
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FREMTIDIG UTVIKLINGSOMRÅDER  
NIL har fulgt opp vedtak fra årsmøtet 2011 (sak 6.1) og har arbeidet kontinuerlig med å sikre området 
fra Sagerud og opp til Sørli som fremtidig utviklingsareal for idrettsformål. Jf punkt over vedrørende nytt 
ski- og skiskytteranlegg på Sagerud 
   
 
Hovedlaget 
Nittedal Idrettslag  
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