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Årsberetning for NIL Allidrett 2021/2022 
 

Styrets virksomhet 
Styret har bestått av:  
Marte Bulie (leder)  
Elisabeth Schönaigner (sportslig leder) 
Hilde Støvne (økonomiansvarlig) 
Siri Holm Solberg (sekretær) 
Ellen M. Brevik (styremedlem)  
Evy Stavik (styremedlem, NIL-klubben) 
Vibeke Hagelsteen (styremedlem, NIL-klubben) 
 
Styret har avholdt 4 digitale styremøter (31.5.21, 23.8.21, 6.12.21, 28.2.22) i perioden, to 
foreldremøter og to trenermøter for nye trenere. I tillegg har styret deltatt på to møter 
vedrørende registrering i Spoortz. Styreleder har representert gruppa på NIL Hovedlag sine 
månedlige styremøter. Styret har ellers hatt løpende kontakt knyttet til smittevernføringer i 
stadig endring. 
 
NIL-klubben: 
NIL-klubben styres i det daglige av daglig leder Bente Skari, med team av faste ansatte og 
ungdommer. Styremedlemmene i Allidretten har bidratt i administrasjonen rundt NIL-klubben, 
i forbindelse med planlegging av sesongen 2021-2022, fakturering, betaling av regninger og 
annen økonomioppfølging. Se eget avsnitt om NIL-klubben under for flere detaljer. 
 

Oppsummering av sesongen 2021/2022 
Fra høsten 2021 har over 300 barn deltatt på allidrettens tradisjonelle aktiviteter for barn i 
alderen 4-8 år. Videre har 139 barn deltatt på NIL-klubb1 (for 3.-4. klasse) og 56 barn har 
deltatt på NIL-klubb2 (for 5.-6. klasse). Sportmix har denne sesongen hatt 10-15 ungdommer 
(født i 2008) med på aktivitet. Totalt har NIL Allidrett gitt et tilbud til ca. 500 barn sesongen 
2021/2022. Dette innebærer at NIL Allidrett fortsatt er blant landets største allidrettsgrupper.  
 
Sesongen 2021/2022 har vært mindre preget av pandemien en foregående sesong. Til tross 
for strenge smittevernføringer høsten 2021 og på nyåret 2022 har vi klart å gjennomføre all 
planlagt aktivitet. Dette skyldes strategiske valg vi gjorde da vi lagde grupper og satte opp 
treningsplanene, samt at vi har fått gode rutiner på gjennomføring.  
 
Treningsplaner: 
Målet til allidretten har vært å holde aktivitetene i gang på en slik måte at det oppleves mest 
mulig normalt for barna, men samtidig trygt for foreldre og trenere involvert. Vi valgte i den 
grad det var mulig å dele inn gruppene mest mulig basert på barnas allerede eksisterende 
kohorter fra skoler og barnehager. Dette var blant annet fordi vi ønsket å kunne opprettholde 
aktivitet selv om vi evt. gikk over på rødt nivå og for å bidra til å redusere antall nærkontakter 
både for barn og voksne (foreldre/trenere).  
 
NIL Allidrett har i de siste årene opplevd stor pågang og har svært mange grupper. Denne 
sesongen har vi hatt hele 16 grupper fordelt på 5 årskull. Vi opplever nå at vi har for få timer i 
gymsal og tid i «kjernetiden» (kl. 17-18 for de små barna) i bassengene. På grunn av utsatt 
åpning av Hakadalsbadet har vi ikke fått tatt i bruk tildelt bassengtid der, men skal starte med 
dette i uke 10. Basert på tildelte tidspunkt, kombinert med uteaktivitet og avtaler om å 
«besøke» de andre idrettsgruppene, fikk vi likevel satt opp treningsplaner med et godt og 
variert aktivitetstilbud til alle barnekullene. Vekslende treningstider har til en viss grad 
medført at våre treningstider sammenfaller med treningstider til andre grupper i Nittedal IL og 
det er synd når dette medfører at barn må velge bort en idrett/aktivitet. 
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Rekruttering/markedsføring: 
NIL Allidrett har gjennom flere år blitt et godt kjent og ettertraktet tilbud i lokalmiljøet, særlig 
for 4- og 5-åringene. Samtidig kan det se ut som om stadig flere barn fortsetter med allidrett 
når de starter på skolen og til de er ferdig i 2. klasse. Før oppstart av sesongen 2021/2022 
ble det lagt ut informasjon om tilbudene på nettsidene til NIL Allidrett, utlevering av 
informasjonsplakater i barnehagene i Rotnes-området og på Sørli og Rotnes skole. Det er 
også lagt ut informasjon på Facebook.  
 
Web-sidene til NIL Allidrett er mest aktive i forbindelse med oppstarten av en ny sesong 
(aug/sep). Så snart sesongen er i gang blir det meste av informasjon gitt på allidretts lukkede 
facebookgrupper. Det er egne lukkede grupper for hver barnegruppe (årskull) og for hver 
trenergruppe. I tillegg er det en egen lukket gruppe som er laget for alle trenere og 
styremedlemmer. Sesongen 2021/2022 hadde NIL Allidrett påmelding via 
medlemsregistreringssystemet til Spoortz. Det har vært noen utfordringer å håndtere 
medlemslistene og trenerlistene i Spoortz.   
 
Allidretten har et godt samarbeid mellom styret og trenere, og en egen Facebook-gruppe for 
å nå fram til hverandre på en enkel måte. Vi har oppmenn i trenergruppene som fungerer 
som gode bindeledd mellom styret og trenerne. Oppmennene har sørget for å få informasjon 
videre ut til trenere og foreldre, hovedsakelig ved bruk av de lukkede Facebook-gruppene.  
NIL Allidrett ønsker å gi et tilbud til alle som søker om plass. I sesongen 2021/2022 har vi 
tilnærmet samme antall barn som forrige sesong.  
 
Samarbeid: 
Allidretten har over flere år fått et tett og godt samarbeid med de andre gruppene i Nittedal 
IL, samt andre idrettsgrupper i Nittedal kommune. Dette er vi godt fornøyd med ettersom 
dette gir oss muligheten til å gi barna et allsidig treningstilbud med mange varierte aktiviteter. 
Vi håper at barna etter hvert finner en aktivitet innen idretten som de trives med, og at NIL 
Allidrett på den måten rekrutterer til et bredt idrettsmiljø i hele Nittedal. Vi har i sesongen 
2021/2022 samarbeidet med NIL Friidrett, NIL Ski, NIL Tennis, NIL Innebandy, NIL Ishockey 
og skøytesport, Nittedal Orientering, NIT-HAK håndball, Nittedal Taekwondo, Hakadal 
Frisbeegolf og Danseverket.  

Allidrett, 4-åringene (2017) 
Oppmann: Henrik Sønsteby 
Trenere: Anders Molstad Johnsen, Terje Løken, Irmelin Kittelsen Røberg, Ragnhild Belbo, 
Ida Mentzoni, Karianne Sagberg, Morten Haugen, Audun Brunes, Svein André Hals-Jerner, 
Ane Sigrid Nygaard, Simon Engelien Ramskeid 
 
2017-kullet består av 81 barn og 12 trenere (inkludert oppmann). Kullet er delt opp i 4 
grupper som i hovedsak er basert på barnehagetilhørighet som et ledd i smittevern, da dette 
fremdeles var aktuelt høsten 2021 og til dels i oppstart etter nyttår. På tross av utfordringer 
med smittesituasjonen har treninger stort sett gått etter opprinnelig plan hele perioden. Dette 
inkluderer aktiviteter i gymsal, innebandy, svømming i Rotnesbadet og utelek på 
Sørlisletta.  Deltagermassen var i stor grad konstant og god gjennom hele høsten, med noen 
unntak i de verste koronatiltaksperiodene. Fra januar 2022 har det vært skiskole i regi av NIL 
ski, med godt oppmøte blant allidrettsbarna. Ungdommene i NIL ski fortjener stor ros for 
innsatsen de legger ned, barna gleder seg virkelig til skiøktene! Vi forventer at treninger går 
som normalt våren 2022, nå med lavere koronatiltaksbyrde som åpner for noen felles 
samlinger i løpet av perioden. 
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Allidrett, 5-åringene (2016) 
Oppmann: Hilde Støvne 
Trenere: Ida Brænden, Håvard Bruvold, Jørgen Sjaastad, Stig Rasmussen, Marit Holberg, 
Ingvild Dahle Kvamstad, Pernille Wangsmo Melvold, Irene Sophia Brørs, Kristian Akselsen, 
Christian Holm, Trine Owesen-Lein, Hege Kristin Isaksen, Martine Post, Peder Ludvig Sætre  

2016-kullet består av 86 barn og 14 trenere sesongen 21-22. 2016 er delt opp i 5 grupper 
som i hovedsak er basert på barnehageinndeling som et smitteverntiltak. Høsten 2021 
bestod i stor grad av dans, basseng og gymsal til alles store glede etter en 20-21 sesong 
med stort sett kun uteaktiviteter. Skiskolen i januar 2022 ble utsatt to uker på grunn av 
restriksjoner, men da det endelig åpnet har det vært godt oppmøte på treningene. 
 

Allidrett, 6-åringene (1. klasse, 2015) 
Oppmann: Elisabeth Schönaigner  
Trenere: Siri Holm Solberg, Sanna Johansson, Elisabeth Schönaigner, Kim Stefan Velle 
Anderson, Eirik B. Karlsen, Joakim Frivoll, Jarle Mortensen, Øyvind Røed, Lisa Kristine 
Ødemark, Sigbjørn Grimsæth 
 
2015-kullet består denne sesongen av totalt 81 barn og 10 trenere. Av smittevernhensyn ble 
gruppene delt inn etter skoletilhørighet. Med 4 store grupper mot 8 grupper i fjor, har vi hatt 
mulighet til å tilby bedre kvalitet og større variasjon i aktivitetene i år (færre grupper å fordele 
fasiliteter og tilbud fra de andre idrettene på).  

 
Vi har en fin gjeng med engasjerte og rutinerte trenere samt noen nye tilskudd for å sikre at 
Allidretten gjennomføres selv ved sykdom og frafall. Barna koser seg og foreldrene ser 
verdien i at barna får prøve seg på varierte aktiviteter. Oppmøte har vært veldig bra selv om 
mange også begynner med andre aktiviteter i tillegg.  
 
Vi startet høstsesongen med en hel måned på Friidrettsbanen hvor vi må skryte av et veldig 
godt samarbeid med friidrettsgruppa. Resten av høsten frem til jul ble fylt av både kreativ 
utelek på Sørlisletta, svømming, hinderløype i gymsal, utfordrende refleksløype, og håndball 
med meget flinke NIT-HAK jenter som trenere. Ellers fikk mange opp øynene for Taekwondo 
med dyktige og populære Henry. Utrolig verdifullt at trenere fra våre samarbeidende klubber 
stiller opp med glede og stort engasjement! 2022 startet med skileik i samarbeid med NIL ski. 
Det var en krevende øvelse å planlegge grupper, aktiviteter og ha nok friske trenere 
tilgjengelig i januar/februar. Vi må takke for fantastiske, alltid nykjørte spor, og et variert og 
morsomt program. Samarbeidet fungerte helt ypperlig både for Allidrettsbarna, og barn som 
kun deltok på skiskolen. Utover våren vil det fortsette med en variasjon av basseng, 
innebandy, orientering, uteaktivitet og Frisbeegolf.  

Allidrett, 7-åringene (2. klasse, 2014) 
Oppmann: Marte Bulie 
Trenere: Marte Bulie, Iva Dzapo, Bjørn Helland-Kigen og Måns Melander 
 
2014-kullet består av 2 grupper med til sammen 41 barn og 4 trenere. Dette er vi veldig 
fornøyd med da barna har mange idretter å velge mellom i 2. klasse. Gruppene er delt inn 
etter skoletilhørighet grunnet hensynet til smittevern. Vi har brukt Facebook som 
kommunikasjonskanal, med egen gruppe for trenerne og en for alle foreldre, og dette har 
fungert bra. Tilbakemeldingene fra trenerne og foreldrene har vært gode, med bra oppmøte 
og god stemning i gruppene. 
 
Aktivitetene høsten 2021 har i hovedsak vært svømming. I januar og februar har barna vært 
med på NIL Langrenn 2014 sine treninger. Utover våren skal barna teste ut Taekwondo, 
innebandy, frisbeegolf og mer svømming før sesongen avsluttes i klatreparken på Grorud.  
 



5 

   

Sportmix, 12-åringer (7. klasse, 2008) 
Oppmann: Ellen M. Brevik 
Trenere: Ellen M. Brevik, Tage Rolén, Monica Thomassen.  
  
Sportmix-gruppa for 2008-kullet har fortsatt med aktiviteter i 2021/2022. Sesongen startet 
med et planleggingsmøte og et ganske kaldt bad i Høldippelen sammen med ungdommene. 
Deretter har vi hatt tur med SUP-brett på Høldippelen, testet rulleparken og spilt padel-tennis 
med instruktører. Andre aktiviteter har vært basketball, løkkefotball, friseegolf, svømming, 
skøyter, alpint og måneskinnstur/hodelykttur på ski. Vi har vært flittige lånetakere av 
sportsutstyr hos BUA Nittedal, og vi har også fått gode tips fra dem gjennom sesongen. På 
grunn av smittevern, har vi prøvd å holde aktivitetene gående utendørs, så vi har vært 
mindre i basseng og gymsal enn planlagt - og dermed også mistet noen ungdommer på 
veien. Nå satser vi en morsom innspurt med mer bruk av Hakadalsbadet, bryting og en 
hyggelig avslutning med ungdommene til våren. 
 

NIL-klubben, 3. – 6. klasse.  
NIL-klubben har vært videreført og videreutviklet med Bente Skari som daglig leder. Med i 
teamet som faste voksenpersoner er Balaz Kadar, Sondre Midtskogen Amanda Kjelstad og 
Meike Hesselink. Vi har flinke ungdommer på timeskontrakt i tillegg.  
 
Det har fortsatt vært krevende pga Covid-19, men NIL-klubben har klart å holde åpent hele 
perioden, med unntak av et noen få dager da det var smitteutbrudd. NIL-klubb sommercamp 
utgikk også sommeren 2021. Det har vært ekstra smitteverntiltak, kohorter og uteaktiviteter. 
De ansatte har vært svært dyktige i å snu seg rundt og skape engasjerende dager for barna 
tross begrensningene. 
 
Gode ledere er avgjørende for et godt tilbud. Lederne har samarbeidet svært godt på tvers 
av NIL-klubb1 og 2 og fordelt seg som ledere etter behov. 
  
Det er et stabilt høyt deltagernivå for NIL-klubben. Nedenfor er oversikten over antall barn 
som har vært med på NIL-klubben denne sesongen, 173 barn pr. 31.01.2021. Det er noe 
bevegelse i påmeldinger underveis i året, under er detaljoversikten pr. 6. mars 2022 
 

 1 dag 2 dager Totalt 2021-22* Totalt 2020-21 2019-20 

 
NIL-klubb1 

     

Rotnes  
3. klasse 

 
8 (2 FFO) 

 
6 

 
17 

 
19 

 
29 

Rotnes  
4. klasse 

 
12 (1 FFO) 

 
14 

 
27 

 
20 

 
24 

Sørli  
3. klasse 

 
35 (5 FFO) 

 
12 

 
52 

 
36 

 
37 

Sørli  
4. klasse 

 
34 (6 FFO) 

 
4 

 
44 

 
38 

 
32 

                  
Sum 

                    
103 

                     
36 

                    
139 

                    
113 

                  
122 

 
NIL-klubb2 

     

Rotnes  
5. klasse 

 
12 (1 FFO) 

 
5 

 
18 

 
17 

 
18 

Rotnes  
6. klasse 

 
7 

 
0 

 
7 

 
14 

 
7 

Sørli  
5. klasse 

 
21 

 
5 

 
26 

 
20 

 
32 

Sørli       
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6. klasse 5 0 5 8 11 

                   
Sum 

                    
46 

                     
10 

 
56 

                      
59 

                     
68 

                 
Totalt 

 
149 

 
46 

                   195                     
172 

                   
182 

*Tall fra Spoortz 6.mars 2022 
 
Tilbudet legger som tidligere vekt på allsidig fysisk aktivitet. Barna har lekt i naturen, laget 
mat ute, gått turer i skog og mark, hatt friidrett, skøyter, ake- og skileik. Det har vært 
aktiviteter i Rotneshallen de ukene smitteverntiltakene har tillatt det. Fotballfritidsordningen er 
fortsatt populær. Oppsummering av læring pågår nå, samt planlegging neste sesong. Det 
vurderes å kutte FFO1 på grunn av krevende logistikk. Det er også et ønske at alle grupper 
skal være maks 30 barn. De fleste grupper er i underkant av dette nå, men det er to store 
grupper på over 40. Erfaring fra covid-tiden er at det er svært gunstig å dele i årskull og 
mindre grupper. 
 
Tilbakemeldingene fra foreldre og barn er fortsatt svært positive.  
 
NIL-klubben har 10 årsjubileum i 2022! Det må feires i løpet av året.  
 

Øvrige aktiviteter 
Denne sesongen ble det arrangert to livredningskurs for trenerne og representanter fra styret 
i Rotnesbadet. NIL Allidrett har også kunnet tilby familiesvømming i Rotnesbadet for trenere 
og styret to timer hver lørdag i den perioden det var lovlig å gjennomføre det. Dette er en 
populær familieaktivitet.  
 
Ellers har vi flyttet over alt utstyr til en ny bod i kjelleren på NIL huset. Med flere grupper og 
flere barn kreves også mer utstyr, og i den nye boden ville det være noe bedre plass og 
enklere å holde oversikt over utstyret. I slutten av sesongen 21/22 vil boden på nytt gås 
gjennom for å kaste utstyr som ikke lenger holder mål til aktivitet.  

Økonomi 

Allidretten 
Regnskapet til NIL Allidrett viser et driftsresultat før skatt på kr.20.993. 
Økonomien til NIL Allidrett fremstår som god og oversiktlig. 
  
Inntektene er hovedsakelig LAM-midler fra Norges idrettsforbund. Innbetalt treningsavgift 
fordeles internt i idrettslaget. 
  
Kostnadene er mindre enn budsjettert, det skyldes i hovedsak aktiviteter og innkjøp som har 
blitt utsatt på grunn av koronatiltak våren 2021. F.eks ble Skiskolen i 2021 holdt av frivillige 
allidrettstrenere og det ble avholdt færre livredsningsprøver enn budsjettert. Budsjettert 
innkjøp av utstyr har blitt utsatt til 2022. De største kostnadspostene i regnskapet er knyttet til 
danseundervisning av Danseverket og livredsningsprøver høsten 2021. Lønnskostnader på 
15 000kr er betaling av lønn til akitivtetstrenere fra andre grupper i idrettslaget, for eksempel 
håndball og innebandygruppa.  
 

NIL-klubben 
NIL-klubben har eget regnskap. Regnskapet for 2021 viser et overskudd på kr. 112 603, etter 
kr. 2 093 002 i driftsinntekter, kr. 1 980 399 i driftsutgifter. 
 
NIL-klubben er selvfinansiert, men mottok i 2021 70 000 kr i støtte for tapte inntekter i 2020 
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pga covid-19, i tillegg til kr. 145 322 normal MVA-kompensasjon fra Norges Idrettsforbund. 
 
Vi har medio 2021 gått over fra Tripletex til Spoortz som faktureringssystem. Fordelen med 
Spoortz er at kontigentene i utgangspunktet skulle trekkes automatisk så vi skulle redusere 
purringene. Samtidig vil det samle all fakturering på tvers av idrettslaget, så det er mer 
brukervennlig for foreldrene. Vi har derimot opplevd at Spoortz ikke var helt robust, slik at vi 
manuelt måtte legge inn mange barn på nytt da betalingene falt ut. Dette krevde ekstra jobb.  
 
Det ble klarlagt i 2021 at NIL-klubben faller innunder kravet om å rapportere inn Utgifter for 
pass av barn til Skatteetaten. Vi måtte da innhente fødelsnummer for foreldrene, og fikk 
rapportert dette inn innen fristen for de som hadde gitt oss dette. Dette krevde også ekstra 
arbeid i 2021 og starten av 2022, i samarbeid med Økonomiansvarlig Hovedlaget. 
 

Valgkomiteen 
Valgkomiteen har i år bestått av hele styret. Innstilling til nytt styre for 2022-2023 vil bli lagt 
frem på det årlige møtet. 


