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Styrets virksomhet 
 
Styret har i perioden bestått av:  

 

Øystein A. Nygård - Leder  

Kjetil R. Jotvedt – Nestleder, Sportslig Leder, FIKS-ansvarlig 

Kenneth Rein-Heggebakken - anleggsansvarlig / Kvalitetsklubbansvarlig 

Lena Løkken – Økonomiansvarlig 

Lynn Marie Hagen – Styresekretær, dugnadsansvarlig, kioskansvarlig 

Finn Ove Søfting – Markedsansvarlig 

Aslak Tveito - Materialforvalter / Innkjøpsansvarlig 

Irene Sophia Brørs - Fair Play-ansvarlig / Dommeransvarlig 

 

Vararepresentant: Espen Solberg, Kristian Bjerke (Mars-Januar) 

 

Styret har avholdt 10 månedlige møter (med unntak av juli) hver på 2-4 timer. De fleste av 

disse har blitt gjennomført som fysiske møter.  

 

Klubben har vært representert i NFF Akershus Fotballkrets med Øystein Nygård og Nittedal 

IL Hovedlaget sitt styre med Øystein Nygård (8 møter) og/eller Finn-Ove Søfting (12 møter).  

 

Styrets arbeid gjennom året har vært preget av økende aktivitet etter to år med restriksjoner 

som følge av pandemien. Sentralt gjennom store deler av året har vært renoveringen av 

Sentralidrettsanlegget. Dette prosjektet var 3 år på overtid og ble gjennomført fra 1.6 til 

1.12.2022. Dette prosjektet markerer også slutten på 5 år med bygging og prosjekter for NIL 

Fotball, og det forventes ikke ytterligere prosjekter de kommende 5-6 årene.  

 

  



Økonomi 
 
Omsetning og resultat 

Omsetningen i Fotballgruppa var Kr. 3.544.390,- i 2022 (opp fra 2.501.172,- i 2022). Resultatet 

for perioden viser et underskudd på Kr. 430.559,- (ned fra Kr. 10.816,- i 2022, etter overføring av 

NIL Fotball sin andel av overskudd i Hovedlaget).  

 

Nedgangen i driftsresultat er en kombinasjon av mer bruk av penger til utstyr som følge av sterkt 

økt aktivitet, engangskostnader i forbindelse med vedlikehold og kostnader tilknyttet 

renoveringsprosjektet som ble feilført på driftskostnader og dermed belaster driftsregnskapet. 

Estimert 250 000 kr er engangskostnader som kan kategoriseres som å tilhøre 

renoveringsprosjektet.  

 

Det er også brukt mer midler på utstyr til lagene etter 2021-22 med minimale investeringer i nytt 

utstyr.  

 

De store utgiftspostene i klubben er normalt sett lønn (trenere og dommere), vedlikehold av 

banen/anlegg, utstyr/drakter/baller, samt påmelding/forsikring av lag/spillere. Det brukes ikke 

penger til administrative oppgaver i NIL Fotball - alt går per i dag til å fremme aktivitet for barn 

og unge. 

 

Imidlertid vil dette kunne endre seg fremover, ettersom omfanget av innsats som må legges ned i 

en stor gruppe som NIL Fotball er langt over det man kan forvente fra rent frivillig innsats. Dette 

er et område Styret ønsker å se på fremover, med mål om å skape rom for en % stilling som daglig 

leder i NIL Fotball på litt sikt 

 
Rapportering og kontroll 

I 2022 har det vært god kontroll og gode muligheter for innsikt i gruppens økonomi. Tilgang til 

Tripletex gjennom Hovedlaget og har mulighet for egne rapporter. 
 

Inntektsbringende tiltak 

Fundamentet for god aktivitet i et idrettslag er fortsatt dugnadsbasert arbeid, men i stadig større 

grad krever det en sunn og solid økonomi for å kunne tilby gode løsninger og god aktivitet for 

medlemmene. Spesielt gjelder dette når et idrettslag vokser og begynner å nærme seg 

kapasitetsgrensen for tilgjengelige anlegg. 

 

Styret har tidligere (2017) gjennomført en stor og omfattende gjennomgang av alle 

inntektsbringende aktiviteter i Gruppen, og har vurdert en lang rekke forskjellige løsninger. Dette 

medførte blant annet at Styret valgte å kutte ut bilder og salg av bildekalendere (fra 2017) og etter 

en ny gjennomgang i 2022, medførte dette at vi gikk fra skrapelodd/-kalendere, til en salgsdugnad 

i samarbeid med selskapet Bambusa. Dette er en delt inntektsløsning mellom lagene og klubben - 

lagene får 25% av overskuddet på eget salg, mens 75% går til dekning av felles kostnader i 

klubben. Styret kapasitet til å gjennomføre inntektsbringende tiltak av denne størrelsen selv.  

 
Budsjett for 2023. 

Det legges opp til tilsvarende aktivitet i Fotballgruppa i 2023 som i 2022, samt en økning av 

treningsavgifter tilsvarende KPI siden sist justering. Det er laget planer for en omsetning på 3,9 

MNOK i 2023 med et moderat overskudd. Denne inntektsøkningen gjenspeiler økning av omfang 

på Akademiet og noe økte treningsavgifter, spesielt for aldersgruppen 8-10 år med full 



implementering av egen treningsavgift for Fotball for denne aldersgruppen, samt nevnte justering 

av treningsavgiften. Fokus på kostnadskontroll vil opprettholdes, men med tettere rapportering. 

 

Kostnaden til renoveringen er også en vesentlig grunn til at vi må opprettholde streng 

kostnadskontroll for å sikre forsvarlig drift videre fremover. 

 

Sportslig utvalg 

 

2022 har vært det første normale året på to sesonger. Sportslig Utvalg har gjennomført normal 

drift gjennom sesongen. 

 

Sportslig utvalg har vært aktivt gjennom hele sesongen 2022 under ledelse av Kjetil Jotvedt.  

Utvalget forøvrig består av: 

Nils Erlimo - Ansvarlig jentefotball (ungdom) 

Roger Didriksen - Ansvarlig guttefotball (ungdom, fra 1/11-20) 

Nina Knutsen - Koordinator barnefotball gutter 

HP Høien - Koordinator barnefotball jenter 

Sondre Solvang Midtskogen - Spillerutvikler 

Ole Kristian Rønningen - Banebokansvarlig 

 

 

Endelig en sesong med normal aktivitet til glede for alle spillere, trenere, lagledere, foreldre 

osv. 

 

Vi fortsette arbeidet med trenerkompetanse og har gjennomført flere delkurs. Nytt i 2022 er at 

vi har gjennomført vårt første delkurs med egne ressurser som kursholdere. Stor takk til Roger 

Lindborg Didriksen og Sondre Solvang Midtskogen som gjennomførte et meget godt delkurs1 

i september. Vi gleder oss til fortsettelsen. Høsten 2022 tok vi et nytt viktig steg for klubben 

da vi gikk til ansettelse av en trenerveileder som skal ha hovedfokus på aldersgruppen 10-13 

år. Trenerveileder skal kla bidra til å forenkle hverdagen til trener og løfte kompetanse hos 

trener. Dette gleder vi oss til å se resultatene av i 2023.  

 

Totalt i 2022 hadde vi nesten 60 lag påmeldt i seriespill. Disse lagene har levert mye glede, 

stor innsats og gode resultater. Vi har mange sterke kull og dette bekreftes ved at de fleste 

ungdomslag spilte på øverste nivå i seriespillet. Det gode arbeidet fortsetter å gi resultater og 

høsten 2022 kvalifiserte G16 seg for 1. divisjon i 2023. Det er lenge siden vi hadde et lag i 

G16 1. div, en sterk prestasjon. I tillegg må jenter 2007 nevnes etter spill i regional serie. De 

er et kull med få men gode spillere. Etter en litt tøff vårsesong leverte de en sterk høst og viste 

at de absolutt kunne matche seg mot de beste lagene i vår region. Den gode høstsesongen 

hadde ikke vært mulig uten gode bidrag fra 2008 jentene. TAKK 

 

Det største høydepunktet i 2022 var uten tvil et oppgradert annlegg og det var deilig å endelig 

får på plass nytt gress på 11’er og 7’er. Vi gleder oss til de siste arbeidene ferdigstilles i 2023 

slik at vi nå har et topp moderne anlegg å tilby alle våre spillere. 

 

Vi har gjennom 2022 hadde lag på turneringer nesten hver helg og store opplevelser er gitt 

våre spillere, trenere og foreldre. Vi kunne nevnt mange gode opplevelser i Dana Cup, 

Norway Cup, Troll Cup, Hamar talentcup, 6-og 7-års seriene osv. Velger å trekke frem et 

eksempel fra Gutter født 2010: G2010 reiste med en delegasjon på 70 stk spillere, trenere, 



foreldre og søsken og stilte hele tre 9’er lag i Bø Sommarland cup, og beit godt fra seg 
med fem seire, to uavgjort og to tap. 
 

Vårt viktigste sportslige resultat er fortsatt at vi klarer å engasjere ungdom – på alle nivåer – 

til å drive idretten sin i lokalmiljøet så lenge som mulig. Dette innebærer at vi må ha gode, 

sportslige tilbud både for de som ønsker å satse og de som spiller mest for det sosiale og for 

gøy – det skal være plass til alle. 

 

Kvalitetsklubb 
 

I juni 2019 ble Nittedal IL Fotball godkjent som Kvalitetsklubb, nivå 1. I 2021 var det krav til 

re-sertifisering, og dette arbeidet ble ledet av Kenneth Rein-Heggebakken. Etter at Nittedal IL 

Fotball ble godkjent som Kvalitetsklubb hadde det kommet en rekke nye krav, og en del av 

kravene hadde blitt endret. Alt dette ble tatt hånd om i re-sertifiseringsprosessen, og klubben 

ble re-sertifisert 22.06.2022. 

 

Anlegg 
 

Fotballgruppas baner, bygninger og annen infrastruktur på Sentralidrettsanlegget driftes (inkl. 

vinterdrift) og vedlikeholdes av Kenneth Rein-Heggebakken. 

Det har de fire siste årene vært betydelig byggeaktivitet ifm fotballgruppas anlegg på 

Sentralidrettsanlegget. Ny 5’er bane, Ny 9’er bane, ny kiosk og nytt “klubbhus”/garderobe var 

på plass og nå var det totalrehabilitering av 11’er og 7’er banene, inkludert lysanlegg, som 

stod på planen i 2022.  I tillegg skulle 5’er banen utbedres samtidig.  

 

Samme løsning som vi har på 9’er banen var valgt. Et meget miljøvenlig system levert av 

Unisport AS, med Bioflex som innfyll. Lysanlegget skulle byttes ut i sin helhet, og lampene 

erstattes av energieffektive LED armaturer. Mastene byttes også ut da de gamle har vært i 

bruk siden 1980-tallet og det er usikkerhet knyttet til materialtretthet på master og 

fundamenter. Det skulle settes opp gjerder rundt hele anlegget, og ballnett mellom de ulike 

banene. 

 

I tillegg var det behov for utbedring av strømtilførselen til anlegget vårt da det eksisterende 

ikke tilfredsstiller dagens sikkerhetskrav eller energibehovet vårt. Ny strømtilførsel ble derfor 

inkludert som en del av rehabiliteringsprosjektet. 

 

Anleggsarbeidene ble satt i gang 20 mai med fjerning av det gamle kunstgresset. Før dette 

hadde Kenneth Rein-Heggebakken utført mye arbeid på forhånd slik som fjerning av det 

gamle lysanlegget, fjerning av asfaltkanten rundt banene, fjerning av gjerder og ballnett, 

bygging av støttemur ved garderobebygget. 

 

Rehabiliteringsprosjektet ble ledet av Kenneth Rein-Heggebakken (Prosjektleder 

anleggsaktivitet) og Kristian Bjerke (Prosjektleder økonomi). Anleggsarbeidene ble utført av 

BOMA entreprenør AS. Elektroinstallatør ifm ny strømtilførsel er Løvlie AS.  

 

Det dukket opp noen overraskelser i starten av anleggsprosjektet i den forstand at 

grunnarbeidene fra før av var ikke utført slik som forventet. Det ble oppdaget at fallet (ift 



drenering) i grunntrauet ikke var riktig, og at det manglet markisolasjon på deler av 5’er 

banen. Dette medførte til tilleggsarbeider, forsinkelser og økte kostnader.  

 

Vi opplevde også forsinkelser pga forhold hos Unisport og deres underleverandører. Blant 

annet ble prosjektlederen hos Unisport byttet ut underveis i prosjektet. Dette føret til at vi ikke 

klarte å bli ferdige med hele prosjektet før Tine fotballskole skulle arrangeres. Men 11’er 

banen ble ferdig “nok” til at vi fikk arrangert Tine fotballskole som planlagt, med pågående 

anleggsarbeid på 7’er og 5’er banen.   

 

Offisiel åpning av banen var 28 september 2022, men anleggsprosjektet var fortsatt ikke 

100% ferdig. Siste arbeider med asfaltering og gjerder/ballnett ble ferdigstilt rett før første snø 

kom i november 2022. Det gjenstår fortsatt arbeid ifm ny strømtilførsel.  

 

På befaring med Unisport for overtakelse av anlegget ble det oppdaget en rekke feil og 

mangler. En del av elektrikerarbeidet ifm lysmastene var ikke utført på en tilfredsstillende 

måte. En lysmast og ballnett var plassert for nærme kantlinjen på 11’er banen slik at 

sikkerhetsavstandene ikke ble opprettholdt. Unisport har forpliktet seg til å utbedre dette i 

løpet av våren/sommeren 2023. 

 

Under vinteren 2021/2022 dukket det opp mange “kuler” og “humper” på 9’er banen. Det er 

fortsatt usikkerhet rundt hva som har skjedd. Unisport skal ta opp kunstgressdekket for å 

undersøke årsaken og utbedre feilen sommeren 2023.   

 

Det har vært vinterdrift på 11’er og  9’er banen i 2022. Det er utfordrende å få til gode forhold 

på baner uten undervarme, men forholdene på banene var akseptable frem til nyttår 2022.  

 

Det er sårbart at vinterdriften utføres av kun en person. Forsøk på rekruttering er gjort, men 

det er vanskelig. Noe av grunnen er at det kreves en viss kompetanse på håndtering av traktor 

og maskiner. En annen utfordring er at banene må være klare forholdsvis tidlig på dagen og 

dette gjør det selvsagt vanskelig for folk som er i jobb å få til.  

 

Det er stor aktivitet på anlegget vårt hele dagen og kvelden. Også av folk som ikke 

nødvendigvis bruker banen til ballspill. Aktivitet er bra og ønskes velkommen, men det 

medfører også ekstra stor slitasje på anlegget vårt som igjen utløser et ekstra stort 

vedlikeholdsbehov. Målnett er blant annet noe av det som slites fort på vårt anlegg, og det er 

vanskelig og “holde tritt” med slitasjen. I tillegg er det kostbart med nye nett.  

 

Det er behov for en garasje på anlegget for å kunne ta vare på utstyret vårt og utføre løpende 

vedlikehold. Det har vist seg utfordrende å finne en passende lokasjon for en slik garasje på 

anlegget pga føringer fra kommunen. Arbeide med å finne en lokasjon videreføres i 2023.   

 

Oppsummering og veien videre  
 

Styret i NIL Fotball har hatt et aktivt år i 2022, som tidligere år. På vei inn i 2023 er det flere 

av styrets medlemmer som avslutter sitt styreverv, og det vil gjøres justeringer i styrets 

sammensetning. Arbeidsomfanget til styrets medlemmer er fortsatt betydelig og for høyt til å 

være holdbart over tid, men bedre enn tidligere. Det jobbes fokusert med å forbedre dette. 

 



Medlemmer og foreldre tilknyttet NIL Fotball oppfordres til å bidra gjennom styreverv, 

komite-verv, eller som trenere, lagledere og engasjerte foreldre. NIL Fotball, og alle andre 

idrettslag i Norge, er basert på frivillighet. Dette gjør at vi kan holde kostnader nede og 

aktivere flere unge. Et idrettslag er et felleskap og et felles ansvar - vi er ikke en bedrift - vi 

må alle bidra med det vi kan.  

 

 

 

Nittedal 3/3-2023 

 

På vegne av Styret i Nittedal IL Fotball,  

 

 

 

Øystein A. Nygård  

Styreleder NIL Fotball  

 

 

 


