Styrets årsberetning
2021
Nittedal Idrettslag

1. Nittedal Idrettslags organisasjon
1.1 Styrets sammensetning
Hovedstyret i Nittedal idrettslag har i 2021
bestått av følgende medlemmer:
•
•
•
•
•
•

Erik Cronblad Wollan (Leder)
Linn Bjelland (Org.ansv./Nestleder)
Lasse Paulsen (Anleggsansvarlig)
Kristin Gaustad (Økonomiansvarlig)
Finn Ove Søfting (Markedsansvarlig)
Ubesatt (Sporslig ansvarlig)

I tillegg har styret hatt følgende
varamedlemmer:
•
•
•

Anne Müller (1. varamedlem)
Dominique Bye Ribaut (2. varamedlem)
Gry Stensrud (3. varamedlem)

Gruppene er ledet av:
• Knut Nystad (Leder Skigruppa)
• Knut Aasrud (Leder Tennisgruppa)
• Marte Bulie (Leder Allidretten)
• Hanne Tangen Nilsen (Leder Friidrettsgr.)
• Øystein Nygård (Leder Fotballgruppa)
• Lars Friestad (Leder Innebandygr.)
• Egil Karlsen (Leder Hjertetrimmen)
• Joar Hugaas (Leder skøyte og hockeygr.)

Kontrollutvalget:
- Hege Sveen
- Ranveig H. Gravås
- Ivar Fjøsne
Valgkomité:
- Per Halvorsen
- Susann Ringstad
- Jørgen Grønvold
Lov og utmerkelseskomiteen:
•
•
•
•
•

Ole-Jørgen Tallaksrud
(ansvarlig)
Bente Skari
Jon Grimsbo
Hanne Staff
Erik Cronblad Wollan

Kunstkomitéen:
- Turid Byfuglien Moseby
(leder)
- Anne Kari Scharp
- Thorleif Henriksen
- Karen Johansen
- Mona Wilhelmsen Thy
- Finn Ove Søfting

(U) Intern

1.2 Organisering hovedstyret i NIL
NIL-styret består av innvalgte ansvarlige og lederne i idrettslagets grupper. I tillegg til leder
består styret av økonomiansvarlig, markedsansvarlig, sportslig ansvarlig, anleggsansvarlig
og organisasjonsansvarlig. Sistnevnte er også nestleder i idrettslaget.
Det har i perioden siden forrige årsmøte vært avholdt 11 styremøter. Styret møtes hver
måned med unntak av Juli.

2. Administrasjon av Nittedal idrettslag
2.1 Medlemsregister og -utvikling
NIL hadde ved utgangen av 2021 ca.2000 betalende medlemmer. Dette er en oppgang på
ca.100 fra 2020.
NIL benytter Spoortz som medlemsregister.
2.2 Administrasjonen
Magnus Arnesen er mot slutten av året ansatt som ny Daglig leder i NIL i 100% stilling.
Frode Meiltoft er ansatt som Administrasjonsansvarlig i 60 % stilling. Meike Hesselink er
100% ansatt som Sportslig utviklingsansvarlig.
2.3 Vedlikehold Klubbhuset
Slitasje er en utfordring på Klubbhuset og behovet for oppgradering er økende. Det har i
2021 ikke vært avsatt egne midler til vedlikehold eller oppgraderinger. NIL-Villige, en gruppe
arbeidsvillige pensjonister bidrar i stor grad til å holde klubbhuset vedlike sammen med
innleid «vaktmester». Det vil for 2022 planlegges for og gjennomføres utbedring av steinmur
ved oppkjørsel, nye takrenner, utelamper og beising av huset i tillegg til mindre vedlikehold.

2.4 Utleie Klubbhuset
Inntektene fra utleie av klubbhuset er viktig for idrettslaget, men gitt situasjonen rundt Covid19 er inntektene noe redusert. Klubbhuset har allikevel vært leid ut i god grad gjennom året.
Askepott Catering er fortsatt en av idrettslagets viktigste leietakere. Vi har ledige lokaler i
kjelleren med potensiale fremover og det vil gjøres vurderinger fremover for hvordan utnytte
disse best mulig.

2.5 Regnskapsføring i NIL
NIL har et godt samarbeid med KN Regnskap AS som nå har vært regnskapsfører i 2 år.
Godt samarbeid i tillegg til at gruppene selv har bedre kompetanse og innsikt i
regnskapssystemet Tripletex bidrar til at vi har god kontroll på økonomien.
Kostnadene til regnskapsføring og regnskapssystem har imidlertid ikke blitt redusert som
ønsket. Det er fortsatt høye kostnader til regnskapsføring, særlig tatt i betraktning
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egeninnsats. Det er derfor nødvendig å se på avtalen med regnskapsfører og
økonomisystem på nytt i 2022.
2.6 Covid-19 og innvirkning på sportslig aktivitet
Spesielt første halvdel av året ble preget av epidemien med avlyste serier og
konkurranser/renn. De ulike gruppene i idrettslaget har allikevel i stor grad klart å
gjennomføre treninger for aldersbestemte grupper.
Det meste av serier og konkurranser har hatt full aktivitet det meste av høst/vinterperioden
og har i mindre grad vært påvirket av pandemien.

2.7 Treningsavgifter
NIL har felles treningsavgift for 6-7 åringer på kr. 1.400,- per år. Treningsavgift for 4-5 åringer
er kr. 700,-. Felles treningsavgift innebærer at barna kan delta i så mange idretter de ønsker.
Når barna starter i 3.klasse (våren 2. klasse for eks. Fotball og Friidrett) og det året de fyller
8 år, vil felles treningsavgift bortfalle og de betaler treningsavgift til den eller de gruppene de
er aktive i. Treningsavgifter sendes ut i begynnelsen av sesongen for den aktuelle idretten.

3. Aktivitetstilbudene i NIL
Det ble gjennomført en vellykket Sommercamp i juni med over 200 deltakere som fikk
oppleve mange forskjellige aktiviteter.
Spesielt for året var at Nittedal Kommune betalte for alle deltakere etter å ha mottatt statlig
støtte, slik at dette ble gratis for alle deltakere. Et meget prisverdig og flott initiativ fra offentlig
side. For idrettslaget bidro dette til at omsetning og resultat omtrent ble som forventet.
Som vanlig var det behov for et stort antall instruktører og det er flott at et slikt arrangement
kan være fin læring og en liten sommerjobb for mange ungdommer. Friidrett, Tennis og
Fotball hadde i tillegg sine egne arrangementer.

4. Anlegg
4.1
Fridrettsanlegget
Nytt friidrettsanlegg på sentralidrettsanlegget ble etablert i 2013. Anlegget har 8 løpebaner
opp til 100m og 110 m hekk og 6 løpebaner rundt banen.
I 2021 har vi gjort bedre plass for styrketrening og ryddet opp på lageret. Vi har vasket
dekket to ganger for å fjerne forurensning, samt utført mindre vedlikehold på anlegget. Vi har
beiset arrangementshuset på tre sider, men måtte utsette resten til våren 2022. Hovedårsak
til dette er at kun 1 som stilte opp på dugnaden. Av over 200 utøvere så var forventningen
noe større til at flere ville stille opp på en relativt sett liten dugnad. Styret vil derfor se på om
vi årlig skal pålegge anleggsdugnader til et fast årstrinn.

Fotballanlegget
Fotballgruppas baner, bygninger og annen infrastruktur på Sentralidrettsanlegget driftes
(inkl. vinterdrift) og vedlikeholdes av Kenneth Rein-Heggebakken.
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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 miljøvennlig 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
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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.

Skianlegget:
Snøproduksjon:
Snøproduksjonen har i vinter ikke blitt helt optimal, og det er flere årsaker til det.
Anleggsarbeider i Hesteskoen til sent november med rulleskiløypa, gjorde at det ikke var
mulig å komme i gang der. Det var også en diskusjon om strømutgifter som sikkert kunne ha
vært landet tidligere, og dermed kommet tidligere i gang. Grunnet lite nedbør, var det ikke
vann i Ørfiskebekken, slik at vi kun fikk tappet fra Kulpen. Begge kanonene hadde teknisk
feil, men Kenneth klarte å tvangskjøre den ene. Etter hvert fikk vi teknisk bistand fra Techno
Alpin, men det måtte to besøk til før begge kanonene virket. Men vanntilgangen gjorde at det
ikke var mulig å kjøre med mer enn en kanon. Det ble produsert på Sørlisletta og på
Bassengtomta, hvorpå det ble laget en ganske stor haug der, som vi med gravemaskin og
traktorer kjørte ut snø fra før Fischerrennet. Det ble produsert 1 eller 2 netter, men vi fikk
klage fra en nabo. Vi hadde en liten kunstsnørunde klar 10. Desember. Anleggsansvarlig
mener det er mulig å legge forholdene til rette slik at man kan produsere på Bassengtomta
om natta. Styret er uansett av den oppfatning at vi ikke fikk utnyttet kuldeperioden godt nok,
og at det kunne ha blitt produsert mer snø. En halv meter tele har reddet skiføret gjennom
flere mildvær.
Nye anlegg:
Skigruppa søkte i 2020 om spillemidler til utskifting av lysene i Lysløypa vest for
høyspentlinja. Dette ble innvilget, og på høsten ble første del av prosjektet gjennomført, med
13 nye stolper og LED-armatur, og kabel nedgravd i bakken. Vi fikk også støtte fra
Sparebankstiftelsen DNB til dette prosjektet, men det mangler dessverre en del midler, da
Nittedal Kommune ikke lenger bidrar med investeringstilskudd, som for dette prosjektet
utgjør omkring 900.000 kroner. Etter stort kommunalt overskudd i 2020, fikk vi likevel
350.000 fra kommunen. Men prosjektet mangler dermed en del kapital. Det er veldig synd,
da dette også er et miljøprosjekt. Produksjon av kvikksølvdamp-lampene er blitt forbudt, da
kvikksølvet gjør dem svært miljøfarlige. Overgang til LED vil nesten halvere strømforbruket
og fjerne gamle miljøfarlige lamper. Kreosotholdige stolper blir erstattet med metallstolper. I
2021 ble strekningen Raghilds plass til Hesteskoen / Sørlitangen utbedret (ca. 35-40 stolper)
og siste rest i Dammyrdalen (11 stolper) blir gjennomført vår 2022.
Skigruppa tok også initiativ til å utbedre øvre del av traseen til Ørfiske (turstien), siden det
var store nedbørsskader på den. Det ble jobbet både under høstdugnaden og senere av
Hans Henriksen. 4 av vellene er med på finansieringen av dette sammen med Skigruppa. I
vinter har det likevel kommet mye vann ut i øverste del, som har forårsaket mye is. Vi
planlegger å finne en løsning på dette til våren.
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Fjorårets prosjekt med bruene / stadion er fortsatt i år som rulleskiprosjekt. Pga. surr i
kommunen med reguleringen, har vi fått gjennomført deler av fase 1 først, deretter deler av
fase 2, og hadde det ikke vært for telen i november, hadde vi fått sluttført fase 1
grunnarbeider i Hesteskoen, det gjenstår 100-150 meter her. Vi håper å få sluttført fase 1
med asfalt til sommeren, og fortsetter med fase 2 så langt det er økonomi. Forhåpentligvis
kan vi få ferdig 1 km runden.
Samarbeid med Skiforeningen (SF):
Avtalen med SF 2017-2020 ble i fjor forlenget med ett år, og skulle vært forhandlet på nytt i
år. Skigruppa mener at vi leverer særs gode skiløyper selv med marginale snøforhold, samt
at vi kan være reservearena for SFs skiskoler, med vår produksjon av kunstsnø. Vi er også
en god samarbeidspartner som reklamerer godt for SF. SF har utsatt dette, og det kan være
aktuelt ifm avtalen å se på en deltidsstilling som løypebas fra Sørli. SF eier og betaler for drift
av preppemaskinen som Skigruppa bemanner, samt at de betaler for bensin til snøscooterne
våre. Vi har et langsiktig mål om at de også skal stille en snøscooter med preppeutstyr til
disposisjon på samme måte, da øvrig innkjøp, drift og vedlikehold av scootere og
preppeutstyr er kostnadskrevende for Skigruppa. Scooterne er helt nødvendig supplement til
preparering av skiløyper, og da særlig tidlig i sesongen. Skiforeningen har initiert en
oppgradering av traseen Fredrikstad - Fløyta, og det har vært jobbet på denne med kavling
av myrer i sommer. Det gjenstår gravearbeider, som er problematisk å få gjennomført fordi
det må søkes hvert år, og man får svar for sent.
Skiforeningen og Skigruppa har også jobbet for å få omlagt traseen fra Holterkollen / Sovaro
og over til Gjerdrum. Etter 6-7 års innsats har nå kommunene og naturvernerne godkjent
dette.
Skiforeningen og Skigruppa jobber også med utbedringer av løypa fra Jenserud til
Sørskogen. Løypa får nå et ekstra løft, ved at grunneierne renoverer skogsbilvegen Nyveien,
som har store nedbørsskader. Da gjenstår det bare siste biten opp til Sørskogen.
Maskiner og utstyr:
Skigruppa eier nå 3 snøscootere (den eldste er fra år 2000), hydraulisk slådd/sporsetter,
hydraulisk groomer med sporsetter, enkel sporsetter, scooterslede, Skjeldalfres, krattknuser,
Drammensslodd, ryddesager, motorsager, diverse verneutstyr og mer. Skigruppa eier også 2
Techo Alpin snøkanoner med tilhørende utstyr.
Skigruppa har en svært gunstig avtale med FINOR AS vedrørende bruk av hydraulisk
sporsetter. Skiforeningen eier løypemaskinen, en motorsag og en ryddesag, og holder
drivstoff til disse. Det vises her til avtalen med SF av 2017. Vårt mål er at SF også skal
stasjonere en scooter på Sørli. Det føres kjørebok for løypemaskinen og snøscooterne.
Styrets anleggsansvarlige har det overordnede ansvar for skigruppas utstyr.

Tennisanlegget:
Padelbanen ble åpnet samtidig med tennisbanene, etter iherdig innsats for å få alt på plass. I
forbindelse med uteanlegget er Tennisgruppa avhengig av dugnadsinnsats både vår,
sommer og høst. Grusbaner krever mye jobb for å være gode å spille på. Våre baner er
fortsatt blant de beste i østlandsområdet, men mye spill medfører behov for mer vedlikehold.
Etter å ha registrert et gledelig høyt oppmøte på vårdugnaden i 2020, gikk deltakelsen litt
ned i 2021. Ambisjonen er fortsatt å ha det beste underlaget for spill ute, for å få det til er vi
avhengige av fortsatt engasjement og deltakelse på dugnadene.
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Anlegget vårt ligger lavt og nær Nitelva, noe som gjør det flomutsatt. Oktober 2021
fikk vi igjen en langvarig og intens nedbørsperiode, og både Nitelva og grunnvannet steg
kraftig. Igjen fikk vi vann inn i hallen, det stod ca 15 cm vann over gulvet, og denne gangen
fikk vi skader på anlegget. Hallen selv er en stålkonstruksjon som tåler dette godt, men
garderober og fellesarealer er tradisjonelt bygd i tre og må tørkes grundig opp etter denne
type hendelser. Flommen sammenfalt med bygningsarbeider hvor vinduene mot utebanen
skulle skiftes, og det har til tider vært kaotisk i hallen etterpå.
Generelt er behovet for vedlikehold økende, gjentatte oversvømmelser har utsatt deler av
reisverket for fuktighet, så ytterligere arbeid med ytterveggen mot utebanene kreves.
Likeledes er det elektriske anlegget utdatert og vi må oppgradere lys og sikringsskap. Flere
av disse oppgavene er av en slik art at vi må leie inn hjelp til jobben. Styret ønsker derfor å
fortsette med en langsiktig plan for å bygge opp egenkapitalen, både for å kunne få disse
oppgavene gjort og for å kunne være økonomisk rustet til å håndtere eventuelle akutte
skader. Arbeidet med renovering av fellesarealene startet i 2021, men måtte settes på pause
etter flommen i oktober. Med flomskadene ble det også klart at renoveringen blir noe mer
omfattende, arbeidet ble gjenopptatt i januar 2022.

Innebandyhallen:
Høsten 2021 åpnet ny hall på Elvetangen, der Nittedal Wolves har fått tildelt treningstider og
kamper. Det ble arrangert minirunde i Elvetangen i desember 2021, og flere aktivitetsserierunder gjennom høsten 2021.
I 2021 ble det påbegynt bygging av ny inngang, kiosk og tribune i Rotneshallen. Nittedal
Wolves har bidratt i planleggingen og utformingen av dette prosjektet, som ble startet i 2020.
Når denne utbyggingen er ferdigstilt vil Rotneshallen fremstå som en idrettshall der vi har
mulighet til å invitere til større arrangementer som minirunder, regionscup finaler m.m.
I 2020 ble det kjøpt inn en utendørs innebandybane, som ble satt opp og åpnet våren 2021.
Banen ble anskaffet i samarbeid med bl.a. NBF og Sparebank 1-stiftelsen.
Høsten 2020 ble det kjøpt inn nytt vant fra Swerink til Rotneshallen. Det nye vantet er
finansiert av en Spleis blant klubbens medlemmer og støtte fra Varingen, fra
Sparebankstiftelsen Jevnaker Lunner Nittedal og OBOS Jubel. Det gamle vantet er flyttet til
Bjertneshallen slik at treningsfasilitetene der også har blitt bedre.

Hockeybanen
Banen, med lysanlegg, ble etablert i 2020. Nittedal kommune har gitt vanntilgang for vanning
av isflaten. I 2021 har det vært utført mindre reparasjoner og vedlikehold av rinken før
vinteren.
Gruppen ønsker seg kunstis for å kunne gi et stabilt istilbud vinteren igjennom. Arbeidet for å
kunne realisere et slikt tilbud vil i første omgang ivaretas i langtidsplan for anleggsutvikling
der tilgjengelig areal defineres. Gruppen jobber videre med hvordan et slikt anlegg kan
finansieres.

4.2 Langtidsplan
På slutten av 2021 ble det etablert en arbeidsgruppe for å se på alle alternativer for videre
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utvikling av idrettsanlegg for NIL. Målet er at vi i løpet av 2022 kan komme med en
omforent plan, der alle gruppene er enige, om hvor NIL ønsker videre anleggsutvikling.
Neste steg vil da bli å komme i tett dialog med Nittedal kommune om hvordan videre prosess
og rollefordeling blir. Det er ønskelig fra NIL at idrettslaget melder sitt behov og at det er
kommunen, med sine ressurser og fagkompetanse, som tilrettelegger for fremtidig areal
avsatt til idrett.

5. Marked
5.1 Medlemstall
Vi har i 2021 fortsatt jobbet med å få medlemmene til å betale medlemsavgiften og med fine
resultater av dette. Vi startet året med rundt 1900 betalende medlemmer. Underveis her det
kommet på nye medlemmer og vi teller ved årsskiftet i overkant av 2000 betalende
medlemmer.

5.2 Web og Facebook
Det har vært jobbet godt gjennom året med å få lagt ut artikler og nyheter for å orientere oss
alle om hva som skjer i gruppene, med utøverne og lagene og om hva som har vært på gang
med NIL. Naturlig nok har Covid-19 satt mange aktiviteter på vent eller til avlysning og dette
har også preget mye av kommunikasjonen gjennom året.

5.3 Hovedsponsorer i NIL
Hovedsponsorene Sparebank1, NOKAB, USBL, Bunnpris og Sport1 er med videre med sine
avtaler ut 2023. Tusen takk til dere alle for suveren bidrag til idrettslaget. Dette gjør at vi kan
skape masse god aktivitet ut i de ulike gruppene. Vi oppfordrer alle våre medlemmer å kjøpe
tjenester hos disse når det er hensiktsmessig.
I 2021 økte sponsorinntektene i hele NIL fra året før og med nye avtaler som er signert, både
med hovedsponsorer og mindre sponsorer, vil dette øke videre i 2022. Skiltkampanjer for
alle gruppene fortsetter, samtidig som vi ser på andre løsninger for inntekter til NIL.
5.4 Klubbtøy i NIL
NIL har en utstyrsavtale med Craft/Sport 1 som gruppene har anledning til å slutte seg til.
Per i dag har Fotball (initiativtager til avtalen), Allidrett og Tennis sluttet seg til.
Innebandy, Friidrett og Skigruppa har egne avtaler med andre leverandører.
NIL har en avtale med Sport 1 om klubbrabatt på 15% som gjelder for alle medlemmer av
NIL.

6. Organisasjonsarbeid
6.1 Nittedal IL sin virksomhetsplan
Vi har ikke tatt opp igjen virksomhetsplanen som tidligere ble utarbeidet og jobbet spesifikt
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videre med den.

6.2 NIL sitt engasjement i Nittedal idrettsråd, NIR
NIL har to representanter i NIR og vi opplever dette samarbeidet som godt og konstruktivt.
Gjennom 2021 har det igjen vært spesielt mye kontakt rundt at kommunens administrasjon
foreslo å la være å betale investeringsstøtte til frivilligheten i bygda. Heldigvis valgte den
politiske ledelse i kommunen å vedta utbetaling av noe investeringsstøtte, men ikke som i
forventet grad.
Det er utfordrende å forholde seg til slike rammebetingelser med liten forutsigbarhet og vi
håper kommunen kan forholde seg til dette på en mer rettferdig og konsistent måte i årene
fremover.
Driftsstøtten er som forventet og utbetales fortsatt.
Vi har god dialog med NIR når det gjelder fordeling av halltider i bygda. Det er utfordrende å
finne nok tid til alle og vi opplever at NIR gjør en rettferdig og god jobb omkring dette. Dette
arbeidet vil bli lettere for alle når hallkapasiteten øker med den nye Slattumhallen.

7. Stipender og utdelinger
Offentliggjøres på årsmøtet.

8. Kunstutstillingen
Kunstkomiteen gjennomførte en utstilling med digitalisering av alle verk og bestillingsløsning
på nett, men hvor det var mulig å komme ned å se bildene før betaling.
Utstillingen ble godt besøkt til tross for at det ikke ble markedsført som fysisk utstilling.

9. Økonomi
9.1 Årsresultat og disponeringer
Nittedal Idrettslag hadde i 2021 en omsetning på kr 14 836 141,- og et årsresultat på kr
3 200 407,-. I forhold til 2020 er omsetningen økt med 2 837 462,- og årsresultatet er økt
med 211 878,-.
Etter at egenkapitalen ble borte i Hovedlaget i 2019, har styret og ledelsen i NIL jobbet godt
for å bedre økonomien. Det har underveis blitt besluttet å bygge egenkapitalen opp igjen
over tid og det skal årlig settes av kr 100 000,- til egenkapital for hovedlaget. Øvrig
overskudd fordeles etter nøkkel ut til gruppene. Samlet egenkapital i NIL er nå
kr 13 865 626,-.
Totaløkonomien i Nittedal Idrettslag er god. Inntjeningen er økt mer enn kostnader, noe som
resulterer i bedre resultat i 2021 enn i 2020. Denne solide økonomien er bygget opp over år
og er spesielt nødvendig nå når vi går inn i et år med store investeringer, spesielt på
sentralidrettsanlegget og skianlegget.
Årsregnskapet for 2021 avlegges under forutsetning om fortsatt drift.
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10 Covid-19 og påvirkning på NIL
Det er så langt det har latt seg gjøre holdt god aktivitet i alle grupper gjennom året. Det er i
god grad holdt treninger i gang avhengig av om det er innendørs- eller utendørsidrett. Svært
mye av konkurranser/serier/renn har blitt avlyst første halvdel av året.
Det er lagt ned betydelig innsats og merarbeid fra gruppene for å tilpasse seg retningslinjer
og overholde/gjennomføre de smittevernstiltak som er påkrevd. Vi opplever at dette har vært
gjennomført på en god måte.
NIL har, som andre idrettslag, søkt kompensasjon for tapte inntekter ved bortfall av
arrangementer, som det offentlige har lagt ut. Vi har fått det vi har søkt om og dette er med å
virker inn på årsresultatet til klubben. Midlene blir fordelt ut til de grupper som skulle stå for
arrangementene.

11. Arbeidsmiljø/sykefravær/ytre miljø
Nittedal Idrettslag forurenser ikke det ytre miljø. Arbeidsmiljøet blant ansatte og engasjerte i
Idrettslaget anses å være godt.

12. 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.

Nittedal 24. mars 2022

Styret for Nittedal Idrettslag

Erik C. Wollan (sign)
Styreleder

Kristin Gaustad (sign)
Økonomiansvarlig

Lasse Paulsen (sign)
Anleggsansvarlig

Magnus Arnesen (Sign)
Daglig Leder

Linn Bjelland (sign)
Nestleder

Finn Ove Søfting (sign)
Markedsansvarlig
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