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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: Maria Ulriksen (April-November), Kristian Bjerke (Desember-Mars) 

 

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

disse har blitt gjennomført digitalt pga rådende pandemi, men fysiske møter er gjennomført 

etter at dette ble mulig  

 

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

IL Hovedlaget sitt styre med Øystein Nygård (4 møter) og/eller Finn-Ove Søfting (12 møter).  

 

Styrets arbeid gjennom året har vært sterkt preget av den rådende situasjonen med hyppig og 

tett dialog rundt endringer i restriksjoner frem til disse ble lettet, arrangement av 6-års 

turnering, samt løpende arbeid for å sikre maksimal aktivitet innenfor gjeldende regelverk.  

 

Situasjonen har til tider vært svært krevende, men vi har ikke mistet veldig mange 

medlemmer gjennom året. Pandemiens utfordringer etter to sesonger med begrensninger i 

aktivitet og perioder med nedstenging har ikke påvirket medlemstallet vesentlig. 

  



Økonomi 
 
Omsetning og resultat 

Omsetningen i Fotballgruppa var Kr. 2.501.172,- i 2020 (ned fra 2.644.717,- i 2020). Resultatet 

for perioden viser et overskudd på Kr. 10.816,- (ned fra Kr. 1.041.178,- i 2020).  

 

Nedgangen i driftsresultat er en kombinasjon av mer bruk av penger til blant annet vedlikehold av 

baneanlegget etter forsinkelser i renoveringen. Estimert 250 000 kr er engangskostnader som kan 

kategoriseres som “nød-reparasjoner” av lysanlegget for å i det hele tatt ha drift vinteren 21/22. I 

tillegg krever anlegget betydelig med vedlikehold ettersom hoveddelen er nedslitt. Kostnader til 

fullføring av Fotballhuset er også tatt direkte over drift, i motsetning til i 2019, når dette ble tatt 

som en del av prosjektet (bokført som en eiendel med vanlig nedskriving.  

 

Det er også brukt mer midler på utstyr til lagene etter et 2020 med minimale investeringer i nytt 

utstyr.  

 

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

vedlikehold av banen/anlegg, utstyr/drakter/baller, lagstøtte til turneringer, treningsleir og sosiale 

tiltak, 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 frivillig innsats. Dette er et område Styret 

ønsker å se på gjennom 2022. 

 
Rapportering og kontroll 

I 2021 har det vært svært god kontroll og gode muligheter for innsikt i gruppens økonomi. 

Tilgang til Tripletex gjennom Hovedlaget og mulighet for egne rapporter der har gjort dette 

betydelig enklere enn tidligere år.  
 

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). Det 

som til slutt ble valgt som vår dugnadssatsning var en todelt løsning – skrapekalendere til jul og 

Fotballotteriet til våren. Begge disse er i tett samarbeid med NFF og ble valgt for sin enkelhet i 

gjennomføring, logistikk og salgsfasen. Fra 2022 må disse inntektsdugnadene endres, ettersom 

Fotball-Lotteriet legges ned med virkning fra Mai 2022. 

En ny løsning vil måtte baseres på samme modell som tidligere med minimal innsats for klubben. 

Det er et betydelig arbeid som legges ned ved gjennomføring av egne dugnader, og per i dag har 

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

 

 

 
Budsjett for 2022. 



Det legges opp til en noe økt aktivitet i Fotballgruppa i 2022 med blant annet etablering av 

Kvinner Senior Rekrutt og dette medfører også noe økt omsetning. Det er laget planer for en 

omsetning på 3,3 MNOK i 2022 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.  

 

Budsjettet for 2022 er lagt med basis i et “normalår”. Det vil si at det vil bli betydelige avvik i 

dette dersom det ikke gjennomføres en vanlig sesong, men at sesongen blir mer i retning av 

2020/21-sesongen. Dette vil kunne medføre betydelige tap av inntekter. Fokus på 

kostnadskontroll vil opprettholdes. 

 

2022 vil også gjennomføres med et renoveringsprosjekt for Sentralia som et av de viktigste 

avvikene for året. Dette vil medføre behov for eksterne baner i perioden fra mai til juni, mens 

høstsesongen gjennomføres på et nyrenovert anlegg. 

 

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

kostnadskontroll for å sikre forsvarlig drift. 

 

 
 
  



Sportslig utvalg 

 

2021 har vært nok et annerledesår preget av Covid-19. 

● Treninger har i perioder vært stengt ned 

● I lange perioder måtte vi trene med betydelige begrensninger 

● Seriespill og kamper kom ikke igang før etter ferien 

● Cuper og turneringer ble avlyst 

● Vi fikk en tilnærmet normal høst, men med mange flyttede kamper grunnet korona 

smitte 

 

Rutiner og prosedyrer har blitt utviklet gjennom året som gjør det effektivt og enkelt å 

stramme inn grad av kontakt på kort varsel ved endringer i retningslinjer. Dette gjør at vi hele 

tiden får maksimalt ut av gjeldende forhold. 

 

Vi er ekstremt imponert over spillere og trenere som har holdt ut i denne perioden og veldige 

glade for at vi går inn i 2022 uten nevneverdig frafall. 

 

Sportslig utvalg har vært aktivt gjennom hele sesongen 2021 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 

 

 

Utvalget har jobbet svært godt med de ulike lagene, og spesielt har det vært fokus på å jobbe 

videre med kompetanseheving på våre trenere og vi har gjennom 2021 gjennomført ytterligere 

2 delkurs i Grasrottrener Utdanninga. Vi går inn i 2022 med mange godt skolerte trenere på 

alle kull, men vi har fortsatt noe avvik ift kravene i Kvalitetsklubb. Avvikene er størst i de 

yngste lagene hvor det er behov for delkurs 1. Kursingen fortsetter i 2022 og vi vil 

gjennomføre delkurs 1 både i april og juni. Utover dette kjører vi delkurs 2 og 3 i samarbeid 

med Hakadal i mars og april. 

 

Dette løftet på trenerkompetanse og den iveren vi ser etter å gå kurs er ekstremt gledelig og 

viktig for klubben. Kompetanseløftet vi nå tar som klubb gir oss helt tydelige løft i 

treningsarbeidet og i vår utvikling av spillere og lag. Som klubb opplever vi gode resultater i 

mange lag og vi har aldri hatt så mange spillere med på sone- og kretstreninger. 

 

På den sportslige sida har vi hatt flere høydepunkt: 

Vi deltok i samtlige klasser fra 6 år til senior for begge kjønn. 

 

Det har både vært arbeidet med og diskutert hvordan vi ser for oss at vi skal bygge opp nye 

lag, og spesielt med eldre jentelag og menn senior.  

 

Vi går inn i 2022 med 2 seniorlag for både kvinner og menn og store og gode kull både på J17 

og G16 mens vi har en noe tynn stall i G19. Dette danner et godt fundament for en videre 

satsning på og etablering av et Dame A-lag som holder over tid samtidig som vi går for 

opprykk fra 9. div for herrer senior. For kvinner senior blir det et spesielt år hvor man fra 



2023 legger om seriesystemet. 2. div vil bli halvert og 3. div endres til en regional serie. Dette 

betyr antakelig at kun ett eller to lag berger plassen i 3. div. 

  

På ungdoms- og barnenivå har klubben mange lovende årganger og stor aktivitet. Det er 

generelt store kull på alle trinn, med noen få unntak. Det jobbes godt med det sportslige i de 

fleste lag og en ytterligere strukturering og styring fra klubben sin side vil forhåpentligvis gi 

resultater i årene som kommer.  

 

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. 

 

Til slutt skal vi være stolte av at vi inn i 2022 har 2 gutter som har byttet klubb til LSK og 2 

jenter som har byttet til LSK Kvinner etter å ha vært fulgt av disse klubbene over tid. 

 

Kvalitetsklubb 
 

I juni 2019 ble Nittedal IL Fotball godkjent som Kvalitetsklubb, nivå 1. I 2020 startet arbeidet 

med en oppdatering av denne sertifiseringen. Dette arbeidet ledes av Kenneth Rein-

Heggebakken og er i rute mot en re-sertifisering innenfor nye krav innen sommeren. 

 

Anlegg 
 

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

vinterdrift) og vedlikeholdes av Kenneth Rein-Heggebakken. 

Etter betydelig byggeaktivitet i 2018, 2019 og 2020 (Ny 5’er bane, Ny 9’er bane, ny kiosk og 

nytt “klubbhus”/garderobe) var fokuset i 2021 planlegging og prosjektering ifm rehabilitering 

av 11’er og 7’er banene inkludert lysanlegg som skal utføres i 2022.  

 

Etter flere utsettelser er vi endelig klare for den store rehabiliteringen av 11’er og 7’er banene, 

og anleggsarbeidet starter våren 2022. I tillegg skal 5’er banen utbedres samtidig. Etter mye 

undersøkelser og diskusjon ble samme løsning som vi har på 9’er banen valgt. Et meget 

miljøvenlig system levert av Unisport AS, med Bioflex som innfyll. Lysanlegget skal 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 vil bli satt opp gjerder rundt hele anlegget, og ballnett mellom de 

ulike banene. 

 

Undervarme ble vurdert men konklusjon ble at Nittedal IL ikke har muligheter til å klare 

driftskostnadene forbundet med undervarme med dagens inntektsbilde.  

 

5’er banen som ble rehabilitert har ikke fungert bra. Det har blitt vasket ut finstoff fra massene 

under banen ved mye nedbør som har ført til store groper under kunstgresset og “humpete” 

bane. Det er besluttet å bytte ut topplaget av massene under banen, og bytte ut støtpadden til 

en annen type. Dette arbeidet skal utføres samtidig med rehabiliteringen av 11’er og 7’er, og 

vil bli utført av Unisport AS.  

 



Vi har behov for utbedring av strømtilførselen til anlegget vårt da det eksisterende ikke 

tilfredsstiller dagens sikkerhetskrav eller energibehovet vårt. Ny strømtilførsel inkluderes 

derfor som en del av rehabiliteringsprosjektet. 

 

Selv om vi skal bytte ut hele lysanlegget på 11’er, 7’er og 5’er banen ifm rehabiliteringen i 

2022, var lysanlegget i så dårlig forfatning at vi var nødt til å gjøre utbedringer for å kunne 

gjennomføre kamper. Varemangel pga corona pandemien gjorde det utfordrende å få tak i nye 

lamper, men vi lykkes med å få tak i akkurat nok lamper til å kunne få et tilfredsstillende lys.   

 

Det har vært vinterdrift på 9’er banen i 2021. Det er utfordrende å få til gode forhold på baner 

uten undervarme, men forholdene på 9’er banen har vært akseptable gjennom vinteren. Vi får 

generelt gode tilbakemeldinger fra trenerne gjennom vinteren.  

 

Vi har sommeren 2021 vært plaget av mye hærverk på anlegget vårt med blant annet knust 

rute på traktoren vår og gjentatte innbrudd i kiosken. På grunn av dette satte vi opp 

kameraovervåkning på kvelds/nattestid, og dette ser ut til å ha hjulpet da vi ikke har hatt 

hendelser siden. Hærverket har blitt politianmeldt.  

 

Det ble besluttet av noe av det gjenstående arbeidet med garderobebygget skulle utføres på 

dugnad, slik som f.eks beising. Men det skulle vise seg utfordrende å få folk til å bidra og 

flere dugnader ble avholdt uten at noen dukket opp. Til slutt var det en foreldregruppe fra 

2007-kullet som dro til og gjorde en meget godt innsats, med både beising og snekring.  

 

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

det er vanskelig. Noe av grunnen er at vi, på tross av mye nytt fint utstyr, fortsatt sliter med 

gammelt og “vanskelig” utstyr. Traktoren som brukes til salting er i meget dårlig forfatning 

og saltsiloen er ute av funksjon som gjør at salt må lastes opp manuelt. 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. Men hvis vi får til å oppgradere utstyrsparken har vi 2-3 personer 

som har sagt seg villige til å få opplæring i vinterdrift.  

 

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. Ifm 

rehabiliteringen av anlegget vårt må vi se på tiltak/løsninger for å forbedre dette.  

 

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 2022.   

Aktivitet 
Gjennom 2021 har det, på tross av pandemi og nedstenging i perioder, vært stor aktivitet på 

Sentralidrettsanlegget. Dette vitner om at vi har klart å være noe “fast” i en usikker hverdag 

for mange av barna, og vi er svært bevist vår rolle som fast-punkt i en vanskelig hverdag.  

 

Tidligere har vi skrevet om en lang rekke ulike aktiviteter vi har gjennomført gjennom året, 

men i år er det mindre av de tradisjonelle tingene å rapportere om. Den eneste turneringen 

som er arrangert gjennom året var 6-års serien i August, under svært strenge smitteverntiltak. 



I tillegg har Akademiet (både keeper og ordinært) klart å opprettholde de fleste økter, selv om 

det har vært alternative treninger i perioder. 

 

Vi håper vi kan rapportere betydelig flere aktiviteter i neste års rapport. 

Oppsummering og veien videre  
 

Styret i NIL Fotball har hatt et aktivt år i 2021, som tidligere år. Forskjellen fra normalen er at 

dette har vært et år hvor Covid19 har overskygget det aller meste. Det har satt sitt preg på hele 

samfunnet og ikke minst på fotballen rundt om i landet. Vi har heldigvis vært spart for de 

store utbruddene før helt mot slutten av 2022, men det er mange som har jobbet hardt for at vi 

skulle ha kontroll og for at barn og unge skulle ha en “normal” plass å komme til hver uke.  

 

Vi krysser fingre for at vi i 2022 vil oppleve å komme tilbake til en normalsesong, og at vi 

kan fortsette den flotte sportslige og organisatoriske utviklingen vi har hatt i klubben over 

flere år. 

 

Vi oppfordrer alle medlemmer og støttespillere til å opprettholde innsats og motivasjon og å 

tro at vi kommer ut av den rådende situasjonen på en god måte.  

 

Nittedal 3/3-2022 

 

På vegne av Styret i Nittedal IL Fotball,  

 

 

 

Øystein A. Nygård  

Styreleder NIL Fotball  

 

 

 


