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VALG  

Valgkomiteens innstilling 

Varighet; «Velges for 1 år og 2 år» vil i år bety frem til ordinære årsmøter innen utgangen av mars 
2021 og 2022, gitt at disse gjennomføres som forutsatt.  

Styret 
Leder: Erik Cronblad Wollan Velges for 1 år 
Nestleder og org. ansvarlig: Linn Anne Bjelland Brunborg Ikke på valg, 2 år igjen 
Økonomi ansvarlig: Øystein Nygård Velges for 1 år  

Anleggsansvarlig: Ubesatt  Velges for 2 år 
Årsmøtet gir styret fullmakt til å utpeke anleggsansvarlig frem til årsmøtet 2022. 

Markedsansvarlig: Finn Ove Søfting Velges for 2 år 
Sportslig ansvarlig: Knut Nystad  Velges for 1 år 

Varamedlemmer 
1.varamedlem: Evy Stavik Ikke på valg, 1 år igjen 
2.varamedlem: Torbjørn Sørlie Ikke på valg, 1 år igjen 
3.varamedlem: Anne Müller Velges for 2 år  

Kontrollkomité  
Leder:  Hege Sveen Velges for 2 år 

Hege Rustad Velges for 1 år 
Kristin Gaustad Velges for 1 år 

Valgkomité 
Leder: Per Halvorsen  Ikke på valg, 2 år igjen 

Susann Ringstad Ikke på valg, 1 år igjen 
Jørgen Grønvold Velges for 1 år 
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Styrets årsberetning 

2019

Nittedal Idrettslag 

1. Nittedal Idrettslags organisasjon

1.1 Styrets sammensetning 

Hovedstyret i Nittedal idrettslag har i 2019 bestått 
av følgende medlemmer:   

• Sverre Torjuul (Leder)
• Linn Bjelland (Org.ansv./Nestleder) - valgt fra

28/11 2020
• Kristian Bjerke (Anleggsansvarlig)
• Ragnar Præstun (Økonomiansvarlig)
• Terje Ravnsborg (Markedsansvarlig)
• Erik C. Wollan (Sporslig ansvarlig) - valgt fra

28/11 2020 

I tillegg har styret hatt følgende varamedlemmer:  

• Finn Ove Søfting (1. varamedlem)
• Evy Stavik (2. varamedlem)
• Torbjørn Sørlie (3. varamedlem)

Gruppene er ledet av: 
• Bård Wæhle (Leder Skigruppa)
• Knut Aasrud (Leder Tennisgruppa)
• Ellen Brevik (Leder Allidretten)
• Hanne Tangen-Nilsen (Leder Friidrettsgr.)
• Øystein Nygaard (Leder Fotballgruppa)
• Jan Magnar Ingebrigtsli (Leder Innebandygr.)
• Arne Bekkevold (Leder Hjertetrimmen)
• Joar Hugaas (Leder skøyte og hockeygr.)

I tillegg til ovennevnte har 
følgende hatt verv i 
idrettslaget:   

Kontrollutvalget:  
- Kine Lidsheim
- Hege Rustad
- Hege Sveen

Valgkomité:  
- Per Halvorsen
- Susann Ringstad
- Jørgen Grønvold

Lov og utmerkelseskomiteen:  

• Erik C Wollan
• Bente Skari
• Karen Johansen
• Ole Jørgen Tallaksrud

Kunstkomitéen: 
- Lars Ø. Andresen
- Anne Kari Scharp
- Egil Pettersen
- Turid Bye Eidsvåg
- Bjørg Eggimann
- Karen Johansen

1.2 Organisering hovedstyret i NIL  

NIL-styret består av en leder og lederne i idrettslagets grupper. I tillegg består styret av 
økonomiansvarlig, markedsansvarlig, sportslig ansvarlig, anleggsansvarlig og 
organisasjonsansvarlig. Sistnevnte er også nestleder i idrettslaget. 
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Det har i perioden vært avholdt 5 styremøter og et ekstraordinært årsmøte ble 
avholdt 28. November 2019 for å velge inn nestleder og sportslig ansvarlig. 

Det ble varslet om endring i antall hovedstyremøter for 2019 og gå fra 1 gang per måned til 1 
gang annenhver måned. Dette var for å lette møtetrykket på gruppeledere, som har møter 
med sine egne grupper i tillegg, samt at AU bedre kan forberede saker til Hovedstyremøter. 

  

2. Administrasjon av Nittedal idrettslag  

2.1 Medlemsregister og -utvikling  
 
NIL hadde ved utgangen av 2019 ca. 2100 medlemmer. 

2.2 Administrasjonen  

Jørgen Klem er fremdeles ansatt som Daglig leder i NIL i 100% stilling. 
Frode Meiltoft har siden 2016 vært ansatt som administrasjons sekretær i 60 % stilling.   
Meike Hesselink ble i mars 2018 ansatt som Sportslig utviklingsansvarlig NIL på 
prosjektkontrakt. Avtalens økonomiske fundament for denne stilling er som følger: 
- Friidrett 35%, Ski 15%, NIL Klubben 35% og NIL Hovedstyret 10%. Utvidelse til 100% 
stilling ble gjort 1. mars etter avtale med NIL Klubben. 

2.3 Vedlikehold Klubbhuset  
 
Slitasje er en utfordring på Klubbhuset og behovet for oppgradering er økende. NIL-Villige, 
en gruppe arbeidsvillige pensjonister bidrar med å holde klubbhuset vedlike sammen med 
«vaktmesteren» 

Lysanlegget er byttet ut i løpet av 2019 og kostnaden på dette er kostnadsført over driften. 

2.4 Utleie Klubbhuset  
 
Inntektene fra utleie av klubbhuset er viktig for idrettslaget. Det har vært godt belegg på 
utleie av selskapslokalene i 2019. Askepott Catering er fortsatt en av idrettslagets viktigste 
leietakere.  

Dialogen med Nittedal Kommune vedr. BUA i kjelleren har pågått gjennom hele 2019. Det er 
forsinkelser grunnet flere offentlige krav til lokalet. Nittedal IL står som utleier og vil også 
hente inn anbud på jobben på vegne av Nittedal Kommune. Det er Nittedal Kommune som 
tar utgifter med oppussing og klargjøring av lokalene. Slik det ser ut nå så ligger det an til en 
åpning rundt august/september 2020. 

2.5 Regnskapsføring i NIL  
 
Fra 2019 har NIL hatt hjelp av ny ekstern regnskapsfører og nytt regnskapssystem. Flere av 
målene med omleggingen er nådd. Kostnadene til regnskapsføring var kr. 349.000 i 2019, en 
reduksjon fra 2018 på vel kr. 140.000. Dette er i tråd med forventningene. Omleggingen har 
videre ført til at egne økonomidata er blitt lettere tilgjengelig for gruppene, også dette i tråd 
med forventningene. 



Sammenslåing av NILs bankkontoer til felles likviditet for klubben ble gjennomført i 
januar. Det har muliggjort NILs omfattende anleggsinvesteringer i 2019 på i alt 11,9 mill.kr. 
Bankomkostningene er halvert fra 134.000 i 2018 til 67.000 i 2019, en reduksjon som fullt ut 
kan tilskrives sammenslåingen av bankkontoene. Renteinntektene er også gått litt opp til 
tross for svakere likviditet i 2019.  
Samtidig har sammenslåingen hatt konsekvenser for gruppenes egen økonomioppfølging. 
Det har gjennom året blitt tydeliggjort at gruppene tidligere har lagt stor vekt på 
økonomioppfølging gjennom oppfølging av egne bankkontoer. Styrets intensjon har vært at 
oppfølging av resultatregnskap og -budsjett i hovedsak skulle erstatte dette. Styret visert i 
den forbindelse til NIFs mal for økonomihåndbok for idrettslag, hvor det sies: «Egne 
gruppekontoer skal ikke benyttes som en måte å følge opp økonomien på.» Styret har 
registrert at det har vært misnøye med at gruppene ikke lenger har egne bankkontoer. Styret 
har derfor forsøkt å skape forståelse for at dette har vært nødvendig, men ser at dette må 
det arbeides videre med. 

I 2019 har det vært arbeidet med å utvikle gode rutiner sammen med ekstern 
regnskapsfører. Dette arbeidet stoppet opp høsten 2019 pga. langvarig sykefravær hos 
ekstern leverandør. Styret tar sikte på å gjenoppta dette arbeidet straks det er mulig. 

3. Aktivitetstilbudene i NIL

I 2019 ble NIL-Sommercamp for første gang arrangert i regi av Nittedal IL. Målet med 
campen var å gi barn fra 7-13 år en allsidig uke med ulike aktiviteter. Det ble en 
kjempesuksess. 205 deltakere (måtte stoppe der) var med fra mandag til fredag i uke 26 
(Første uke i sommerferien). 

30 ledere + 4 fra NIL-klubben jobbet hele uka. Meike og Jørgen hovedansvarlige. 

Følgende aktiviteter ble gjennomført: 

• Friidrett
• Tennis
• Innebandy
• Fotball
• Rulleski
• Dans
• Golf
• Skyting
• Frisbeegolf
• Leker
• «Mesternes Mester»

Fredag ble avsluttet med grilling og hygge. Tusen takk til NIL-villige som hjalp til. Etter 
campen gjennomførte vi en undersøkelse og den var utelukkende positiv.  

For mer informasjon om aktivitetstilbud og sportslig utvikling i NIL henvises det til 
årsmeldingene fra de ulike gruppene.  



   

4. Anlegg  
4.1 Status inkludert langtidsplan for anlegg 2020-2024 
 
Fridrettsanlegget  
Anlegget er i dag et fullverdig friidrettsanlegg med alle fasiliteter innenfor lengde, kast, høyde 
og løp. Anlegget har i tillegg et tilknyttet arrangementsbygg med tidtakerutstyr og lager med 
tribune på toppen. 
  
Anlegget krever at vedlikehold gjøres systematisk. For å sikre at toppdekket varer lengst 
mulig kreves årlig rensing. I tillegg kommer oppgradering ca. hvert tiende år. 
  
Anlegget mottar per i dag ikke driftsstøtte fra kommunen. Støtten de mottar er per i dag en 
intern fordeling for å sikre et minimum. Når anlegget har passert 10år og Nittedal IL overtar 
anlegget fra kommunen, vil idrettslaget få driftsstøtte etter NIR sin modell. Årsaken til 
mangelen på driftsstøtte skyldes finansieringen man valgte når banen ble bygd. Siden 
kommunen eier og har bygd anlegget, kan ikke kommunen forfordele Nittedal idrettslag i fare 
for å måtte returnere kompenserte midler. Nittedal idrettslag har et valg, og det er å si ifra 
seg vedlikeholdsansvar og plassere dette hos kommunen. Kommunen kan da sette arbeidet 
ut på anbud, eller ta det selv. 
  
Behov i perioden 2020-2024: 

-       Kortsiktig vurderer vi telt-løsning over den ene langsiden. Dette for å kunne 
gjennomføre en del trening sent høst, vinter og tidlig vår. 
-       Bidra i utviklingen av ny hall ifm. etablering av ny Rotnes Barneskole 

  
Fotballanlegget 
Garderobe med lager: 
Prosessen med å utrede muligheter for å bygge nytt flott klubbhus på sentralidrettsanlegget 
varte i mange år, og ble endelig parkert ved omregulering av Bjertnes 2018. Resultatet av 
dette ble at man gikk til anskaffelse av en enklere løsning basert på moduler. Prosessen 
med søknad og senere etablering var lang. Flere runder med kommunen og byggesak, og vi 
måtte til slutt overta en vannledning som strekker seg fra Bjertnesveien(sør for 11’er banen) 
og opp til anlegget og der garderoben nå er plassert(sør/østlige hjørnet ved 11’er banen). 
Garderoben er pt. ikke ferdig, men vil bli ferdigstilt i løpet av 2020. Investeringen har til nå 
vært på ca. 2,5mnok. 400tnok har vi fått fra Sparebankstiftelsen DNB og 800tnok fra 
Sparebankstiftelsen JLN. 
  
Kunstgress 9’er: 
Med bakgrunn i økende medlemstall blant de yngre gruppene måtte vi 2018 starte å 
planlegge etablering av kunstgress på gressletta. Vi skrev derfor en avtale med kommunen 
om bruksrett for dette området sendt 2018. Dette ga oss muligheten til å disponere arealet i 
30nye år. Kommunen har oppsigelsesrett om det skulle dukke opp nye behov. Nittedal 
idrettslag vil i så måte kunne bli økonomisk ansvarlig for å fjerne anlegget, samt tilbakebetale 
spillemidler. Vi anser dette som lite sannsynlig, men er viktig å få frem for å sikre at Nittedal 
idrettslag jobber for å bevare dagens anlegg så lenge som mulig. 
  
Etablering av anlegget startet sommeren 2019 etter at spillemidler og kommunal 
investeringsstøtte ble innvilget sommer 2019. Anlegget fikk et budsjett på 6,6 mnok. 
Fullverdig 9’er med lys, ballfangernett og gjerde rundt banen. Kunstgresset er av en slik art 
at man velge innfyll. Sand er foretrukket for å holde miljøvennlig profil, men hvis dette ikke 
duger kan både biofyll og gummigranulat benyttes. Anlegget er fullfinansiert etter å ha 
mottatt gave fra sparebankstiftelsen på 1,5mnok. 
  



Det har vært store problemer med etablering av den nye banen på grunn av svært 
krevende værforhold. Mye regn og kaldt vær har gjort at vi ikke har klart å ferdigstille som 
planlagt høsten 2019. Estimert ferdigstilling er nå våren 2020. 

Kunstgress 5’er: 
Vi fikk i 2018 renovert gresset på 5’er banen. Vi gikk da til anskaffelse av en miljøvennlig 
bane med sand. Pga. problemer med underlaget har det aldri blitt fylt i sand, det pågår 
fortsatt vurderinger rundt hva vi skal gjøre med banen. Et sannsynlig scenario er å asfaltere 
og legge gresset tilbake, dette vil sikre god drenering og hindre oppsamling av vann og 
humper på banen som i dag. 

Lyset rundt anlegget begynner dessverre å bli slitt, vi må derfor de neste sesongene starte et 
arbeid for å se på renovering. 

Behov i perioden 2020-2024: 
Skifte kunstgress 11’er banen 
Skifte kunstgress 7’er banen 
Utbedre kunstgress 5’er banen 
Skifte ut dagens lys med LED 

Skianlegget: 
I 2019 er det jobbet videre med løsninger for etablering av rulleskiløyper samme med 
skiskytterlaget. Ski og skiskyting er derfor blitt enige om hvordan Sagerud og Sørli skal 
utvikles i årene som kommer. 

I 2019 er gjort utbedringstiltak i store deler av løypenettet, det være bredderydding og 
utbedring av såle. I tillegg begynner den nye barneskiløypa å ta form. 

Skigruppa har også gått til anskaffelse av nytt utstyr som skal gjøre sommervedlikeholdet 
enklere og vintervedlikeholdet bedre. Ny scooter, sporslodd og groomer er kjøpt inn. 

Skigruppe i Nittedal kjører i området 60km med løyper (kanskje ikke i år ) og mottar 
driftsstøtte fra kommunen for dette arbeidet. Det er viktig å følge opp antall km som kjøres 
slik at vi hele tiden sørger for å få korrekt driftsstøtte. 

Behov i perioden 2020-2024: 
Rulleskiløype 
Ferdigstilling av barneskiløype 
Utbedring og forbedring av barnebakker og skicross i hesteskoen 
Snøkanonanlegg langs ny trasé 

Tennisanlegget: 
Tennisanlegget har 4 utebaner / grusbaner og en tennishall. Utebanene vedlikeholdes hver 
vår, og dette arbeidet utføres på dugnad av medlemmene. Enkelte år utføres en omfattende 
rehabilitering av bane(r) som trenger fornyelse av banedekke ved at banedekket rives opp 
og det legges ny rødgrus. Til hver bane går det med ca. 12-13 tonn grus. 

Tennishallen er over 30 år. Høsten 2015 var det to oversvømmelser som gjorde at vannet 
sto i hallen to ganger, 70 cm på det høyeste. Flommen skyldes høy grunnvannstand – ute på 
banene boblet vannet opp. Flomvollen som Tennisgruppa anla for egne midler og med stor 
dugnadsinnsats i begynnelsen av 2000 åra holdt elva ute, men grunnvannet og nedløp fra 
Maxbo/Elkjøp området kunne ikke gjøres noe med. 



I året som har gått har tennishallen fått et nytt tak, utbedring av sørveggen og helt 
nytt profesjonelt gulv. Dette har vært investeringer på ca. 3mnok. Vi håper detter med på å 
løfte tennisgruppa til nye høyder. 
Vedlikeholdet av utebanene går som vanlig. Små justeringer, påfyll med grus, valsing, osv 
på alle banene og utskifting av all grus på en av banene hvert år. Alt arbeidet gjøres på 
dugnad. 
Behov i perioden 2020-2024: 

1. Etablering av Padeltennis (mottatt 500 000,- fra DNB stiftelsen.)
2. Etablering av minitennis og ballvegg

Innebandy: 
For første gang kan vi vise til positiv anleggsutvikling for innebandy. I 2019 startet arbeidet 
med nye garderober i Rotneshallen. Samtidig med dette ble det etablert 1 nytt stort lager 
som innebandy har fått disposisjonsrett på og som ved siden av å lagre også kan benyttes 
som et lite samlingspunkt. 

Behov i perioden 2020-2024: 
1. Tribuner i Rotneshallen
2. Ny hall ifm. etablering av ny Rotnes Barneskole

Skøytebanen: 
Skøytegruppa har gjort det de kan i 2019 for å få etablert en skøytebane nede på Rotnes. 
Dette har vist seg å være vanskelig, men det har vært en naturlig forklaring i svært dårlig 
vær. 

Behov i perioden 2020-2024: 
3. Etablert en skøytebane i midtbygda.
4. Sikre midler til vedlikehold av skøytebanen gjennom sesongen

4.2 Oversikt alle prosjekter fra 2014 inkludert utestående midler 



4.3 Mottatte midler og ubesvarte søknader fra 2010 til 2019 

4.4 Langtidsplan 

For informasjon om anleggsarbeidet i NIL vises det til idrettslagets Langtidsplan for anlegg 
som behandles på årsmøtet.   

5. Marked
5.1 Medlemstall 

Etter en oppgang i medlemstallet i 2016-2017, og en liten nedgang i 2018, så har vi i 2019 
hatt en beskjeden oppgang i antall medlemmer, og vi er ved årsskiftet 2100 medlemmer (mot 
2068 ved utgangen av 2018).  
MEN, en av utfordringene vi fremdeles sliter med, er at vi har mange medlemmer som ikke 
betaler (kun 1186 har betalt for 2019 pr 5.5.2020) i rett tid, og vi må bruke mye tid og 
ressurser på purring.  

5.2 Web og Facebook 

I tillegg til å jobbe med medlemsvekst, så har vi jobbet langsiktig med å øke aktiviteten, og få 
opp antallet følgere på Nittedal IL sin Facebook-side. Fra 2018 har vi steget fra ca. 1100 til 
dagens drøyt 1330 følgere. Det er veldig bra for å nå ut med viktig informasjon og gode 



nyheter. Daglig leder er spesielt flink til å spre positive nyheter med en morsom og 
god vinkling. 

Web-en vår har mye utdatert informasjon, og får ikke nødvendigvis fram det som er viktigst. 
Mye av informasjonsflyten har flyttet seg til Facebook, Spond og andre plattformer. 
Samtidig gjør Facebook det stadig vanskeligere å nå ut til alle uten å betale for innlegg.  

Det bel derfor i 2019 satt ned en komité som skulle jobbe med å implementere ny web på 
plattformen Spoortz. Spoortz er en plattform vi nylig har implementert for 
medlemshåndtering, betaling og arrangementer, og web-løsningen er tett integrert med alt 
det andre.  
Men, Spoortz hadde på slutten aret store problemer med stabilitet og drift av sin løsning, noe 
som resulterte i tap av data og mye ekstraarbeid for administrasjonen. Det er derfor vedtatt å 
droppe prosjektet for å flytte web til Spoortz, og man vil heller jobbe med å rydde og 
strukturere på dagens web-plattform.  

5.3 Hovedsponsorer i NIL 

Hovedsponsorene Sparebank1, NOKAB, USBL, Sport1 og Rema 1000 er med videre. Og vi 
er takknemlig for det viktige bidraget disse gir til aktiviteten i NIL! 

Nye sponsorer:  
Daglig leder har jobbet jevnt og trutt med å forsøke å skaffe nye sponsorer til NIL, men det er 
utfordrende å få med de store som kan gi et vesentlig bidra til klubbkassa.  

Vi kan likevel nevne at vi har fått følgende nye på laget i 2019: 
Mortens Kro, Karu Eiendom og Svea Fireworks. 

Totalt hadde vi i 2019 sponsorinntekter i hele NIL for drøyt 900.000 inkl. mva. Dette er grovt 
sett på samme nivå som året før. 

Takk for støtten! Det er med på å gi et veldig godt aktivitetstilbud til barn og unge samtidig 
som kostnadene ved å delta minimeres.   

5.4 Felles klubbtøy og felles profilering i NIL 

Med bakgrunn i et ønske om felles og sterkere profilering, bedre familieøkonomi, samt 
enklere håndtering av sponsorer, så ble det etter enighet i hovedstyret (som inkluderte alle 
gruppelederne) i slutten av 2018 signert en 5-års avtale mellom NIL og Craft / Sport1, hvor 
intensjonen og ønsket var at alle gruppene i NIL skulle over på felles klubbtøy fra Craft innen 
2 år. Første gruppe ut var fotball, som også var pådriver for hele prosessen, og de har 
fremforhandlet en god avtale, som vil være mal for de andre gruppene som kommer etter. 

Det er i 2019 utarbeidet en felles NIL-kolleksjon, med tøy som kan brukes på tvers av de 
fleste gruppene. Hovedmålsetningen med dette er å sørge for at en ung utøver fra NIL kan 
ha et sett treningstøy, selv om han/hun er aktiv i flere idretter/grupper. 

Men, det har vært et utfordrende arbeid å få med de i andre gruppene i den felles avtalen, og 
man har jobbet litt «motstrøms». Det er pr 31.12.2019 ingen andre grupper som har valgt å 
følge opp intensjonsavtalen! 



Vi oppfordrer det fremtidige styret og gruppene, til å jobbe for å oppfylle intensjonen 
i avtalen, som i bunn er ment å være til felles beste for alle medlemmer i NIL. 

6. Organisasjonsarbeid
6.1 Styrearbeid i praksis 

Hovedstyret hadde i 2018 en prosess med «kurs i styrearbeid i praksis» i regi av Akershus 
Idrettskrets. Kurset har blant annet hatt fokus på hvordan idrettslaget skal styres i tråd med 
Nittedal idrettslag sin lovnorm. 

Denne prosessen har i 2019 stoppet opp grunnet at Hovedlaget lenge stod uten nestleder/ 
organisasjonsansvarlig frem til november 2019.  

Vår kontaktperson i Akershus Idrettskrets har også avsluttet sin jobb i forbindelse med 
overgang til Viken idrettskrets fra og med 2020. 

Det er likevel et ønske om å videreføre opplæring av nye tillitsvalgte i klubben. 

6.2 Nittedal IL sin virksomhetsplan 

Virksomhetsplan ble vedtatt på årsmøtet vi gjennomførte i 2019 

6.3 Sportslig profil 

På Ekstraordinært årsmøte i NIL avholdt 28/11 -2019 ble Erik Wollan stemt inn som sportslig 
ansvarlig i NIL. Dette er en rolle som har vært savnet i NIL.  Den viktigste oppgaven blir å 
utarbeide en felles sportslig profil for NIL i samarbeid med gruppene. Samtidig se på 
sportslig samarbeid på tvers av gruppene og koordinere treningstider og sesong. 

Høsten diskusjon mellom friidrett og innebandy om treningstid i Bjertneshallen var krevende 
for NIL og leder i NIL måtte i dette tilfelle ta en avgjørelse på saken som ikke alle parter var 
fornøyd med.  

Ett bedre koordinert samarbeid mellom gruppene i forkant er nøkkelen for å unngå dette i 
fremtiden. 

6.4 NIL sitt engasjement i Nittedal idrettsråd, NIR 

NIR er en viktig arena for å påvirke utviklingen av idretten i bygda. Dette gjelder samarbeid 
mellom idrettslagene og mellom idrettslagene og kommunen, men også i utformingen av 
idrettspolitikken i kommunen – både i forhold til aktivitet og anlegg.  

I 2019 er det to representanter fra i NIL i NIR.  Det er viktig at NIL også fremover jobber for å 
ha gode representanter i NIR som ivaretar en god og fornuftig idrettspolitikk i Nittedal 
kommune.   

NIL stiller også med kandidat fra NIL som ny vararepresentant til NIR til årsmøte 2020 



7. Stipender og utdelinger

Offentliggjøres på årsmøtet. 

8. Kunstutstillingen

Årets utstilling ble en stor suksess og kunstkomiteen kunne overføre et overskudd fra 
utstillingen på kr. 289 775 til idrettslaget. Lars Andreassen er leder av NILs kunstkomite. 

Utstillingen for 2020 er foreløpig flyttet til oktober 2020 grunnet Covid-19. 

9. Økonomi

9.1 Årsresultat og disponeringer 

Nittedal Idrettslag hadde i 2019 en omsetning på kr. 11 467 124 og et driftsoverskudd på kr. 
25 628. Årsresultat etter avskrivninger og finansposter var kr. -293 702. 

Hovedlaget hadde i 2019 et negativt resultat på kr. -794 345 mot et budsjettert resultat på 25 
000. Årsakene til avviket er sammensatte, og det vil være en nødvendig oppgave for styret å
bedre resultatet for Hovedlaget i 2020.

Hovedlaget har per 31.12.18 negativ egenkapital på kr 4 163. Totalt har NIL en samlet 
egenkapital på kr. 7 676 689. 

Styret har funnet det riktig å avsette kr. 100 000 til nedskrivning av fordringer for NIL-
klubben. Dette gjelder fordringer fra 207 og 2018, hvor det også er avdekket flere feil i 
utfakturerte beløp. Det arbeides nå aktivt i NIL-klubben med innkreving av utestående 
fordringer. 

Totaløkonomien i Nittedal idrettslag er fortsatt god. Styret registrerer likevel at inntjeningen 
totalt i 2019 var svakere enn foregående år. I årene fremover må NIL også kunne dekke 
avskrivninger på de betydelige investeringene som er gjennomført, og som det er planer om 
å gjennomføre de kommende år. Dette vil stille krav til økt inntjening i årene fremover. 

Årsregnskapet for 2019 avlegges under forutsetning om fortsatt drift. 

10 Covid-19 og påvirkning på NIL 

Nittedal IL ble den 12.3.2020 påvirket av situasjonen med smitte og korona/Covid-19. 
All organisert aktivitet ble lagt ned umiddelbart og alle anlegg ble stengt for organisert 
aktivitet. 
NIL klubben ble også stoppet – men her ble det fakturert ut mars måned. 

I forbindelse med Covid-19 har NIL gjennomført følgende: 

• Permittering av totalt 10 ansatte
o Daglig leder 100%
o Sportslig ansvarlig 80%
o Adm. sjef 40%
o 2 trenerer friidrett 100%



   

o 2 trenere fotball 100% 
o 4 Instruktører NIL Klubben 100% 

 
Alle ble permittert i perioden 23. mars til 1. april 2020 
Årsaken var bortfall av aktivitet. AIK ble også konsultert i saken. 
Permitteringer av ansatte var et tiltak som var nødvendig økonomisk. 

  
• Det ble bestemt at NIL holdt adm. sjef i 20% stilling for å kunne besvare 

henvendelser og ta av for inn og utgående fakturaer 
• Alle e-post til NIL-kontoen ble også overført til flere i AU for å sikre kommunikasjon. 
• Medlemmene har blitt orientert gjennom FB og andre kanaler 
• Det er blitt sendt inn søknad for kompensasjon 1 runde fra henholdsvis Tennis og 

Fotball 
• Det er gjennomført kartlegging av økonomiske konsekvenser for alle gruppene. 
• Alle arrangementer til og med juni er avlyst eller utsatt. 
• Kunstutstillingen til NIL er flyttet til oktober 2020 
• AU har i perioden hatt hyppige møter for å koordinere nedstengning. 
• Årsmøte i NIL ble utsatt til 13. mai 2020 
• Medlemsavgift ble sendt ut som vanlig. 
• Det er foreløpig ikke gjort noen reduksjoner i treningsavgifter. 
• Det har også vært hyppig dialog med naboklubbene. 

  
Konklusjon: 
Det er for tidlig å si hvor store de økonomiske konsekvensene for NIL blir i denne 
sammenheng. Det mest kritiske er hvis vi får frafall av medlemmer hvis situasjonen blir 
langvarig. 
Derfor er det viktig at NIL gjennomfører aktiviteter og er synlige i perioden, samt at vi er 
raske til å sette i gang aktiviteter ved gradvis gjenåpning. 
Det bør settes ned en gruppe som kan evaluere de tiltak som er gjennomført. I tillegg bør det 
nye styret utarbeide en plan for lignende situasjoner. 
 

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 4.mai 2020  

Styret for Nittedal Idrettslag 

Sverre Torjuul (sign) 
Leder       

Erik C. Wollan (sign) 
 Sportslig ansvarlig 

Linn Bjelland (sign) 
Nestleder  

  Kristian Bjerke (sign) 
Anleggsansvarlig  Ragnar Præsttun (sign)  

Økonomiansvalig 

   Terje Ravnsborg (sign) 
Markedsansvarlig  



Årlig møte i

Allidretten i 

Nittedal idrettslag

27. februar 2020
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Årsberetning for NIL Allidrett 2019/2020 

Styrets virksomhet

Styret har bestått av:  

Ellen M. Brevik (leder)  

Marte Bulie (nestleder)  

Pål Richard Løvliseter (økonomiansvarlig NIL Allidrett) 

Kristin Odlo Høye (sekretær) 

Astrid Tutturen (styremedlem) 

Evy Stavik (styremedlem hovedansvarlig NIL-klubben) 

Marius Hovensjø Sundby (økonomiansvarlig NIL-klubben) 

Heidi Grindstad (styremedlem NIL-klubben) 

Styret har avholdt 5 styremøter (hvorav ett ekstraordinært årlig møte) i perioden, et 

bodryddemøte, samt ett foreldremøte og ett trenermøte for nye trenere.  På foreldremøtet 

bidro Meike Hesselink med en kort introduksjon til NILs sportslige profil og med en 

beskrivelse av trenerrollen/foreldrerollen i allidretten. Styreleder og hovedansvarlig NIL-

klubben har representert gruppa på NIL Hovedlag sine månedlige styremøter. 

NIL-klubben: 

Det har vært avholdt ca. fire separate møter angående administrasjonen rundt NIL-klubben, i 

forbindelse med planlegging sesongen 2019-2020, økonomioppfølging og møte med ansatte. I 

tillegg har det vært løpende kontakt angående påmelding/avmelding, personale, kontrakter, 

lønninger, faktura og regninger.  

NIL-klubben styres i det daglige av daglig leder Bente Skari. Se kapitlet om NIL-klubben 

under for flere detaljer. 

Oppsummering av sesongen 2019/2020 

På det ekstraordinære årlige møtet i 2019 ble det besluttet at NIL Rekruttering skulle skifte til 

NIL Allidrett. Fra høsten 2019 har ca. 220 barn deltatt på allidrettens tradisjonelle aktiviteter 

for barn i alderen 4-8 år. Videre har 118 barn deltatt på NIL-klubb1 (for 3.-4. klasse), mens 

det i NIL-klubb2 (for 5.-6. klasse) har deltatt 63 barn. Totalt har NIL Allidrett gitt et tilbud til 

ca. 400 barn sesongen 2019/2020. 

NIL Allidrett informerte i år om sitt tilbud på nettsidene til NIL Allidrett, ved å levere ut 

brosjyrer i barnehager og skoler på Rotnes og Sørli, og ved å legge ut informasjon på 

Facebook. Web-sidene til NIL Allidrett er mest aktive i forbindelse med oppstarten av en ny 

sesong (aug/sep). Så snart sesongen er i gang, blir det meste av informasjon gitt ut på de 

lukkede Facebook-gruppene våre. Vi har egne lukkede grupper for hver barnegruppe og en 

lukket gruppe som tilhører «styret-og-trenere». 

Sesongen 2019/2020 hadde NIL Allidrett påmelding via medlemsregistreringssystemet til 

Spoortz. Det har vært noen utfordringer å håndtere medlemslistene og trenerlistene i Spoortz, 

spesielt da Spoortz kræsjet og allidrettsgruppene delvis forsvant i desember 2019.   

Allidretten har et godt samarbeid mellom styret og trenere, og en egen Facebook-gruppe for å 

nå fram til hverandre på en enkel måte. Vi har oppmenn i trenergruppene som fungerer som 
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gode bindeledd mellom styret og trenerne. Oppmennene har sørget for å få informasjon videre 

ut til trenere og foreldre, hovedsakelig ved bruk av de lukkede Facebook-gruppene.  

NIL Allidrett ønsker å gi et tilbud til alle som søker om plass. I sesongen 2019/2020 har vi 

hatt en liten økning i antall barn sammenlignet med fjorårssesongen. NIL Allidrett rekrutterer 

barn fra hele bygda, og det er et populært tilbud spesielt for 4- og 5-åringene. Vi har hatt litt 

utfordringer med at treningstidene til andre særgrupper sammenfaller med våre treningstider 

for samme årskull, og det er synd når dette medfører at barn må velge bort en idrett.  

Vi har fått tilstrekkelig med tid i gymsaler, mens det har vært mindre tid i Libadet denne 

sesongen pga oppussingsarbeider og deretter et leirras som stengte av hele området rundt Li 

skole store deler av høsten. Med tilbudet vi har fått i Libadet, gymsaler og uteaktiviteter, i 

tillegg til å besøke de andre idrettsgruppene, har det allikevel vært mulig å sette opp 

treningsplaner som har gitt et godt og variert aktivitetstilbud til alle barnekullene.  

Allidretten har over noen år fått et tett og godt samarbeid med de andre særgruppene i 

Nittedal IL, samt andre idrettsgrupper i Nittedal kommune. Dette er vi godt fornøyde med, da 

dette gir oss muligheten til å gi barna et allsidig treningstilbud med mange varierte aktiviteter. 

Vi håper at barna etter hvert finner en aktivitet innen idretten som de trives med, og at NIL 

Allidrett på den måten vil rekruttere til et bredt idrettsmiljø i hele Nittedal. Vi har i sesongen 

2019/2020 samarbeidet med NIL Friidrett, NIL Ski, NIL Tennis, NIL Innebandy, NIL 

Ishockey og skøytesport,  Nittedal Taekwondoklubb og Nittedal Orientering, samt hatt tilbud 

via Danseverket. 

Allidrett, 4-åringene (2015) 

Oppmann: Elisabeth Schönaigner  

Trenere: Kristin Heggelund, Ane Sigrid Nygaard, Øyvind Røed, Joakim Frivoll, Karianne 

Sagberg, Jarle Mortensen, Christopher Nygaard, Elisabeth Schönaigner, Siri Holm, Anne 

Austrem Bunger, Jeanette Viggen Andersen, Morten Holestøl, Linda Edvardsen og Kristian 

Engh. 

Første høst/vinter for 2015 barna er overstått med bravur! Gruppa består av totalt 69 

Grevlinger, Rever, Gauper og Bjørner, og runder sikkert 70 medlemmer snart da nye melder 

seg på stadig vekk. Vi er stolte av en flink gjeng med engasjerte trenere, aktive foreldre og 

glade barn som stort sett møter opp uansett vær. Enn så lenge har vi vært på Sørlisletta, 

friidrettsbanen, i gymsalen til både aktiv lek og dans, og nå endelig fått deltatt på Skiskolen. 

Utrolig flott at det både tilrettelegges for dans, og ikke minst skiskole under gitte forhold som 

er et høydepunkt hver uke. 

Allidrett, 5-åringene (2014) 

Oppmann: Marte Bulie 

Trenere: Marte Bulie, Tor Brenna, Tor Audun Sandnes, Bjørn Helland-Kigen, Espen Eriksen, 

Iva Dzapo, Kay Jørgen Nilsen, Pål Hermansen, Runar Pedersen, Tore Gilje Jacobsen og Åge 

Viken. 

2014-kullet består av 4 grupper med til sammen 74 barn og 11 trenere. Vi har brukt Facebook 

som kommunikasjonskanal, med egen gruppe for trenerne og en for alle foreldre, og dette har 
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fungert bra. Tilbakemeldingene fra trenerne og foreldrene har vært gode, med bra oppmøte og 

god stemning i gruppene. 

Aktivitetene høsten 2019 har vært diverse uteaktiviteter, orientering, innebandy, samt 

aktiviteter i gymsalen på Sørli skole. Etter planen skulle 2014-kullet hatt mye svømming i 

høst, men dette utgikk pga. stengt svømmehall. Hver gruppe fikk en gang i bassenget før jul. 

I januar og februar 2020 skulle det etter planen vært arrangert skiskole, men pga. manglende 

snø er det kun gjennomført to økter på ski. Gruppene har fått tilbud om aktiviteter i gymsal og 

i svømmehall de ukene skiskolen har blitt avlyst. Etter Skiskolen skal vi ha dans i noen uker 

med egen danseinstruktør på Sørli. 

Allidrett, 6-åringene (1. klasse, 2013) 

Oppmann: Pål Richard Løvliseter. 

Trenere: Pål Richard Løvliseter, Dag Stian Baltzersen, Øyvind Glendrange, Christian M. 

Haugen og Reidun Jakobsen. 

2013-kullet består av 2 grupper med over 50 påmeldte barn og 5 trenere. En del av barna har 

nok falt av underveis. Vi har brukt Facebook som kommunikasjonskanal, med egen gruppe 

for trenerne og en for alle foreldre, og dette har fungert bra. Tilbakemeldingene fra trenerne 

har vært gode, med stort sett bra oppmøte og god stemning i gruppene. Bassengøktene i 

Libadet har fungert, selv med innskrenket område, men det holder med en halvtime. I vinter 

har oppmøtet vært ganske bra. Fra januar kunne barna følge treningene til NIL Ski 2013, men 

det har nok vært så som så med oppmøtet grunnet forholdene. Vi har valgt å ha svømming 

hver mandag uansett, særlig pga alle svømme-øktene som ble avlyst grunnet raset på Li. 

Høsten 2019 hadde vi uteaktiviteter (m/bl.a. sykling og friidrett), gymsal, svømming og 

tennis.  Etter vinterferien venter svømming, innebandy, taekwondo og ymse uteaktiviteter. 

Allidrett, 7-åringene (2. klasse, 2012) 

Oppmann: Christan Ødemark  

Trenere:  Christian Ødemark, Ellen M. Brevik. 

2012-kullet har i år vært en liten gruppe med bare én trener. Dette har resultert i at gruppa har 

blitt forsterket; med Ellen M. Brevik på trenersiden og en håndfull 2011-barn. Våre aktiviteter 

har vært friidrett, svømming, sykkeltur, tennis og ski. Resten av sesongen blir viet til ski, 

innebandy, taekwondo, orientering og svømming, og så blir det en tøff avslutning med barna i 

Oslo Klatrepark til våren.  

NIL-Klubben (3.-7. klasse) 

NIL-klubben har vært videreført og videreutviklet med Bente Skari som daglig leder. Med i 

teamet er Balaz Kadar, Jamie Ina Tower, Amanda Kjelstad, Meike Hesselink, Thomas 

Flemmen, Vegard Berger Hansen og Sondre Midtskogen. Vegard har etterhvert gått over på 

timeskontrakt pga. studier, mens Sondre har kommet inn på en 70% kontrakt fra august 2019, 

tilsvarende som Balu, Jamie og Amanda. Thomas gir seg nå fra sin 25% kontrakt fra februar 

2020, men vi mener vi håndterer det med eksisterende personale. Vi har tre ungdommer på 

timeskontrakt i tillegg. Balu var i pappaperm noen måneder våren 2019, men teamet klarte å 

dekke opp denne perioden.  
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Teamet har gjort en kjempejobb med å skape morsomme og engasjerende dager for barna. 

Gode ledere er avgjørende for et godt tilbud. De har også samarbeidet godt på tvers av NIL-

klubb1 og 2 og fordelt seg som ledere etter hvilke aktiviteter som er planlagt. 

Vi ser også at vi har kommet opp på et stabilit høyt deltagernivå for NIL-klubben med en 

modell som fungerer godt. Nedenfor er oversikten over antall barn som har vært med på NIL-

klubben denne sesongen, 182 barn pr. 31.01.2020. 190 barn startet i august, og så har det vært 

noen bevegelser i løpet av året. 

For Rotnes ble det noen barn på venteliste på NIL-klubb1, ca. 6 stk, så man må vurdere videre 

om etterspørsel er nok til å kunne tilby en ekstra dag. Vi har hatt noen flere deltagere på NIL-

klubb1 i år og noen færre på NIL-klubb2, men totalt på samme nivå som 2018-19-sesongen. 

1 dag 2 dager Totalt 2019-20 2018-19 2017-18 

NIL-klubb1 

Rotnes 3. klasse 20 (5 FFO) 9 29 22 20 

Rotnes 4. klasse 12 10 24 19 24 

Sørli 3. klasse 28 (4 FFO) 9 37 34 0 

Sørli 4. klasse 18 12 32 36 42 

   Sum      78       40     122    111       86 

NIL-klubb2 

Rotnes 5. klasse 17 (3 FFO) 3 18 13 9 

Rotnes 6. klasse 8 (4 FFO) 0 7 11 2 

Sørli 5. klasse 14 (1 FFO) 14 32 35 11 

Sørli 6. klasse 7 (5 FFO) 1 11 16 1 

    Sum      46       18       68       75       23 

  Totalt 124 58     182     186          109 (+6*) 

Tall for 2019-20 pr. 31.01.2019 

* for 2017-18 deltok 6 stk. 7.klassinger i tillegg

Bente jobbet veldig tett mot Rotnes skole i år angånde start-tidspunkter og det gjorde at vi 

fikk en kabal som fungerte. På Sørli er det faste slutt-tider fra år til år. 

Tilbudet legger som tidligere vekt på allsidig fysisk aktivitet. Barna har lekt i naturen, laget 

mat ute, gått turer i skog og mark, hatt friidrett, aktiviteter i Rotneshallen, skøyter, ake- og 

skileik. Pga. at Rotnesbadet ble revet sommeren 2018, har vi ikke hatt svømming siden det.  

NIL-klubb2 har også før sommeren fått besøke Oslo Klatrepark, Rush og Varingskollen. 

For Fotballfritidsordningen har vi fortsatt avtalen med Norges Fotballforbund om å være en 

del av deres Fotballfritidsordning, en Telenor Xtra klubb. Dette innebærer noe kursaktivitet 

for trenerne, forslag til treningsøkter og lån av utstyr. Alle nye barn får et draktsett, en 

treningsdress og en treningsbag, men i år måtte vi betale 100 kr for dette. 

Det har også vært en stor dugnadsinnsats. Hanne Martinsen har fortsatt å stille opp på frivillig 

basis. I tillegg kjøres mye av administrasjonen på frivillig basis. Etter at NIL-klubben har økt 

i omfang, har vi også god hjelp av Frode Meiltoft med fakturering og behandling av 

regninger, og av Økonomibistand med betaling av lønn.  

Tilbakemeldingene fra foreldre og barn er svært positive, og vi ønsker å videreføre og 

videreutvikle tilbudet fremover.
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Skøytebane 

Før skoleåret 2018/2019 ble grusbanen ved NIL-huset bebygd med modulskole for Nittedal 

ungdomsskole, og det har følgelig ikke vært mulig å lage skøytebane på denne tomta.  

Nittedal IL har nå fått en egen gruppe, NIL Ishockey og skøytesport, som jobber med å 

anlegge en skøytebane i Rotnes-området. I en kort periode klarte de å anlegge skøytebane på 

den nye kunstgressbanen (9-eren), men dessverre har vinteren 2019/2020 vært så varm at det 

har blitt lite skøyteis å gå på. Gruppa ønsker å holde skøytesport-treninger for allidrettsbarna 

vinterstid, men det har ikke vært mulig denne sesongen.  

Sportmix 

NIL Allidrett har ønsket å utvide allidrett-tilbudet til også å gjelde større barn og ungdom. 

Planen var å starte med et tilbud for f.eks. 5.-7. klasse fra høsten 2019 og så utvide tilbudet 

over tid. For skoleåret 2019/2020 har Ellen iverksatt dette ved å tilby åpen gymsal til 6-

klassingene på Rotnes og Sørli. Et utforpliktende tilbud for tweens, der barna har kunnet være 

med å bestemme hvilke aktiviteter de har drevet med. Dette tilbudet vil bli videreutviklet og 

mer formalisert til sesongen 2020/2021.   

Øvrige aktiviteter 

Denne sesongen ble det arrangert to livredningskurs for trenerne og representanter fra styret i 

Libadet. NIL Allidrett har også kunnet tilby familiesvømming i Libadet for trenere og styret 

to timer hver lørdag, og dette er en ganske populær familieaktivitet.   

Økonomi 

Allidretten 

Regnskapet til NIL Allidrett viser et driftsresultat før skatt på kr. 47 608,-. 

Inntektene er hovedsakelig LAM-midler fra Norges idrettsforbund og tilskudd fra Hovedlaget 

på sponsorinntekter.  

Økonomien til NIL Allidrett fremstår som god og oversiktlig. Resultatet ble omtrent dobbelt 

så bra som budsjettert. Hovedårsaken til dette er at LAM-midlene fra NIF var en god del 

høyere enn budsjettert. Kostnadene var nesten på krona som budsjettert, men fordelingen 

mellom postene var annerledes. Og kr. 40 000,- i regnskapstjenester var kr. 35 000,- mer enn 

budsjettert. Samtidig er det ikke regnskapsført noe på halleie, og kostnadene ved egne 

arrangementer var nesten kr. 15 000,- lavere enn budsjettert. 

NIL-klubben 

NIL-klubben har eget regnskap for å holde best mulig oversikt. NIL-klubben er selvfinansiert, 

og mottok i 2019 ikke noe støtte utenfra utenom MVA-kompensasjon. Vi ønsker ikke at 

kontigenten skal begrense evnen til deltagelse. Vi ser nå at vi ligger noe under SFO i pris, 

med månedspris på 850 kr for en dag i uken mot 945 kr for SFO, 1500 (1545 kr NIL-klubb2) 

kr for to dager mot 1725 kr for SFO. SFO har tilbud på morgenen inkludert, men samtidig er 

tilbakemeldingen at NIL-klubben har et mer aktivt tilbud. 
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Gode ledere er svært viktig for et godt tilbud. Vi har klart å beholde stammen av ansatte. For å 

beholde Sondre har vi også valgt å gi ham fast stilling. Det meste av inntektene går til 

lønninger til de ansatte. De ansatte er dyktige til å få til gode måltider til god økonomi, ute i 

naturen og inne på Skistua eller på NIL-huset.  

 

For å få tidskabalen til å gå opp har vi måttet øke bussutgiftene dette året. Vi har besluttet i 

årsmøte tidligere å fakturere dette ut som en tilleggsutgift. Det er opplyst om før oppstart. Vi 

har fått regningene sent på året 2019, og ønsker nå å fakturere dette våren 2020 for sesongen 

2019-20. Dette blir ca. 800 kr pr barn. 

 

Vi fikk ikke andel LAM-midler fra Idrettslaget eller Nittedal kommune i 2019, mot ca. 50.000 

kr i 2018. NIL Hovedlag ser de har økte utgifter til regnskapstjenester, og har fordelt 85.000 

kr til NIL-klubben for 2019, mot et budsjett på 30.000 kr. Dette kom også inn uplanlagt sent 

på året.  

 

Regnskapet for 2019 viser et underskudd på kr. 119 981, etter kr. 1 997 369 i driftsinntekter, 

kr. 2 117 379 i driftsutgifter og kr. 29,00 i finansposter.  

 

Sum gjeld og egenkapital er kr. 368 535,07. 

 

Problemet med ubetalte fakturaer har fortsatt. Vi har foretatt mange purringer i 2019, men det 

fortsetter å øke med utestående fakturaer. Vi mener hovedproblemet er at fakturaene ikke 

kommer som eFaktura. Vi ønsker følgende handlingsplan 

- å styrke styret i NIL-klubben med en faktura-ansvarlig 

- vi er i gang med en endring inn mot Tripletex slik at vi kan få endret fakturaene fra å gå på 

epost til å gå som eFaktura 

- ta en dugnad på å purre opp ubetalte beløp våren 2020 

 

NIL-klubben er samtidig i ferd med å ta over oppdateringer av lister og kjøring av fakturaer 

fra administrasjonen i idrettslaget, for å holde administrasjonsutgiftene nede.  

 

Vi ser likevel at vi nok blir nødt til å øke månedsprisen noe fremover for å beholde kvaliteten 

på tilbudet og ha en stabil økonomi. 

 

Valgkomiteen 

 

Valgkomiteen har i år bestått av hele styret. Innstilling til nytt styre for 2020-2021 vil bli lagt 

frem på det årlige møtet. 
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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 (fra 1. August) / Halvor Melbye (til 31. Juli) - anleggsansvarlig  
Lena Løkken – Økonomiansvarlig 
Lynn Marie Hagen – Styresekretær, dugnadsansvarlig, kioskansvarlig 
Finn Ove Søfting – Materialforvalter 
Petter Moseby – Inntekts- og markedsansvarlig 
Jane Hellstrand - Kvalitetsklubbansvarlig 
Irene Sophia Brørs - vararepresentant m/møterett 
 
Styret har avholdt 10 månedlige møter (med unntak av juli) hver på 2-4 timer. I tillegg er det 
gjennomført to utvidede styre-/arbeidsmøte for å sikre god behandling av større saker.  
 
5 medlemmer i styret har Lederkurs 1 i regi av Akershus Fotballkrets, som er innfrielse av 
kravet til status som Kvalitetsklubb. 
 
Klubben har vært representert i NFF Akershus Fotballkrets med Øystein Nygård og Nittedal 
IL Hovedlaget sitt styre med Øystein Nygård (2 møter) og/eller Finn-Ove Søfting (8 møter).  
 
I tillegg er det en rekke personer som legger ned et betydelig arbeid på vegne av styret. Disse 
omfatter blant andre: 
  
Ole Kristian Rønningen – banebokansvarlig  
Nils Peter Just – dommeransvarlig 
Øyvind Pettersen – brøyting, rydding av bane 
Jan Erik Pettersen – gressklipping mm. 
Nils Erlimo - jentefotballansvarlig 
 
Styret har gjennom året jobbet med en rekke tiltak som bygger på tidligere Styres arbeid rundt 
Kvalitetsklubb, kontroll på økonomi, utvikling av en konsistent, sportslig tilnærming, 
anleggssituasjonen og planlegging for en stadig økende medlemsmasse. Spesielt kan det 
fremheves godkjennelse som Kvalitetsklubb, nivå 1 i Juni, etablering av garderobebygg og 
9er kunstgress på gressletta ved midlertidig NUS. 
  



Økonomi 
 
Omsetning og resultat 

Omsetningen i Fotballgruppa var Kr. 2.403.386,- i 2018 (opp fra 2.403.386,- i 2018). Resultatet 
for perioden viser et driftsoverskudd på Kr. 354.853,- (ned fra Kr. 354 853,- i 2018).  
 
Denne økningen i driftsresultat har vært nødvendig for å kunne gjøre nødvendige avskrivninger på 
kunstgressanlegget fra 2009 og annet utstyr i balansen på totalt kr. 139.000,-. Dette gjør at 
årsresultat for Fotballgruppa blir kr. 215.853,- som er i linje med det som er ønskelig med 
forventninger om betydelige investeringer i 2019 og 2020. 
 
De store utgiftspostene i klubben er 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 til å fremme aktivitet for barn og unge. 
 
Rapportering og kontroll 

Tidligere år har det vært utfordrende å beholde god kontroll på økonomien gjennom året. Det var 
en forbedring på dette i 2018, men i 2019 har dette fortsatt å være utfordrende. Dette er noe som 
vi som klubb må få bedre kontroll på gjennom året slik at vi til enhver tid har kontroll på 
handlingsrommet vi har.  
 

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. 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. Det har vært noen innspill til Styret om at denne 
typen dugnad ikke er ønskelig, eller at man gjerne støtter klubben men ønsker ikke å sende penger 
til NFF. Styret har vurdert og svart på hver enkelt henvendelse spesifikt. NFF tar 30% av 
omsetningen for å gjennomføre prosjektene for NIL. Til sammenligning tar tilsvarende (private) 
aktører for øvrige salgsdugnader 50-70% påslag på sine produkter ved salg til idrettslag. Styret er 
åpen for å revurdere valget av lodd og kalendere som vår salgsdugnad, under forutsetning at den 
organisatoriske innsatsen som må legges ned er tilsvarende. 
 
 
 
 
 
 
 



Budsjett for 2020. 

Det legges opp til en noe økt aktivitet i Fotballgruppa i 2020 og dette medfører også økt 
omsetning. Det er laget detaljerte planer for en omsetning på 2,7 MNOK i 2020 med et moderat 
overskudd. Denne inntektsøkningen gjenspeiler videreføring av Akademiet (oppstart høst 2019) 
og noe økte treningsavgifter, spesielt for aldersgruppen 6-10 år. Disse har i dag ikke egen 
treningsavgift for Fotball, noe som vil innføres fra 2020.  
 
Spesielt om innføring av treningsavgift for de yngste 

I “alle år” har det vært felles treningsavgift for flere av gruppene i NIL. Dette er en ordning som 
medfører at de yngste har kunnet betale 1.100,- og delta på Ski (tillegg for skirenn), Innebandy, 
Allidrett og Fotball. Tennis har hatt egne ordninger for dette. Denne treningsavgiften har ikke 
vært justert vesentlig siste 15 årene. 
 
Denne treningsavgiften er tidligere fordelt på gruppene etter en fordelingsnøkkel som innebærer at 
Fotball får ca 330,- for hver spiller som skal dekke alle kostnader tilknyttet laget, treninger, 
påmelding til serie, forsikringer, banevedlikehold etc. Vi ser at dette ikke reflekterer 
kostnadsnivået vi har og per i dag “subsidierer” de eldre spillerne de yngste vesentlig. Styret har 
gjort en større kartlegging mot sammenlignbare klubber i nærområdet (Oslo og Akershus i 
hovedsak) og det er svært få, om noen, klubber som har denne ordningen i dag. 
 
Fra 2020 vil Fotball derfor innføre egne treningsavgifter for spillere i alle aldersgrupper fra 6 år. 
Vi vil samtidig tre ut av fellesordningen som NIL har for de øvrige gruppene, utenom Tennis. 
 

 
 
  



Sportslig utvalg 
Sportslig utvalg har vært aktivt gjennom hele sesongen 2019 under ledelse av Kjetil Jotvedt. 
Utvalget har jobbet svært godt med de ulike lagene, og spesielt har det vært fokus på å jobbe 
videre mot et mål om kvalifiserte trenere i alle lag. Dette målet er nådd ved inngangen til 
2020 sesongen. I løpet av 2019 har vi gjennomført 3 delkurs med totalt ca 35 deltakere. Det er 
planlagt for gjennomføring av min delkurs 1 og 2 i 2020. Til delkurs 1 er vi allerede 14 
påmeldte. 
 
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 lag med på sone- og kretstreninger. 
 
Det har også blitt jobbet videre med å etablere en konsistent struktur på arbeidet i og mellom 
lagene i klubben. Tema som hospitering, treningssamarbeid og å lære av hverandre har vært 
sentralt, og det har blitt etablert samarbeidsgrupper mellom trenere på både jente- og 
guttesiden i klubben. For å styrke dette arbeidet er sportslig utvalg forsterket i ila 2019 og 
består nå av: 
 
Kjetil Jotvedt - leder 
Nils Erlimo - Jenteansvarlig  
Nina Knutsen - Koordinator barnefotball gutter 
HP Høien - Koordinator barnefotball jenter 
Frode Svendsen - Trenerutvikler 
Sondre Solvang Midtskogen - Spillerutvikler 
Ole Kristian Rønningen - Banebokansvarlig 
 
  



 
Sportslige resultater:  
Vi har vært representert i de fleste kull, med unntak av kvinner senior. 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.  
 
I sesongen 2019 hadde vi (som en av få klubber på Romerike) 2 fullverdige lag på J17-nivå. 
Dette danner et godt fundament for en videre satsning og etablering av Dame A-lag fra 
sesongen 2020. Det er også meldt på Dame 7er-lag i serien, men vi skulle veldig gjerne kunne 
etablert et fullverdig 11er-lag for de som ikke er i A-stallen. Vi håper at dette skal være mulig 
fra 2021. 
 
I tillegg har NIL Fotball igjen deltatt med et Old Girls lag i K29 i Inne-KM 2020 som ble 
arrangert i januar 2020. Laget gikk hele veien til finalen, og tok en strålende andreplass. Dette 
synes vi er svært moro og viser at fotball er noe man kan ha glede av lenge. 
  
A-laget hadde en sesong i 9. div hvor fokus har vært på glede med fotball. Høstsesongen var 
svært sterk og vi har forhåpninger om å kjempe om opprykk i 2020. 
 
Det har blitt gjort grep for å sikre en mer fremtidsrettet oppbygging av et senior-miljø på 
herresiden i klubben, og vi håper dette skal gi effekt fra sesongen 2021, men fundamentet for 
fremtidig herrefotball i klubben MÅ komme fra egne spillere om det skal være bærekraftig. 
Dog er det fortsatt slik at vi sliter med å holde på spillerne inn mot senior, og å gi et godt nok 
tilbud til de som ønsker å satse på fotball også som seniorer. Det vil gjennomføres tiltak for å 
legge til rette for en bedre og mer strukturert utvikling på senior herre gjennom 2020. 
 
På aldersbestemt nivå 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 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. 
 
Årets sportslige høydepunkter for NIL Fotball var når J15 kvalifiserte seg, som første lag i 
NIL Fotball, til spill på høyeste nivå i jenter aldersbestemt; Regional Serie (de beste lagene på 
tvers av kretsene Akershus, Oslo, Østfold og Indre Østland). Dette er en stor prestasjon og det 
blir spennende å følge laget gjennom 2020. I tillegg tok J17 både seriemesterskapet og KM-
sluttspillet i Akershus. Dette laget er nå etablert som Kvinner Senior og skal spille 3. divisjon 
i 2020. 
 
Forøvrig kan det nevnes at G13 tok sølv i KM Innendørs i januar 2019 etter tap på 
straffespark mot Ull/Kisa i finalen. Det blir spennende å følge laget gjennom 2020.  
J14 (F. 2005) vant også B-sluttspill i Norway Cup etter å ha gått gjennom sluttspillet uten å 
slippe inn mål. Finalen ble vunnet 3-0 mot Sogndal. 
 



Kvalitetsklubb 
 
I juni 2019 ble Nittedal IL Fotball godkjent som Kvalitetsklubb, nivå 1. Dette har vært et 
lenge pågående arbeid som både nåværende og tidligere styre har jobbet med. I 2018/19 ble 
arbeidet sterkt forsert gjennom opprettelsen av en egen arbeidsgruppe med 4 medlemmer med 
utelukkende fokus på Kvalitetsklubb. Arbeidet ledes av Jane Hellstrand og inkluderer også 
Roger Didriksen, Yvonne Hosking og Elly Retteråsen. NIL Fotball retter en stor takk til de 
involverte for det arbeidet som ble lagt ned. 
 
Arbeidet med å bli Kvalitetsklubb vil foregå over tid, og fokuserer på god kvalitet på all 
aktivitet i klubben. Kvalitetsklubb bygger på «klubben som sjef»-filosofien, men 
representerer en enda større helhet og en klar struktur. Dette er et arbeid som Styret ønsker å 
sette på agendaen som en fast del av Styrets arbeid, og innlemmet rollen som Ansvarlig for 
Kvalitetsklubb i Styret fra og med 2019. 

Anlegg 
I Nittedal IL Fotball var det ikke blitt investert vesentlig i anlegg siden etableringen av 
kunstgresset på Sentralidrettsanlegget for snart 11 år siden og byggingen av tribune/ballrom 
for noen år siden. Dette har det blitt gjort noe med gjennom de siste årene. Prosjekter og 
investeringer som er gjort gjennom 2018 og 2019 inkluderer: 
 

● Ny, granulatfri og miljøvennlig 5er-bane 
● Ny kiosk er etablert 
● Ny garderobe er klar. Forsamlingslokale under etablering 
● Ny kunstgressbane (9er) under etablering på gressletta. Klar til seriestart 

 
I tillegg har NIL Fotball anskaffet nødvendig oppgradering på maskinparken med en 
hjullaster for snørydding, samt en felles investering med Skigruppa, i traktor til snørydding. 
Totalt er det investert for 1.890 000 kr. i anlegg eller utstyr i 2018-2019.  
 
I 2020 vil hovedfokus være på å ferdigstille pågående prosjekter, før vi sikter på rehabilitering 
av 11er og 7er fra sommeren 2021. Her vil det også vurderes etablering av undervarme. 
 
Garderobeanlegg 

I år har vi for første gang på lenge kunnet benytte oss av skikkelige garderober. Bygget er 
ikke ferdig i 2. etasje, men det jobbes for at dette også skal være klart til seriestart 2020. Dette 
vil dekke behovene til klubben i det daglige, og vil også gi en mulighet for alternativ trening, 
spillermøter og økt inneareal ved arrangementer (varmestue), i tillegg til ordinære 
garderobe/toalettfasiliteter. 
 
 
 
Kunstgress på gressletta 

I august ble det igangsatt et svært etterlengtet prosjekt for etablering av kunstgress på 
gressletta ned mot midlertidig ungdomsskole. Prosjektet ble sterkt forsinket i Kommunen, 
samt at august/september/oktober var svært våte. Prosjektet var avhengig av relativt tørt 
underlag for å kunne gjennomføres. TIl siste ble prosjektet så forsinket at det ikke var mulig å 
legge/lime kunstdekket før vinteren kom. Prosjektet ferdigstilles våren 2020.  



 
Prosjektet er kostnadsberegnet til 5,5-6 mill. NOK. Medio februar 2019 kom beskjeden om at 
NIL Fotball har fått totalt 2,3 mill. NOK fra Sparebankstiftelsen i støtte til bygging av 
garderobe og kunstgress.  

Aktivitet 
Gjennom året har det vært stor aktivitet på Sentralidrettsanlegget og på en lang rekke 
turneringer rundt om i Norge og utlandet. De fleste arrangementene har vært tradisjonelle og 
har vært gjennomført i flere år, men det har også kommet en ”nykommer” som videreføres 
også neste år. 
 
Jentefotballens Dag 

31. august 2019 arrangerte Nittedal IL jentefotballens dag. Ca 100 jenter deltok og hadde en 
flott dag på sentralanlegget. De store jentene i klubben var gode forbilder og stilte som trenere 
og lagledere under arrangementet. Slike arrangement skaper klubbfølelse og forbilder fra egen 
klubb når de største jentene er med som trenere.  
 
Besøk fra LSK kvinner 
23. mai var LSK kvinner på besøk hos Nittedalsjentene og hadde trening og foredrag for alle 
jenter i barnefotballen i NIL. Etter økta var det selvfølgelig autografskriving og selfies.  
 
Tine Fotballskole 

Fotballskolen ble avholdt i august og var som vanlig en suksess. 
Arrangementet ble som gjennomført etter planen i uke 33 med ca 300 glade barn og 50 
dyktige instruktører. Fredagen ble en flott avslutning på uken med gruppespill, finaler og 
straffekonkurranse. 
 
Det var i år 2008-kullet som stod for dugnaden og gjorde en super innsats. 
Tine-arrangørene i 2019 har vært: Annina Johnsen, Caroline Cappelen, Øivind Solberg, 
Magnus Vinsrud og Sondre Solvang.  
 
Arrangementet er et viktig bidrag til klubben også økonomisk, og vi takker alle de som står på 
for at dette skal gjennomføres. I 2020 er det store utskiftninger i TINE-komiteen og vi takker 
alle som har deltatt over flere år for en formidabel innsats for nærområdet og klubben. 
 
3V3 turnering 

Gjennomført i juni, med et økonomisk overskudd på ca 95.000,-. Dette er Styret og Komitteen 
godt fornøyd med. 
 
Turneringen ble gjennomført med kamper på 18 baner samtidig ettersom det i år også var 
arrangement i 6-års serien i forbindelse med turneringen. Turneringen krever en stor innsats 
av dugnadsapparatet og er en fin anledning for å utvikle våre unge dommere. 
Tilbakemeldingene i etterkant var svært positive. Totalt deltok ca 200 lag.  
 
Det er usikkerhet rundt denne turneringen i 2020. Bakgrunnen for det er at vi ikke er tildelt 6- 
og 7-årsserien i år. Dette vil medføre et betydelig mindre arrangement enn tidligere år. Vi har 
meldt oss villig til å ta over arrangement dersom noen arrangørklubber skulle falle fra, og 
jobber i paralell med alternativer til å arrangere 3v3 Nittedal 



 
NIL-Akademiet 

Nytt av året var etableringen av NIL Akademiet høsten 2019. Dette var et 2 måneders 
prøveprosjekt for å se om dette er noe som vi ønsker å fortsette med. Det er et ekstratilbud 
med eksterne trenere for ivrige spillere som vil trene mer enn det klubben tilbyr på eget nivå. 
Tiltaket er selvfinansierende og betales av den enkelte spiller avhengig av hvor mange 
treninger de ønsker. Det er også mulig å melde seg av/på gjennom året uten binding lengre 
enn en måned. 
 
Tiltaket har blitt evaluert og det gjøres noen justeringer før oppstart igjen til våren. 
 
 
Dugnader  
I år som tidligere har det blitt gjennomført en rekke dugnader på og rundt anlegget og 
Fotballgruppa. Dette er fundamentet for det vi gjør i klubben og er ekstremt viktig for driften 
av laget. Blant dugnadene som er gjennomført nevnes; 

● Kioskdugnad 
● 3v3-dugnad 
● Tine Fotballskole 
● Vårdugnad på anlegget x 2 
● Salg av skrapekalendere (høstdugnad) 
● Salg av skrapelodd (vårdugnad) 

 
Kommende sesong er det planlagt betydelige oppgraderinger på Sentralidrettsanlegget. Det vil 
være behov for dugnad i forbindelse med disse tiltakene. Det er ikke helt avklart hva den 
konkrete dugnadsinnsatsen vil bestå i, men prosjektene som skal gjennomføres er: 
 

● Ferdigstilling av ny garderobeløsning og samlingslokale 
● Ferdigstilling av kunstgress på Gressletta 

 
Styret håper medlemmene er motivert til å delta på disse dugnadene når de kommer og ber om 
at så mange som mulig engasjerer seg i dette – Fotballgruppa trenger deg! 
 

Informasjon til medlemmene og de aktive 
 
Informasjon til spillere, trenere, lagledere og medlemmene for øvrig er et område man alltid 
kan bli bedre på. For å avhjelpe litt på dette har det blitt satt inn en del tiltak gjennom året: 
 
Chatbot – NIL Bot har fortsatt sitt arbeid ufortrødent gjennom 2019 og svarer ukentlig på en 
lang rekke spørsmål. Totalt har mer enn 500 unike brukere benyttet løsningen til å finne svar 
på det de lurer på. Vi håper å bygge ut løsningen ytterligere gjennom 2020 
 
Facebook – kommunikasjon gjennom Facebook er blitt mer og mer viktig de siste årene. Hvert 
av lagene har ofte en egen side, og i tillegg så er det 1002 personer (opp fra 953 personer ved 
utgangen av 2017) som følger Fotballgruppa sin facebook-side. Dette gjør at det er en praktisk 
og god måte å nå ut til mange på. 
 



Trener og Laglederundersøkelse – ble gjennomført i september 2017 og våren 2019. Innspillene 
derfra ble brukt til å forme mye av satsningene inn mot 2019 og 2020. Det vil bli gjennomført 
en tilsvarende undersøkelse før seriestart for å “ta en status” på tingenes tilstand og for å 
danne grunnlaget for videre arbeid i styret gjennom året. 

Nettsidene til laget – Dette er det området hvor vi heller ikke i år har vært gode nok, selv om 
det er en bedring fra året før. Hovedlaget har et pågående prosjekt for å oppdatere og overføre 
hjemmesidene til alle lagene til Spoortz, som vil medføre en oppdatering av all informasjon 
som ligger på sidene. I forbindelse med Kvalitetsklubb-prosjektet ble klubbhåndboken lagt ut 
på nett og gir mye og god informasjon om klubben og hvordan vi driver. Dette er en tydelig 
forbedring fra tidligere år. 

 

Oppsummering og veien videre  
 
Styret i NIL Fotball har hatt et aktivt år i 2019, hvor det har vært fremskritt på mange fronter - 
kanskje spesielt på anleggssiden. 2020 vil også være et intenst år med ferdigstilling av flere 
prosjekter på anleggsfronten, videre arbeid med Kvalitetsklubb og økt sportslig satsning. Vi 
håper at klubben klarer å engasjere flere i arbeidet rundt styret for å sikre at arbeidet kan 
fortsette med godt driv og god kvalitet.  
 
Nittedal 20/2-2020 
 
På vegne av Styret i Nittedal IL Fotball,  
 
 
 
 
 
Øystein A. Nygård  
Styreleder NIL Fotball  
 
 
 



Årsberetning 2019 - Nittedal Idrettslag Friidrettsgruppa 

1. Visjon for gruppa 
 
Friidrettsgruppa legger til grunn NIL sin visjon «Et helt liv med treningslyst», NIL’s virksomhetside 
«Nittedal IL skaper idrettsglede ved å jobbe sammen for at barn, ungdom, voksne og eldre skal oppleve 
mestring, utvikling og tilhørighet gjennom allsidige idrettsaktiviteter», og verdier «Vi er den gode NABOEN 
– INKLUDERENDE, LEKEN, ENGASJERT og RAUS 

Friidrettsgruppa skal være en allsidig gruppe med solid satsing på bredde, og samtidig med 
representanter i toppsjiktet. En gruppe med kompetanse til å favne om alle typer utøvere, enten en har 
ambisjoner om toppresultater eller bare ønsker å være med på fysisk og sosial aktivitet.  

Vi skal ha et godt samhold, jobbe sammen for å løse utfordringer og skape muligheter fremover, vi 
skal skape begeistring og vi skal ha det gøy! 

 Å ha godt samhold betyr at vi alle tar felles ansvar for utviklingen av friidrettsgruppa, og at alle 
utøvere blir inkludert på trening! 

 Å jobbe sammen og skape begeistring betyr å dele kompetanse og erfaringer med hverandre, og 
å delta for laget på stevner eller delta for egen del! 

 Å ha det gøy vil si å støtte, motivere og heie på hverandre! 

Dette er viktig for friidrettsgruppa: 

 Utøvere som ønsker å trene aktivt 
 En aktiv og foreldredreven friidrettsgruppe, med sunn økonomi 
 God tilrettelegging for sportslig utvikling 
 Engasjerte og kompetente trenere 
 At vi fremstår som en god bidragsyter i bygda vår 

2. Oppsummert 2019 
I 2019 har Friidrettsgruppa fokusert primært på idrettslige aktiviteter og vi får gode tilbakemeldinger på at 
vi både har et treningstilbud og et friidrettsanlegg som gir mulighet for et godt og aktivt friidrettsmiljø.  

Uten gode ildsjeler, trenere, foreldre og eldre utøvere som stiller opp ville det ikke vært mulig å drive 
friidrettsgruppa. Å engasjere flere foreldre er en viktig oppgave, både til dugnader og stevner, men også til 
verv som dommere og i styret. Mange i styret har vært med lenge og vil nå trekke seg litt tilbake og skape 
rom får nye foreldre til å engasjere seg i utviklingen av friidrettsgruppa. 

Friidrettsgruppa har en 35% ansatt sportslig utviklingsansvarlig, noe som er et utviklingsprosjekt fra 
Friidrettsgruppa sin side. I 2019 har det vært sykmelding deler av året og det har godt noe utover planlagt 
aktivitetsnivå. Dette har i noe grad påvirket rekruttering, men vi har opprettholdt et godt samarbeid med 
skigruppene både i NIL og GIF – noe som er viktig både for å sikre mulighet til å trene på tvers av 
idrettsgrener, men også for bedre tilrettelegging av treninger. I tillegg har vi god stabilitet på trenere. Det 
er bra bredde i friidrettsgruppa og sammen med den sosiale delen så er det mange som trives med å 
drive med friidrett i bygda. 



I 2019 gjennomført vi to store stevner, hhv Nittedalslekene og Løpstevne med Elite 800 - Svein Hetlands 
minneløp. Begge to ble gjennomført med meget gode tilbakemeldinger og også med veldig stor deltagelse 
fra egne utøvere. Det er en av grunnene til at vi satser på stevner på hjemmebane for da er det lettere å 
være med og flere som tør.  

På begge disse store stevnene stilte foreldre og ressurspersoner opp og bidro gjennom hele helgen. Det 
er vi meget takknemlig for. Det gjør det mulig å lage gode friidrettsstevner som samtidig gir gode inntekter 
til Friidrettsgruppa. 

Det ble en bra utendørssesong og i år har vi hatt med 141 deltakere med i ulike stevner i løpet av året.  En 
liten nedgang fra fjoråret, men vi er veldig stolte av at mange deltar og ønsker at enda flere finner gleden 
av å stille på stevner for å teste seg selv. For å motivere til dette så har vi i år blant annet hatt konkurranse 
i flest perser. Å delta på stevne kan være litt skummelt, men vi håper vi kan motivere enda flere i 2020.  

3. Organisasjon 

3.1 Styrets sammensetning 

 leder Hanne Tangen Nilsen 
 økonomiansvarlig Bjørn Paulsen 
 sportslig leder Petter Wessel 
 styremedlem Ole Engebretsen 
 styremedlem Tor Morten Norman 
 styremedlem Rolf-Steinar Brekkan  

I tillegg følgende komiteer:   
 Arrangement: Gro Grasbekk, Tor Morten Norman, Olaug Råd, Gry Stensrud, Lise Torstensen 
 Markeds- og sponsor v/ Ole Engebretsen og Keith Redford 
 Sportslig Komité v/ Petter Wessel (leder), Martine Nilsen, Meike Hesselink, Morten Nilsen 

Deltidsansatt Sportslig utvikling: Meike Hesselink 

Leder for Voksentrimmen er Per Inge Gisleberg. 

3.2 Styrets aktiviteter 

Møtevirksomhet; 10 styremøter, sportslig komité 2 møte og arrangementskomité 2 møter 

3.3 Medlemsutvikling  

Vi har hatt 141 utøvere med på stevner, og vi hadde i alt 232 utøvere i gruppa. Voksentrimmen er 
registrert som medlemmer i NIL Friidrett, men har egen leder og ansvar for egen økonomi. I tallet 232 er 
ikke Voksentrimmen medregnet. 

Antall medlemmer fordelt på de aldersbestemte klasser vi inndeler treningene i for 2019: 
7-9 år     69 medlemmer 

10-11 år  42 medlemmer 

12-13 år   34 medlemmer 

14-19 år  57  medlemmer 

20 år +   40 medlemmer 



3.4 Trenere og oppmenn  

Vi har 17 trenere i friidrettsgruppa. Vi trenger å ha mange nok trenere for å bli mindre sårbare for frafall, 
men også for å kunne ta imot flere barn og ungdom i gruppa.  

3.5 Politiattester 

Kravet om fremvisning av politiattester for voksne som har ansvarsforhold til barn er viktig for å sikre 
barna som velger å være med i NIL friidrettsgruppe en trygg ramme rundt sin fritid. I samarbeid med 
Hovedlaget følges dette kontinuerlig opp vår og høst, og oppdatert politiattest skal foreligge vært 3. år 

3.6 Dommere 

Vi har i dag 10 dommere i gruppa. Hvert år i april tilbyr vi dommerkurs for å utdanne flere.  

3.7 Frivillighet/dugnad 

Uten frivillige ville det ikke vært mulig å drive friidrettsgruppa og vi er avhengige av engasjementet fra 
foreldre og ressurspersoner for å kunne skape et godt aktivitets- og treningstilbud. Det er mange 
aktiviteter en friidrettsgruppe gjør som ikke krever kunnskap om friidrett, og vi håper å kunne engasjere 
enda flere foreldre fremover til å bidra litt på oppgaver som er konkrete og ikke krever mye tid. Det er 
viktig at alle foreldre aksepterer at det ikke er ildsjeler som får friidrettsgruppa til fungere, det er foreldre 
som engasjerer seg. Har man en ildsjel eller to med i tillegg, så kommer man enda lenger.  

3.8 Utdelinger og priser 

 Lars Hjelmeset fikk prisen som beste aktive unge utøver i 2018 av Nittedal Kommune 
 Petter Wessel fikk Sølvmerket med krans i NIL 
 Hanne Tangen Nilsen fikk Bronsemerke med krans i NIL 
 Hannah Berntsen Engevik fikk pris som årets utøver i NIL 
 Sebastian Plows fikk pris som årets gjennombrudd i NIL 
 Trym Hexeberg-Fjøsne fikk talentstipend av NIL 
 Sonia Fearnley fikk talentstipend av NIL 

4. Anlegg 

4.1 Friidrettsanlegg  

Klubben fikk egen friidrettsbane i 1930, nær dagens tennisanlegg og den ble benyttet helt til klubben fikk 
Sentralidrettsanlegget på Rotnes i 1976, hvor det ble etablert rødgrusbane der. I 2011 fikk vi støtte til nytt 
friidrettsanlegg fra Nittedal kommune. Prosjektstart var våren 2012 og byggingen av anlegget var ferdig i 
mai 2013. Anlegget har 8 løpebaner opp til 100m og 110 m hekk og for øvrig 6 løpebaner rundt banen. 
Med god støtte fra Sparebankstiftelsen Jevnaker, Lunner, Gran har vi også fått en mengde nytt utstyr med 
lengdegrop, kastbur, stavmatte, høydematte, hekker, hindre osv. I løpet av sommeren 2013 fikk vi også 
på plass et drifts- og arrangementshus. I 2014 kompletterte vi anlegget med en aktivitetsløype på utsiden 
(balanse- og styrkeløype) med god støtte fra Gjensidigestiftelsen.  I 2015 fullførte vi arbeid på anlegget 
med blant annet stavhus for å beskytte stavmatta.  

I 2018 ble arrangementshuset endelig godkjent. Ved utbygging fikk vi en dobling av lagerstørrelsen som   
har gitt sårt tiltrengt lagerplass og vi har nå alt utstyr samlet på en plass. I 2018 gjorde vi en del 
forbedringer innvendig i arrangementshusets 1. etasje, for å legge bedre til rette for gjennomføring av 
stevner, god orden på utstyr og ikke minst tilrettelagt for styrketrening.  

I 2019 har vi vasket dekket to ganger da blant byggearbeidet av Nittedal Ungdomsskole har medført en 
del mer skitt på banen. I tillegg er det utført mindre vedlikehold på anlegget. 



4.2 Halltider 

Friidrett er både en sommer- og vinteridrett og vi trenger innendørs fra oktober til april. Med flere 
innendørshaller for friidrett er også tilbudet om stevner vinterstid bedre og bedre, men vi har ikke like stor 
tilgang på treningshaller. Hallkapasiteten i Nittedal kommune er for lav og ballidrett går foran andre typer 
idretter i de tre store idrettshallene i bygda.  

Idrettsrådet konkluderte allerede tilbake i 2004 at Friidrett var en helårsidrett og at Friidrett dermed var 
berettiget timer i Bjertneshallen som er definert som en fleridrettshall. Tildeling av tider for trening i 
Bjertneshallen er derfor veldig viktig for at friidrettsgruppa skal kunne tilby et godt treningstilbud i 
vinterhalvåret for utøvere opp til 14 år. Vi søker aktivt på dedikerte timer og prøver å la det passe med 
sommertilbudet slik at vi enklere kan beholde trenere. Vi har også i sesongen 2019/20 fått timer i hallen, 
selv om det ble en krevende oppstart med diskusjon om fordeling av timer. Hovedlaget gjorde en 
helhetsvurdering og fant at fordelingen var rettferdig. I denne prosessen ble det dessverre skapt negative 
rykter om Friidrettsgruppa, noe som påvirket spesielt våre yngre trenere. 

For eldre utøvere (14+) har vi tilbud om trening på Bislett stadion to ganger i uka i hele vintersesongen. 
Det er en motivert gjeng som reiser til og fra Nittedal, og har stabilitet på trener gjennom hele sesongen. 

5. Økonomi - Årsresultat og disponeringer 

5.1 Resultat  

Driftsinntekter for 2019 endte på kr. 1.071.252,-. Utestående kundefordringer i underkant av 42.000 ved 
årsslutt. Inntektene kom i all hovedsak fra hovedlagssponsorer, offentlige tilskudd, en meget god 
loddsalgsaktivitet, påmeldingsavgift til stevner, kiosksalg og treningsavgifter. Driftskostnadene endte på i 
overkant av kr. 1.224.386,-. 

Det var budsjettert med 122.000 i underskudd (blant annet for å understøtte satsning på 
mesterskapsgruppa, trenere og sportslig utviklingsansvarlig), resultatet ble 153.000 i underskudd. Dette 
skyldes blant annet lavere inntekter på Treningsavgifter enn budsjettert, men også høyere lønnskostnader 
enn forutsatt. Endelig resultatregnskap blir fremlagt på årsmøtet i Nittedal Idrettslag. Det forventes at 
endelig resultat blir nærmere budsjettert som følge av at inntekt fra NAV, som følge av sykmelding per tid 
ikke er regnskapsført for 2019. 

Ferdigstillelse av Arrangementshuset (heisstol for adkomst 2. etasje og lagerutvidelse) ble godkjent i 
2017. Regnskap for dette blir innlevert i 2018 for utbetaling av tippemidler og mva i løpet av 2018.  Det har 
imidlertid tatt tid med å få kommunerevisjonens godkjennelse. Godkjennelsen har vi nå fått.  

Vi har tidligere fått en del av beløpet utbetalt (i overkant av 300,000), men har avventet utbetaling av 
restanse på tippemidler. Dette beløper seg til hhv 135.007 for Lagerbygget og 105.200 for Drifts- og 
Arr.huset. I tillegg er det søkt om MVA-tilskudd i 2020 – på til sammen kr 349.709.  Alle beløpene vil 
komme til utbetaling i 2020.  

Per 31.12.2019 hadde Friidrettsgruppa kr. 1 045 761 i egenkapital, hvorav kr. 475.973,- bundet i 
anleggsmidler, og kr. 569.788,- i disponibel kapital. 

5.2 Sponsoraktiviteter, støtte og gaver  

Vi har fått overført midler fra hovedlaget som følge av hovedlagets sponsoravtaler. Av egne sponsorer er 
det spesielt Elektron AS som bør nevnes som også yter mye bistand i forbindelse med stevner. 
 



Gjennom refusjonsordningen til BAMA mottar vi 60% rabatt på frukt og andre Bama-produkter vi kjøper 
inn til stevner og arrangement, i 2020 ga det i overkant av kr 5000,- i rabatt. 
 
Vil i tillegg nevne spesielt og takke de som bidro med gave ifb med Bjørn Sylstad sin bortgang, med i alt 
kr. 8.400. 

6. Informasjon og kommunikasjon 
Hjemmesiden har vært hyppig oppdatert, og i samarbeid med Varingen har vi hatt mange reportasjer fra 
friidrettsstevner. Takk til Petter Wessel som sørger for at vi alltid har oppdateringer etter stevner! 

Stort sett legges det meste av det vi publiserer på hjemmesiden ut på Facebook, samt at Facebook 
dekker enda litt mer. Takk til Meike for at du løpende legger ut bilder fra trening og stever, i tillegg til 
relevant informasjon! Vi oppfordrer alle foreldre og utøvere til å like våre Facebooksider, bli medlem av 
undergruppene og følge med på hva som legges ut her. 

Mail brukes i tillegg for å sikre at informasjon kommer frem. Det er også laget egne facebookgrupper rettet 
mot de ulike treningsgruppene og utøverne for enklere formidling om trening, stevner mm. 

7. Aktiviteter i friidrettsgruppa  
 Arrangert skolestevne for 6 og 7 klasse med over 600 elever 
 Arrangert klubbmesterskap 
 Arrangert Postmesterskapet (for Posten) 
 Arrangert Eliteløp 800 m - Svein Hetlands minneløp 
 Arrangert Nittedalslekene 
 Arrangert 19 småstevner 
 Vi hadde tilbud om dommerkurs, men dessverre ingen påmeldte. Prøver igjen i 2020. 
 Vi har avholdt sommeravslutning og juleavslutning (grøtfest) med stor oppslutning. 
 I forbindelse med UM, Världspelen i Gøteborg, og Bamseleken har vi arrangert felles tur 

8. Sportslig utvikling 

8.1 Treninger vintersesongen 

Vi har tilbud løpstreninger på mandager og onsdager utendørs, både langløping og intervalltrening. Vi har 
hatt grunntrening tirsdag, torsdag og fredag i Bjertneshallen for de opp til 14 år. I tillegg tilbud om 
sprinttrening to ganger i uka på Bislett for 14 år og eldre. 

8.2 Treninger sommersesongen 

Vi har tilbudt trening på friidrettsanlegget mandag fra 18.00-20.00, tirsdag fra 17.30-20.00, onsdager fra 
17.30-20.00, torsdager fra 17.30-20.00 og fredager fra 16.00-17.30.  På onsdager trener fotballgruppa på 
gressbanen. Øvrige dager har Friidrettsgruppa hele anlegget innenfor angitte tider. 

Det er mange som trener uorganisert på anlegget, i tillegg til andre idrettsgrupper for tester og løpstrening. 

8.3 Høydepunkter fra innendørssesongen 

Vi hadde i alt 43 deltakere med på innendørsstevner. 



NM Senior i Haugesund 
Bronse til Sebastian Plows på 400m 

UM i Ulsteinvik 
Gull til Hannah Berntsen Engevik på 1500m J17, I tillegg 5 pl. på 800m til Hannah og 7 pl i tresteg på 

Selma Gullikstad 

Annet innendørs 

2 seire i Tyrvinglekene + 6 seire i Bamselekene.  

Cassandra Ødegård Nilsen vant 200m i J12-13 i distriktskampen med 3 norske og 3 svenske lag i 

Karlstad. I tillegg 2 pl på 60m hekk,3 pl. i lengde. Tiril Lappegård nr 6 i kule J16-17.  

Terrengløp  
Bronse til Hannah Berntsen Engevik i UM terrengløp 2 km i J17. 4 plass til Didrik Røssum-Jensen i 

terrengløp G16 4 km, Sara Magndal nr 8 i J15 4 km, Vilde Martinsen nr 8 i J16 4 km og Lars Hjelmeset nr 

9 i MJ 8 km 

8.4 Høydepunkter fra utendørssesongen 

Vi hadde i alt 141 deltakere med på stevner i 2019. 

NM Senior på Hamar 

Sølv til Camilla Rønning i kule og sølv til Michel Rozporski i kule. Videre 4 plass til Jonathan Jacobsen på 
400m og 6 plass til Lars Hjelmeset på 3000m hinder. 

NM junior U20 og U23 i Sigdal 

Lars Hjelmset med gull på 3000m hinder i U20 og Jonathan Jacobsen med bronse på 400m i U23. Lars 
Hjelmeset nr 5 på 5000m U20, Sonia Fearnly nr 6 i spyd  U20,Tiril Lappegård nr  8 i diskos U20 og 
Sebastian Plows nr  8 på 200m i U20. 

UM 15-19 år på Jessheim 

Gull til Marthe Hjelmeset i UM 800m J15, Bronse til Tiril Lappegård i slegge J16.  

Andre deltakere -  Sebastian Plows nr 4 på 200m i G18-19 og nr 5 på 800m, Marthe Hjelmeset nr 4 på 
1500m hinder i J15, Sonia Fearnley nr 5 i spyd J16, Henriette Nilssen nr 5 på 1500m hinder i J16, Tiril 
Lappegård nr 5 i diskos J16, Didrik Røssum-Jensen nr 7 på 1500m hinder i G16 og nr  8 på 3000m i G16 
,Trym Hexeberg-Fjøsne nr 8 på 1500m hinder i G16. I tillegg deltok Tracie Duodu og Vilde Martinsen. 

Ungdomsleker 13-14 år på Hamar 

Cassandra med 4 gull i J13 – 60m hekk,200m hekk,lengde,tresteg, Simen Gløgård Stensrud med sølv i 
G14 på 600m og på 1500m. Nora Kvervavik Bakkom i J14 med sølv i høyde, bronse på 200m og i lengde. 
William Fearnly med sølv i tresteg G13, Emma Reshane  i J14 med sølv i tresteg, Sofie Lappegård med 
bronse i slegge J14. NIL hadde også 5 andre uttatte deltakere på kretslaget og 4 av disse deltok. 

Totalt 12 medaljer som er beste noensinne. 

Status Tyrvinglekene, Veidekkelekene og Tjalvelekene 

Vi hadde i alt 44 utøvere med på Tyrvinglekene. Totalt 30 pall-plasseringer med totalt 8 seire, noe som er 

meget bra.  



Andre store stevner 
Vi hadde i alt 51 utøvere med på Romerikslekene.16 seire i Romerikslekene og 6 seire i Askerlekene 

Internasjonale stevner 
 

Nordisk mesterskap U20 i Kristiansand: Lars Hjelmeset tok sølv på 3000m hinder. 
 

VU-spelen i Gøteborg: Cassandra Ødegård Nilsen nr 3 på 60m hekk i J13 og Simen Gløgård Stensrud -
14  år - nr 4 på 2000m i G14-15 og nr 7 på 800m. Cassandra ble også nr 5 i tresteg og 8 i lengde. 
 

Under Diamond League-stevnet på Bislet ble Simen Gløgård-Stensrud og Marthe Hjelmeset plukket ut for 
og løpe 800m i 14-15 år. De ble henholdsvis nr 3 og 4 i sine løp. 

Kretsmesterskap 
18 kretsmesterskap på bane, og 2 i terrengløp og 1 i hopp u.t.. 

Terrengstafetter 
1 pl. i Fjeldhamarstafetten J10-15 

1 pl. i Fjeldhamarstafetten G10-15 
1 pl. i Fjelhamarstafetten Mix 10-15  
2 pl i Fjeldhamarstafetten MJ 
2 pl i Fjeldhamarstafetten KJ 
3 pl. i Tyrvingstafetten G10-14 

2 pl. i Tyrvingstafetten J10-14 
1 pl. i Bruvollstafetten J10-16 + lag 2 nr 2 

1 pl. i Bruvollstafetten G10-16 + lag 2 nr 2 
2pl. i Ekebergstafetten mix 11-12 år 
2 pl i Ekebergstafetten J11-12 år 
4 pl. i Holmenkollstafetten for herrer junior og 7 plass i kvinner junior 

Rekorder i NIL Friidrett 
91 nye senior, junior og aldersrekorder inne og ute i 2019 (2 mer enn i 2018) 

NFIF’s serie 
 
NIL ble nr 8  i 1 divisjon menn (14 lag) med 21462 poeng og det er første gang vi unngår nedrykk og med 
vår beste poengsum noensinne. 
 
NIL nr 5 i 2 divisjon kvinner med 16452 poeng – bare 88 poeng fra opprykk til 1 divisjon og det uten 
Hannah Berntsen Engevik som var skadet hele sesongen. 
 
Fiktiv Tyrvingserie 13-19 år 2019 med 39153p - rekord - 2018 38527p   - 2017 38246p – 2016 39131p 
–  2015 36893p  -2014 37029p og 37139 i 2013  
 
Norgesstatistikkene i 2019 utendørs 
 



Michel Rozporski nr 2 i kule med 19,25 og i diskos nr 14 med 43.36, Camilla Rønning nr 5 i kule med 
13,04, nr 13 i diskos med 39.56 og nr 6 i spyd med 45.16. Paul Redford som hadde en mellomsesong var 
nr 14 i spyd med 59,55 og nr 19 i slegge med 42,66, Lars Hjelmeset nr 8 på 3000m hinder med 9,25,71, 
Sebastian Plows nr 13 på 400m med 49,03, Jonathan Jacobsen mr 15 på 400m med 49,23 og  
Tiril Lappegård nr 20 i slegge med 39.80. 
 
11 plasseringer blant de 20 beste i menn og kvinner senior og som er 1 plassering mer enn i fjor.  
 
Totalt hele 7 førsteplasser i klassene 11-19 år – Lars Hjelmeset best på 30000m hinder i G18-19, Marte 
Hjelmeset på 800m J15, Simen Gløgård Stensrud på 2000m i G14, Cassandra Ødegård Nilsen på 60m 
hekk i J13 og i 6-kamp, Tuva Grasbekk Pedersen på 800m i J13 og Selma Skari på 800m i J11. 
 
Totalt 7 førsteplasser – 12 annenplasser – 9 tredjeplasser – 27 plasseringer mellom nr 4-6, 21 
plasseringer mellom nr 7-10 og 21 plasseringer nr 11-20 på årets aldersstatistikker.   
 
97 plasseringer totalt som er 11 flere enn fjor og det beste vi har oppnådd.  

8.5 Driften fremover 
Anlegget krever løpende vedlikehold og kontinuerlig oppfølging. I 2019 har det vært fulgt opp gjennom 
hele utendørssesongen med løpende mindre forbedringer. Takk spesielt til Sigmund Wangen som stiller 
opp for oss! 
 
Nittedal Kommune og Idrettsrådet har besluttet ny håndtering av driftsmidler, men det viste seg at dette 
ikke ga uttelling for Friidrettsgruppa sin del da dette kun ble gjeldende for anlegg hvor eierskapet blir 
overført til idrettslaget. Det betyr at samme driftsstøtte som tidligere år, noe vi mener ikke er riktig nivå for 
å ivareta anlegget på en god måte. 
 
I 2020 vil det bli et skifte i styret ved at flere som har vært med lenge gir seg eller reduserer innsats. Det er 
derfor veldig viktig med rekruttering av nye med i styre og komiteer. Alle som har barn og ungdom med i 
friidrettsgruppa må bidra i det frivillige arbeidet med driften av gruppa for at vi skal kunne opprettholde 
aktivitetstilbudet. 
 
I Friidrettsgruppa driver vi effektivt og hovedvekten av innsatsen fra styret er rettet mot planlegging og 
gjennomføring av våre aktiviteter.  
 
 
På vegne av styret i  
Nittedal Idrettslag Friidrettsgruppe 
Hanne Tangen Nilsen  
(Leder) 
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Årsberetning 
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Styrets sammensetning 2019 

Leder:  
Jan Magnar Ingebrigtsli 

Nestleder: 
Bjørg Lund 

Styremedlem og varamedlemmer:  
Maiken Bakken, Thomas Johansson, Thomas Felde, Elly Retteråsen, Anders Holte 
og Hanne Røstvold Farstad. Elly og Hanna trakk seg fra styret høsten 2019.   

Økonomi:  
Arthur Undseth 

Styrets arbeid 

Styremøter 
Det er avholdt 8 styremøter hvor 44 saker er behandlet. 

Årsrapport 2019 Nittedal Wolves G2013 

Vi har trent i gymsalen på Rotnes skole gjennom sesongen, og vi har hatt 23 spillere 
innom. Normalt har vi vært rundt 15 stk på treningene (litt vel trangt til tider, men det 
pleier løse seg med god planlegging). 

Trenergruppen består av Torgeir Broen, Vidar Bundli, Sirill Sørensen, Knut Adelsten 
Krogsveen og Torbjørn Årsland (også lagleder). 

Hovedfokuset har vært å lære guttene en ny idrett, med spesielt fokus på mestring, 
lek og spilling. Gruppen er en miks av Rotnes- og Sørli-elever, så de har også brukt 
året på å bli kjent med hverandre. Vi har deltatt på to Minirunder - på Rommen og 
Heggedal, og har et lag påmeldt til runden på Ski i februar. Det pleier være mellom  
6 - 10 som melder seg til turneringer, og de som har vært med har hatt mye glede av 
deltakelsen. 

Mål for 2020 er vel å få med flest mulig av de nåværende spillerne med videre, slik at 
vi kan bygge videre på ferdighetene og felleskapet vi har fått i stand i løpet av 2019. 
Det er en gjeng med gode gutter. Og så hadde det vært deilig å se litt flere 
pasninger, det er noe vi jobber hardt med å få til. ;) 

Vennlig hilsen 

Torbjørn Årsland 
Lagleder G2013 
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Bilde av Wolves G2013 

Årsrapport 2019 Nittedal Wolves 2012 Mix 

Trenere:  
Maiken Christin Bakken, Ola Ustgård, Magnus Hvalvik, Stian Brekke og Elisabeth 
Kirkeng Andersen (ny høst 2019) 

Lagleder:  
Maiken Christin Bakken 
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Hvor mange har vært med i gruppen: 
Gruppen har per i dag 34 medlemmer, 33 gutter og en jente. Gruppen er veldig aktiv 
og engasjert, og dyktige spillere. Mange av guttene spiller fotball sammen, og kjenner 
hverandre godt på kryss og tvers mellom klasser på Rotnes og Sørli skole. 

Vi ser vi har fått noen nye fjes på treningene på nyåret 2020. Det kan skyldes de 
dårlige snøforholdene og/eller at barna prater positivt om innebandyen til andre barn 
på skole/SFO.  

På treninger er vi mellom 22 og 24 barn i snitt. På turneringer i helgene stiller vi som 
regel tre lag med 6-7 spillere per lag. Noen barn er kun på trening, og det er helt 
supert.  

Fokus på hva dere har gjort, spesielt sosialt?  
Våren 2019 hadde vi treninger hver torsdag i Hakadalshallen fra januar til påske og 
deltok i Minirunde i Oslo/Akershus på 3 antall turneringer. Siste trening før påsken 
hadde vi foreldre mot barn, noe som var veldig stas for alle.  

Høsten 2019 har vi hatt treninger i gymsalen på Rotnes skole fra oktober til 
desember, hver torsdag mellom 17-19. Vi har måttet dele gruppen i to for å få 
gjennomført treningene. Det er dumt for både lag og trenere. Vi har gjennomført noen 
lørdagstreninger i Bjertneshallen, men ser da at oppmøtet er på kun 10 barn, eller vi 
må avlyse.  

Gruppen har deltatt i Minirunde og vært med på 3 turneringer fra oktober til nyttår. 
Før jul hadde vi avslutning i Bjertneshallen med nisse-innebandy, der foreldre, 
søsken og barna spilte med nisse-effekter og fikk julegodis.  

Treninger i den lille gymsalen gjør imidlertid at vi er mer kreative med treningene, og 
vi har den siste tiden hatt en del teknikk-treninger i form av hinderløyper og Canadian 
fundrill, noe som barna synes er veldig gøy. Vi håper imidlertid for høsten 2020 at vi 
kan få treninger i Rotneshallen, så vi får gjennomført én trening for hele laget samlet.  

Hvilke mål/ideer har laget for 2020:  
Våren 2020 er vi i gang med treninger på torsdager igjen, og miniturnering. Vi 
planlegger noe sosialt for laget før påsken etter siste turnering siste helg i mars. 

Vi jobber mye med å få barna, som tross alt er bare er 7 -8 år, til å være gode 
lagspillere. Vi ser på turnering at de er veldig gode på å plassere seg på banen og 
spille til og med hverandre. De er også gode på å ta beskjed fra trenerne om de 
kjører for ego. Overveiende så vinner de mot andre lag, og de opplever stor mestring 
gjennom spillingen.  

Vi er imidlertid bevisst på å bygge entusiasme og spilleglede. Vi fokuserer ikke på 
resultater, men på mestring og godt spill. Alle får high-five når de byttes ut på kamper 
og vi er bevisst på at alle skal ses, og ha positive opplevelser. Samtidig jobber vi mye 
med disiplin så vi får gjennomført gode treninger og turneringer.  
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Med vennlig hilsen 

Trenere og lagleder Nittedal Wolves Mix 2012 

Fornøyde barn under og etter ferdig spilt turnering. 

Magnus har oppmerksomheten fra gutta i gymsalen. 
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Fornøyd gjeng etter premieutdeling og endt turnering. 

Årsrapport 2019 Nittedal Wolves 2011 

Vi har vært 10 stykker i sesongen 2019/2020. Vi er 9 gutter og 1 jente. Jenten har 
vært med guttene siden start og har hatt et ønske om å fortsette med dette. Oppmøte 
på treningene har i stort sett vært mellom 7-8 stykker på trening. 

Henrik Schanche har vært trener og Linda Strid har vært lagleder. 
Målet har vært å ha nok barn så at vi klarer å opprettholde et treningstilbud i 
innebandy for de på 2011. Vi har klart å gjennomføre 3 Minirunder og ha nok spillere 
til dem. Vi har også hatt juleavslutning med kort styrketrening og siden kveldsmat 
etterpå. Vi har også samlet barn og voksne og spist middag sammen etter 
Minirundene. Dette har vært positivt for fellesskap for både barn og voksne. Vi skal 
også ha en avslutting med mat på siste treninga før påske. 

Vi trenger hjelp til å få opp antall barn som spiller innebandy. Vi tror at grunnen til få 
barn er helt enkelt at det er mange andre aktiviteter. Vi ser også at hvis innebandyen 
krasjer med andre aktiviteter blir de prioritert av noen. 
Vi opplever at vi har fått til høyt sosialt nivå blant både barn og voksne. Vi opplever at 
guttene og en jente ofte vinner de kampene de spiller og er gode. 
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Blide 2011 ulver fra Minirunde til Sveiva. 

Hilsen Linda Strid og Henrik Schanche 

Årsrapport 2019 Nittedal Wolves J2011-12-13 

Laget er nystartet i år 2019/2020 og består av totalt 29 barn fordelt på 6 jenter født 
2011, 11 født 2012 og 12 født 2013. 
Vi er 3 ledere for laget; Andreas Gabrielsen (foreldre 2011), Stian Werner (2013) og 
Stefan Kennholt (2013). 
Vi trener 1 gang i uken i Sørli skole og har vært ca. 20 jenter i gjennomsnitt per 
trening. Det kan til tider være utfordrende da gymsalen er litt liten når vi er så mange 
men vi har funnet en ganske god måte at få det at fungere. 
På trening har vi i år fokusert på individuell teknikk, f.eks. hinderløyper, så at jentene 
skal få en god følelse med kølle og ball. 
Vi ser og at det er en del forskjell mellom jentene født 2011 og 2013, vi har derfor 
startet diskusjoner at vi neste sesong skal forsøke dele gruppen så at vi får en 
gruppe med 2012-2013 og en med 2010-2011. 
Vi har hittil i år deltatt i 4 minirunder med lag i både J6 og J8 som vært en veldig god 
opplevelse for både voksne og barn. 
Det har fremfor alt vært en god sosial arena hvor både barn og foreldre har kunnet 
treffes og omgås. 
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Vi har ikke gjennomført noen sosiale arrangementer utenfor innebandy-arenaen, vi 
hadde planer at gjøre det straks innen jul men sykdom og annet gjorde at vi fikk stille 
det inn. 
Vi planerer derfor at gjøre noe under vinter/vår 2020. 

Flott jentegjeng  

Hilsen  

Andreas, Stian og Stefan. 

Årsrapport 2019 Nittedal Wolves 2010 

2010 årgangen har tidligere bestått av både gutter og jenter. Fra denne sesongen 
har jentene blitt en del av jenter 2009/2008. Gruppa består nå av rundt 20 gutter.   
Vi har i snitt 2 treninger i uka (annenhver mandag, torsdager, lørdag) med trening i 
Bjertneshallen og Rotneshallen. Oppmøtet er best på torsdager. Det kan til tider 
være utfordrende å gjennomføre gode treninger med 15-18 barn på treningen.  

Trenerteamet (Thomas, Hanna, Renata og Kim) har stort fokus på at treningen skal 
gjennomføres slik at flest mulig får utbytte av treningene. Vi har forsøkt å involvere 
foreldrene ved å organisere treningsverter som skal bistå under treningene. Dette er 
noe vi vil jobber videre med, og se om vi kan få til å fungere bedre fremover. 
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Denne sesongen er det første året laget har spilt i aktivitetsserien. Spill på stor bane 
har vært krevende, men vi opplever at barna syns det er gøy og at de får nye 
utfordringer. Gutta har tatt steg når det gjelder å spille sammen som et lag! I tillegg til 
aktivitetsserien har vi også stilt lag i minirunder. Interessen for aktivitetseriekampene 
er stor og alle får dessverre ikke mulighet til å delta på alle kampene. Vi har da vært 
heldig at vi samarbeider med G2009 om å stille lag i aktitivitetserie de spiller i. Neste 
sesong så må vurdere om vi skal melde på 2 lag i seriespill (evt. i samarbeid med 
2009). 

I begynnelsen av desember hadde laget også for første gang ansvaret for å 
arrangere en aktivitetserierunde i Rotneshallen. Arrangementet gikk veldig bra med 
god innsats fra foreldregruppa. 

Vi ønsker å skape et godt sosialt miljø for gutta. Vi planlegger bl.a. å ha en avslutning 
for barna etter siste trening denne våren.  

Fornøyde 2010 ulver etter kamp på Lørenskog 

Hilsen Trenerteamet 2010 
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Årsrapport 2019 Nittedal Wolves J2008/2009/2010 

Første halvår trente 2008/09-jentene og 2009-guttene sammen. Guttene og jentene 
trente sammen en gang i uken og en gang i uken hver for seg. Trenerne mener at 
det er positiv effekt av at guttene og jentene trener sammen, guttene er litt mer rett 
på mål og litt hardere i kroppen, mens jentene er bedre på organisering og har bedre 
samspill. 

Etter sommeren har guttene og jentene skilt lag. I tillegg til 2008/09 jentene har laget 
blitt utvidet med 2010-jentene, da disse jentene var for få til å få et skikkelig 
jentemiljø. Laget består ved årsslutt av 32 jenter 7 (2008) + 19 (2009) + 6 (2010). 
Laget har Cecilie Johansen, Stefan Kennholt og Lars Dahl Friestad som trenere.  

I tillegg til at 2010 jentene har kommet til, har det også kommet noen nye 2009 og 
2008 jenter. Det gjør at vi har stort spenn i gruppa både når det gjelder alder, 
ferdigheter, motivasjon, størrelse og modenhet. Trenerne gir sitt beste for at alle skal 
ha gode opplevelser og føle mestring på sitt nivå.  

Laget trener 2 ganger i uken. Jentene stiller lag i aktivitetsserien i klassene J10 og 
J11. I tillegg er det en håndfull av jentene som har hospitert på noen kamper i J12. 
Laget også har stilt med 2 lag på de fleste minirundene. Vi har også stilt lag i 
SalmingCup på våren og BVH Verkets jentecup på høsten. Laget møter jevnlig 
utfordringen av at innebandymiljøet for jenter er lite. Det blir ofte at det er de samme 
lagene vi møter hele tiden både på cup, seriespill og minirunder.  

Dette gjør at laget ofte låner bort spillere til andre lag for at de skal bli mange nok til å 
stille lag. Jentene synes det er gøy å bidra og bli kjent med andre jenter. Det 
begynner å bli et godt samhold på tvers av lagene både på for spillere og lagledere. 
Dette gjør at laget også har hatt fellestreninger/treningskamper med BMIL og 
Ull/Kisa. 

Mange av jentene på laget deltok også på samarbeidsprosjektet mellom Nittedal 
Wolves, HIL Hurricanes og GIF Fighters – Nittedal Jente-Camp i høstferien. Mer om 
dette og andre jentetiltak i årsrapporten for #LIKEAGIRL (Jenteprosjektet i Nittedal 
Wolves). 

Laget har en god foreldregruppe som stiller opp ved behov og er med på kamper og 
støtter laget. Ved sesongstart arrangerte laget en kick-off med overnatting på 
klubbhuset sammen med gutta i tillegg til trening både fredag og lørdag. Et populært 
tiltak både blant voksne og barn. 
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Jentegruppa på besøk hos BMIL 

Hilsen trenerteamet J2008/09/10 

Årsrapport 2019 #LIKEAGIRL – Jenteprosjekt 

Nittedal Wolves har siden oppstarten for snart 6 år siden hatt en eventyrlig vekst og en fantastisk 
reise som har gjort oss til en av Norges største innebandyklubber. Ved slutten av forrige sesong 
var vi ca 350 medlemmer, av disse var ca 1/3 jenter/damer. Det gjør Nittedal Wolves til en av de 
beste innebandyklubbene i Norge når det kommer til jenteandelen i klubben. 
Hvorfor i alle dager er det ekstra fokus på jentene denne høsten når vi er så “flinke”? Når vi ser litt 
bak tallene så koker det ned til at jentene/damene i klubben er fordelt på seniordamer, J06/07-
laget og J08/09-laget. Det vil si at vi har 3 jente/dametreningsgrupper, mens vi har 10 
treningsgrupper på gutte-/herresiden. I aldersgruppen 2010-2013 har vi nesten ingen jenter, 
mens vi har over 100 gutter. 
Hvorfor er det så stor forskjell mellom guttene og jentene? En forklaring kan være at opplegget vi 
har kjørt siden oppstarten har passet bedre for gutter enn for jenter. Vi ønsker at ALLE SKAL 
MED, det betyr i høyeste grad også jentene, derfor må vi gjøre noe for å gi et tilbud som er bedre 
tilpasset jentene. Basert på den vurderingen starter vi et eget jenteprosjekt i Nittedal Wolves. Vi 
har også innledet et samarbeid med GIF Fighters og HIL Hurricanes, som opplever det samme. 
Faktisk så er dette en utfordring i hele kretsen, i hele innebandy-Norge og til og med i 
innebandyens høyborg, Sverige. 
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LIKEAGIRL-prosjektet 
• #LIKEAGIRL er navnet på Wolves sitt jenteprosjekt. Ideen er anerkjenne at det er (litt)

forskjeller på gutter og jenter, eksempelvis hva som motivere, hva som er gøy og hva de 
“flinke” på. I løpet av de 6 årene som har gått siden oppstarten mener vi å kunne 
observere noen forskjeller: Virkeligheten er selvsagt mer nyansert. Beskrivelsene som 
følger er generaliserte beskrivelser som derfor ikke nødvendigvis passer på hver eneste 
gutt og hver eneste jente. Beskrivelsene baserer seg på våre observasjoner og erfaringer 
med gutte- og jentelagene og våre vurderinger av dem. 

• Gutta kommer omtrent vi bare åpner hallen og "slenger ut en ball".
• For jentene kan det se ut som at det sosiale med lagspill er viktig. Det betyr mye hvilke

andre jenter som er der. Det viser seg at når vi klarer å etablere jentelag med 15-20 
jenter, så er laget selvrekrutterende og veldig få som slutter. Godt sosialt miljø er alfa og 
omega. 

• De (yngste) guttene kan være litt ukonsentrerte, litt tøffere og litt mer bråkete. Det går fint
for mange av jentene, men vi opplever at noen av jentene blomstrer mer i rene 
jentegrupper. En av erfaringene vi har fått fra “Fast Forward Girls” prosjektet i Sverige er 
at rene jentelag øker rekrutteringen på jentesida. 

• Jentene liker øvelser og trening mer enn gutta som derimot elsker å spille.
• Det ser ut til at jentene lærer seg tidligere posisjonering og samspill enn gutta, så PLAY

LIKE A GIRL en hedersbetegnelse. I tillegg lytter jentene i større grad og tar til seg 
instruksjoner bedre. Gutta på sin side er ofte mer målfarlige, tar flere sjanser og er tøffere 
i kroppen. 

Uansett om våre vurderinger er riktige eller ikke, så kan vi konstatere at vi har lykkes bedre på 
guttesiden enn på jentesiden. Derfor syns Nittedal Wolves at det er på tide å prøve noe nytt på 
jentesiden. 
Vi har hatt mange jenter innom treningene, men mange av dem kommer bare på en eller to 
treninger når de opplever at de var eneste jente. De kommer dermed ikke tilbake. To av 
delmålene for prosjektet blir derfor å få alle jentene som har lyst til å prøve innebandy til å komme 
samtidig og å bygge et lag for jentene født 2011-2013. Vi skal derfor skape møteplasser hvor det 
er flere jenter. Vi skal også skape en identitet og samhold blant alle Wolves-jentene. 
Hva har vi gjort høsten 2019 og hvilke resultater har prosjektet gitt så langt? 

• Klar og tydelig identitet som viser samhold mellom alle Wolves-jentene. Vi bygger opp
dette rundt #LIKEAGIRL identiteten. Jenter har vist oss at de har innebandykvaliteter som 
de (og vi) skal være stolte av og bygge videre på. Og gitt det rette oppsettet og 
forutsetningene elsker de fleste jenter innebandy. Alle klubbens jenter under 18 år har fått 
en #LIKEAGIRL treningstrøye til alle jentene. Disse trøyene er betalt av en sponsor som 
øremerket midlene til jentesatsning, så det går ikke ut over guttelagene. Trøyene er svært 
populære og brukes på de fleste treningene og i noen kamper. 

• Vi arrangerte “Åpen hall - kom og prøv innebandy” tirsdag 8. Oktober. Vi satte alt kruttet
på at alle bygdas unge jenter skulle komme i hallen. Resultatet var: 

o 30 nye jenter i årskullene 2011/12/13.
o 5-6 nye jenter i årskullene 2008/09/10
o 5-10 foreldre har begynt på seniorlagene, som et direkte resultat av

jenterekrutteringen. 
• I tillegg til dette så har vi inngått et samarbeid med GIF Fighters og HIL Hurricanes. De

har de samme utfordringene som oss og resten av innebandy-Norge. I første omgang har 
vi arrangert en felles Jente-Camp for jentene i bygda, mandag til onsdag i høstferien. 
Campen var en suksess med over 65 jenter. 1/3 av jentene spiller ikke innebandy til 
vanlig og over 1/3 var fra Rotnes/Wolves-land. 
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Årsrapport 2019 Nittedal Wolves G2009 

G2009 består i år av 18 gutter, en nedgang på 2 stk siden i fjor. I år har guttene og 
jentene skilt lag og trener hver for seg. Guttene trener en til to ganger pr uke, og stilte 
i utgangspunktet lag i aktivitetsserien G10A. Her ble det mange og store seiere i 
første halvdel av sesongen. Etter nyttår har vi derfor flyttet opp til G11A (mot 
motstandere som er ett år eldre). G10A-laget består, men deles nå med G2010 for å 
få jevnere motstand og mer spilletid på alle. Dette samarbeidet har fungert veldig 
greit. I tillegg har vi deltatt på noen minirunder. De aller fleste barna tar nivået godt, 
noen få er litt skeptisk til å møte eldre og røffere motstand og skjermes for det. Laget 
trenes av Kristian Spilhaug, Morten Løken og Jørgen Grønvold.  

Den gode sportslige progresjon fortsetter med fokus på organisering på banen og 
godt passningsspill. Vi er heldige som har gode og motiverte keepere, flere som 
fortsetter på keeperskolen til landslagskeeper Andreas Falkeid. Laget har nå en 
håndfull gruppe spillere som bytter på å være keepere.  

Det er en god tone med foreldregruppen som stiller opp ved behov både på kamper 
og arrangementer. Ved sesongstart arrangerte laget, i år som i fjor, en kick-off med 
overnatting på klubbhuset i tillegg til trening både fredag og lørdag sammen med 
jentelaget. Et populært tiltak både blant voksne og barn. Nytt av året har vært 
fellessamlinger med G2010 og G2008, et meget populært tiltak hos gutta, samt at 
trenere får bedre oversikt over nivået på tvers av flere kull. Dette har blant annet 
resultert i at vi har lånt ut spillere til G2008, men også tatt til oss spillere fra G2010 og 
G2008 i løpet av sesongen.   
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Fornøyde 2009 ulver 

Trenerteamet  

Årsrapport 2019 Nittedal Wolves G2008 

2008 består av nærmere 30 spillere. Mange har vært med siden oppstarten i 2013. 
I 2019 hadde vi tilbud om to til tre treninger i uka. Laget hadde to lag meldt på i 
aktivitetsserien. Deltok i Planke Cup i Fredrikstad.  
Var med på Guttas kveld sammen med 2009 og 2010.  
Arrangerte julebord 2019 på klubbhuset.  
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Bilde fra julebordet i 2019 

Hilsen  

Jørgen  

Årsrapport 2019 Nittedal Wolves J2006/07 

Jentegruppa har stabilisert seg og gjennom året 2019 har vi vært på papiret 24 jenter 
og stabilt 16 – 20 jenter på trening. Trening gjennom 2019 har vært i Rotneshallen og 
i gymsalenpå Rotnes skole. På Rotnes skole har vi startet opp med styrketrening 
med egen kroppsvekt. Ivrige jenter og et godt alternativ og ikke minst 
skadeforebyggende tiltak for jentene. 

Foruten om trener Jan Magnar Ingebrigtsli, Anne Helmer og Alexandra Nordahl, har 
Anne Müller og Nina Christoffersen vært lagledere for jentene. I tillegg til denne 
staben har vi en sosialkomite bestående av Anette Hammersgård Olsen og Cecilie 
Sundby. 

Fokus til gruppa er helt klart det sosiale og godt sportslig utvikling for jentene. 
På det sosiale planet har vi i løpet av 2019 vært på Salming cup med overnatting på 
skole. Dette er et veldig hyggelig tiltak og noe vi skal gjenta i 2020. Foruten om dette 
har vi hatt overnatting med «innebandy for Dummies» og quiz på klubbhuset. 

Vi har en ivrig foreldregruppe som deltar og bryr seg om jentegruppa og 
foreldrekamp ble gjennomført som en avslutning julen 2019. 
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Sportslig har jentene tatt steg og som trener er jeg fornøyd med utviklingen til 
jentegruppa. Vi skal fortsette denne utviklingen og det store målet er å få med flest 
mulig, lengst mulig. Dette byr på utfordring fremover når jentene begynner på 
ungdomsskolen. Vi skal dyrke videre på det gode miljøet og satse på at jentene får 
videre motivasjon i gruppa. 

Bilde fra foreldrekampen før jul 2019 

Hilsen  

Nina, Anne og Jan Magnar  

Årsrapport 2019 Nittedal Wolves G2004/2005 

Laget har hatt 15 spillere fordelt på to alderstrinn. 
Treninger: Tirsdager 1,5 time og torsdager 1 time 

Trenere: Kjetil Ask og Jerry Johansson 
Lagledere: Lotte Aronsen, Gunhild Sand og Bettina Slyngstadli 

Sosialt: Cup i Fredrikstad mai 2019, vi har hatt to pizzakvelder og helgetur 
til Kjulstjernshytta. Veldig vellykket og viktig for gutta!  

Vi har spilt i serien for 2005 og hatt dispensasjon for 2004 spillere.  
Med faste trenere har vi fått en mer stabil spillerstall og blitt bedre, vi har 
også vunnet kamper!  

Mål for neste sesong er at vi skal beholde flest mulig av gutta på laget! 
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Motivere dem til å fortsette! Vi vil da spille i laveste nivå i 2004 klassen, da 
vi allerede denne sesongen fikk beskjed fra kretsen, at dette var siste året 
vi kunne spille på dispensasjoner. Vi håper å få med flest mulig videre.  

Det har vært avgjørende med faste trenere, som også stiller til kamp. 
Spennende å se om trenerne er med videre neste år også.  

Flotte ulveungdommer på Salming Cup 

Hilsen 

Bettina  

Årsrapport 2019 Nittedal Wolves Herrer/Veteran 

Herrer 1  
Spiller sesongen 2019/20 i 3. divisjon etter at laget valgte å rykke ned en divisjon, 
selv om laget kunne beholdt plassen i 2. divisjon. Troppen til 1. laget har vært tynn, 
slik at vi har slitt med å stille fullt lag til alle kamper. Derfor har prestasjonen til  
herrer 1 variert voldsomt gjennom sesongen 2019. Oppmøte på trening bærer også 
preg av dette.  

Herrer 2  
Spiller sesongen 2019/20 i 5. divisjon. Dette er en veldig stabil gruppe som trener 
jevnt og trutt. Varierende resultater, men stemningen i troppen er på topp! 

Veteran 
En ivrig gjeng på trening, ikke like ivrig på kamp. Alle er enige om at veteranserien er 
en mye bedre liga enn Old Boys.  
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Hadde herren hatt like godt oppmøte på kamp, som på sommerfest, ja da... 

Hilsen 

Jan Magnar  

Årsrapport 2019 Nittedal Wolves Damer 

Vi er en av de første gruppene Wolves etablerte. Vi er pr. 31/1-20, ca 35 aktive hvor 
ca 25 spiller kamper. 

Damene trener 2 ganger uka; 
TIRSDAGER: 21.00-22.15  med trener (Jørgen Klem) i Rotneshallen. 
TORSDAGER: 20.00-21.30, på Rotnes skole. Her er det fokus på enten teknikk, 
skudd, styrke eller hjørne-innebandy.  
På treninger er vi alt fra 6-20stk. 

Damelaget har 1 trener og 3 lagledere 
Trener: JØRGEN KLEM 
Lagleder 1.LAG: Bjørg Lund 
Lagleder 2.LAG: Ingunn Beckstrøm 
Lagleder OLDGIRLS: Vibeke Haakestad. 

Spiller i 2div, 3.div og Oldgirlsserien. 

Vi har av sosiale tiltak i år hatt både: 
• Sommerfest sammen med herrelaget
• Julebord
• Stavanger Open
• «Landskamp» mot Pakistanske kvinnelandslaget
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• Og mer venter…

Bilde etter «internkampen» mellom Nittedal 1 og Nittedal 2 i 3. divisjon 

Hilsen  

Vibeke  

Årsrapport 2019 Nittedal Foreldreinnebandy 

Foreldreinnebandyen ble startet i 2018 etter ønske fra flere foreldre som synes herre 
og dametreningen virket litt for "seriøst og skummelt", men som samtidig synes det 
så gøy ut og spille.  

Dette er lavterskeltilbud for de som ønsker sosialt samvær og trim. Her trengs ingen 
forkunnskaper og det er plass til alle uansett form. Vi er spesielt stolt av vårt eldste 
medlem på 75 år. Regler, taktikk osv. er ikke vår sterke side, men vi er veldig gode 
på det sosiale.  

Vi har hatt julebord, sommerfest og en gjeng dro til og med på "studietur" til 
Skottland. Antall medlemmer har økt jevnt siden oppstart og vi runder snart 30 
betalende medlemmer.  
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Vi trener/spiller kamper mot hverandre onsdag kveld i Hakadalshallen. Vi har ingen 
trener, men Thomas Johansson er lagleder. Vi har som mål å få flere mammaer på 
laget. Det har vært noen få damer innom, men stort sett er det bare mannfolk som 
møter opp. 

Her er blomsterbuketten samlet til julebord 

Hilsen 

Thomas 

Følgende lag har vært i aktivitet for Nittedal IL Innebandy Wolves sesongen 
2019: 

Herrer/gutt Kvinner/jenter 
Veteran Old Girls 
Herrer 3. div Kvinner 3. div 1. lag 
Herrer 5. div Kvinner 3. div 2. lag 
G14 
G13 J13 
G12 J12 
2007 
2008 2008 
2009 2009 
2010 2010 
2011 2011 
2012 2012 
2013 2013 
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Nittedal Jentecamp 2019 
Jente-Camp er et samarbeidsprosjekt innebandyklubbene i Nittedal kommune, GIF 
Fighters (Gjelleråsen IF), HIL Hurricanes (Hakadal IL) og Nittedal Wolves (Nittedal 
IL), for å øke antall innebandyjenter i klubbene. 
Innebandy Norge har flere år på rad hatt en nedgang av jenter slik at mange jenter 
må spille på guttelag. Klubbene i Nittedal er blitt enig om å en felles satsing på jenter. 
Med sine over 1000 spillere fordelt på 4 klubber er Nittedal allerede et kraftsenter for 
innebandy i Norge, vi ønsker nå å bli et kraftsenter også for jenteinnebandy. Vi tror 
det er første gangen i historien at tre klubber i samarbeider om å satse på jenter og 
innebandy. Dette blir et spennende prosjekt som vil bli også bli fulgt med på fra 
Oslo/Akershus Bandyregion og Norges Bandyforbund da det er et viktig tiltak med å 
få flere jenter inn i sporten, og ikke minst hva skal til for å beholde jentene når de 
kommer i frafallsalder. 
Flere felles tiltak er på planen, men det første vil være en felles innebandy Jente-
Camp i høstferien, mandag 30/9 til onsdag 2/10. Litt om planene: 
*For alle jenter i alderen 7-13 år i Nittedal, både for de som allerede spiller innebandy 
og de som bare har lyst til å prøve. 
*Eldre dame/jentespillere fra klubbene vil bidra som instruktører (blant annet GIF sine 
elitespillere). 
*Vi håper å få besøk av noen landslagsspillere (det er dame-innebandy VM i 
desember 2019) 
*Vi jobber for å få inn sponsorer slik at dette blir lav påmeldingsavgift, slik at alle kan 
delta. Uansett vil vi ha utstyr tilgjengelig for utlån slik at alt du trenger er innesko og 
vanlig gymtøy. 
*Jente-Campen vil benytte seg av Hakadalshallen, Rotneshallen og Lihallen 
 

 
Årets deltakere på Jente-camp 2019 
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Familieturnering  
Klubb- og familieromjulsturnering i Rotneshallen ble arrangert for femte år på rad.  
Nærmere 120 spillere, foreldre, søsken og barn. Det ble mange tette kamper, mange 
mål og god stemning. Jammen tok ikke nissen turen innom også.  
Sette av 27. desember i kalenderen for ny turnering i desemeber 2020.  
 

 
 
 
Megarunde mars 2019  
Megarunde mars 2019 ble nok en gang suksess for Nittedal Wolves. En enorm 
innsatsvilje fra alle med et hjerte i Wolves. Gjennom helgen arrangerte vi en turnering 
for over 700 barn. En innebandyfest fra lørdagsmorgen til søndagsettermiddag.  
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Åpenhall 2019  
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Økonomi 
2019 har vært et stabilt økonomisk år for klubben. Dugnadsånd og flere nye spillere 
er hovedårsaken til denne veksten. Nittedal Wolves har en sund økonomi og driver 
klubben godt.  
 
 
Medlemsutvikling for Nittedal Wolves: 
2013 – 69 medlemmer 
2014 – 130 medlemmer 
2015 – Nesten 200 medlemmer 
2016 – 285 medlemmer 
2017 – 319 medlemmer 
2018 – 368 medlemmer 
2019 – 381 medlemmer 
 
 
 
 
Av Jan Magnar Ingebrigtsli 
  
 



Årsberetning Nittedal ishockey og skøytegruppe 

 

Siden opprettelse av Nittedal Ishockey og skøytegruppe i 2019 har hovedfokus vært å etablere en isflate 
slik at kommunens innbyggere kan få et stabilt tilbud for både organisert og uorganisert aktivitet. Til 
tross for en særdeles dårlig vinter, klarte gruppen å få til en isflate med naturis på nierbanen på 
sentralidrettsanlegget. Mildværet gjorde at det ble vanskelig å holde banen åpen over en lengere 
periode, men tilbudet var meget godt mottatt de dagene vi klarte å holde åpent. Vi anslår at det var 
mellom 100-150 stykker innom i alle aldre da det var åpent og vår facebook side fikk i overkant av 300 
følgere i løpet av den korte perioden det var gode skøyteforhold. 

Etter hvert som det ble umulig å bevare isen på nierbanen har vi bidratt måkehjelp på Vassøytjern og 
Mattismyra slik at det har vært mulig å gå på skøyter de dagene det har vært kaldt.  

Nittedal Ishockey og skøytegruppe opplever at tilbudet er veldig populært, men den milde vinteren har 
understreket behovet for at vi må få på plass en flate med kunstis for å få en stabilt tilbud over en 
lengere periode.  
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Styrets sammensetning: 
Leder:     Bård Wæhle 
Sportslig ansvarlig:   Knut Nystad 
Anleggsansvarlig:   Ulf Dobloug 
Sekretær:    Louise Mørup 
Økonomiansvarlig:   Rolf Martin Næss 
Rekutteringsansvarlig: Bjørn Aspaas Sollid 
 
 
Grupper og komitéer: 
Markeds -og sponsorgruppe:  Geir Skari, Susanne Kristung Mikkonen, André 

Fredriksen, Lene Kvervavik-Holth 
Anleggsgruppe:  Lars Erik Gulbrandsen, Ivar Fjøsne, John Vestengen, 

Knut Nystad 
Arrangment/dugnad/tidtakning: Espen Solberg, Ida Haukåen Stødle, Alexander Rutle, 

Heidi Bråtveit, Are Stødle, Ole J Omland  
Valgkomité: Evi Seljevoll, Lene Simensen, Trine Olsen, Morten 

Øfstaas 
Utleieansvarlig for Skistua:   Anne-Kari Nilsen 
Preppere og mekkere:    Se egen omtale under avsnittet Anlegg 
Klubbtøyansvarlig:    Lene Kvervavik-Holth 
Koordinering familiesamling:  Monica og Hans Trøan   
Skiskole:    Morten Cyren 
 

 
Styrets arbeid 
Det er siden forrige årsmøte (27. februar 2019) avholdt 6 styremøter (5 i 2019 og 1 i 2020). 
Styremedlemmene har i tillegg hatt tett kontakt pr e-post og telefon.  
 
Sesongen 2019/20 har som foregående sesong vært preget av aktivitet knyttet til 
videreutvikling av anlegget og det generelle skitilbudet. Utbyggingen av Skistua og anlegget 
for snøproduksjon er ferdigstilt. Ny tunnel, «Luringen», som forbinder Sørli med marka under 
jernbanen er også ferdigstilt til stor glede for alle som ønsker seg en enkel og trygg 
inngangsport til marka. Videre har det blitt arbeidet med å planlegge, prosjektere og 
gjennomføre ny barneskirundløype, gåsti, asfalterte traséer på Sørli og Sagerud, oppgradering 
til LED-lys, utbedring av skileikområde og ny maskinpark. Ny barneløype som knytter 
sammen utgangen av lysløypa («Sexy Hair» bakken) og skileikområdet er godt i gang og har 
allerede vært i bruk til tross for en snøfattig vinter. Utvidelse av utgangen av lysløypa for å 
tilrettelegge for gående er så godt som ferdigstilt opp til ovennevnte ny forbindelsesløype. I 
prosjektering av rulleskiløype og nye vintertraséer har man hatt tett dialog mellom Nittedal 
kommune, hovedlag, Nittedal Skiskytterlag egen anleggsgruppe. Utkast til reguleringsplan er 
til politisk behandling med mål om vedtak i juni eller i august. Søknad for å igangsette LED-
lys prosjekt er så godt som klar. Nytt preppeutstyr er kjøpt inn og, sist men ikke minst, vi 
disponerer en ny tråkkemaskin. 
 

http://www.nittedalil.no/
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Det er gjennomført møter med Nittedal kommune, Sørli Barneskole, Skiforeningen, Akershus 
Skikrets, Nittedal Skiskytterlag, Gjelleråsen IF og Hakadal IL. Styret har deltatt med en 
representant i Nittedal ILs styremøter. 
 
Tett kontakt med trenere, oppmenn og aktive har vært viktig for å legge forholdene til rette for 
de aktive og for å utnytte de ressurser vi råder over på en mest mulig effektiv måte. Styret har 
nær kontakt med viktige hjelpere i og rundt Skigruppa, som preppere, mekkere, rodesjefer og 
andre viktige bidragsytere. 
 
 
Aktiviteter  
Hovedaktiviteten i Skigruppa finner sted gjennom de mange treningsgruppene. Skigruppa 
tilbyr tilpasset aktivitet til barn og unge fra årstrinn 2013 (All-idrett) 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 16 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) for aldersgruppen 15 år og eldre for de som ønsker å satse innen 
langrenn. Team MOT var et annet tilbud som ble igangsatt for de som ikke ønsker å satse, 
men som ønsker å trene i et fellesskap. Gruppen hadde tre trenere som organiserte to treninger 
per uke. Interessen og oppslutningen har ikke vært stor. Denne sesongen har det ikke vært 
noen interesse, og tilbudet er satt på vent.. Hovedlaget har blitt utfordret på at muligens en 
bedre løsning er et all-idrettstilbud på tvers av alle gruppene.  
 
Skigruppa har pr nå en trenerbase på ca. 60 trenere/hjelpetrenere. Skigruppas mål og filosofi 
er nedfelt og forankret i målsettingsdokument 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 et årlig 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 trenerkurs. Skigruppa 
betaler utgifter relatert til kurs.  Status for trenersituasjonen pr. februar 2020 er at tre trenere 
har Trener III kurs, seks trenere har trener II kurs, ca. femten trenere har Trener I kurs (og i 
tillegg fire av utøverne) og 2 trenere har Aktivitetsleder kurs. Skigruppa trekker i tillegg på 
god trenerkompetanse fra tidligere aktive i toppidretten. 
 
Generelt har alle gruppene hatt god og jevn deltakelse på treninger og renn, men registrerer at 
det er ulik interesse i årskullene/kjønn med henhold til deltagelse på skirenn, spesielt utenfor 
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Nittedal. Dette er noe man har fulgt opp både på trenermøter og i treningsgruppene, hvor man 
har fokus på å ufarliggjøre det å delta i renn.  

Samlinger er populære, miljøskapende og svært viktig for alle treningsgruppene. Skigruppa 
forsøker derfor å stimulere og legge til rette for dette. De eldre gruppene har hatt 
dagsamlinger og treningssamlinger utenfor lokalområdet. De yngre gruppene har hatt 
samlinger i nærområdet. Det har vært avholdt familiesamling I Trysil, og dagsamling på Sørli. 

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

Team Nittedal har hatt 58 utøvere gjennom 2019/20 sesongen, en nedgang på 2 utøvere 
sammenlignet med i forrige sesong. Det har vært 26 utøvere som har vært med fra NIL. For 
øvrig er det 31 utøvere fra GIF og 1 utøver fra HIL.  

Teamet rapporterer om godt og samlende miljø. Treningssamarbeidet har i all hovedsak 
fungert bra gjennom høsten og vinteren, selv om snøforholdene har vært utfordrende.  

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. 

”Høstslippet” ble arrangert for åttende gang i forbindelse med TV-aksjonen søndag 20. 
oktober. Dette er et terrengløp gjennom gjørme og vann, til inntekt for tv-aksjonen. Det ble i 
år satt ny rekord med nesten 30.000 innsamlede kroner. Skigruppa overtok ansvaret for 
gjennomføringen av Høstslippet fra og med høsten 2017.  

Familiesamlingen ble avholdt i Trysil helgen 29. november til 1. desember 2019. 
Familiesamlingen ble flyttet fra Spåtind til Trysil på grunn av tilbakemeldinger fra 
medlemmene relatert til plassmangel, ingen snøgaranti, booking-logistikk og kvalitet. Trysil 
hadde et tilbud som adresserte utfordringene opplevd på Spåtind, men til en høyere pris (ca. 
35% høyere). Deltakelsen gikk ned sammenlignet med tidligere år. Dette kan tyde på at 
samlingen er prissensitiv. Vi har en avtale som forplikter oss til ett år til. Styret vil vurdere 
tilbakemeldinger i spørreundersøkelse for å finne tiltak for å øke deltakelsen. En stor takk til 
Monica og Hans Trøan for solid og god planlegging og gjennomføring.  Trysil ble en fin 
opplevelse med gode skiforhold, underholdning, utdeling av Innsatsprisen (deltakere i 2006-
gruppen som har bidratt med positivitet, gode holdninger og innsatsvilje), smørekurs og flott 
relasjonsbygging mellom barn, voksne, trenere m.m. Anleggsansvarlig oppdaterte og 
informerte om Skigruppas/styrets arbeid og utfordringer gjennom året. Deltakerne ble 
oppfordret til å bidra i klubbens arbeide gjennom ulike verv og grupper.  

Dagssamling ble arrangert søndag 13. oktober. Dette var en samling på barmark i 
nærområdet. Som tidligere, ble samlingen avsluttet med lunsj og sosialt samvær på Skistua, 
en tradisjon til stor glede for klubbens medlemmer. 

http://www.nittedalil.no/
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Skiskolen ble arrangert over 4 onsdagskvelder fra den 6 februar for årsklassene 2014-2015. 
Det var ikke mulige gjennomføre i januar grunnet manglende snøforhold. Det var ca. 120 barn 
totalt som deltok. Morten M Cyren stod for planlegging og organiseringen, han skal ha en stor 
del av æren for at skiskolen lot seg gjennomføre i år. Som trenere/veiledere bidro foreldre, 
samt noen av Skigruppas eldre/junior utøvere. Dette i tråd med skigruppa ønske om at de 
eldre utøvere også bidrar tilbake i egen klubb. Skiforening har i samme tidsrom også brukt 
området til egen skiskole. Selv om det var utfordrende forhold for snøproduksjon klarte vi å 
tilby gode forhold for skileik med kunstsnø. Takk til alle som bidro. 

Karusellrenn er først og fremst et tilbud til de yngste løperne og derfor viktig for 
rekrutteringen. For andre 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. Vinteren 
har vært utfordrende med tanke på manglende snø. Dette har ført til endringer og avlysninger. 
Varingskollen har vært en god reservearena. Samarbeidet mellom klubbene fungerer veldig 
bra. 

Denne vinteren har snøforholdene vært ekstremt utfordrende, men sesongen har i stor grad 
blitt berget for de yngste på grunn av egen snøproduksjon. Våre renn har ikke gått som 
planlagt. Fischerrennet ble avholdt i Varingskollen, det samme med alle andre renn vi har 
vært ansvarlige for. Det er et sterkt behov for bedre grunnforhold (asfalt) for å sikre gode 
skiforhold. Om økonomien tillater det, bør vi på sikt også vurdere flere snøkanoner.  

NIL rennet som er NIL ski sitt klubbmesterskap, var planlagt arrangert i midten av mars. Gitt 
dagens snøsituasjon, var Varingskollen tenkt som reservearena. Men på grunn av 
coronaviruset, så er all aktivitet innstilt inntil videre, så gjennomføring i år er tvilsomt.  

Fischer rennet gikk av stabelen lørdag 29. februar. Rennet hadde cup-status for klassene 13-
14 år. Invitasjoner ble sendt til alle nærliggende klubber/kretser. Rennet ble avholdt i klassisk 
stil. Til tross for at rennet måtte flyttes til Varingskollen grunnet manglende skiforhold på 
Sørli, var deltakelsen god med ca. 550 deltakere totalt. 

NIL ski har fortsatt med dugnadsansvaret for starten av Grenaderløpet. I år ble rennet avlyst 
grunnet situasjonen rundt coronaviruset. 

Deltakelse og resultater 
Deltakelsen på renn, det være seg lokale renn, kretsrenn, KM og Cuper, ligger omtrent på 
samme nivå som forrige sesong. 

Sesongen er ikke over i skrivende stund, men det ser tvilsomt ut med flere arrangementer 
denne sesongen grunnet situasjonen rundt coronaviruset. Hittil har våre utøvere deltatt i blant 
annet Sparebank 1 Cup (13-14 år), SNØ-Cup (15-16 år), Ungdommens Holmenkollrenn og 
Equinor Norges Cup (junior), Hovedlandsrennet mm. Noen renn gjenstår, men flere renn, 
inkludert NM-jr, har blitt avlyst grunnet coronavirus. 

Resultatmessig har det vært en veldig god sesong for Nittedal IL Ski. Vi gratulerer utøverne 
med mange gode resultater, seiere og pallplasseringer! 

http://www.nittedalil.no/
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Ida Ramstad (19 år): De viktigste resultatene er fra Norges cup/Jr NM. I fjor (som året før) 
endte hun totalt som nr. 7 i Norges cup i sin aldersklasse med en 4. plass i 5 km fristil på Åsen 
og 6 plass i Junior NM sprint som beste resultat. Totalt 6-topp 10 plasseringer. Så langt i år 
har hun holdt seg på samme nivå og ligger totalt som nr 12 i 19/20-årklassen (eldre junior).  
Årets høydepunkt så langt var helt klart at hun klarte å ta seg helt til finalen i sprint på NC i 
Holmenkollen. Hun var litt uheldig i finalen, men endte på 6. plass. Hun har også vunnet KM 
lang og tatt bronse på KM Normal. 

Petter Thorslund Aadland hadde en flott sesong i fjor. Resultater fra forrige sesong var bla: 
1 plass  NC sprint – Konnerud, 1 Plass sprint i  Nordisk Junior Landskamp, 4 plass NC 
klassisk Åsen, 4 plass NM klassisk Savalen, 9 plass NC totalt, og ikke minst 1 plass i 
Fischerrennet. Petter starter denne sesongen i 19/20 års klassen (første års eldre junior). Han 
bor på Lillehammer og gjennomfører siste året på NTG Lillehammer. Han har dessverre fått 
mye av sesongen ødelagt på grunn av skade, men er godt i gang igjen. 

Simen Gløgård Stensrud (15 år) har også i år hatt en fantastisk sesong. Noen av 
hovedpunktene er: 1.plass Hovedlandsrennet, 5 km klassisk, 2. plass Hovedlandsrennet sprint, 
1. plass Hovedlandsrennet stafett Akershus, 1. plass KM Akershus Fristil, 1. plass Snø-cup
(regionscup). I tillegg har Simen levert helt i norgestoppen i friidrett og orientering.

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 åpen på søndager mellom nyttår og påske, samt i forbindelse med skiskolen på 
onsdager og under alle skirennene.  

Vi har dessverre ikke fått re-etablert høyttaler på Bassengtomta, men dette er fortsatt et mål. 
Men ny trådløs mikrofon er innkjøpt, slik at speaker har mulighet til å gå ut og være på sletta, 
og f.eks. intervjue løpere / deltakere. 

Treningsgruppene våre har flere ganger spist kveldsmat på Skistua etter trening, gjerne 
sammen med foreldre. Som tidligere har Skistua blitt leid ut til ulike arrangementer 
(møtevirksomhet, bursdager, dåp, konfirmasjon, med mer). Uten å ha sjekket det statistisk, 
har vi inntrykk av at utleien har økt en del siden utvidelsen. Kalenderen er ofte full, og vi må 
av og til si nei. Styret besluttet i styremøte 4. mars 2020 å øke leieprisene slik at de er på nivå 
med andre, bl.a. NIL-huset, men at voksne NIL-medlemmer betaler 2019 priser, som er et 
godt avslag. 

Snøproduksjon 
Anlegget for snøproduksjon ble ferdigstilt i 2018, ved at det ble laget ett nytt strømpunkt og 
gravd ned vannrør, slik at vi nå kan dekke nesten 100 % av både Sørlisletta (stadion) og 
Sørlitangen (skileikområdet under høyspenten). I 2020 skal vi forsøke å få tak i løse rør slik at 
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vi sparer noe bruk av slange. Det er også et mål å få planert ut bedre på Sørlitangen, for å 
utnytte kunstsnøen bedre. 
 
Årets kunstsnøproduksjon startet allerede 5. november 2019. Det var bra vi kom tidlig i gang, 
da denne sesongen har vært preget av mye mildvær og avbrudd. Vi klarte ikke å lage mer snø 
enn at vi fikk snølagt på Sørlitangen / under Høyspenten, og dosert ut oppover Ragnhilds vei. 
Januar og februar tæret veldig hardt på snøen, og vi har ved noen anledninger produsert ett 
døgn eller to for å fylle på, senest 27-29 februar. Dessverre var ikke dette nok til å få avviklet 
skirenn på Sørli, men vi har klart å opprettholde treningsforhold, i hvert fall for de yngre 
gruppene. Mangel på tele har hele sesongen vært et problem både for kunstsnøen og 
natursnøen. 
 
Grunnet ustabile værforhold og værmelding som hele tiden forandret seg, måtte 
snøkanonvakter stille på kort varsel, og det var mye avlysninger. Dermed fikk vi ikke utnyttet 
foreldredugnaden optimalt, og mye av vaktene ble tatt av interne. Det at vi selv skulle ta 
nattevaktene er nok en beslutning vi må gå tilbake på neste vinter, da det ikke fungerte som vi 
hadde trodd. Skiforeningen v/Lars Gulbrandsen har også i år bidratt mye til snøproduksjonen 
– som en del av vår avtale med dem. Men siden han er blitt løypebas på heltid, og Stian 
Ødegaard har overtatt som garasjesjef og ansvarlig for den nye preppemaskinen, må det 
vurderes om Lars fortsatt skal ha den funksjonen, eller om Stian skal overta, eller om de skal 
dele på den. 
 
Vi har i år ikke hatt noen dialog med naboene, men de har blitt informert ved e-post et par 
ganger. Vi har ikke fått noen klager. Med en mer stabil produksjon, vil nok behovet for 
jevnlig dialog igjen være tilstede. 
 
Nye anlegg 
Skigruppa har arbeidet med å planlegge, prosjektere og gjennomføre for en ny 
barneskirundløype på Sørli på ca. 1 km, hvor man etablerer en tversoverforbindelse fra toppen 
av «Sexy Hair» bakken til skileikområdet og hesteskoen. Grovjobben er gjort og løypa har 
allerede vært i bruk. Det er tenkt at dette vil være en del av den fremtidige rulleskiløypa. 
 
Utvikling av rulleskiløyper, med tilhørende vinterløyper er godt i gang. Skigruppa har hatt 
god dialog med Nittedal kommune, hovedlaget, Nittedal Skiskytterlag med flere for å 
planlegge første fase. Hovedlaget, Skigruppa og Nittedal Skiskytterlag har skrevet under på 
en omforent plan for utviklingen av området som er kommunisert til kommunen. Tanken for 
anlegget er at rulleskiløypa skal tilpasses til ulike nivå, og at primært de yngste skal 
hensyntas. Det vil være runder som er 100% universelt utformet, samt runder med gradvis 
mer krevende terreng. Som en del av prosjektet vil det også bli tilrettelagt gangsti for gående 
fra Sørlibroa i retning mot Sagerud. Området Sørli/Sagerud er under regulering. Utkast til 
regulering er til politisk behandling, med ambisjon om at området er ferdig regulert enten i 
juni eller i august. Oppstart og inndeling i delprosjekt er avhengig av regulering og 
finansiering. 
 
Nittedal kommune svarte positivt på det som går på hogst og enklere inngrep i eksisterende 
traséer, herunder også breddeutvidelse av dagens lysløype for å tilrettelegge for gående 
mellom Sørli og Sagerud, flytting av grøfter og lyktestolper, men legger til grunn regulering 
når det gjelder etablering av nye traséer og asfaltering.  I uke 47 og 48 fikk vi gratis tilkjørt, 
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jevnet ut og valset ut, over 1000 m3 steinmasse og over 200 m3 jord -og steinmasse, til en 
verdi av drøye 500.000 kroner. Dette ble lagt ut i de ca. 300 første metrene av lysløypa, fra 
Sørli bru til toppen av Sexy Hair bakken. Det betyr i praksis at det er nesten klart for 
asfaltering, samt at ekstra bredde til fotgjengere er på plass. Skigruppa retter en stor takk til 
Odd Martinsen og Per Halvorsen som sørget for dette. 

Andre fremtidige tiltak 
Vi har for 2020 søkt om spillemidler for utskifting av lysarmaturer, stolper og kabler i 
lysløypa, på den delen som er utenfor reguleringsområdet (i Marka), samt for nye 
tilførselskabler. Et prosjekt på ca. 4.2 millioner kroner som vi skal gjennomføre i 2020. 
Overgang til LED-lys vil spare store strømkostnader, og det er bra for miljøet at vi får fjernet 
gamle kreosot-behandlede stolper og med jordkabel vil vi unngå at trær faller over luftstrekk 
og medfører skader. Flere av stolpene vil også bli flyttet, i forbindelse med breddeutvidelse 
som er gjort på strekningen Dammyrdalen – Ragnhilds plass. Her gjenstår mindre 
terrengutbedringer som vil bli gjort samtidig. 

Ny undergang under jernbanen ved Lurslia 
Skiforeningens Lokalutvalg har, med sterkt og viktig støtte i Skigruppa i Nittedal, jobbet mye 
med å få etablert en ny kulvert under jernbanen/Gjøvikbanen. Lokalutvalget har hatt rollen 
som representant for Frivilligheten, og gjennom dette vært pådriver og engasjert deltager i 
både prosjektgruppe og styringsgruppe. Prosjektet var et samarbeid mellom Nittedal 
Kommune, BaneNor, og LU Skiforeningen, og sikrer endelig trygg ferdsel ut i marka, for alle 
brukere, hele året. Prosjektet hadde en kostnadsramme på ca. 10 millioner kroner, og 
kulverten «Luringen» ble åpnet med stor lokal positiv oppmerksomhet i oktober 2019. 

Samarbeid med Skiforeningen (SF)  
Avtalen med SF 2017-2020 skal forhandles på nytt i år. Vi håper det vil telle positivt at SF har 
fått avholde 4 skiskoler for barn i år, i stedet for 1. Grunnet snømangel ellers i området, har vi 
kunnet tilby gode forhold i Hesteskoen. De har også brukt selve Skistua i mye større grad enn 
tidligere, blant annet grunnet dårlig vær.  

SF eier og betaler for drift av preppemaskinen som Skigruppa bemanner. I år klarte de med 
støtte fra Nittedal kommune og Klaveness Marine å kjøpe en ny maskin som ble innviet i 
januar. En topp moderne maskin med mange flere funksjoner og større effektivitet enn den 
gamle. Vi har et langsiktig mål om at de også skal stille en snøscooter med preppeutstyr til 
disposisjon på samme måte.  

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. 60 ivrige sjeler som til sammen la ned ca. 350 timers arbeid, 
samt at flere av prepperne i dagene etterpå ferdigstilte påbegynte høstdugnad-gjøremål. 
Beboere i området Askkroken, og preppere som kjører løypa Spenningsby–Spikertjern hadde 
dugnad i den løypa samme dag.  
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Stian Ødegaard (prepper) har også i år gjort en stor innsats, med sin private gravemaskin, med 
NILs nye traktor og Skigruppas krattknuser, samt med lånt plenklipper fra Fotballgruppa. Den 
siste finpussen ble foretatt på Høstdugnaden. Han har også kjørt med krattknuseren lysløypa 
rundt, samt en del rundt i sløyfene på Sagerud. En enorm innsats vi er veldig takknemlige for! 

Harald Martinsen og Knut Jarle Botterud har også deltatt med private traktorer med redskap 
på høstdugnad, under utkjøring av kunstsnø og flere andre anledninger, et stort bidrag til 
Skigruppa. Knut Jarle brøyter hele vinteren gratis utenfor Skistua! 

Kenneth Rein-Heggebakken har som ny løype -og preppeansvarlig fått rekruttert flere nye 
preppere, reorganisert lagene og satt opp nye lister. Kenneth bidrar også selv med prepping, 
både med scooter og med den nye maskinen. Han kjører også traktoren til NIL og bruker 
Fotballgruppa sin hjullaster dersom det er behov. Og han har sammen med Stian og Lars 
bidratt mye med kunstsnøproduksjonen. 

Skigruppa takker Trond Vatsøy, Bjørn-Ivar Johansen og Tore Edvardsen for mange års 
innsats som preppere! 

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!  

Siden en stor del av arbeidet nå gjøres maskinelt, og rekruttering av nye rodesjefer er 
vanskelig, vurderer vi nå om vi skal lette på ansvaret deres. Vi ser likevel at mange av dem 
trofast møter opp på Høstdugnaden og på andre dugnader gjennom sesongen, noe Skigruppa 
setter stor pris på. 

Scooterlagene  
Skigruppa har fem scooterlag med tilsammen 12 mann. De opererer 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. Oppgaven til scooter-
lagene 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 underkjølt nedbør, vil i tillegg kunne bidra til økt effektiv kjøretid med løype-
maskinen. 

Årets sesong har vært veldig ustabil. Det har kommet snø, og prepperne har jobbet iherdig, 
gjerne i flere omganger med scootere, før maskinen har fått kjørt, og så har løypene regnet 
bort etter noen dager. Senest 6-7 mars var det supre forhold, etter stort snøfall og mye 
prepping. Med 33 mm regn i dagene etterpå, ble skiføret helt borte igjen. Vi satser på bedre 
forhold neste vinter. 
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Løypemaskinen 
Våre 5 førere / preppere som kjører ut fra Sørli har  i år kjørt  mindre enn forrige sesong på 
grunn av manglende snø og kulde. De har dog jobbet mye med å holde kunstsnøen i stand til 
treninger og skiskolene. Den nye løypemaskinen som kom i januar er vesentlig tyngre enn den 
forrige, men veldig bra og mye mer effektiv. Den har også egen sporfres.  
 
Prepperne skal tilby gode forhold på og rundt Sørli, samt i lysløypa til alle skitreninger og 
renn. På grunn av Skiforeningens 4 skiskoler har det vært kjørt mye i Hesteskoen, men 
vesentlig mindre ellers i løypenettet. 
 
Erlend Aadland benytter privat scooter og preppeutstyr til å preppe løypa Spenningsby-
Spikertjernshytta. Skigruppa skal nå betale service på scooter og reservedeler til preppeutstyr 
for Erlend. Takk til Erlend for god innsats! 
 
Vi  drifter nå Facebook-siden Nittedal Preppestatus, og benytter denne aktivt til å legge ut 
oppdateringer om nypreparerte løyper, og legger inn kommentarer som Nittedal IL Skigruppa, 
slik at det ikke skal være tvil om at det er Skigruppa sine preppere som på dugnad utfører det 
som bli lagt ut. Vi svarer også ofte på meldinger i Messenger til denne gruppa. Responsen fra 
publikum er veldig positiv. Vi har i følge Facebook nådd over 7000 mennesker til sammen. 
 
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 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. 
 
Skigruppa kjøpte en ny (pent brukt) scooter i 2019 finansiert av Gjensidige-stiftelsen. Vi 
kjøpte selv en Tidd Tech groomer med sporsetter og elektrisk styring, og en Trysil Snow 
sporslodd med sporsetter (plassert hos Erlend Aadland på østsiden) som vi i år har søkt om 
støtte til fra Skiforbundet. Vi kjøpte også en krattknuser, som blir brukt på NIL sin nye 
traktor. Vi regner med at overskytende stiftelsesmidler (felles anleggsutstyr) fra 
Sparebankstiftelsen JLN og Sparebankstiftelsen DNB vil dekke halvparten av kostnadene til 
denne, samt til groomeren og sporslodden. 
 
NIL kjøpte høsten 2019 en ny John Deere traktor. NIL Fotball sin gamle traktor var utslitt, og 
situasjonen for dem var kritisk. Skigruppa skal være med å dekke deler av driftskostnadene til 
denne, da vi bruker den til å trekke snøkanonene med, til krattknuseren og annet forefallende 
arbeid. Selve innkjøpskostnaden dekkes dels av stiftelsesmidler og resten av NIL hovedlag. 
 
Vedlikehold av maskiner 
Flere av våre preppere har både alene og under ledelse av Lars har utført løpende 
reparasjon/vedlikehold på løypemaskinen og scooterne. Den nye preppemaskinen har Stian 
Ødegaard fått ansvaret for, og lønnes på timebasis for dette av SF. Det kreves også egen 
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opplæring for å kjøre denne teknisk avanserte maskinen. Det at noen av prepperne 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. Vi takker Lars for lang og tro tjeneste, 
og gratulerer han med fulltids stilling som løypebas i Skiforeningen i Nordmarka Nord. 

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. Lysløypa prepareres 
primært til treningene mandag til og med torsdag og tidlig morgen før Skiskolen, og før 
helgeutfarten prioriteres skiløypene innover marka. 

Økonomi 
Skigruppa har i flere år blitt drevet med overskudd, som har styrket egenkapitalen og 
likviditeten. Det siste året likeså. Dette har vært mulig spesielt som følge av et solid bidrag fra 
våre sponsorer, kr 386.625,- og fokus på kostnadene gjennom våre budsjetter. Men det er også 
takket være alle de frivillige, og som bidrar til å holde kostnadene nede. Dette bidrar til at 
Skigruppa har en god muskel for å kunne gjøre investeringer som anses nødvendige for å gi 
utøverne våre et enda bedre og godt tilrettelagt skitilbud fremover. 

Driften i Skigruppa for 2019 viser et overskudd på kr. 300.654,- sammenlignet med kr. 
302.034,- i fjor. Vi har i 2019 hatt gode og stabile inntekter fra blant annet våre sponsorer  og 
lysløypebrev. Skigruppa har mottatt tilskudd på kr. 482.062,- og har inntekter fra 
treningsavgifter på kr. 247.845,-. 

Vedrørende ferdigstilte prosjekter, så ble ikke påbygg/rehabilitering av Skistua og 
snøproduksjonsanlegget endelig godkjent for utbetaling fra fylket i 2019 heller, men Nittedal 
Kommune har en god ordning hvor de forskutterer en stor andel av spillemidlene. Resterende 
tilskudd forventes mottatt i løpet av 2020. Det ble etablert en mellomfinansiering gjennom et 
kortsiktig lån fra Finor for gjennomføring av prosjektene, og dette lånet er nå innfridd i sin 
helhet.  

For det nye prosjektet som går på utskiftning til LED-lys, så jobber Skigruppa i skrivende 
stund med å få på plass en fullfinansiering av prosjektet, bestående av spillemidler, midler fra 
stiftelser og momskompensasjon. 

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 
2019 et økonomisk bidrag til Team Nittedal på kr. 50.000,-, tilsvarende beløp som tidligere år. 
Det henvises for øvrig til Målstyringsdokumentet for støtteordninger til våre utøvere, trenere 
og støtteapparat. 
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Sponsor og markedsarbeid, fond og stiftelser  
Skigruppa har en egen markedsgruppe med fire medlemmer som jobber med å innhente 
sponsoravtaler, søke på fond og stiftelser, bidra for å søke spillemidler, samt organisere 
klesavtalen med Glømmi/Swix. 

I år har de store gavene til Skigruppa vært: 
• Ny løypemaskin fra Skiforeningen, i samarbeid og med finansielle støtte fra Nittedal

Kommune og Klaveness marine.

Skigruppa har totalt ca 30 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: Skytta Bygg AS, 
Familiehytta, Glømmi Sport, Troya Invest AS, 3v3 Norge AS, Bakke AS, 
Direct Response Services AS, Owe Halvorsen & Co, Nittedal Optikk AS, Rørleggerfirma 
Gundersen og Brokerud AS, Malercompagniet Oslo AS, Askepott Catering AS, Nibe 
Regnskap AS, Rema 1000 Nittedal, Løvlie AS, Finor AS, Forno, Mekonomen/Pynten & 
Midtun AS, Swedish Match/Nitedals, Shell 7-11 (YX Hakadal), Nittedal Karosseriverksted, 
Nittedal Bygdeservice SA, Storsveen Maskin, Sparebank1, Nokab, 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 lysløypa og de andre skiløypene som Skigruppa rydder og prepper. 

Skigruppa vil rette en spesiell takk til Geir Skari for hans uvurderlige innsats i 
sponsorarbeidet. 

Lysløypebrevet 
Lysløypebrevet er et meget viktig bidrag til Skigruppas arbeid med skiløypene. Og vi har med 
god hjelp av barna i 2007 gruppa fått delt ut tilsvarende antall brev som forrige sesong. Og vi 
håper på gode bidrag også i år. 
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Medlemstall per 31.12.2019  

Alder Yngre enn 6 
år 

6-12 år 13-19 år 20-25 år 26 år og 
eldre 

Total 

Kvinner 0 107 24 0 41 172 
Menn 0 90 33 2 118 243 
Totalt 0 197 57 2 159 415 

Skiskolen har hatt ca. 120 eksterne deltakere i alderen 5-6 år som ikke framgår av medlems-
tallene. 

Tabellen nedenfor viser medlemsutviklingen i Skigruppa siden 2006/07: 

Antall medlemmer økte hvert år i en tiårsperiode frem til 2015/16 sesongen, mens de tre siste 
årene har det vært noe nedgang. Styret ser imidlertid positivt på utsiktene til fortsatt gode 
medlemstall i årene som kommer. 

Oppsummering 
Årets skisesong har vært preget av nok et år med et fantastisk engasjement fra grasrota i 
Nittedal Ski. Takket være enorm dugnadsinnsats og gode bidragsytere er prosjekter fullført og 
nye påbegynt. Styret vil rette en stor takk til alle som har bidratt til dette!   

En stor takk går også fra styret til det dyktige mannskapet som har jobbet hardt og iherdig 
med å få på plass gode løyper på kunstsnø tidlig i sesongen, herunder også de som har stilt på 
snøkanonvakt både tidlig og sent og på nattestid. Dette har vært og er avgjørende for at vi skal 
kunne gi et best mulig tilbud for våre utøvere.  

Takket være det dyktige og arbeidsvillige mannskapet vi har på preppemaskin og scootere, så 
er det levert høy kvalitet på løypenettet gjennom vinteren, til tross for særdeles krevende 

http://www.nittedalil.no/
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snøforhold, til glede for både utøverne våre og for alle andre brukere. Dette bidrar til 
folkehelse! 

Styret i Skigruppa vil prioritere å utvikle anlegg for å kunne tilrettelegge for økt aktivitet og 
for å gi et best mulig tilbud for både våre egne utøvere og befolkningen for øvrig i Nittedal. I 
målsetningsdokumentet har Skigruppa lagt til grunn utvikling av vårt anlegg på Sørli og 
Sagerud. Styret ønsker i denne sammenheng å presisere, i år som i fjor, at man er positive til å 
utvikle anlegget på Sagerud, men det betyr ikke at Skigruppa ikke har ønske om eller behov 
for å videreutvikle også anlegget på Sørli. 

Vi vil som tidligere år rette en stor takk til alle som har bidratt gjennom året. Dugnadsviljen 
blant løperne/deres foreldre er stor og avgjørende for aktivitetene våre. Vi vil avslutningsvis 
fremheve trenerne på alle nivåer, preppere/mekkere, rodesjefene, markedsgruppa og 
arrangementsgruppa. Med det arbeid som legges ned i alle ledd står man godt rustet til å møte 
neste sesongs utfordringer. 

Nittedal, 19. mars 2020 

Bård Wæhle Knut Nystad 
Leder Sportslig leder 

Rolf Martin Næss Ulf Dobloug 
Økonomiansvarlig Anleggsansvarlig 

Geir Skari Bjørn Aspaas Sollid 
Markedsansvarlig Rekrutteringsansvarlig 

Louise Mørup 
Sekretær 

Vedlegg til årsrapporten:  
Vedlegg 1 – Årsregnskap 2019 og Budsjett 2020 

http://www.nittedalil.no/
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1. Tennisgruppas styre

Styret i Tennisgruppa i 2018 har bestått av: 

Leder: Knut Aasrud. Frem til August 2019, Arthur van Rheenen 

Medlem (fra August) Arthur van Rheenen 

Medlem: Thomas Solberg 

Medlem: Christine Blom 

Medlem: Emilie Dalelid 

Medlem  Lars Jansrud 

Vararepresentanter Irene Torkildsen, Erik Ruud og Kristian Alver 

I løpet av året ble det klart at Arthur van Rheenen ønsket å trekke seg som leder, og i løpet av 

sommeren ble det gjort en innsats for å få på plass ny styreleder og styrke styret. Dette ble 

konkludert i August og styret har vært sammensatt som skrevet over siden det. 

I 2019 etablerte styret en anleggskomite, anleggsansvarlig er Lars Jansrud hjulpet av Erik Ruud. 

2. Årsberetning fra styret

Styret er fornøyd med aktiviteten som drives i anlegget, kursaktiviteten har fortsatt på det samme 

høye nivået, utleie av hallen har økt ytterligere, med faste timer eller kurs i hele kjernetiden om 

kvelden. I helgene er det fortsatt noe plass, en forsøksordning med noen timer på lørdager som kan 

benyttes av kursdeltakerne og økt antall interne turneringer har stimulert til økt bruk. Totalt sett gjør 

det 2019 til et år med vesentlig mer aktivitet enn på lenge. 

Prosjektet med renovering av hallen, nytt tak, renovert sydvegg og nytt banedekke ble gjennomført 

som planlagt og ferdigstilt i Oktober. Dette har gitt hallen et stort løft. Som sagt tidligere, det er 



Tennisgruppas Årsrapport 2019 4 

mange som fortjener takk for innsatsen, spesielt vil vi nevne Bjarne Nyhagen som har tatt et stort 

ansvar og lagt ned mange timer for å få dette i havn. 

I forbindelse med uteanlegget er Tennisgruppa avhengig av dugnadsinnsats både vår sommer og 

høst. Grusbaner krever mye jobb for å bli gode å spille på, og i våres ble banene våre vurdert til å 

være blant de aller beste i Osloområdet. Mye av dette skyldes det underlaget som er bygget opp 

gjennom mange år. Vi registrerte et gledelig høyt oppmøte på årets vårdugnad, noe vi håper vil 

fortsette. Litt dårligere på høstdugnaden, men flere medlemmer som møtte opp enn vi har sett 

tidligere år.   

Styret har fortsatt engasjementet av Erlend Efskind som trener, dette er et viktig bidrag i rekruttering 

av nye medlemmer og til utvikling av ferdigheter hos mange av dem som har spilt en stund. I tillegg 

til Erlend har vi også fått på plass egne krefter, Thomas Solberg har trent spillere et par timer i uken i 

tillegg til å bistå Efskind på grupper med mange deltagere. Vi har arbeidet med å få på plass noen 

yngre trenere også, og har hatt Selma Murer med på Idrettskretsens kurs for unge ledere, Vilte 

Tautkate har hjulpet Efskind med store grupper. Dette arbeidet fortsetter, og er viktig for videre 

utvikling av klubben.  

Samarbeidet med NIL Allidrett har fortsatt, det er et idrettstilbud for 1. og 2. klassinger hvor de får 

være med på alle NILs idrettgrener. Med tanke på rekrutteringen til tennis fikk vi Allidretten til å 

bytte fra vår til høst, det resulterer i bedre rekruttering. Vi kan også registrere at mange av 

foreldrene som er med prøver tennis sammen med barna sine. Det har også bidratt til noen nye 

medlemmer. 

Etter noen forsøk i tidligere år ble det funnet et bookingsystem som lar alle reservere banetimer on-

line. I tillegg til den komfortable måten å reservere en bane på (uten å måtte gå innom hallen først 

for å notere i en bok) er også faktureringen veldig forenklet. 

Integrasjonen i hovedlagets systemer og rutiner har skjedd, og selv om det stadig byr på noen 

overraskelser ser det ut til å bli en ny normal. Det er spesielt overgangen til nye systemer og 

endringer i kontoplaner og bokføring som har voldt bekymring. Tennisgrupa og de andre gruppene 

har alle hatt noen utfordringer med daglig styring og oversikt.  

3. Sportslig aktivitet

Det ble arrangert tre turneringer innendørs samt Hardhausen utendørs. Det var svært gledelig at 
KIA gikk inn som sponsor i den 11. utgaven av turneringen. Det resulterte i et overskudd for 
klubben på ca 4000,- 

Vi har også arrangert 5 runder med divisjonstennis på utvalgte søndager, dette er et tilbud for 
alle uansett nivå. 

Etter en litt treg start er sportskomiteen svært fornøyd med utviklingen av denne "turneringen" 
som vi mener er et meget viktig sosialt og sportslig tiltak. Vi kan nevne at deltagerne i 2019 har 
hatt et aldersspenn fra 12 til 77 år. 
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NIL Tennis stilte med et lag i 3. divisjon i NM for lag, vi endte på en noe skuffende 4. plass etter å 
ha blitt nr 2 i 2018 

På laget spilte: Marius Landen, Svein Are Lapstun, Thomas Solberg, Erik Gabrielsen, Rune Olsen, 
Kristian Alver, Richard Jensen og Geir Svere. 

Vi hadde også et lag i veteranserien, også de i 3. divisjon. Laget endte på en respektabel 5. plass. 

På laget spilte: Thomas Solberg, Richard Jensen, Geir Svere, Arthur Dirk van Rheenen, Halvard 
Klevmark og Jon Dagfinn Høgseth. 

Vi deltok også i lagserien innendørs for veteraner, vi spilte på nivå 4 og ble nr. 2 og rykket opp. i 
2020 spiller vi på nivå 3 

De som sikret opprykk var: Marius Landen, Thomas Solberg, Erik Gabrielsen, Geir Svere, Arthur 
Dirk van Rheenen, Halvard Klevmark og Jon Dagfinn Høgseth. 

Sportskomiteen er svært fornøyd med å ha tre herrelag. 

Våre spillere vant hele 7 turneringer i 2019, noe vi anser som meget sterkt. 

 Thomas Solberg vant C-klassen for herrer 8. mars (Nittedal)
 Thomas Solberg vant C-klassen for herrer 24. mars (Hasle)
 Thomas Solberg vant veteranturneringen 45+ for herrer 12.

mai (Stabekk)
 Svein Are Lapstun vant B-klassen for herrer 10. juni (Sinsen)
 Christine Blom vant C-klassen for damer 31. juli (Nittedal)
 Erik Gabrielsen vant C-klassen for herrer 17. november (Furuset)
 Thomas Solberg vant C-klassen for herrer 1. desember (Nittedal)

Vi må også nevne Svein Are Lapstun som ble nr. 2 i en internasjonal turnering på Hasle, ITF 
Grade 3 

Etter den sterke prestasjonen lå han rundt nr. 600 på verdensrankingen for veteraner. 

På UTR rankingen ved fjorårets slutt hadde NIL Tennis hele 11 spillere. (samtlige på eget vedlegg) 
Marius Landen var best med en UTR på 9,06 (Går på en skala fra 1 til 16,50) Norges beste spiller 
Casper Ruud har 15,23 

Vi håper å se flere NIL spillere på UTR rankingen i 2020. Sportskomiteen har tro på Pål Ansteensen, 
Lars Jansen, Jørgen Klem og Selma Murer. 

For første gang på mange år hadde vi klubbmesterskap innendørs og utendørs. 

Thomas Solberg og Vilte Tautkute ble klubbmestere innendørs mens Rune Olsen ble 
klubbmester utendørs. Det ble dessverre ikke nok påmeldte til en egen dameklasse men Emilie 
Dalelid ble beste kvinne i mosjonistklassen så vi anser henne som klubbmester utendørs. 
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4. Økonomi

Den økte aktiviteten i anlegget har også hjulpet økonomien, vi har på tross av investeringene i den 

vesentlige opprustningen av hallen styrket gruppas økonomi. Dette har vært mulig fordi vi har nytt 

godt av støtteordningene fra Sparebankstiftelsen Jevnaker Lunner Nittedal, kommunale 

anleggsmidler og velvillige lokale leverandører. Det har resultert i at vi bare måtte bruke rundt 

50 000 kroner av vår egenkapital.  

Høyere aktivitet i hallen har resultert i vesentlig høyere leieinntekter og kursinntekter enn 

budsjettert. Vi har også fått mer av NIL sine felles sponsormidler, dette ble ikke klart før på nyåret, og 

bidro til å sikre et overskudd for 2019 på kr 153 636.  Vi har også blitt belastet med kr 15 000 som vår 

andel av regnskapstjenester gjennom hovedlaget.  

Bruken av bookingsystemet for løstimer har hatt en økning, og vi har tro på at dette vil fortsette å 

øke. Vi må se over adgangssystemet vårt i 2020, og vurdere et mer moderne og digitalt system, noe 

mange andre klubber har tatt i bruk de siste årene. 

Styret har søkt, og fått tilsagn om midler til Padeltennisbane, minitennis og ballvegg. 

Sparebankstiftelsen DNB har gitt oss støtte, og vi har søkt om tippemidler. Vi har fått tre tilbud på 

Padelbane, og har også ett tilbud på grunnarbeidene. Grunarbeidene blir vesntlig dyrere enn 

forventet, og vi ser at opprinnelig kalkyle ikke vil strekke til. Som det ser ut nå , vil vi måtte bruke 

rundt kr 250 000 av egenkapitalen for å realisere Padelbanen.  

Med flere spillere og også betydelig flere unge spillere, har styret besluttet å endre strukturen på 

årsavgiften. Vi minner om at årsavgiften gir fri tilgang til bruk av utebanene. Vi besluttet også å 

justere opp leie av banetimer i hallen for de som ikke er medlemmer. 

Årsavgift for 2020: 

Familie: 1800,- 

Voksen: 1400,- 

Veteran: 1000,- (fra 70 år) 

Ungdom: 800,- (13-19 år) 

Barn: 500,- (6-12 år) 

Baneleie innendørs: 

Medlemmer:  kr. 200 per banetime 

Ikke-medlemmer: kr. 300 per banetime 
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5. Planer for 2019 og framover

Styret er godt i gang med planlegging av tilrettelegging for økt aktivitet på vårt flotte tennisanlegg. I 

denne sammenheng ses det på muligheten til å utvide anlegget med 

- Padelbaner

- Minitennisbaner

- Ballvegg

Både ballvegg og minitennisbaner er tenkt som et gratis tilbud for innbyggerne. Padel er en sterkt 

voksende idrett som ble lemmet inn i Tennisforbundet og NIL Tennis sikter på å bli den første 

tennisgruppen i vårt område med et komplett tilbud av både tennis og padel. Idretten, som er en 

blanding av tennis og squash, er svært populær f. eks. i Sverige. Bygging av padelbane anser vi er en 

investering som bør betale seg over noen få år.  

Styret utreder muligheten til å skifte ut dagens belysning i hallen med et LED basert system. 

Hovedtanken er at et slikt system kan spare Tennisgruppa for en god del (50% ?) strømutgifter. 

Strømutgifter beløper seg gjerne til godt i overkant av kr 100 000 i året. Det eksisterende lysanlegget 

gir godt lys, men begynner å bli gammelt og krevende å holde vedlike.  

Det ønskes å organisere to leire for skoleelever denne sommeren: 

- Sommerleir – samarbeid med NIL, juni

- Tennisleir – like før skolestart

Sportskomiteen håper å ha to lag i øverste divisjon i 2022 når tennisgruppa er 50 år. I 2020 

vurderer vi muligheten for å øke  til 4 herrelag. Vi ser om det er mulig å stille med et ekstra 

veteranlag som har som ambisjon å rykke opp til øverste divisjon i løpet av 3 år. 

I 2021 bør vi også ha et damelag. Vi har flere kvinnelige spillere på et relativt høyt nivå. Det som 
er svært gledelig er at vi også har spillere under 20 år. Sjansen for opprykk vil være stor allerede 
første året. 

6. Kommentarer til budsjettet for 2019
I budsjettet for 2020 legges til grunn inntekter og utgifter basert på utfallet i 2019 for de fleste 
postene under inntekt og drift. Det er ikke tatt høyde i dette budsjettet for investeringer i anlegget 
(Padelbane), god støtte fre Sparebankstiftelsen DNB, og forhåpentligvis tippemidler vil dekke det 
mye, men det kan bli behov for å bruke opptil 250 000 kr av egenkapitalen.  Det er håndterbart, 
ettersom egenkapitalen er styrket gjennom 2019.  
Budsjettet er satt opp med en overbalanse på kr. 34.000,-. 
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Regnskap og budsjett 
NIL Tennisgruppa 

Budsjett (Tkr) Faktisk (kr) Budsjett (Tkr) 
2019 2019 2020 

Salgsinntekt, uten MVA 50   1 980 
Egne sponsorinntekter              10 000 10 
Sponsorinntekt via NIL 70              85 470 80 
Salgsinntekter 120              97 450 90 

Grasrotandel 30              42 201 30 
NIF Lokale Anleggsmidler 7              27 246 20 
NIF MVA kompensasjon 20              27 452 20 
Annen leieinntekt 230            162 730 240 
Årsavgift 100              97 800 120 
Treningsavgift (brukes ikke i 2020)            174 400 
Inntekter egne arrangement 40              21 120 20 
Inntekter egne arrangement - kurs 160            200 730 320 
Annen driftsinntekt 557            753 679 740 

Totale inntekter 677            851 129 830 

Innkjøp, utstyr og rekvisita 35              82 294 80 
Utdanning og kurs              62 750 
Utbetaling til selvstendig 
næringsdrivende 240            160 150 250 
Varekostnad 275            305 194 330 

Lønnskostnader              31 800 35 

Renovasjon, vann og avløp 15              19 955 20 
Lys og varme 140            146 444 130 
Rep og vedlikehold bygg 39   3 713 40 
Rep og vedlikehold anlegg og utstyr 29              20 182 40 
Bredbånd 9              10 704 8 
Dugnadskostnader   1 800 
Kostnader egne arrangement 4              19 728 30 
Medlemskontingenter              23 470 20 
Påmeldingsavgifter serie og turneringer 3              12 980 14 
Gaver og premier   1 283 15 
Forsikringspremie 70              74 712 75 
Lisensavgift og royalties   3 039 3 
Trenings og annet utstyr 15   5 889 10 
Regnskapstjenester og Bank 2              15 000 16 
Diverse kostnader 6   1 600 10 
Andre driftskostnader 332            360 499 431 

Totale kostnader 607            697 493 796 

Driftsresultat 70            153 636 34 



Resultatregnskap 2019: 

Hovedlaget Fotball Ski Friidrett Innebandy Tennis Hjertetrim Rekuttering Voksentrim NIL-klubben Ishockey Hele NIL 2019
Salgs- og sponsorinntekter 56 640 202 046 411 595 159 371 99 329 118 817 43 681 1 903 678 2 995 157
Andre inntekter 1 589 446 2 489 789 1 745 050 911 881 655 903 772 243 15 342 157 645 40 977 93 691 8 471 967
Sum inntekter 1 646 086 2 691 835 2 156 645 1 071 252 755 232 891 060 15 342 201 326 40 977 1 997 369 11 467 124

Varekostnader 113 533 763 785 194 730 109 090 27 828 312 735 6 300 67 369 23 800 120 800 1 739 970
Lønnskostnader 1 425 904 622 257 170 322 611 279 104 566 31 800 29 176 1 474 740 4 470 044
Andre driftskostnader 917 984 971 211 1 492 469 431 879 496 635 360 713 28 86 349 3 716 469 998 500 5 231 482
Sum driftskostnader 2 457 421 2 357 253 1 857 521 1 152 248 629 029 705 248 35 504 153 718 27 516 2 065 538 500 11 441 496

Driftsresultat -811 335 334 582 299 124 -80 996 126 203 185 812 -20 162 47 608 13 461 -68 169 -500 25 628

Avskrivninger 170 800 48 600 219 400

Rente- og finansinntekter 19 985 1 530 29 21 544
Rente- og finanskostnader 2 995 18 479 21 474
Nedskrivning fordringer 100 000 100 000

Årsresultat -794 345 145 303 252 054 -80 996 126 203 185 812 -20 162 47 608 13 461 -168 140 -500 -293 702

SAK 5



     Nittedal, 4. mai 2020 

Styret for Nittedal idrettslag 

Sverre Torjuul (sign) Linn Anne Bjelland Brunborg (sign) 
 Leder Nestleder 

  Kristian Bjerke (sign)  Ragnar Præsttun (sign)  Terje Ravnsborg (sign) Erik Cronblad Wollan (sign) Jørgen Klem (sign) 
Anleggsansvarlig  Økonomiansvarlig    Markedsansvarlig   Sportslig leder  Daglig leder 

Balanse NIL 2019 NIL 2018

EIENDELER
Anleggsmidler 143 906 266 200
Anlegg under arbeid 7 664 534 4 073 670
Fordringer 886 265 523 048
Forskudd/ Interim 115 066 43 000
Bankinnskudd 1 540 653 6 545 865
SUM EIENDELER 10 350 424 11 451 783

GJELD OG EGENKAPITAL
Egenkapital 7 676 689 7 970 391

Langsiktig gjeld 0 2 658 597
Kortsiktig gjeld 2 673 735 822 795
Sum Gjeld 2 673 735 3 481 392

SUM GJELD OG EGENKAPITAL 10 350 424 11 451 783



Noter 2019: 

Note 1 - Prinsippnote

Note 2 - Lønn

Lønnskostnad 2019 2018
Lønn 3 566 526     2 712 625     
Styrehonorar 46 400           30 033           
Honorarer 367 165         147 953         
Arbeidsgiveravgift 503 499         382 572         
Andre ytelser -13 546 485 076         
Sum 4 470 044     3 758 260     

Antall årsverk, fast ansatte 69 *) 1,6                  
*): Dette er antall personer som har mottatt lønn i 2019, både time- og fastlønnete

Godtgjørelse til revisor
Revisjon 37 500           31 250           
Regnskapstjenester 348 714         492 411         
Sum 386 214         523 661         

Regnskapstjenester inkluderer bistand fra NIBE og Økonomibistand 
Regnskap AS, samt lisenser og support på regnskapssystemet.

Note 3 - Egenkapital
2019 2018

Egenkapital 1.1 7 970 391     7 691 481     
Årets resultat -293 702 278 911         
Egenkapital 31.12 7 676 689     7 970 391     

Årsregnskapet består av resultatregnskap, balanse og noteopplysninger, og er avlagt i 
samsvar med Regnskapsloven, ref. Norges Idrettsforbunds bestemmelser. 
Inntektsføring- og kostnadsføring:
Inntekt resultatføres som hovedregel når den er inntjent og utgifter registreres i den 
periode den er påløpt.
Fordringer er oppført til pålydende med fradrag for forventet tap. 
Aktivering av anlegg. Verdien settes til anskaffelseskostnaden med fradrag for 
avskrivninger. 



Egenkapital per gruppe:
Hovedlaget Fotball Ski Friidrett Innebandy Tennis Hjertetrim Rekuttering VoksentrimNIL-klubben Ishockey NIL 2019

Egenkapital:
Egenkapital IB 1.1.19 790 182 1 250 681 2 479 741 1 198 895 209 712 965 415 27 590 617 788 5 083 425 303 0 7 970 391
Resultat 2019 -794 345 145 303 252 054 -80 996 126 203 185 812 -20 162 47 608 13 461 -168 140 -500 -293 702
Egenkapital 31.12.19 -4 163 1 395 984 2 731 795 1 117 899 335 915 1 151 227 7 428 665 396 18 544 257 163 -500 7 676 689

Note 4 - Bundne midler

Idrettslaget har ingen bundne midler pr. 31.12.2019
Trekkinnskuddskonto: 237 095         

Skattetrekkskontoen er felles for alle lag.  

Note 5 - Anleggsmidler

Anleggsmidler:
 Fotball 11-
er kunstgr. 

 Fotball
traktor 

 Snøscooter 
Ski 

 Sum 

IB 1.1.19 139 000         127 200         - 266 200
Tilgang 2019 237 106         237 106
Støtte 2019 -140 000 -140 000
Avskrivning 2019 -139 000 -31 800 -48 600 -219 400
UB 31.12.19 0 95 400           48 506           143 906

Anlegg under arbeid:

Skistua
Ski 

snøkanon
 Friidrett

lager 
 Fotball 

garderobe 
 Fotball 9-
er kunstgr. 

 Felles 
utstyr 

 Rehabil. 
Tennishall 

 Fotball
diverse 

 Sum 

IB 1.1.19 1 901 252     807 043         475 973         221 125         668 278       4 073 671    
Tilgang 2019 2 449 537     5 187 500    985 982       2 978 584    22 793         11 624 396 
Støtte 2019 -182 909 -295 175 -800 000 -3 955 090 -690 000 -2 110 359 -8 033 533 
UB 31.12.19 1 718 343     511 868         475 973         1 870 662     1 232 410    295 982       868 225       691 071       7 664 534    



Note 6 - Pantstillelser og garantier 

Gjeld som er sikret ved pant: 2019 2018
Gjeld til kredittinstitusjoner - 158 597 

Note 7 - Inntekter

Salgsinntekter:
Sponsorinntekter 958 500         
Salgsinntekter 132 979         
NIL-klubben 1 903 678     2 995 157     
Andre inntekter:
Medlemskontingent 709 361         
Treningsavgift 1 843 853     
Innt. egne arrangementer 2 109 362     
Leieinntekter 545 679         
Kunstutstilling 287 775         
NIF, LAM-midler 782 859         
NIF, momskompensasjon 547 585         
Offentlige tilskudd 466 567         
Grasrotandel 242 931         
Øvrige inntekter 935 995         8 471 967     
Sum 11 467 124   

Flere inntektsposter er kommet til NIL som en sum, og er
fordelt ut til gruppene gjennom interne fordelingsnøkler.
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ÅRSMØTESAK 7.1 – Fastsettelse av medlemskontingent 2021 

Saksgrunnlag: 

Styret foreslår at medlemskontingenten for 2021 økes til kr. 400,- for medlemmer fra og med 
7 år, og 200,- for medlemmer fra 0 år til og med 6 år.  

Forslag til vedtak:  

Styrets forslag godkjennes. 



Hovedlaget Fotball Friidrett Ski Tennis Innebandy Allidrett NIL-klubben Sum NIL

Sponsormidler 220 000 375 000 50 000 45 000 45 000 735 000
Andre inntekter 2 300 000 3 257 300 928 000 1 797 700 424 000 616 000 95 000 2 324 626 11 742 626
Sum inntekter 2 300 000 3 477 300 928 000 2 172 700 474 000 661 000 140 000 2 324 626 12 477 626

Varekostnader 200 000 854 000 91 000 230 000 52 000 12 050 25 000 352 000 1 816 050
Lønn 1 350 000 1 408 146 553 500 190 000 3 000 170 591 1 467 520 5 142 757
Andre driftskostnader 800 000 1 038 000 368 250 1 740 000 426 000 440 009 115 000 497 000 5 424 259
Sum kostnader 2 350 000 3 300 146 1 012 750 2 160 000 481 000 622 650 140 000 2 316 520 12 383 066

Driftsresultat -50 000 177 154 -84 750 12 700 -7 000 38 350 0 8 106 94 560

Finansposter 50 000 200 50 200

Resultat eks. avskrivn. 0 177 154 -84 750 12 700 -7 000 38 350 0 8 306 144 760

SAK 7.2 BUDSJETT 2020



Til årsmøte i  
Nittedal Idrettslag 

Uavhengig revisors beretning 
Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet 
Konklusjon 
Vi har revidert Nittedal Idrettslag årsregnskap som viser et underskudd på kr 794 345 for 
hovedlaget og et underskudd på kr 293 702 for klubben samlet (konsern). Årsregnskapet 
består av balanse per 31. desember 2019, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per 
denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige 
regnskapsprinsipper. 
Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og 
gir et rettvisende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2019, og av dets 
resultater for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler 
og god regnskapsskikk i Norge. 
Grunnlag for konklusjonen 
Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, 
herunder de internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i 
henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av 
årsregnskapet. Vi er uavhengige av selskapet slik det kreves i lov og forskrift, og har 
overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er 
innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. 
Øvrig informasjon  
Ledelsen er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon består av årsberetning. 

Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer 
ikke den øvrige informasjonen.  

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon 
med det formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig 
informasjon og årsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller 
hvorvidt den tilsynelatende inneholder vesentlig feilinformasjon. Dersom vi hadde konkludert 
med at den øvrige informasjonen inneholder vesentlig feilinformasjon er vi pålagt å 
rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så henseende. 
Styret og daglig leders ansvar for årsregnskapet 
Styret og daglig leder er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og 
forskrifter, herunder for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler 
og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll som den  
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finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig 
feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil. 
Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til selskapets evne til fortsatt 
drift og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift 
skal legges til grunn for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli 
avviklet.  
 
Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet 
Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder 
vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en 
revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av 
sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god 
revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som 
eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. 
Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet 
kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på 
årsregnskapet.  
 
For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til 
https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger 
 
Uttalelse om øvrige lovmessige krav 
Konklusjon om registrering og dokumentasjon 
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har 
funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 
«Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk 
finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og 
oversiktlig registrering og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med 
lov og god bokføringsskikk i Norge. 
 
Hamar, 7. mai 2020 
Sandberg Revisjon AS 
 
 
 
Einar Monsbakken 
registrert revisor 
 
 
 
 
 
 

Sandberg Revisjon AS | Adresse: Stangeveien 34, Pb 4173, 2307 Hamar | Tlf: 62 55 52 00 | Fax: 62 55 52 01 | post@sandberg-

revisjon.no Bank: 1800.05.14914 | Foretaksnr.: NO 951 697 826 MVA | Medlemmer av Den norske Revisorforening | 

www.sandberg-revisjon.no 
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Dokumentet er signert digitalt, med Penneo.com. Alle digitale signatur-data i 
dokumentet er sikret og validert av den datamaskin-utregnede hash-verdien av det 
opprinnelige dokument. Dokumentet er låst og tids-stemplet med et sertifikat fra 
en betrodd tredjepart. All kryptografisk bevis er integrert i denne PDF, for fremtidig 
validering (hvis nødvendig).

Hvordan bekrefter at dette dokumentet er orginalen?
Dokumentet er beskyttet av ett Adobe CDS sertifikat. Når du åpner dokumentet i 

Adobe Reader, skal du kunne se at dokumentet er sertifisert av Penneo e-
signature service <penneo@penneo.com>. Dette garanterer at innholdet i 
dokumentet ikke har blitt endret.

Det er lett å kontrollere de kryptografiske beviser som er lokalisert inne i 
dokumentet, med Penneo validator - https://penneo.com/validate

Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokument signert med "Penneo™ - sikker digital signatur".
De signerende parter sin identitet er registrert, og er listet nedenfor.

"Med min signatur bekrefter jeg alle datoer og innholdet i dette dokument." 

Einar Monsbakken
Partner
På vegne av: Sandberg Revisjon AS
Serienummer: 9578-5993-4-1583233
IP: 46.9.xxx.xxx
2020-05-07 17:15:33Z
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Virksomhetsplan for 
Nittedal IL 
PERIODEN 2019-2023 

SAK 7.4



1 

Visjon: Et helt liv med treningslyst 
Dette er det vi ønsker vi å strekke oss mot og skape sammen for fremtiden. 

Virksomhetside: Nittedal IL skaper idrettsglede ved å jobbe sammen for at barn, 
ungdom, voksne og eldre skal oppleve mestring, utvikling og tilhørighet gjennom allsidige 
idrettsaktiviteter. 
Dette er det vi tilbyr våre medlemmer og som sørger for at vi daglig tar steg mot våre mål og visjon. 

Verdier: Vi er den gode NABOEN – som er INKLUDERENDE, LEKEN, ENGASJERT og RAUS 
Dette er Nittedal IL – dette skal prege vår adferd for at vi skal nå våre mål og visjon. 

Hovedmål perioden 2019-2023: 2500 aktive medlemmer 
(Per 31.12.19 er antallet 2100 medlemmer) 
Dette hovedmålet er vårt første steg på vei mot klubbens visjon. 

Delmål: 

Organisasjon: En velfungerende og effektiv organisasjon 

Ledelse: Motiverte og aktive ledere 

Trenere: Kompetente trenere med evne til å skape treningslyst for alle 

Aktivitetstilbud: Et allsidig og mangfoldig aktivitetstilbud for alle 

Arrangement: Proffe og effektive arrangement 

Anlegg: Anlegg for alle, som skaper treningsglade og aktive medlemmer 

Disse delmålene beskriver hva vi i kommende år skal ha fokus på for å nå Nittedal ILs hovedmål og 
visjon samt levere på virksomhetsidé og verdier. 

_____________________________________________________________________________ 
Til årsmøtets orientering: 

Handlingsplan for styreperioden 2019-2023:  
Virksomhetsplanene til NIL ble vedtatt på årsmøte 2019. Denne skal legges til grunn for alle 
avgjørelser som fattes i idrettslaget. Virksomhetsplanen er godt forankret i hele organisasjonen og 
alle gruppene. Styret har etter beste evne prøvd å bruke virksomhetsplanen som styringsgrunnlag i 
de avgjørelser vi har tatt. 



2 

Det har ikke blitt jobbet så mye med selve planen og utvikling av denne da styret tilnærmet har vært 
underbemannet frem til november 2019. 

Organisasjonskart 
Dette kartet beskriver hvordan Nittedal IL må være strukturert for at vi skal være sikre på å nå våre 
delmål, hovedmål og visjon, samt levere på virksomhetsidé og verdier. 

Organisasjonskart Nittedal Idrettslag 

 Sykkel 
Sykkel 

Styret (AU) 

 Tennis 

Ishockey og 
skøyter 

Friidrett Ski Fotball 

Allidrett 

Innebandy 

Årsmøte 

Valgkomité Kontrollkomité 

Medlemmene 

Revisor 

Hjertetrimmen 



Nittedal Idrettslag 

Boks 75, 1482 Nittedal * Besøksadresse: Kvernstuveien 5 
Telefon: 63790020 * post@nittedalil.no * www.nittedalil.no 

ÅRSMØTESAK 7.5 – Langtidsplan anlegg 2020 - 2024 

Saksgrunnlag:  

Forslag til ny langtidsplan for anlegg følger vedlagt. 

Forslag til vedtak:  

Styrets forslag godkjennes. 



MOT 2025
Et helt liv med treningslyst! 



Nittedal er i utvikling. Det jobbes med å finne løsninger for skoler, boliger, eldre, 
viktig infrastruktur og ikke minst idrettsanlegg. Hvorfor? 

Nittedal kommune anslår en vekst på 6000 nye beboere i løpet av 10-12 år i 
Rotnes området. Dette er over dobbelt så mange som i dag. Av disse 6000 er det 
anslått ca. 1050 nye elever i området rundt Sentralidrettsanlegget. 

Idrett og fysisk aktivitet er folkehelse. God folkehelse er god kommuneøkonomi!
https://helsedirektoratet.no/Sider/Kunnskapsgrunnlag-fysisk-aktivitet.aspx

https://helsedirektoratet.no/folkehelse/folkehelsearbeid-i-kommunen/veivisere-i-
lokale-folkehelsetiltak/fysisk-aktivitet-lokalt-folkehelsearbeid#kunnskapsgrunnlag

NIL som samfunnsaktør akter å bidra til å sikre idrettens behov under denne 
markante utviklingen. NIL jobber for å sikre nok anlegg til rett tid. Idrettsanlegg 
må sees i sammenheng med bokvalitet og folkehelse.

Innledning

https://helsedirektoratet.no/Sider/Kunnskapsgrunnlag-fysisk-aktivitet.aspx
https://helsedirektoratet.no/folkehelse/folkehelsearbeid-i-kommunen/veivisere-i-lokale-folkehelsetiltak/fysisk-aktivitet-lokalt-folkehelsearbeid#kunnskapsgrunnlag


HOVEDPRIORITERINGER 
FOR ANLEGG

Anleggsplan for NIL mot 2025 



Prioriterte anlegg



TILGANG TIL MARKA 
FOR ALLE!



Renovering av lyssanlegg

• Renovering av lyssanlegg i de deler som ikke 

omfattes av reguleringsarbeidet.

- Spillemiddelsøknad er sendt inn

- Kostnadsramme 4.2mnok



Regulering av Sagerud og Sørli er 
vedtatt!

• Vei og parkering er vedtatt, men utsatt i påvente

av regulering av hele Sagerud og Sørli

• NIL skal jobbe aktivt med NK knyttet til regulering 

av Sagerud og Sørli

• Utvikling av Sagerud og Sørli utover ny stadion

og rulleskiløyper, gir oss flere muligheter
• Dekke behov for allidrett og rekruttering(flerfunksjonsarealer) 

• Etablering av klatrepark/tuftepark

• Ballplasser, sykkelløyper, terrengløyper og hinderløyper

• Utvikle permanent friluftspark med orientering, grillplasser

gapahuker osv..
NIL har i første rekke som ambisjon å være en aktiv deltaker i reguleringsarbeidet slik at vi 
får lagt et grunnlag for de behov vi mener dette området skal dekke for våre medlemmer



Startområde

Målområde

Skytebane

Parkering

Klubbhus

Arr.plass

Ruin, skjermingsverdig 
Søndre Sagerud

Tils
kue

r

Tuft
e

park

Gapahuk
Grillplass

Klatrepark

Ruin, skjermingsverdig 
Pesak

BMX bane

Gul=Kjelkepigging/rullestol



BEVARE OG UTVIKLE



Utvikling av Sentralidrettsanlegget

• Etablering av kunstgress og flomlys på 
gressletta(Under arbeid)

• Etablering av garderober(Under arbeid)

• Skifte av kunstgress på 7’er og 11’er banen



Utvikling av haller for fremtiden!



Hva trenger vi nå?

• Tribune og kiosk til arrangement

• Nødvendig for kulturbygging og videre vekst

• Planlegging av hall og utendørsanlegg ved 

Rotnes Barneskole blir svært viktig

• Jobbe systematisk med NK og fylket for ny 
Bjertneshall



Renovering, men vi ser 
også fremover!



Nye muligheter!

• Etablering av padeltennis og minitennis

• Lyssystem med LED er også med i planene



BYGG FOR 
FREMTIDEN!



VI MÅ SE FREMOVER!

• Flere idretter mangler gode anlegg i Midtbygda –
Hockey, skihopp, flere hallidretter

• Barn og unge må få drive aktivitet i tilgjengelige og 
trygge omgivelser

• Nittedal må følge utviklingen og etablere enda flere 
anlegg der folk bor = Nærmiljøanlegg

• Nittedal IL ønsker å se på muligheten for etablering 
av E-Sport i Nittedal. Lokale og fasiliteter blir viktig i 
en slik etablering

Jobbe tett med Nittedal kommune for å finne nye og gode arealer som kan 
utvikles for fremtiden.



HVA NÅ?



Behov kortsiktig
- FOR IDRETT OG AKTIVITET I MIDTBYGDA

Kortsiktige prioriteringer (1-3 år):

• Kunstgress på gressletta(pågående) 
• Renovering av lysanlegg i lysløypa
• «Nittedal Idrett og friluftspark» - Utvikling av Sagerud og Sørli for helårs aktivitetstilbud med 

stor bredde – Del 1.
• Rulleski 
• Rekruttering og flerfunksjonsarealer

• Skifte kunstgress på 7’er og 11’er banen
• Etablere minitennis, padeltennis og ballvegg ned på tennisanlegget
• Etablering av fotballflate på Sørli
• Etablere skøytebane 
• Bidra i utviklingen av flerbrukshall tilknyttet Rotnes barneskole



Behov mellomlang sikt
- FOR IDRETT OG AKTIVITET I MIDTBYGDA

Prioriteringer på mellomlang sikt (3 - 12år)

• «Nittedal Idrett og friluftspark» - Utvikling av Sagerud og Sørli for helårs aktivitetstilbud med 
stor bredde – Del 2

• Arrangementshus, Ballplasser, BMX, tuftepark/klatrepark, terrengløyper, hinderløyper, grillplassser, gapahuker etc..
• Nytt sentralt klubbhus for NIL
• Utvikling av ny idrettshall på Sørli barneskole og Bjertnes VGS(må vurdere behov)
• Jobbe tett med Nittedal idrettsråd og Nittedal kommune for å sette av fremtidig sentralt areal 

for idrett og aktivitet i midtbygda



Prosjekter NIL støtter
- FOR IDRETT OG AKTIVITET I MIDTBYGDA



Et helt liv med treningslyst! 



Tildelinger fra ulike stiftelser fra 2010 til i dag

Tildelinger fra Sparebank 1 stiftelsen Jevnaker, Lunner og nittedal til  Nittedal idrettslag
2010 -
2011 -
2012 -
2013 -
2014 125 000 Friidrettsgruppa Måleutstyr Benyttet
2015 75 000 Innebandygruppa Nytt innebandyvandt Benyttet
2016 800 000 Fotballgruppa Nytt garderobeanlegg og forsamlingslokale Ikke benyttet
2016 100 000 Hovedlaget Oppussing av klubbhuset Benyttet
2017 300 000 Skigruppa Rehabilitering av skistua Benyttet
2017 700 000 Skigruppa Snøproduksjonsanlegg Benyttet
2018 150 000 Fotballgruppa Kunstgress 5'er banen Benyttet
2018 500 000 Alle Felles utstyr Benyttet
2019 2 300 000 Fotballgruppa Garderobeanlegg og kunstgress på gressletta Benyttet
2019 630 000 Tennisgruppa Renovering av tennishallen Benyttet

Tildelinger fra Sparebankstiftelsen DNB
2019 500 000 Tennisgruppa Etablering av minitennis og padeltennis Ikke benyttte
2019 190 000 Alle Felles utstyr Benyttet
2019 400 000 Fotballgruppa Garderobe Benyttet

Tildelinger fra Gjensidigestiftelsen
2018 300 000 Hovedlaget BUA prosjektet Ikke benyttet(NK)
2018 145 000 Skigruppa Ny snøscooter Benyttet

5 115 000,- Tildelt 2018/19                                     



Nyttig materiale

https://helsedirektoratet.no/folkehelse/folkehelsearbeid-i-
kommunen/veivisere-i-lokale-folkehelsetiltak/fysisk-aktivitet-lokalt-
folkehelsearbeid#kunnskapsgrunnlag

https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/292/Kunnska
psgrunnlag-for-fysisk-aktivitet-innspill-til-departementet-IS-2167.pdf

https://www.regjeringen.no/contentassets/21f3c112654a45fc82560215fb
16e78d/veileder_kommunal_planlegging_for_idrett_og_fysisk_aktivitet_2
014_endret.pdf

https://helsedirektoratet.no/folkehelse/folkehelsearbeid-i-kommunen/veivisere-i-lokale-folkehelsetiltak/fysisk-aktivitet-lokalt-folkehelsearbeid#kunnskapsgrunnlag
https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/292/Kunnskapsgrunnlag-for-fysisk-aktivitet-innspill-til-departementet-IS-2167.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/21f3c112654a45fc82560215fb16e78d/veileder_kommunal_planlegging_for_idrett_og_fysisk_aktivitet_2014_endret.pdf
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