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Styrets sammensetning: 
Leder:     Gry Stensrud  

Sportslig ansvarlig:   Per Iver Nordset 

Anleggsansvarlig:   Ulf Dobloug 

Sekretær:    Ikke besatt 

Økonomiansvarlig:   Rolf Martin Næss 

Rekrutteringsansvarlig: Bjørn Aspaas Sollid 

Arrangementsansvarlig Tom Andre Mork 

 

 

Grupper og komitéer:  
Markeds -og sponsorgruppe:  Geir Skari, André Fredriksen, Lene Kvervavik-Holth. 

Mirjam W. Andersen 

Arrangment: Joacim Wendt Hafsås, Ida Haukåen Stødle, John 

Vestengen, Alexander Rutle, Are Stødle, Ole J Omland, 

Stian Gundersen og John Øyvind Grue    

Utleieansvarlig for Skistua:   Anne-Kari Nilsen 

Preppere og mekkere:    Se egen omtale under avsnittet Anlegg 

Klubbtøyansvarlig:    Lene Kvervavik-Holth 

Koordinering familiesamling:  Alexander Rutle  

Koordinger skiskolen:   Alexander Rutle  

 
Styrets oppsummering 
 

Det er siden forrige årsmøte (15. mars 2022) blitt avholdt 12 styremøter (10 i 2022 og 2 i 

2023). Styremedlemmene har i tillegg hatt tett kontakt pr e-post og telefon samt deltatt på 

andre type møter og arrangement i tilknytning til vervet. Vi har det siste året også arbeidet 

med å få på plass instrukser for nøkkelroller og årshjul. Leder i skigruppa deltar på 

Hovedlagets månedlige møter.  

 
Virksomhets ideen til skigruppa står fast og den skal gjenspeile vår aktivitet:  
 

Nittedal IL Ski skal utvikle skiglede for Nittedals befolkning gjennom fellesskap og mestring 
Flest mulig, lengst mulig, best mulig 

 
Visjonen denne virksomhetsidéen bygger på er:  
 

Nittedal IL Ski – foran i sporet! 
 
Arbeidet skigruppa har lagt ned det siste året når det gjelder utviklingen av barne-, ungdoms og  
toppidretten og anleggene i og rundt  Sørli og Sagerud er i samsvar med virksomhets ideen og 
visjonen. 
 

Sesongen 2022/23 har vært første år etter pandemien med tilnærmet normale forhold. Det ser 

ut til at flere har klart å holde motivasjonen oppe og fått trent bra igjennom pandemien selv  

http://www.nittedalil.no/
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om konkurransene stort sett uteble. Det meldes om god og stor aktivitet i alle grupper. Dette 

skyldes ikke minst alle våre frivillige trenere som legger til rette for aktiviteter og treninger 

tilpasset de ulike aldersgruppene. Så tusen takk til alle trenere for jobben dere legger ned! Vi 

har klart å holde medlemsmassen forholdsvis stabil igjennom pandemien og håper nå på 

ytterligere økt aktivitet, spesielt dersom vi får flere slike fine vintre som i år.  

 

Det er veldig gledelig å se at mange yngre utøvere deltar på treninger og skirenn. Vi har hatt 

stor deltagelse på skiskolen for de aller yngste og gjennom samarbeidet med allidretten er det 

bred oppslutning på skitreningene for de yngre årsklassene. De lokale skirennene som Bygda 

på langs, Fischer rennet og NIL rennet er viktige for rekrutteringen. I februar 2023 var 

skigruppa for første gang medarrangør for Barna skileker som er et lavterskel tilbud og som 

ble en stor suksess. Det var over 400 deltakere i et kompakt og morsomt arrangement. Dette 

gjør vi gjerne igjen! På tross av mindre snø, ble den årlige familiesamlingen på Skeikampen i 

november også en stor suksess med rundt 200 deltager. Skigruppa vil fortsette å jobbe for å 

sikre rekruttering til skisporten.  

 

Vi har det siste året også hatt en fin sportslig fremgang og Nittedal var i fjor rangert blant de 

beste junior-klubbene i landet. Flere av våre utøvere har det siste året levert på høyt nivå både 

i skicupene for 13-14 åringer og 15-16 åringer, men ikke minst på Ungdommens 

Holmenkollrenn (13-14 åringer), Hovedlandsrennet (15-16 åringer) og i NCj og NMj. Det var 

spesielt gøy å se NM stafetten i år der Nittedal for første gang på mange år stilte lag.  Vi 

mønstret et rent juniorlag som gjorde sine saker så bra at de kom på en 23. plass og fikk sin 

tid i Tv-ruta. Vi har også hatt utøvere som har blitt tatt ut til Kong Haralds ungdomsstafett og 

til å representere internasjonalt (nordisk juniorlandskamp).  

 

Skigruppa har initiert et par prosjekter som vi håper ytterligere vil være med på å støtte opp 

om skigruppa`s virksomhetsidé; flest mulig, lengst mulig og best mulig. Som et ledd i å 

beholde utøvere lengre og gi bedre oppfølging av de utøverne som satser mest, har vi 

forsøksvis etablert Team rekrutt. Kompetansen og erfaringene denne gruppa høster ønsker vi 

også kan overføres og være til nytte  på tvers i skigruppa. Skigruppa har de par siste årene 

også etablert et jenteprosjekt som er et initiativ for å ivareta jenter i en krevende fase i sitt 

langrennsliv. Gjennom dette prosjektet ønsker vi å styrke kompetansen i skigruppa når det 

gjelder jenter og trening ved at man skaper en arena for kunnskapsformidling mellom trenere 

og utøvere på tvers av de ulike aldersgruppene. På denne måten håper vi å beholde flest mulig 

jenter lengst mulig slik at de kan bli best mulig. 

 

Et av årets høydepunkt for skigruppa var utvilsomt åpningen av den nye universelt utformede 

2.2 km lange rulleskiløypa. Etter flere år med planlegging, prosjektering og anleggsarbeid var 

den klar til høytidelig åpning 22 oktober. Det var taler fra skigruppa, Sparebank-1 stiftelsen, 

Viken kommune og Norsk tipping før Odd Martinsen fikk det høytidelige oppdraget med å 

klippe snoren. En skare av barn på rulleski fikk være de første som offisielt fikk prøve løypa 

sammen med de lokale skiheltene Bente Skari og Hans Christer Holund og parautøver Kjartan 

Haugen i front. Det var det god stemning blant de fremmøtte på Sørlisletta der det var 

servering av pølser, kaker og drikke. Vi håper og tror at dette anlegget vil bli til stor glede for 

både unge-, eldre- og para utøvere og være en katalysator for videre rekruttering. 

 

 

http://www.nittedalil.no/
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Samme dag som åpningen av rulleskiløypa gikk det årlige gjørmeløpet eller høstslippet av 

stabelen. Inntektene vi får inn gjennom deltagelse og kafe går uavkortet til Tv-aksjonen og 

skigruppa er glad for at vi på denne måten kan gi vår støtte til viktige sosiale og humanitære 

formål.  

 

2022 var Frivillighetens år noe som gir grobunn for refleksjoner. Arbeidet i skigruppa baserer 

seg på frivillighet der dugnadsinnsatsen er helt avgjørende for at vi kan tilby et godt 

treningstilbud til våre barn og ungdom, driften av skistua, utviklingen av våre anlegg og at vi 

kan kjøre skiløyper om vinteren i lysløypa og vår del av marka. Dugnadsinnsatsen har også en 

avgjørende betydning for økonomien i skigruppa. Den sikrer for eksempel at vi klarer å holde 

treningsavgiften på et fornuftig nivå og at påmeldingsavgifter til skirenn dekkes. For at barn 

og ungdom skal ha et godt tilbud er det derfor viktig og påkrevd at alle som har barn/ungdom 

i skiguppa bidrar inn i dette fellesskapet. Det er mange muligheter til å bidra for eksempel 

som trenere, styreverv, tidtakere på skirenn, løypekjørere, arrangement ansvarlige og 

dugnadsmedarbeidere.  

 

Skigruppa er heldige som har en forholdsvis fast og robust kjerne av frivillige som bidrar året 

rundt. Det rettes derfor en stor takk til alle dere som har bidratt med å utvikle klubben, bygd 

og vedlikeholdt anlegg, preppet løyper, arrangert skirenn, jobbet mot sponsorer/fond og med 

utleie av skistua eller tilrettelagt for treninger. Takk også til alle andre som bidrar som 

frivillige, enten gjennom ulike verv eller på dugnad.  Sammen kommer vi langt! 

 

Når det gjelder frivilligheten, så har Skigruppa de siste årene sett en reduksjon og mindre 

interesse i å bidra inn til fellesskapet, en trend som nå ser ut til å snu i riktig retning. 

Deltagelsen på Høstdugnaden var god, foreldre som settes opp på den faste dugnadslisten 

møter opp og det er lettere å få foreldre til å stille på ekstra dugnader, bake kaker til kafeen  

etc. Vi ser også at det er god rekruttering til trenere til de ulike gruppene. Vi ser imidlertid at 

det nå er vanskeligere å rekruttere til verv i styret. I år har vervet som sekretær vært ubesatt og 

valgkomiteen jobber i disse dager på spreng på å fylle avtroppende roller i styret. Så her 

oppfordrer vi hver og en som har barn/ungdom i skigruppa til å se hvordan  dere  kan bidra 

inn. Skigruppa som består av våre barn/ungdom og foreldre, trenger dere som frivillige! 

 

Aktivitetene i skigruppa, etablering og drift av anleggene og kjøring av skiløyper ville ikke 

vært mulig uten bidrag fra våre samarbeidspartnere, sponsorer, fond og stiftelser.  Sammen 

bidrar vi til at flere kommer seg ut på ski og en bedre folkehelse for Nittedals befolkning! Vi 

må i år spesielt takke Sparebank-1 stiftelsen som gjorde det mulig å etablere rulleski anlegget. 

Vi håper også at det nye samarbeidet med skiforeningen når det gjelder kjøring av skiløyper 

ut fra Sørli vil gjøre løypenettet i denne delen av marka enda bedre. Tusen takk til dere alle 

sammen og vi ser fram til et videre produktivt samarbeid.   

 

Vi vil også benytte anledningen til å takke for det gode samarbeidet med Hovedlaget, Nittedal 

Kommune, Skiforeningen, Skiforeningens lokalutvalg, Nittedal Skiskytterlag, Hakadal IL, 

Gjelleråsen IL mfl i året som har gått. 

 

En sunn økonomi og støtte fra våre samarbeidspartnere legger grunnlaget for videre sportslig 

framgang, utvikling av aktivitetene, anleggene og skiløypene til glede for våre utøvere og hele 

Nittedals befolkning.  

http://www.nittedalil.no/
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Rekruttering og Sportslige Aktiviteter  
Hovedaktiviteten i Skigruppa finner sted gjennom de mange treningsgruppene. Skigruppa 

tilbyr tilpasset aktivitet til barn og unge fra årstrinn 2015 til og med eldre junior. De yngste 

gruppene har en trening i uken, mens for aldersgruppene 10–14 år avholdes treninger to 

ganger pr uke, og det legges til rette for enkelte fellestreninger i helgene (rolig langtur, 

rulleski etc.). For de over 14 år, så fokuseres det gradvis mer på egentrening i tillegg til 

fellestreningene. For utøvere som er 15 år og eldre, har Skigruppa hatt en felles 

treningsgruppe. I tillegg har man et treningstilbud gjennom Team Nittedal (samarbeid mellom 

klubbene GIF, HIL og NIL). Team Rekrutt ble opprettet denne sesongen for de som har lagt 

ned mest treningsarbeid og oppnådd de beste resultatene.      

 

Skigruppa har per nå en trenerbase på ca. 57 trenere/hjelpetrenere. Skigruppas mål og filosofi 

er nedfelt og forankret i Sportsplan og i Utviklingstrappa for langrenn. Trenerne er de som 

forvalter, implementerer og iverksetter Skigruppas filosofi i sine respektive grupper. 

Å ha tilstrekkelig med relevant fagkompetanse i treningsgruppene er svært viktig for 

Skigruppa sin aktivitet, kontinuitet og utvikling. Dette er et løpende arbeid som Skigruppa har 

stort fokus på, da trenersituasjonen endrer seg over tid. Skigruppa har kjøpt inn ny versjon av 

Utviklingstrappa og distribuert denne til samtlige trenere. Det er blitt avholdt to årlige seminar 

hvor målsettingen var å øke kompetansen på tvers av alle gruppene gjennom å lære fra/til 

hverandre. Alle trenere er oppfordret til å ha tett dialog med hverandre for å sikre at  

kompetansen er på rett nivå for hver gruppe. Ambisjonen er at alle følger Utviklingstrappa. 

Det er god dialog mellom gruppene. 

 

Alle trenere er oppfordret til å stadig fornye sin kompetanse gjennom løpende trenerkurs i regi 

av krets og/eller forbund. Skigruppa betaler utgifter relatert til kurs. Status for 

trenersituasjonen pr. februar 2023 er at to trenere har Trener III kurs, 5 trenere har trener II 

kurs, ca. tolv trenere har Trener I kurs, og 2 trenere har Aktivitetsleder kurs. Vi arrangerte sist 

vinter Trener ll kurs på Skistua. Skigruppa trekker i tillegg veksler på god trenerkompetanse 

fra tidligere aktive i toppidretten. 

 

Det er viktig å legge til rette for gode skiforhold for å motivere og inspirere barn og unge til å 

delta på skitrening. Barmarksesongen og rulleskiføret holdt seg lenge ut i november og det var 

ikke så lenge å vente på skiføre i form av kunstsnø. Generelt har alle gruppene hatt god og 

jevn deltakelse på treninger. 

 

Familie samling 

Samlinger har alltid vært populære. Familiesamlingen på Skeikampen var også i år vellykket 

med ca 200 deltagere. Noe usikkerhet mht snø var det, men det ble en vellykket samling med 

kombinasjon av barmark og snø.  Arrangementkomitten gjorde også i år en strålende jobb og 

lagde et veldig godt opplegg med en kombinasjon av barmark og snø. Det sosiale var vel så i 

fokus som det sportslige, gjerne på tvers av årskullene. Skigruppa anser dette som en viktig 

«kick off» på sesongen og Skeikampen leverer gode fasiliteter. Vi gleder oss til neste år.  Stor 

takk til familiesamling-ansvarlig Alexander Rutle. 

  

http://www.nittedalil.no/
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Team Nittedal 

For å opprettholde et bra treningsmiljø til utøvere som er 15 år og eldre, og for å kunne gi et 

utvidet treningstilbud slik at de skal kunne utvikle seg som skiløpere, er Team Nittedal 

opprettet. Team Nittedal er et samarbeid mellom klubbene NIL, GIF og HIL. 

Team Nittedal har hatt 55-60 utøvere gjennom 2022/23 sesongen. Det har vært 35 utøvere 

som har vært med fra NIL. 

 

Teamet rapporterer om et godt og samlende miljø. Treningssamarbeidet har i all hovedsak 

fungert bra gjennom høsten og vinteren. Team Nittedal arrangerte en hjemme-samling i 

sommer og to samlinger, i Trysil og Hafjell før jul. Styringsgruppen, sammen med Teamet og 

de enkelte klubbene, vil kontinuerlig gjøre vurderinger knyttet til teamets samlede tilbud, og 

se på hvorvidt det bør gjøres tilpasninger i modellen for å kunne gi et best mulig tilbud for 

både 15-16 åringene og juniorene fremover. 

 

Team Rekrutt 

For å ivareta de som satser aller mest bedre ble det foran denne sesongen besluttet å opprette 

Team Rekrutt. Teamet består av 6 utøvere og 5 hospitanter. I tillegg har de 3 trener/smører 

ressurser. 

 

Gjennom året har de hatt 5 samlinger; en hjemmesamling, to i Torsby, en på Lillehammer og 

en i Hafjell. Mellom samlingene har utøverne hatt sine egne opplegg og i stor grad deltatt på 

klubbens og dels Team Nittedal sine treninger. På samlingene har det vært fokus på teknikk 

og dialog med utøverne. Hospitanter veksler med å bli trukket inn på samlingene. 

I rennsesongen er det support under Norgescup og NM. Her er det testing av ski og 

smøreprodukter som tar mest tid. I tillegg innhentes og gis relevant informasjon til utøverne i 

forbindelse med praktiske og taktiske detaljer.   

 

Team Rekrutt er planlagt å fortsette neste år. Etter sesongen skal satsingen evalueres. Da det 

er mye kompetanse samlet i gruppen og de høster mye erfaring er det viktig at denne 

informasjonen også videreformidles videre i Skigruppa. Dette gjøres gjennom hospitering av 

utøvere samt informasjonsdeling som vi ønsker å bli enda bedre på. 

 

Skiskolen 

Skiskolen ble i år arrangert 6 tirsdager i perioden jan-febr 2023 for årsklassene 2017-2018 

med ca 120 barn. Skigruppa fortsatte det gode samarbeidet med Allidretten, i den form at barn 

tilknyttet Allidretten er deltakere på skiskolen i nevnte periode. Allidretten utgjør derfor en 

solid og bred rekrutteringsarena. Vi takker for samarbeidet.  I år som i fjor, ble modellen med 

eldre juniorer som trenere gjennomført med god suksess, med primus motor Aleksander Rutle 

i spissen. Stor takk til han. 

 

2016 gruppa.  

Vi dro erfaringer fra fjoråret og fikk stablet på beina en gruppe for de yngste skiløperne (i år 

2016 barna). Stor takk til det nyetablerte trenerteamet med Aleksander Rutle i spissen. 

Gruppa startet opp med treninger på onsdager fra første uka i Januar der barn fra Allidretten 

var invitert inn. 15 Februar var siste dag Allidretten var sammen med oss. Det var opp til 80  

påmeldte på det meste. En gruppe på ca 25 barn fortsatte med skitreninger og skal ha dette 

fram til påske. 

http://www.nittedalil.no/
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Jenteprosjektet 

«Jenteprosjektet» er et initiativ i Nittedal IL`s skigruppe for å ivareta jenter i en krevende fase 

i sitt langrennsliv. Gjennom dette prosjektet ønsker vi å styrke kompetansen i skigruppa når 

det gjelder jenter og trening ved at man skaper en arena for kunnskapsformidling mellom 

trenere og utøvere og på tvers av de ulike aldersgruppene. En kjent utfordring i alle 

idrettsmiljøer er at frafallet er stort i ungdomsalderen og spesielt blant jentene. Fram til 15 

årsalderen har vi sett at kjønnsbalansen har vært tilnærmet lik. Vi har i dag rundt 40 aktive 

utøvere i alderen 15-19 år, der jentandelen er på ca 25%. Gjennom jenteprosjektet ønsker vi å 

gi jentene bedre forutsetninger for å møte de utfordringene de står igjennom puberteten. Målet 

er at flest mulig jenter fortsetter med langrenn lengst mulig i tråd med skigruppas 

virksomhetside. Dersom vi klarer å få jentene til å fortsetter i idretten, så tenker vi at dette 

også vil gjøre at jentene får muligheten til å bli så gode som de ønsker/kan- bli best mulig. Vi 

ønsker altså gjennom dette å bidra til en jevnere kjønnsfordeling i idretten, samt sikre at 

særlig jentene ivaretas og blir værende lengre i idrettslaget enn hva de gjør i dag. 

Jenteprosjektet innebærer å arrangere flere felles samlinger der man tar opp ulike tema som er 

spesielt viktige for jenter. Jenter fra HL alder (15-16 år) og ut junioralder i NIL, men også 

jenter fra HL og GIF inviteres.  

 

Deltakelse og resultater per 23 Feb. 2023 

 
Sesongen 21-22 

Klubben har hatt 20 deltagere i Sparebank 1-cup (13-14 år), og 12 deltakere i Møller cup. I 

ungdommens Holmenkollrenn deltok 16 utøvere. Sterke prestasjoner av Eric Haugen 

Grønvold 4.plass i klassisk og 6.plass til Ask Fjøsne-Hexeberg og Erle H. Stødle i fristil.   

 

I Fisherrennet som var KM i fristil ble det Gull til Filip Skari i M 17 år, sølv i K 17 år til 

Emma Hovengen Lundin. Gull i Jenter 16 år til Mathea W.Andersen og bronse til Storm 

Veitsle. Gull til Oda Skari i jenter 15 år og sølv til Eline Skaar. Sølv i gutter 13 år til Ask 

Fjøsne-Hexeberg, gull i Jenter 13 år til Ingrid Skaar og bronse til Erle Haukaaen Stødle.  

 

Også i KM lang tok klubben mange medaljer. Sølv til Filip Skari i M 17 år og sølv til Mathea 

W. Andersen i Jenter 16 år. Gull til Oda Skari og sølv til Eline Skaar i Jenter 15 år.Gull til 

Ingrid Skaar i Jenter 13 år og sølv til Eric Haugen Grønvold i Gutter 13 år.  

 

GIF-stafetten hadde KM status og ble arrangert på Gjelleråsen 9.januar. Gull til Jenter 15-16 

år ( Oda Skari, Mathea W. Andersen, Eline Skaar), Sølv til K junior ( Emma Hovengen 

Lundin, Lea Bratland, Vilde Martinsen), Sølv til Gutter 13-14 år ( Ask Fjøsne- Hexeberg, 

Martin Tjelle, Eric Haugen Grønvold).Bronse til M junior( Filip Skari, Fredrik Flo Øftsaas, 

Ola Skaar). Nittedal tok flest medaljer av alle Akershus-klubbene i KM og var også største 

klubb. Gutter og jenter 13-14 år stilte tilsammen 6 lag. Gutter 15-16 år stilte 1 lag og jenter 

15-16 år stilte 3 lag. Kvinner junior stilte 1 lag og Menn junior hadde 2 lag. Også i 12 år og 

yngre er det god ettervekst. Gutter 11-12 år stilte 6 lag og Jenter 11-12 år, 4 lag, I Gutter 9-10 

år, 9 lag og Jenter 9-10 år, 5 lag Og de nyoppstartende 7 åringen stilte 7 lag!  

 

 

http://www.nittedalil.no/
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KM sprint på Hvaltjern 13.februar: Gull til Ingrid Skaar og sølv til Erle H.Stødle i Jenter 13 

år. Bronse til Ask Fjøsne -Hexeberg i Gutter 13 år.  

 

Norges Cup-junior: Klubben stilte 15 utøvere på  første helga på Åsen. Sterke prestasjoner av 

Filip Skari med 1.plass på sprint fristil, 4.plass på 10 km fristil og 1.plass på 15 Km klassisk. 

Ida Fugleset fikk 11.plass i fristil og 4.plass i klassisk. Emma Hovengen Lundin 49.plass i 

fristil.  

  

I NM for juniorer på Nes ble det også medaljer. Filip Skari i M 17 tok gull i stafett for 

Akershus 1 lag,  bronse i 10 km fristil og 10 km klassisk. Simen Gløgård Stensrud slet med 

sykdom gjennom hele sesongen og ble nummer 12 i fristil og nummer 9 i klassisk. Ida M 

Fugleset i K 17 nummer 9 i fristil og 6 i klassisk. Klubben er 8.beste juniorklubb i landet og 

best i Akershus.   

 

Hovedlandsrennet ble et fantastisk arrangement. Oda Skari plukket med seg gull i sprint og 

bronse på 5 km. Eline Skaar var med å sikre dobbeltseier i sprint med sølv. De  to gikk på 

Akershus sitt førstelag og var sterkt delaktig i at laget tok sølv. Lilli Grindstad klinte like godt 

til med sølv i skicross. 

  

Kong Haralds ungdomsstafett arrangertes søndag 6.mars. Oda Skari gikk på Akershus 1 som 

tok sølv. Hun vekslet som nr 2 etter sin første etappe. Eline Skaar gikk for Akershus 2. Hun 

kom inn som nr 5 etter første etappe og laget endte på 15 plass til slutt.  

  

Junior NM på Nes. I fristil klarte Filip Skari pallen med bronsemedalje! Ida Fuglset ble 9 og 

Simen Gløgård Stensrud ble 12. Dagen etter fulgte Filip opp med en ny bronsemedalje. Ida 

klatret opp til 6, og Simen til 9. Emma Lundin gikk seg inn på 22. På stafetten søndag fikk 

Filip gleden av å gå på Akershus 1. Han gjorde sine saken godt og laget sikret GULL!! 

 

Norgescup i Meråker tar Filip Skari to tredjeplasser. Fredrik Flo Øfstaas 9. Og i NC Finalen 

på Lynga ble Filip Skari 2, Ida Fuglset 10, Fredrik Flo Øfstaas 21 og Emma Lundin 33. 

Sammenlagt i NCj ble Filip nr. 2.  

 

Sesongen 22-23 til og med 22 februar 2023  

Klubben har hatt 12 deltagere i Akershus-cupen (13-14 år), og 9 deltakere i Toyota- cup. I 

ungdommens Holmenkollrenn deltok 14 utøvere. Sterke prestasjoner av Eric Haugen 

Grønvold 2.plass i klassisk, 8.plass i fristil. 2.plass til Erle H. Stødle i fristil og 6.plass til 

Ingrid Skaar i klassisk. 

 

KM sprint på Nes: Gull til Eline Skaar 16) og Sølv til Oda Skari (16). 

 

KM Normal i fristil på Åsen: Gull til Mathea Weydahl Andersen (17), Marcus Alexander 

Næss (17) Og Filip Skari (18). Sølv til Erle Haukåen Stødle (14),Oda Skari (16) og Simen 

Gløgård Stensrud (18) og Emma Skjerstad (Kvinner senior). Bronse til Anna Sølvberg Tjelle 

(13), Eric Haugen Grønvold (14) og Mats Daviknes-Andreassen (17). 
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Også i KM lang tok klubben mange medaljer: Gull til Maria Rutle (14), Eline Skaar (16), 

Mathea Weydahl Andersen (17) og Benjamin Røssum Jensen (17). Sølv til Oda Skari (16), 

Nora Heuer Thorsteinsen (17 og) Filip Skari (18). Bronse ti Erle Haukåen Stødle (14), Eric 

Haugen Grønvold (14) og Eirik Sørbråten (19/20 år). 

 

KM stafett skicross på Fossum: Gull til Jenter 13-14 år (Ingrid Skaar, Maria Rutle og Erle 

H.Stødle), Jenter 15-16 år ( Oda Skari, Eline Skaar, Lilly Grindstad)), K junior ( Ida, Fugleset, 

Emma Hovengen Lundin, Nora Heuer Thorsteinsen. 

 

På første Norges-cup helg  på Lillehammer tok Filip Skari en sterk 2. plass på sprinten i M18 

og vant klassisk fellesstart. Også Simen Gløgård Stensrud får pallplass i løpet av helga med 

tredjeplass på fellesstarten. Ellers bemerker juniorene seg med historisk gode resultater og 

mange poengplukkere.  Nittedal fikk hele 10 topp 8 plasseringer. 

 

Norges Cup-junior på Voss: Sprint hadde NM-status og Mathea Weydahl Andersen tok 

bronse i 17 årsklassen. I distanserennene samme helg (ikke NM-staus) tar Weydahl Andersen 

en ny 3.plass, også Simen Gløgård Stensrud (18) klatrer opp på pallen med en 3.plass. 

 

NM senior stafett på Gjøvik: Nittedal stiller med et rent junior-lag på stafetten og gjør seg 

bemerket. Didrik Røssum Jensen, Simen Gløgård Stensrud og Filip Skari med en sterk 

23.plass. 

 

Hovedlandsrennet på Meråker (15-16 åringer): Nittedal IL deltok med 10 utøvere. Eline Skaar 

(16) tok 4.plass på 5 kilometer klassisk og 5.plass på Sprint fristil. Eline Skaar og Oda Skari 

(16) deltok på Akershus 1.lag som gikk inn til bronse på HL-stafetten.  

 

Våre juniorer blir lagt merke til. Både Simen og Filip ble tatt ut til Nordisk Juniorlandskamp i 

Finland i februar, men Filip må melde forfall. Her gjorde Simene det svært bra. På 10 Km 

fristil fikk han andre plass slått av en fra USA. Det kvalifiserte han også til Norges førstelag 

på stafetten. Laget gikk seg inn til en meget sterk andre plass bak USA noe som Simen skal ha 

stor ære for da han hadde klart beste tid på sin andre etappe! 

 

Utøverne har ennå igjen mange viktige cup-renn samt Junior NM i Alta før sesongen 

avsluttes. 
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Egne skirenn og arrangement  
 

Bygda på langs 

Karusellrenn er først og fremst et tilbud til de yngste løperne og derfor viktig for 

rekrutteringen. For femte året på rad har bygdas skiklubber gått sammen om å arrangere en 

felles serie av renn. Renn-serien er kalt Bygda på Langs, hvor hver klubb har 2 renn. Det har 

vært god deltakelse på rennene. Vi har hatt datoene 25.01 og 09.02.  Det var god deltakelse 

også i år. Veldig bra lavterskel tilbud som har vært lett å gjennomføre i år, med gode snø 

forhold. 

 

NIL-rennet 

NIL ski sitt klubbmesterskap er planlagt for 7. mars. 

 

Fischerrennet 

Fischerrennet ble arrangert 21.januar med Sparebank 1-cup status (13-14 år) og var en stor 

suksess med strålende vær. Deltagelsen var dessverre bare 395 deltakere. Oslo skifestival ble 

satt samme dato, etter å ha blitt flyttet. Vi prøvde å flytte dato etter at dette ble oppdaget, men 

fikk nei fra kretsen. Dette var nok hovedårsaken til lav deltakelse. Her må vi tilstrebe at vi 

slipper unna slik konkurranse til neste år.  

 

Grenaderen 

Grenaderløpet har blitt flyttet til Kleivstua i Hole kommune. Vi klarte heller ikke å stille med 

dugnadsfolk da arrangementet er siste helgen i vinterferien. Vi er derfor ikke med på dette 

arrangementet/dugnaden lenger. 

 

Høstslippet 

”Høstslippet” ble arrangert for ellevte gang i forbindelse med TV-aksjonen søndag 

23.oktober. Dette er et terrengløp gjennom gjørme og vann, til inntekt for tv-aksjonen. Det var 

spesielt god deltagelse i 2022 med nesten 189 deltagere. Arrangementet bidro med 20.330 kr 

som ble videresendt til TV-aksjonen.  

 

Høstslippet ble arrangert samme dag som rulleski løype åpning. Dette var selvsagt krevende, 

men det ble et godt gjennomført arrangement. Morsomt å se at vi har deltagere som stiller i 

utkledningskonkurransen noe som gir et ekstra løft  til underholdningsverdien. 

 

Barnas skileker 

Skigruppa var medarrangør for Barnas skileker for første gang tirsdag 31 januar med over 400 

deltagere. Dette er et lavterskeltilbud der det er gratis å delta, ingen tidtaking og alle får 

premie. Arrangementet er åpent for alle mellom 0 og 12 år som har ski på beina. Barnas 

skileker tilbyr også utlån av ski, staver og støvler. Det var tre ulike distanser og barna valgte 

selv distanse ut fra eget ferdighetsnivå.. Dette er noe vi ønsker å søke på til 2024 også, da det 

var en stor suksess. 
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Priser og utmerkelser utdelt i 2022 
Lars Gulbrandsen, Ole Jakob Omland, Jeremy Toussaint, Geir Skari, Bjørn Finstad, Terje 

Rassmussen, Knut Ove Kristiansen, Per Halvorsen og Bård Wæhle fikk tildelt utmerkelser for 

dugnadsinnsatsen i forbindelse med Årsmøtet i Nittedal Idrettslag.  

 

Skigruppa takker alle for solid dugnadsinnsats gjennom flere år.  

 

Anlegg 

Skistua 

Skistua er Skigruppas samlingspunkt og har uvurderlig betydning i forbindelse med renn og 

 en rekke andre arrangementer. Etter tilbygg og rehabilitering i 2017/2018, ble det i 

2018/2019 gjort noe etterarbeid og finpuss. Det er inngått flere vedlikeholds- og 

serviceavtaler, slik at det elektriske, jordvarmeanlegget og ventilasjonsanlegget blir ettersett 

jevnlig av profesjonelle. 

 

Kaféen er normalt åpen på søndager mellom nyttår og påske, samt i forbindelse med skiskolen 

en dag i uka og under alle skirennene. De forskjellige årskullene har fått gjennomført 

kveldsmatsamlinger, og utleien har tatt seg vesentlig opp igjen. Den er i perioder  

utleid hver helg. Det er imidlertid en utfordring at noen arrangementer blir programmert 

ganske sent, slik at vi har opplevd at Skistua har vært utleid da vi har hatt større 

arrangementer. Vi må se om vi kan finne en løsning på dette. Det bemerkes at utleieansvarlig 

Anne-Kari Nilsen har gjort en utmerket jobb, og legger ned et stort arbeid ifm utleien, og i å 

finne løsninger der vi har måttet omrokkere leietakere på grunn av egne arrangement. Tusen 

takk Anne-Kari! 

 

Snøproduksjon 

Snøproduksjonen har vinteren 2022/2023 vært veldig bra. Vi fikk i løpet av en 

femdøgnsperiode fra 5. desember samt noen enkeltdager laget mye snø, da det var en stabil 

kuldeperiode. Siden strømprisen var høy i vinter ønsket vi å produsere når temperaturen var 

mindre enn fem minusgrader. Det ble laget mye snø i Hesteskoen på den nye flaten, som har 

blitt maskinelt kjørt ut. Vi har imidlertid noe forbedringspotensial når det gjelder den 

maskinelle utkjøringen. Men vi konkluderer med at å lage mesteparten av snøen på ett sted, 

og deretter kjøre ut, er mest effektivt. Det blir da mest mulig effektiv produksjonstid og lite 

flytting av kanonene. Vi ser neste år på mulighet for å kjøre ut i hele Martinsen-runden. 

Grunnet noe maskintrøbbel, var ikke kunstsnørunden klar før 16. desember.  

 

Nye anlegg 

Rulleskiløypa som er universelt utformet og på 2,2 km ble ferdigstilt høsten 2022, og 

høytidelig åpnet 23. oktober, etter over 2 år med anleggsarbeid. Løypa ble veldig bra, og har 

fått mange gode skussmål. Regnskapet ble gjort opp og sendt inn før 1. desember, og vi håper 

på momsrefusjon i juni 2023. Vi har fått midlertidig brukstillatelse, men må sende inn 

tilleggsdokumentasjon. Det gjenstår også noe arbeid til sommeren med å lage gangstier ved  
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siden av rulleskiløypa. Vår ansvarlige søker Egil R Haug, som har gjort en fantastisk innsats 

for Skigruppa gjennom hele bru- og rulleskiprosjektet, gikk dessverre bort 1. februar. Egil ble  

fullt fortjent utnevnt til æresmedlem i Nittedal Idrettslag noen dager tidligere. Vi takker Egil 

for hans store innsats og lyser fred over hans minne! 

 

Siste rest av vestre del av Lysløya, fra Dammyrdalen og ned til høyspenten i sør, ble også 

ferdigstilt med nye stolper, armaturer og bakkekabel.  På hele den vestre delen pluss 

rulleskiløypa er det nå bare LED-lamper. NSSL har vært velvillige og latt oss koble den 

gamle delen av Lysløypa (med gamle lamper) på sin strømkurs, slik at vi ikke har LED og 

gamle lamper på samme kurs.  

 

Vi håper NSSL kommer i gang med sitt rulleski prosjekt så snart som mulig. Når de har 

ferdigstilt dette, vil det bli en super løype på 3,7 km. Da kan også Skigruppa ferdigstille 

gangvei-prosjektet Sørli-Sagerud og få byttet til LED lys der også. Vi ser på muligheten for i 

2023 å oppgradere strekningen fra skibrua i Kruttverket med nye LED lys sydover til 

høyspenten i syd (ca 12 stolper). 

 

Samarbeid med Skiforeningen (SF)  

Vi inngikk i 2022 en ny femårig avtale med Skiforeningen, som er ganske lik den gamle. Den 

økonomiske kompensasjonen til Skigruppa er vesentlig redusert, men SF har til gjengjeld 

opprettet en løypebas-stilling på Sørli med 5 måneders varighet, fra 1.11. til 31.3 hvert år. 

Stian og Kenneth søkte sammen på denne stillingen, og har fått 50% hver. 

SF eier og betaler for drift av preppemaskinen som bemannes av løypebasene og frivillige fra 

NIL, samt at de betaler for bensin til snøscooterne våre. De har også kjøpt inn en ny 

snøscooter, mens Skigruppa holder øvrige scootere og preppeutstyr til disposisjon på samme 

måte som før. Øst for RV4 kjøres fortsatt løypene med utstyr som er privat eller eiet av 

Skigruppa.  

 

Vedlikehold av løyper i sommersesongen, og høstdugnaden 

Generell rydding og planering i markaløypene utføres hvert år med tillatelse fra grunneierne 

og i samarbeid med Skiforeningen. Det er arbeidet som legges ned i denne perioden som 

legger grunnlaget for kvaliteten på løypenettet om vinteren. Den tradisjonsrike høstdugnaden 

er den viktigste arenaen for rydding av vedlikehold av lysløypa og løypenettet. Årets 

høstdugnad i oktober samlet ca. 70 ivrige sjeler som til sammen la ned ca. 420 timers arbeid. 

Harald Martinsen har også deltatt med privat traktor med redskap på høstdugnad, under 

utkjøring av kunstsnø og flere andre anledninger, et stort bidrag til Skigruppa. Knut Jarle 

Botterud brøyter hele vinteren gratis utenfor Skistua! 
 

Rodesjefene 

Rodesjefene har siden 1992 (noen få har faktisk vært rodesjef siden da) med Odd Martinsen i 

spissen, hatt ansvar for hver sin del (rode) av lysløypa og lagt ned en stor innsats for at den 

skal være i best mulig stand. Rodesjefene har navnet sitt på skilt gjennom hele lysløypa. 

En stor takk til dere alle! Selv med stor maskinell innsats, anser Skigruppa at rodesjefene er  
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et viktig tilsnitt til barmarksarbeidet med løyper. Vi ser også at mange av dem trofast møter 

opp på Høstdugnaden og på andre dugnader gjennom sesongen, noe Skigruppa setter stor pris  

på. Flere av rodesjefene begynner nå å dra på årene og har ytret ønske om avløsning. 

Skigruppa ser på muligheten for å omorganisere rodesjef-ordningen til å bli en dugnadsgjeng  

med seniorer, som kan møtes innimellom på Skistua og jobbe litt dugnad og ha sosialt 

samvær. 

 

Scooterlagene 

Skigruppa hadde fram til høsten 2022 fem scooterlag som opererte 3 snøscootere ut fra 

Sørli, og flere private scootere ut fra 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 Gaustadmåsan - Holterkollen. SF v/ løypebasene har nå 

reorganisert ordningen på Sørli, slik at antallet frivillige fra NIL er redusert fra 14 til 6, disse 

er nå tettere knytt til SF og får bedre kurs og oppfølging. De som kjører øst for RV4 fortsetter 

på samme måte som før. 

 

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. i 

forbindelse med store snøfall eller rydding av veltede trær, vil i tillegg kunne bidra til økt 

effektiv kjøretid med løype-maskinen. 

 

Årets sesong startet med pakking av løyper i desember. Det har vært fine løyper i Marka siden 

julaften. Bygda på Langs løypa har også blitt jevnlig preparert, men dessverre ikke den 

sydligste delen fra Gaustadmåsan til Li, da det kreves mere snø over noen av jordene der. 
Løypene har veldig god standard! Erlend Aadland og Stig Ringstad benytter privat scooter og  

preppeutstyr til å preppe løypa Spenningsby - Spikertjernshytta. Det er akkurat nok snø til 

gode forhold der nå. 
 

Løypemaskinen 

Maskinen som eies av skiforeningen  bemannes av løypebasene som lager løyper med meget 

høy kvalitet. Det kreves også egen opplæring for å kjøre denne teknisk avanserte maskinen.  

 

Maskiner og utstyr 

Skigruppa eier nå 3 snøscootere (den eldste er fra år 2000 og skal selges), 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 snøscooter, en motorsag og en ryddesag, og 

holder drivstoff til disse. Det vises her til avtalen med SF av 2022. Det føres kjørebok for 

løypemaskinen og snøscooterne.  Det er i 2022 også kjøpt inn en feiekost til NIL-traktoren,  
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samt en redskapsbærer (liten traktor) med en blåsemaskin, til bruk for vedlikehold og kosting 

av rulleskiløypa. Styrets anleggsansvarlige har det overordnede ansvar for skigruppas utstyr. 

 

Vedlikehold av maskiner 

Vedlikeholdet av løypemaskinen som skiforeningen eier har Stian Ødegaard fått ansvaret for. 

Det at noen av pepperene også kan reparere, er av avgjørende betydning for den operative 

statusen til maskiner og utstyr, og en viktig dugnadsinnsats som vi setter stor pris på. Stian har  

tatt på seg jobben med å være garasjesjef på Skistua, noe vi er svært takknemlige for. Kenneth 

og Stian sørger også for løpende vedlikehold og testkjøring av snøkanonene. 

  

Lysløypa 

Lysløypa er arena for det meste av Skigruppas aktiviteter og er blitt tatt godt vare på, blant 

annet i forbindelse med høstdugnaden og av Rodesjefene ellers i året. Løype-basene har også 

ansvaret for prepping av lysløypa. 

 

Føremeldinger 

Facebook-siden Nittedal IL Preppestatus benyttes aktivt til å legge ut oppdateringer om 

nypreparerte løyper. Løypebasene legger ut føremeldinger på Skiforeningens app «iMarka». 

Vi svarer også ofte på meldinger i Messenger til denne gruppa. Responsen fra publikum er 

veldig positiv. Vi har i følge Facebook nådd over 9600 mennesker til sammen, med opptil 500 

likes på publiseringer. 

 

Lysløypebrevet  

Lysløypebrevet er et meget viktig bidrag til Skigruppas arbeid med skiløypene. Og vi har med 

god hjelp av barna i 2009 gruppa fått i 2022 delt ut tilsvarende antall brev som forrige sesong 

(2500). Og vi håper på gode bidrag også i år. 

 

Økonomi  
Skigruppa har de siste år blitt drevet med noe overskudd, dette har styrket egenkapitalen og 

gitt oss en god likviditet som har vært en medvirkende faktor til at vi har startet en rekke 

prosjekter. Likviditen ble ytterligere styrket i fjor grunnet overskudd på ca 170.000,- Grunnet 

stadig forbedringer, nye fasiliteter og vedlikehold er det fornuftig av skigruppa og bygge seg 

opp en solid likviditets reserve.  Skigruppa har fått innvilget noe strømstøtte for 2022. 

 

Det ovennevnte har i sin helhet bidratt til å øke overskuddet for skigruppa i året som har gått. 

Vi har for øvrig hatt et solid bidrag fra våre sponsorer, kr 312.000,-  og fokus på kostnadene 

gjennom våre budsjetter. Men det er også takket være alt frivillig arbeid og dugnadsinnsats 

som gjør at vi har klart å holde et lavt kostnadsnivå. For eksempel har vi bare frivillige 

trenere. Dette bidrar til at Skigruppa har en god muskel for å kunne gjøre investeringer som 

anses nødvendige for å gi utøverne våre og hele bygda et enda bedre og godt tilrettelagt 

skitilbud fremover. 

 

Driften i Skigruppa for 2022 viser et overskudd på ca kr 170 000,- sammenlignet med 

kr.1.331.017,-i fjor. Etter to år med Covid ble 2022 et mer normalt år hvor vi er tilbake med  
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mer kostnader på renn og samlinger.  Vi har en liten nedgang i offentlig støtte grunnet 

tidligere Covid støtte til idretten som vi fikk i 2020 og 2021. Lysløypebidraget har gått noe 

ned, men naturlig nok har leieinntektene for skistua gått opp. Skigruppa har mottatt offentlig  

tilskudd på kr. 556.438,- og har inntekter fra treningsavgifter på kr. 250.900,- Skigruppa har 

per 31.12.2022 en egenkapital på 5.125.181,-. Skigruppa budsjetterer med et overskudd på 

45 000 for 2023. 

 

Prosjektene med broene og utskiftning til LED-lys har blitt ferdigstilt og gitt utbetalinger i 

2022. Arbeidet med å anlegge rulleskiløype ble avsluttet i 2022.  Skigruppa har investert 

betydelige summer i dette og kompensasjons og støtteordninger vil utløse tilbakebetaling i 

løpet av 2023.  

 

Skigruppa vil takke våre medlemmer for stor dugnadsinnsats gjennom året som bidrar til at 

Skigruppa kan holde driftskostnadene på et lavere nivå. 

 

Styret vil i sitt økonomiske arbeid fortsette prioriteringen knyttet til å gi utøverne 

våre et godt, sportslig aktivitetstilbud. Dette gjøres blant annet ved å tilrettelegge for et godt 

drevet skianlegg, tilbud om samlinger for gruppene og støtte til deltakelse ved skirenn. 

Skigruppa bidrar også økonomisk til kurs og videreutdanning for våre trenere. Skigruppa ga i 

2022 et økonomisk bidrag til Team Nittedal på kr.50.000,-, tilsvarende beløp som tidligere år. 

Det henvises ellers til Sportsplanen for støtteordninger til våre utøvere, trenere og 

støtteapparat. 

 

Sponsor og markedsarbeid, fond og stiftelser   
Skigruppa har en egen markedsgruppe med fire medlemmer (Lene Kvervavik, Mirjam W 

Andersen, Andre Fredriksen, og Geir Skari) som jobber med å innhente sponsoravtaler, søke 

på fond og stiftelser, bidra for å søke spillemidler, samt organisere klesavtalen med 

Glømmi/Swix Teamwear.   

   

De siste to årene har markedsgruppa jobbet mye med sikre god finansiering av vårt nye 

rulleskianlegg på Sørli, et arbeid som har sikret Skigruppa økonomisk gjennomføringsevne av 

dette prosjektet.  

  

Skigruppa har totalt ca. 25 sponsorer og samarbeidspartnere, og vi er veldig takknemlige for 

at mange av disse har vært med i flere år. Noen har logomarkeringer på lua og skitøyet vårt, 

mens andre har logoer synlige på skistadion og i lysløypa. Alle bedriftene synliggjøres også 

med logoen på nettsidene til Skigruppa. Sesongens sponsorer er: ArealBygg AS, Glømmi 

Sport, Troya Invest AS, 3v3 Norge AS, Bakke AS, Owe Halvorsen & Co, Rørleggerfirma 

Gundersen og Brokerud AS, Askepott Catering AS, Løvlie AS, Finor AS, Forno, 

Mekonomen/Pynten & Midtun AS, Swedish Match/Nitedals, Shell 7-11 (YX Hakadal), 

Storsveen Maskin, Nittedal Torvindustri, NRC Group AS, Sparebank1, Nokab, Bunnpris og 

USBL.  

  

Skigruppa retter en stor takk til alle våre sponsorer som muliggjør og sikrer et godt og variert 

treningstilbud til våre medlemmer. Bygdas øvrige skiløpere har dessuten også glede av  

midlene som brukes på rulleskiløypa, lysløypa og de andre skiløypene som Skigruppa rydder 

og prepper.   
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Medlemstall per 27.02.2023  
 

NIL ski hadde 248 betalende aktive utøvere opp til 19 år ved utgangen av Februar 2023. Per 

31.12.2023 hadde vi 226 betalende utøvere. Siden overskudd fra Hovedlaget og fordeling av 

felles treningsavgift gjøres på grunnlag av status per 31.12. er det viktig at vi fremover får 

betaling innen årsskifte. Nil ski har 9 aktive utøvere over 19 år.  

 

Siden 2016 ikke startet opp før etter jul og da sammen med Allidretten de første seks ukene, 

er det kun et fåtall som ble registrert i år (5 stk). Det var stor deltagelse på skiskolen med ca 

120 barn (2017 og 2018), men disse barna fremgår ikke av tallene. 

 

I tillegg har skigruppa i underkant av 100 andre voksne medlemmer slik som styret (6), 

preppere (14), trenere (57) og støttemedlemmer.  
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Nittedal, 28. mars 2023 

 

 

Gry Stensrud    Per Iver Nordset 

Leder    Sportslig leder 

 

  

 

   

     
Rolf Martin Næss    Ulf Dobloug 

Økonomiansvarlig    Anleggsansvarlig 

 

  

 

   

     
Tom Andre 

Arrangementsansvarlig 

 

  Bjørn Aspaas Sollid 

    Rekrutteringsansvarlig 
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Vedlegg til årsrapporten:  

Vedlegg 1 – Årsregnskap 2022 og Budsjett 2023 

 

 

Resultat (2022) 

Regnskapskonto 2022 
2021 

Periode Endring 

Driftsresultat 

   Driftsinntekter   

      Salgsinntekter   

         3020 Sponsorinntekter, avgiftspliktig 312000 314400 -2400 

         3120 Sponsorinntekter, avgiftsfri   17459 -17459 

         3200 Salgsinntekt, utenfor avgiftsområdet 150   150 

      Salgsinntekter 312150 331859 -19709 

      Annen driftsinntekt   

         3400 Offentlig tilskudd 389072 450640 -61568 

         3440 Andre tilskudd 10000 554000 -544000 

         3450 Norges idretsforbund, LAM 92040 115600 -23560 

         3460 Norges idretsforbund, Momskopenasjon 90006 65363 24643 

         3605 Leieinntekt fast eiendom 74898 40948 33950 

         3620 Annen leieinntekt 16200 5900 10300 

         3750 Preparering skiløype 117501 120374 -2873 

         3751 Lysløypebidrag 110200 153690 -43490 

         3920 Medlemskontingent 600 6800 -6200 

         3930 Treningsavgift 250900 210700 40200 

         3950 Inntekter egne arrangement 590156 205870 384286 

         3990 Annen inntekt   256331 -256331 

      Annen driftsinntekt 1741573 2186215 -444642 

   Driftsinntekter 2053723 2518074 -464351 

   Driftskostnader   

      Varekostnad   

         4100 Innkjøp utstyr, rekvisita etc 239317 151244 88073 

         4230 Premier 14172 11197 2975 

         4300 Varekostnad, varer for videresalg   46056 -46056 

         4410 Utdanning og kurs 18340 6750 11590 

         4420 Lagstøtte 100000   100000 

      Varekostnad 371829 215247 156582 

      Lønnskostnad   
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         5000 Lønn til ansatte 95023 118627 -23604 

         5020 Feriepenger 11403 13899 -2496 

         5095 Periodisering av lønn       

         5096 Periodisering av feriepenger       

         5330 Honorar til trenere under div camper 14000   14000 

         5400 Arbeidsgiveravgift 15372 16332 -959 

         5401 Arbeidsgiveravgift av opptjente feriepenger 1607 1960 -352 

         5495 Periodisering av arbeidsgiveravgift       

         5496 Periodisering av arbeidsgiveravgift av opptjente 
feriepenger 

      

         5900 Gaver til ansatte 5025 6494 -1469 

         5901 Gave til ansatte, ikke fradragsberettiget   15360 -15360 

      Lønnskostnad 142431 172672 -30241 

      Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle 
eiendeler 

  

         6000 Avskrivning på bygninger og annen fast eiendom   115477 -115477 

      Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle 
eiendeler 

  115477 -115477 

      Annen driftskostnad   

         6320 Renovasjon, vann, avløp mv. 31784 18076 13709 

         6340 Lys, varme 50376 96459 -46083 

         6341 Strøm Snøproduksjon 78454 40906 37548 

         6490 Annen leiekostnad   23200 -23200 

         6550 Driftsmateriale -2   -2 

         6570 Arbeidsklær og verneutstyr 3358 13481 -10123 

         6600 Reparasjon og vedlikehold bygninger 3505 35069 -31564 

         6620 Reparasjon og vedlikehold anlegg, utstyr etc. 101420 44806 56614 

         6621 Snømåking og strøing 1875   1875 

         6630 Drift/vedlikehold av uteanlegget 31694 29831 1863 

         6690 Reparasjon og vedlikehold annet 3734   3734 

         6800 Kontorrekvisita 60   60 

         6860 Møte, kurs, oppdatering o l   10990 -10990 

         6900 Telefon 3550 3343 207 

         6940 Porto 380   380 

         7000 Drivstoff og andre utgifter transportmidler 28092 19291 8802 

         7100 Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig 1684 1452 232 

         7140 Godtgjørelse 872 270 602 

         7210 Provisjonskostnad, ikke oppgavepliktig   343 -343 

         7320 Reklamekostnad 4851 6478 -1626 

         7340 Kostnader egne arrangement 563939 102225 461714 

         7400 Medlemskontingenter   10000 -10000 

         7420 Gaver og premier 41129 25656 15473 
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         7500 Forsikringspremie 45288 96456 -51168 

         7650 Påmelding cuper og arrangement 115024 43535 71489 

         7660 Støtte til samlinger, renn og andre utgifter 83155 37329 45826 

         7661 Team rekrutt 128272   128272 

         7760 Bøter, gebyrer og lisenser til kretsen/forbund 21250 9950 11300 

         7770 Bank og kortgebyrer 3735 2911 824 

         7775 Gebyrer Spoortz til fordeling 17518 11606 5912 

         7790 Diverse kostnader 3744   3744 

      Annen driftskostnad 1368742 683661 685081 

   Driftskostnader 1883002 1187057 695945 

Driftsresultat 170721 1331017 -1160296 

Finansinntekter og finanskostnader 

   Finanskostnader   

      Annen finanskostnad   

         8160 Valutatap (disagio) 712   712 

      Annen finanskostnad 712   712 

   Finanskostnader 712   712 

Netto finansresultat -712   -712 

Ordinært resultat før skattekostnad 170009 1331017 -1161008 

Ordinært resultat 170009 1331017 -1161008 

Årsresultat 170009 1331017 -1161008 

Overføringer 

   8960 Overføringer annen egenkapital 170009 1331017 -1161008 

Sum overføringer 170009 1331017 -1161008 
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Resultatbudsjett (2023) 

Regnskapskonto 202 

    

Driftsinntekter 

3020 Sponsorinntekter, avgiftspliktig 300000 

3400 Offentlig tilskudd 430000 

3440 Andre tilskudd 130000 

3450 Norges idretsforbund, LAM 90000 

3460 Norges idretsforbund, Momskopenasjon 65000 

3605 Leieinntekt fast eiendom 75000 

3620 Annen leieinntekt 15000 

3750 Preparering skiløype 65000 

3751 Lysløypebidrag 130000 

3930 Treningsavgift 285000 

3931 Treningsavgift rekrutt 65000 

3950 Inntekter egne arrangement 500000 

  2150000 

    

Driftskostnader 

4100 Innkjøp utstyr, rekvisita etc 100000 

4230 Premier 30000 

4410 Utdanning og kurs 20000 

4420 Lagstøtte 50000 

5000 Lønn til ansatte 280000 

5020 Feriepenger 10000 

5330 Honorar til trenere under div camper 15000 

5400 Arbeidsgiveravgift 12500 

5401 Arbeidsgiveravgift av opptjente feriepenger 2000 

5900 Gaver til ansatte 5000 

5901 Gave til ansatte, ikke fradragsberettiget 10000 

6320 Renovasjon, vann, avløp mv. 35000 

6340 Lys, varme 125000 

6341 Strøm Snøproduksjon 70000 

6540 Inventar 10000 

6570 Arbeidsklær og verneutstyr 5000 

6600 Reparasjon og vedlikehold bygninger 50000 

6620 Reparasjon og vedlikehold anlegg, utstyr etc. 150000 

6630 Drift/vedlikehold av uteanlegget 50000 

6800 Kontorrekvisita 1000 
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6810 Data 1000 

6860 Møte, kurs, oppdatering o l 10000 

6900 Telefon 4000 

7000 Drivstoff og andre utgifter transportmidler 30000 

7320 Reklamekostnad 10000 

7330 Dugnadskostnader 5000 

7340 Kostnader egne arrangement 475000 

7420 Gaver og premier 25000 

7500 Forsikringspremie 55000 

7650 Påmelding cuper og arrangement 120000 

7660 Støtte til samlinger, renn og andre utgifter 100000 

7661 Team rekrutt 175000 

7670 Trenings og annet utstyr 20000 

7760 Bøter, gebyrer og lisenser til kretsen/forbund 15000 

7770 Bank og kortgebyrer 4000 

7775 Gebyrer Spoortz til fordeling 20000 

7790 Diverse kostnader 5000 

  2104500 

Resultat 

Driftsinntekter 2150000 

Driftskostnader 2104500 

Driftsresultat 45500 

Finansinntekter   

Finanskostnader   

Ekstraordinære inntekter   

Ekstraordinære kostnader   

Resultat før skatt 45500 
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