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Styrets årsberetning  

2015 
 

Nittedal Idrettslag  
 

1. Nittedal Idrettslags organisasjon 

1.1 Styrets sammensetning 
 

Styret i Nittedal idrettslag har i 2015 bestått av 
følgende medlemmer:  
 
 Jon R. Grimsbo (Leder) 
 Ann Kristin Hovdhaugen  

Organisasjonsansv./Nestleder) 
 Kristian Bjerke (Anleggsansvarlig) 
 Arve Digranes (Økonomiansvarlig) 
 Terje Ravnsborg (Markedsansvarlig) 
 Evi Seljevoll (Leder Skigruppa) 
 Arthur van Rheenen (Leder Tennisgruppa) 
 Ellen Brevik (Leder Rekrutteringsgruppa) 
 Hanne Tangen-Nilsen (Leder Friidrettsgr.) 
 Trine Løndal (Leder Fotballgruppa)  
 Jan Magnar Ingebrigtsli (Leder 

Innebandygruppa) 
 Øyvind Øyås (Leder Hjertetrimmen) 
 
I tillegg har styret hatt følgende varamedlemmer:  

 Gunnar Eigeland (1. varamedlem) 
 Tom Atle Pettersen (2. varamedlem) 
 Gjermund Aadland 

 
I tillegg til ovennevnte har følgende hatt verv i 
idrettslaget:  
 
Kontrollutvalget:  

- Tone Haugen Ramstad 
- Åge Slyngstadli 
- Lene Simensen 

 

 
Valgkomité:  

- Erik C. Wollan 
- Torbjørn Sørli 
- Fritz-Ove Larsen 

 
Lov og utmerkelseskomiteen:  

- Olav Røttingsnes 
- Grete Tjelle 
- Helge Dihle 
- Terje Thorslund 
- Marit Henriksen 

 
Kunstkomitéen:   

- Olav Røttingsnes 
- Lars Ø. Andresen 
- Anne Kari Scharp 
- Veronica Hansen 
- Inger-Marie Pettersen 
- Turid Bye Eidsvåg 
- Bjørg Eggimann 



 

1.2 Organisering hovedstyret i NIL  

NILs styre består av en leder og lederne i idrettslagets grupper. I tillegg består styret av 
økonomiansvarlig, markedsansvarlig, anleggsansvarlig og organisasjonsansvarlig. 
Sistnevnte er også nestleder i idrettslaget.  

Markedsansvarlig er ansvarlig blant annet for profilering av idrettslaget internt og eksternt og 
etablering og vedlikehold av felles sponsoravtaler for NIL. Organisasjonsansvarlig har blant 
annet ansvar for politiattester og bistand til gruppene i kurs innenfor sine respektive 
kompetanseområder.  

Det ble i 2015 gjennomført ni styremøter i Nittedal Idrettslag.  

2. Administrasjon av Nittedal idrettslag 

2.1 Medlemsregister og -utvikling 
I 2015 hadde NIL 1440 betalende medlemmer, noe som tilsvarer en økning på 50 
medlemmer fra 2014. Av medlemmene er 148 under syv år.  

NIL benytter idrettsforbundets løsning for medlemshåndtering og fakturering. I 2014 var det 
store utfordringer knyttet til innkreving av kontingent fra systemet. Løsningen ble forbedret i 
2015 noe som forenklet innkrevingen. Idrettslaget vil imidlertid evaluere løsningen i 2016 og 
særlig ha fokus på kostnadene knyttet til bruk av løsningen.  

2.2 Administrasjonen 
Daglig leder Frode Meiltoft har i 2015 hatt hovedansvaret for driften av idrettslaget. I august 
2015 ble stillingen utvidet fra 40 % til 50 % for senere å bli økt til 60 % ved slutten av året.  

For å bistå daglig leder med forefallende arbeid har idrettslaget også engasjert Asadian 
Abbas som vaktmester.  

2.3 Vedlikehold Klubbhuset 
Slitasje er en utfordring på Klubbhuset og behovet for oppgradering er økende. I 2015 er det 
blant annet skiftet vinduer på sydsiden av bygget og på kjøkkenet.  

2.4 Utleie Klubbhuset 
Inntektene fra utleie av klubbhuset er viktig for idrettslaget. I 2015 er det Nittedal Kommune 
gjennom flyktningetjenesten og Askepott Catering som er idrettslagets viktigste leietakere. I 
tillegg får idrettslaget gode inntekter fra mer tilfeldig leie av klubbhuset som selskapslokaler.  



 

2.5 Nytt regnskapssystem 

NIL har i 2015 jobbet med å finne en ny løsning for regnskapsføring idrettslaget. Det ble 
hentet inn tilbud fra ekstern regnskapsfører, men idrettslaget valgte sommeren 2015 å teste 
ut Idrettsforbundets nye regnskapsløsning for idretten. Systemet er basert på eksisterende 
løsninger fra Visma og lanseres for idrettslagene i samarbeid med Vitari. Idrettslaget har som 
mål å samle alle gruppene i en felles løsning. Idrettslaget kom ikke i mål med denne 
målsetningen i 2015 og erfaringene viser at løsningen er for komplisert for idrettslaget. Dette 
har også idrettsforbundet innsett og det blir etablert en ny enklere løsning i 2016 som 
idrettslaget vil flytte over på.  

2. Aktivitetstilbudene i NIL 

2.1 Åpen hall etter skoletid og Kveldsåpen hall 

NIL har i 2015 fortsatt sitt partnerskap med Nittedal kommune og Akershus idrettskrets, der 
målet er å skape aktivitet for ungdom i ungdomsskolealder som ikke deltar i organisert idrett.  

GIF og HIL deltar også i dette prosjektet.  

Vårhalvåret ble brukt til å forsøke å rekruttere flere deltagere til åpen hall etter skoletid på 
fredager i Rotneshallen, noe som viste seg vanskelig. Men utover høsten har det vært ca 10-
15 deltagere på fredagene.  

Før sommeren deltok NIL på et framtidsverksted og idédugnad med samarbeidspartene og 
vi landet på å forsøke Kveldsåpen hall en gang pr mnd. Dette skulle rullere mellom 
Hakadalshallen, Rotneshallen og Lihallen, med de respektive idrettslag som arrangør i 
samarbeid med YouMe elevene.  

NIL og YouMe elevene på NUS hadde ansvar for første Kveldsåpen hall i september og vi 
dro i gang med Blackminton i mørklagt hall med høy musikk og selvlysende baner og utstyr. 
Dette ble en stor suksess, og det var ca 150 ungdommer innom hallen i løpet av kvelden. I 
oktober og november var det henholdsvis HIL og GIF sin tur. I desember var det vår tur igjen 
og vi gjentok suksessen fra september med litt ekstra i tillegg, og dette ble også en vellykket 
kveld.  

Disse arrangementene viser at det er mulig å skape noe som kan engasjere og aktivere 
ungdommene, og samtidig ha fokus på fysisk aktivitet.  

Kostnadene til disse arrangementene blir dekket av tilskudd fra Nittedal kommune, og med 
støtte fra Akershus Idrettskrets. Vi bruker penger på å leie utstyr, betale DJ og lønn til YouMe 
elevene.  

Tiltakene blir videreført utover våren 2016, med nytt arrangement i Rotneshallen 1.april. Den 
største utfordringen med dette tilbudet er at det ikke er avsatt halltid til dette, og at vi er 
avhengig av at et lag avser sin halltid til dette arrangementet.  

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



 

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

4. Marked 

4.1. NILs historiebok og forberedelse til NILs 100-års jubileum 
I november 2015 kunne prosjektleder Kari Tveøy stolt presentere en praktbok som i tekst og 
bilder foreller NILs historie. Boka har blitt til gjennom tusenvis av dugnadstimer og er virkelig 
blitt en 100-åring verdig. Boka forteller historien om et aktivt idrettslag som i 100 år har 
bidratt til utvikling av både mennesker og samfunn.  

Høsten 2015 ble også brukt til å planlegge og forberede idrettslagets store jubileumsfest 30. 
januar 2016. En festkomite ble nedsatt og la mye arbeid i dette. Planlegging av et stort 
medlemsarrangement på sentralidrettsanlegget første helgen i juni 2016 ble også igangsatt.  

4.2. 2016i2016 
Hovedlaget startet i 2013 opp prosjektet «2016 i 2016». Målsetning med prosjektet er å bidra 
til medlemsvekst i NIL som gjør at idrettslaget passerer 2016 medlemmer i jubileumsåret 
2016.  

Det er etablert en egen Facebook-gruppe www.facebook.com/nil2016 som benyttes til 
profilering av idrettslaget og medlemsrekruttering.  

Medlemsveksten har i 2015 har vært for lav til at det naturlig å opprettholde målsetningen om 
2016 medlemmer i 2016.  

4.3. Hovedsponsorer i NIL 
I 2015 ble det inngått en samarbeidsavtale med Vaktmesterkompaniet. Denne kommer i 
tillegg til samarbeidsavtalene med NILs hovedsponsorer NOKAB, Usbl, Sparebank 1 og 
Sport 1.  

Avtalene betyr samlede inntekter til idrettslaget på mer enn kr. 350 000 pr år. Midlene 
fordeles til gruppene etter en vedtatt fordelingsnøkkel.  

4.3. Profilering i NIL 
NIL fortsetter sitt arbeid med å bygge opp under idrettslagets profil. Normalt profileres NIL 
gjennom felles idrettstøy, men høsten 2015 ble medlemmene også tilbud profiltøy i form av 
hettegensere, t-skjorter og dunjakker.  

6. Organisasjonsarbeid 

6.1 Rent idrettslag 
NIL er registrert som et Rent idrettslag. Rent idrettslag er et initiativ startet av Antidoping 
Norge sammen med samarbeidspartnerne Norges Idrettsforbund og olympisk og 
paralympisk komite.  

Rent idrettslag har som målsetning å jobbe med forebyggende antidopingarbeid, men har 
også et ansvar for å ta vare på utøvere som havner i en sånn situasjon. Rent idrettslag er en 
god måte for idrettslaget å sette fokus på verdiarbeid og antidoping.  

http://www.facebook.com/nil2016


 

NIL har utformet en antidopingpolicy og en beredskapsplan som er lagt ut på våre 
hjemmesider. Det er også utnevnt en antidopingansvarlig, Terje Ravnsborg. 

6.2 Politiattester 
Hovedlaget arbeider fortløpende med å sikre at alle trenere har fremvist politiattest. NIL 
vedtok også i 2013 at alle skal fornye sine politiattester hvert tredje år. 
Organisasjonsansvarlig Ann Kristin Hovdhaugen er ansvarlig for kontroll av politiattester i 
NIL.  

6.3 Fordeling halltider 
Gjennomføring av tildeling av halltider i Nittedal viser med all tydelighet behovet for å utvide 
hallkapasiteten i bygda. Det er stort press på ledige halltider og svært få får tilfredsstilt sine 
behov.  

7. Stipender og utdelinger 

7.1 Øvrige tildelinger 
På årsmøtet 2015 ble flere hedret for sin innsats for NIL. 

Gunnar Eigeland ble tildelt sølvmerket m/krans for mange års innsats i NILs hovedlag.  

Fra friidrettsgruppa ble Svein Hetland tildelt bronsemerket m/krans blant annet for sin 
mangeårige innsats som trener. Bronsemerket m/krans for idrettslige prestasjoner ble tildelt 
Lena Marie Hansen for sin NM-sølvmedalje i spyd kvinner senior med resultatet 52,93. 

I fotballgruppa ble Ole Jørgen Tallaksrud tildelt Arbeidshesten for sine bidrag i dugnads-
arbeid blant annet i gjennomføring av fotballturneringer.  

Talentstipend på kr. 5 000,- ble tildelt Torbjørn Moldestad, Thea Lindam og Jonathan 
Jacobsen. Torbjørn er mangekjemper og kaster som har sin styrke i kastøvelsene. Han tok 
sølv på hjemmebane i klassen 18-19 under NM/UM i mangekamp 2014.  

Thea er langsprinter og har blant annet slettet en 30 år gammel seniorrekord i NIL på 400 
meter. Jonathan er også en lovende 400m-løper og hadde i 2014 fjerde beste tid i Norge på 
distansen i klassen G14.  

8. Kunstutstillingen 
2015 var det 25 år siden NILs kunstutstilling ble gjennomført for første gang. Med denne 
utstillingen takket mangeårig leder av kunstkomiteen Olav Røttingsnes for seg og overlot 
ansvaret til nye krefter. Årets utstilling ble en stor suksess og kunstkomiteen kunne overføre 
et overskudd fra utstillingen på kr. 305 000 til idrettslaget.  

Lars Andreassen har overtatt som ny leder av NILs kunstkomite. 

9. Økonomi 

9.1 Årsresultat og disponeringer 
Hovedlaget hadde i 2015 et positivt resultat på kr 197 396,-. Det samlede resultatet for hele 
NIL ble på kr. 822 060,-.   

Hovedlaget har per 31.12.15 en egenkapital på kr 1 648 093. Totalt har NIL en samlet 
egenkapital på kr. 6 151 531.  



 

Årsregnskapet for 2015 avlegges under forutsetning om fortsatt drift. 

9.2 Arbeidsmiljø/sykefravær/ytre miljø 
Nittedal Idrettslag forurenser ikke det ytre miljø. Arbeidsmiljøet blant ansatte og engasjerte i 
Idrettslaget anses å være godt. Det har ikke vært sykefravær i 2015. 

9.3 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 31. mars 2016 

Styret for Nittedal Idrettslag 

 

 
Jon R. Grimsbo (sign) 

Leder  
 

 
Kristian Bjerke (sign) 

Anleggsansvarlig  
 

Ann Kristin Hovdhaugen (sign) 
Organisasjonsansvarlig  

Arve Digranes (sign) 
Økonomiansvarlig  

 
 

 
Terje Ravnsborg (sign) 

Markedsansvarlig  
 
  

 



Årsmelding for Nittedal I.L – Fotballgruppa 2015 
 
Styrets virksomhet 
 
Styret har i perioden bestått av:  
Trine Løndal - leder  
Ørjan Gamst – nestleder fram til august 2015  
Halvor Melbye - anleggsansvarlig  
Elin Torp – kasserer 
Elly Retteråsen – sekretær, materialforvalter, kioskansvarlig 
Yvonne Cyrén – Fiks-ansvarlig, 3V3-ansvarlig 
Giert Von Der Lippe – fungerende sportslig leder  
 
Styret har avholdt 10 styremøter, i tillegg til 1 ekstraordinært styremøte i forbindelse med 
Kvalitetsklubb. 
Vi har vært representert i Akershus Fotballkrets og Nittedal IL`s hovedlag.  
 
Andre som har jobbet for styret:  
Finn Ove Søfting - innleid daglig leder t.o.m. november 2015 
Ole Kristian Rønningen – banebokansvarlig  
Nina Fornes- kioskansvarlig 
Nils Peter Just – dommeransvarlig 
Øyvind Pettersen – brøyting, rydding av bane 
Jan Erik Pettersen – gressklipping mm.  
 
Avtale med konsulent for daglig leder er utgått og ikke fornyet. Årsaken er blant annet et 
behov for romsligere økonomi for et evt. garderobygg på sentralanlegget.  
 
Økonomi 
Resultatet for perioden viser et driftsoverskudd på Kr. 51 264,47 
Sportslig utvalg 
Det er satt i gang en prosess for å lage et fundament for ny Sportsplan og et nytt sportslig 
utvalg. 
Etter planen skal dette arbeidet være klart i april 2016. 
Sportslige resultater:  
Vi har vært representert i de fleste kull, med unntak av jenter fra 2001 og oppover, og vi har 
ikke hatt juniorlag i 2015. Det har både vært arbeidet med og diskutert hvordan vi ser for oss 
at vi skal bygge opp nye lag, eller samarbeide med andre klubber for å ha tilbud til alle 
grupper.   
A-laget fikk 5 nye spillere og rykket opp i 4. divisjon. Dette var klart allerede når det gjensto 
4 kamper i serien. En flott sesong med kun 2 tap, og 2 uavgjort. I tillegg vant A-laget OBOS 
cup mot Lillestrøm 3 i finalen på Strømmen stadion, noe som ble dekket av TV2. 
Kvalitetsklubb 
Nittedal IL Fotball er blitt tatt opp som prosessklubb til å bli kvalitetsklubb. Dette er et arbeid 
som vil foregå over det neste året, 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. Arbeidet er godt i gang, og vi satser på å nå flere av kriteriene 
fortløpende i 2016.  
 
 



Anlegg 
Det jobbes for å få et nytt garderobeanlegg, og vi har en egen prosjektgruppe på dette sammen 
med Hovedlaget. Tippemiddelsøknad er sendt inn og vi har fått tilsagn om 800.000,- fra 
Sparebankstiftelsen til dette formålet. Her er det fremdeles en del som gjenstår og vi trenger 
ytterligere midler for å kunne få realisert et slikt bygg.  
Dommere 
Sesongen 2016 vil vi ha 4 kretsdommere og 2 rekruttdommere som blir godkjent som 
kretsdommere før sommerpausen. Fire av de nye dommerne har meldt overgang fra andre 
klubber. Dommerkurs for 5-er og 7-er fotball ble som vanlig avholdt våren 2015, og vi har et 
jevnt tilsig av yngre dommere til våre hjemmekamper 
Aktivitet 
Tine Fotballskole  
Fotballskolen ble avholdt i august, og var som vanlig en suksess. Med nesten 300 påmeldte i 
år, ser det ut til å ha nådd et absolutt tak for deltakere. Arrangementet var også smidig 
gjennomført, med besøk av Akershus Fotballkrets, Norges Fotballforbund og Tine som 
høydepunktet. Tine-arrangørene i 2015 har vært: Marit Skogstad, Anne Katrine Pedersen, Till 
Lech, Øyvind Solberg og Caroline Cappelen. Det var 2005-kullet som stod for årets dugnad.  
3V3 turnering 
Gjennomført i juni, med et ok økonomisk overskudd på ca 80.000,-. Her mener komitéen det 
er mer å hente, og ønsker å jobbe med å øke avkastningen.  
Nytt av året var at Kretsen godkjente å legge 6-års serie til turneringen, slik at disse var med 
for første gang på Nittedal 3v3. Av samme grunn ble turneringen økt med antall baner og 
gjennomførte kamper på 19 baner samtidig. Turneringen krever en stor innsats av 
dugnadsapparatet og er en fin anledning for å utvikle våre unge dommere. Tilbakemeldingene 
i etterkant var svært positive. 
Dugnader  
Vi har i år som i fjor solgt idrettskalendere. Dette gir en god inntekt, og vil fortsette i år med 
levering fra Fovea, som administrerer fotografering av lag og spillere. Vi savner en noe mer 
fast dugnadsgruppe som kan hjelpe til med praktiske behov på anlegget. I tillegg vil det være 
nødvendig med en større dugnad i forbindelse med et evt. garderobeanlegg.  
 
Styret i NIL Fotball har hatt mye å arbeide med i 2015. Omorganisering, Kvalitesklubb, 
økonomistyring og gjennomgang av rutiner har tatt mye tid for relativt få personer. Det er 
grunn til å tro at det også venter et arbeidsomt år i 2016. Vi opplever allikevel en framgang på 
flere områder, og er spesielt glad for å kunne vise til et økonomisk overskudd og prosesser 
som er i gang – som Sportslig Utvalg og et evt. nytt garderobeanlegg. Jeg vil rette en stor takk 
til styret og de som hjelper oss i stort og smått for å jobbe for NIL Fotball.  
 
Nittedal 25/2-2016 
Trine Løndal  
Leder NIL Fotball  
 
 
 



Årsberetning 2015 - Nittedal Idrettslag Friidrettsgruppa 

1. Visjon for gruppa 
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.  
 
Erfaring fra 2015 hvor vi mister en av våre seniorutøvere til Tjalve viser at det er utfordrende for oss som 
relativt liten gruppe å gi nødvendig økonomisk støtte de som har ambisjoner om toppresultater på 
internasjonalt nivå. Det blir en viktig diskusjon for 2016 om visjonen skal opprettholdes og i såfall hvilke 
konsekvenser det skal få for det sportslige arbeidet. 

2. Målsetning og resultater 
Friidrettsgruppa har et veldig godt utgangspunkt for vekst og utvikling, og vi er stolte av klubben vår. 
Gjennom 2015 har vi fått nye utøvere, men også mistet noen, og har omtrent samme antall utøvere fra 
året før. I 2015 har vi fått utviklet nytt resultatsystem gjennom firmaet Elektron AS, og vi er i ferd med å få 
på plass et system som skal muliggjøre at enkeltpersoner ved trening på friidrettsbanen kan ta rundetider 
selv. Vi får fortsatt gode tilbakemeldinger fra bygdas innbyggere på at vi har laget et friidrettsanlegg som 
skaper mulighet for et godt og aktivt friidrettsmiljø i årene fremover. På stevner har vi hatt stabil deltagelse 
av utøvere, men vi ønsker at mange flere vil prøve seg i 2016.  

Uten gode ildsjeler, trenere og eldre utøvere som stiller opp ville det ikke vært mulig å drive 
friidrettsgruppa. Å engasjere flere blir derfor en viktig oppgave for 2016, både for generell deltagelse på 
dugnader og arrangementer, men også som trenere/hjelpetrenere, dommer og i styret og komiteer. Vi 
gjennomførte NM/UM i mangekamp for andre gang og fikk nok en gang veldig gode tilbakemeldinger fra 
Norges Idrettsforbund på at vi gjennomfører et profesjonelt og effektivt stevne. Det andre store 
arrangementet vi gjennomførte i år var KM Oslo og Akershus. Dette var mer krevende en NM/UM i 
mangekamp, men bortsett fra litt innledende problemer med resultatsystemet på formiddagen lørdag, var 
arrangementet vellykket og proft gjennomført. På begge disse store stevnene stilte frivillige foreldre og 
ressurspersoner opp og bidro gjennom hele helgen. Det er vi meget takknemlig for. Uten frivillige så ville 
det ikke vært mulig å lage gode friidrettsstevner. 

Gode treningsanlegg som friidrettsanlegg og hallkapasitet er viktig for friidrettsgruppa, men kun med 
dyktige trenere blir det sportslige tilbudet bra. Styret begynte å arbeide mer målrettet med det sportslige 
tilbudet i 2015, med mer kursing av trenere og med å bygge nettverk til profesjonelle trenere. Vi vil 
fortsette dette arbeidet i 2016, samtidig som vi vil satse videre på mesterskapsgruppa, treningsleir og 
sosiale aktiviteter. 

3. Organisasjon 

3.1 Styrets sammensetning i 2015 

 leder Hanne Tangen Nilsen 
 økonomiansvarlig Henning Villanger (går ut fra 2016) 
 sportslig leder Petter Wessel 
 styremedlem Marianne Weidemann 



 styremedlem Ole Engebretsen 
 styremedlem ubemannet  
 styremedlem Rolf-Steinar Brekkan  
 Torbjørn Moldestad, utøverrepresentant 

I tillegg følgende komiteer:   
 Arrangement v/leder ubemannet, Kristin Aronsen, Birgitte Storvik, Jon Ivar Iversen, Siw Brower, 

Maiken Bratteng, Gro Grasbekk, Anne Marie Onstad 
 Markeds- og sponsor v/ Ole Engebretsen og Keith Redford 
 Sportslig Komité v/ Petter Wessel (leder), Marianne Weidemann, Morten Nilsen, og Trond 

Engevik 

Leder for Voksentrimmen er Per Inge Gisleberg. 

3.2 Styrets aktiviteter 

Møtevirksomhet; 10 styremøter, sportslig komité 2 møter og arrangementskomité 2 møter. I tillegg kom 
det en rekke ekstra møter i forbindelse med forberedelse til NM/UM i mangekamp og KM Oslo og 
Akershus. 

3.3 Medlemsutvikling 

Vi har i dag 112 aktive utøvere (med på stevner), men medregnet voksentrimmen, styret og trenere har vi 
164 medlemmer. Voksentrimmen er registrert som medlemmer i NIL Friidrett, men har egen leder og 
ansvar for egen økonomi. 

Antall medlemmer fordelt på de aldersbestemte klasser vi inndeler treningene i er: 
7-9 år      20 

10-11 år  20 

12-13 år  33 

14-19 år  36 

20+          55 

3.4 Trenere og oppmenn 

Vi har 9 trenere i friidrettsgruppa. Dette er et område hvor vi er sårbare og vi trenger flere trenere for å bli 
mindre sårbare og kunne ta i mot flere barn og ungdom i gruppa. Vi har i tillegg hatt tre oppmenn som skal 
sikre informasjon til foreldre og utøvere i forkant av stevner, arrangementer, treningsinformasjon mm.  

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 15 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. Vi har ingen betalte 
ressurser i dag, bortsett fra yngre trenere som får timebetalt. 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 

Svein Hetland fikk bronsemerket med krans av NIL 

Lena Marie Hansen bronsemerket med krans av NIL 

Torbjørn Moldestad fikk talentstipend av NIL på kr 5000 

Thea Lindam fikk talentstipend av NIL på kr 5000 

Jonathan Jacobsen fikk talentstipend av NIL  på kr 5000 

Petter Wessel fikk Frivillighetsprisen for Akershus 

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. I de siste ti-årene har banen forfalt, og det har vært jobbet aktivt 
mot politikere over flere år for å få støtte til nytt baneanlegg. Sommeren 2011 fikk vi endelig et ja. 
Prosjektstart var våren 2012 og kommunen, i samarbeid med friidrettsgruppa, ferdigstilte byggingen av 
anlegget i mai 2013. Anlegget har 8 løpebaner opp til 100m og 110 m hekk og for øvrig 6 løpebaner rundt 
banen. Videre har vi fått en mengde nytt utstyr med lengdegrop, kastbur, stavmatte, høydematte, hekker, 
hindre osv.  Vi har i tillegg bygget eget drifts- og arrangementshus, dette er planlagt endelig ferdigstilt i 
2016. Rundt anlegget ble det gjennom 2014 opparbeidet en treningsløype (balanse- og styrke). I 2015 har 
vi fullført arbeid på anlegget med blant annet stavhus for å beskytte stavmatta. 

4.2 Halltider 

Friidrett er både en sommer- og vinteridrett, og vi trener og deltar på stevner også i vinterhalvåret. Med 
flere innendørshaller for friidrett blir tilbudet om stevner vinterstid bare bedre og bedre. Det er derfor stort 
behov for å trene innendørs fra oktober til april. 

Hallkapasiteten i Nittedal kommune er for lav og ballidrett går ofte foran andre typer idretter. Tildeling av 
tider for trening i Bjertneshallen er veldig viktig for at friidrettsgruppa skal kunne tilby et attraktivt 
treningstilbud i vinterhalvåret.  

Høsten 2015 fikk vi timer på tidspunkter som ikke egner seg veldig godt for en barne- og ungdomsgruppa.  
Dette ga et dårlig utgangspunkt for å lage et godt tilbud, men vi fikk, som i 2014, låne en halv hall av 
Taekwondoegruppa på torsdager fra 19-20 og det bidro til at utøvergruppene opp til 13 år fikk et tilbud i 
bygda. Vi har en rekke yngre trenere uten sertifikat og å trene utenfor bygda er derfor ikke mulig for de 
partier hvor vi benytter disse (opp til 13 år). 

For eldre utøvere (14+) reiser vi til Bislett hvor det er meget gode mulighet for å trene på vinterstid. Det 
krever litt mer fra den enkelte utøver, samt støtte fra foreldre til reising til og fra. 



5. Økonomi - Årsresultat og disponeringer 

5.1 Resultat  

Friidrettsgruppen har i 2015 et bokført overskudd på kr. 301.865,-.  Inntektene kommer i hovedsak fra 
sponsorer, diverse tilskudd, en meget god loddsalgsaktivitet, NM/UM i mangekamp, Kretsmesterskapet 
Oslo og Akershus, og treningsavgifter. 

Friidrettsgruppen har i flere år vært tungt involvert i bygging av nytt friidrettsanlegg på Rotnes. 
Friidrettsanlegget består av to hovedkomponenter: selve banen som eies av Nittedal Kommune, og 
driftsbygget som eies av NIL Friidrett. I 2013 ble selv banen ferdigstilt. Driftsbygget er nær ferdigstillelse, 
og vi regner med at det blir ferdigstilt til sommeren 2016.   

Idrettslaget gikk over til Visma regnskapssystem sommeren 2016, inkl. ny kontoplan. Det ble en noe 
krevende cut-off siden dette skjedde midt i året, inkludert ny kontoplan. Friidrettsgruppen har derfor satt 
regnskap slik vi har gjort de siste 10 årene. Vi går over til å levere regnskap på nytt system fra og med 
2016.  

5.2 Sponsoraktiviteter og støtte  

Vi har fått overført midler fra hovedlaget som følge av sponsoravtaler med hhv Sparebank 1, USBL og 
Nokab. For øvrig har vi flere egne sponsorer som markedsføres på våre hjemmesider og treningstøy. 
 
Vi fikk meget god støtte av BAMA gjennom sesongen 2105, både til Friidrettskolen, Kretsmesterskapet, 
Skolemesterskapet, Klubbmesterskapet, Sommerlekene og til NM/UM i mangekamp.  Det er vi veldig 
takknemlig for.  
 
Vi har fått en 2 års avtale med Peugot.  

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! 

Vi legger vekt på å bruke både hjemmesiden og Facebooksiden mye. Stort sett legges det meste av det vi 
publiserer på hjemmesiden ut på Facebook, samt at Facebook dekker enda litt mer. Mail brukes i tillegg 
for å sikre at informasjon kommer frem. 

For ungdomsgruppa er det laget egen facebookgruppe for kommunikasjon om trening mm. 

7. Aktiviteter i friidrettsgruppa 
I 2015 har vi  

 Arrangert NM/UM i mangekamp 

 Arrangert KM 11-19 for Akershus og KM Oslo for 15-19 år 

 Arrangert KM i stafetter på bane 

 Arrangert Sommerlekene for funksjonshemmede 

 Arrangert skolestevne for 6 og 7 klasse med ca 630 elever 

 Arrangert friidrettsskole med ca 80 deltakere 

 Arrangert klubbmesterskap 



 Arrangert hele 23 småstevner 

 Arrangert dommerkurs og fått 4 nye dommere 

 Vi har avholdt sommeravslutning og juleavslutning (grøtfest), i tillegg 4 kveldsmatarrangement for 14+. 

8. Sportslig utvikling 

8.1 Treninger vintersesongen 

Vi har tilbud løpstreninger på mandager og onsdager utendørs, både langløping og intervalltrening. Vi har 
tilbud styrketrening i Bjertneslabben 3 ganger i uka, og grunntrening tirsdag, torsdag, fredag og søndag i 
Bjertneshallen, samt trening i Tærudhallen fram til april på torsdager for gruppa 12-14 år I tillegg har del 
eldste (sprint) trent to ganger i uka på Bislett. 

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 fortballgruppa på 
gressbanen. Øvrige dager har Friidrettsgruppa hele anlegget innenfor angitte tider. 

Det er veldig positivt at mange trener uorganisert friidrettstrening på anlegget både på hverdagene og i 
helgene. I tillegg brukes anlegget av andre idrettsgrupper for tester og alternativ trening. 

8.3 Høydepunkter fra innendørssesongen 2014/2015 

NM Innendørs: 
Håkon Solli Henriksen nr 4 på 400m med 49,62 – 5/100 fra bronse. 
 
UM innendørs 
Gull til Martin Berntsen Engevik på 1500m med 4,29,90 og sølv på 800m med 2,10,43. Henriette 
Weidemann Christiansen nr 4 i stav J15 

 
Andre stevner innendørs: 
Camilla nr 8 i kule i landskampen Norge-Sverige-Finland-Danmark-Island med 13,09. 
Vi stilte med 23 utøvere i Bameslekene og vi tok flere pallplasser i tillegg til 3 seire. Dessuten ble det 3 
seire under Thon Tyrvinglekene i Bærum Idrettspark. 

 
8.4 Høydepunkter fra utendørssesongen 2015 (april-oktober) 

I løpet av sesongen 2015 har vi hatt 96 utøvere påmeldt på stevner. Det ble mange bra resultater i 

utendørssesongen og det ble satt hele 78 nye NIL senior-, junior- og aldersrekorder (58 ute og 20 

innendørs). Vi var med i mange stafetter på vårparter og fikk totalt 4 seire. Vår beste sesong noensinne. 

Vi fikk i alt 16 kretsmestere på bane og 3 i terrengløp. Vi fikk også 58 plasseringer blant de 20 beste på 

årets aldersstatistikker. Det er det samme som i 2014, men med mange flere plasseringer blant de 3 

beste. 

Totalt fikk vi 9 plasseringer blant de 20 beste i menn og kvinner senior. Dette er også rekord for oss. 
Seniorrekordene kom ved Håkon Solli Henriksen 100m/200m/400m, Pål Redford i spyd, Silje Brochmann 

Pedersen i tresteg, Lena Marie Hansen i slegge og Martin Berntsen Engevik og Thea Sørum på 2000m. 

I NM senior ble Paul Redford nr 2 i spyd med 70,25 og Lena Marie Hansen nr 3 i spyd med 51,09. Lena 

ble også nr 3 i NM junior 20-22 år, mens Torbjørn Moldestad fikk bronse i mangekamp junior. I tillegg 4 



plass til Camilla Rønning i kule NM junior 20-22 år. Lena Marie Hansen ble nr 13 i EM U23 i Tallin med 

48,25. Håkon Solli Henriksen løp på norges stafettlag som blr nr 6 i EM U23 i Tallin. 

Av 13 sportslige mål for sesongen 2015 så oppnådde vi hele 9, samt 2 nesten (todelt mål hvor et av to 

deler ble oppnådd). Dette er det beste resultatet på flere år og viser en klubb i sportslig framgang og at vi 

evner å sette riktige mål. Vi har fortsatt skader blant seniorene, så full uttelling fikk vi ikke her, men de 

som stilte fikk meget gode resultater. 

Altså en meget sterk sesong og her er alle høydepunktene oppsummert: 

NFIF’s serie for senior 
 NIL kvinner nr 4 blant 14 lag i 2 div. med 16483 poeng – opprykk til 1 divisjon. 
 NIL herrer nr 2 i 3 div.med 13644 p – opp fra 8 plass i 2014 og opprykk til 2 divisjon. 

 
Begge poengsummene er det beste vi har oppnådd noensinne. 
 
Stafetter 
 Nr. 2 i Tyrvingstafetten G10-14 og nr. 4 i J15-19 og G15-19 
 Nr. 1 og nr 2 i G10-16 og nr. 3 i J10-16 i Bruvollstafetten. 
 Nr. 1 i G11-19 og nr. 4 i J11-19 i Romerikestafetten. 
 Nr. 1 i G15-16 og nr. 3 i J11-12 i Ekebergstafetten 
 Nr. 1 i Fjeldhamar-stafetten G10-15 og nr. 2 i J10-15 + 2 pl i mix 10-15 
 Herrelaget ble nr. 7 i Holmenkollstafetten i klasse menn senior. 
 
Totalt 4 seire i en sesong har ikke skjedd før i klubben 
 
De store stevnene 
Vi fikk totalt 35 medaljer inkludert 11 førsteplasser i Tyrvinglekene, Veidekkelekene og Norway Games. 

I Tyrvinglekene, som er landets største friidrettsstevne, fikk vi 5 gullmedaljer; Paul Redford i MS spyd, 
Lena Marie Hansen i spyd KS, Martin Berntsen Engevik på 2000m i G15 og Lars Hjelmeset på 
600m/1500m i G14. 

I Romerikelekene stilte vi med hele 50 deltakere og tok 10 førsteplasser. Det samme antallet seire i 
Askerlekene. 

Internasjonale stevner 
Lars Agnar Hjelmeset ble nr. 2 på 1500m hinder i G14 og nr. 5 på 2000m i G15 og nr. 6 på 800m i G14 
under Värdsspelen i Gøteborg. Under samme stevne ble Martin Berntsen Engevik nr. 2 på 2000m i G15 
og Trym Hexeberg-Fjøsne nr. 2 på 600m i G12. 

Andre mesterskap 
 UM – Sølv til Silje Brochmann Pedersen i tresteg J15 med 10,73 
 UM  - Bronse til Martin Berntsen Engevik på 2000m i G15 med 6,04,11 
 UM  - Bronse til Thea Sørum på 800m med 2,16,01 og nr.5 på 2000m. 
 UM  - Sølv til Vetle Storvik i terrengløp 2 km. 
 UM -  Bronse til Martin Berntsen i terrengløp 2 km 
 UM  - Bronse til Martin Berntsen Engevik i terrengløp 4 km.  
 
I tillegg under UM; Jonathan Jacobsen nr. 4 på 100m og 5 på 200m i G16. Vetle Storvik nr. 6 på 800m 
G16 og Maia Rokne nr 7 i spyd J18/19. 
 



Bendit-lekene (13-14 år) med 2 gull og 1 bronse 
 Gull til Lars Agnar Hjelmeset på 1500m med 4,20,80 + sølv på 600m med 1.32,01 
 Gull til Marina Weidemann Christiansen i 1000m kappgang J13 med 6,06,58 + 4 i stav og 6 i slegge. 
 Ellers 4 plass til Sebastian Plows på 600m G14.  
 Andre deltakere på kretslaget med fine plasseringer var Amanda Horten Brouwer i J13, Hannah 

Berntsen Engevik i J13; Stian Brekkan i G14,Therese Guriby i J14 
 
KM utendørs: 
16 kretsmestere på bane og 3 i terrengløp. 

Tyrvingserien  
Tyvingserien er ikke aktuell lenger, men gir en god pekepinn på nivået vårt i aldersgruppene 13-19 år. 
Derfor fortsetter vi med denne. I 2012 ble det 38428, i 2013 ble det 37139p og for 2014 37029p og i 2015 
36893p. I toppåret 2011 hadde vi 38699. Statistikken viser en liten nedgang og noe av årsaken er at vi har 
hatt flere med på kast enn på løpsøvelser, dette slår mye ut på statistikken. Vi har en voksende gruppe 
utøvere som kan delta i løpsøvelser nå og dette håper vi slår positivt ut i 2016. 

Norgesstatistikkene i 2015 utendørs 
Senior 
 Paul Redford nr. 2 i spyd med 73,89 
 Camilla Rønning nr. 2 i kule med 13,56 og nr. 7 i mangekamp med 4393p og nr. 13 i spyd med 46,48 
 Lena Marie Hansen nr. 5 i spyd med 51,80 
 Håkon Solli Henriksen nr. 8 på 400m med 48,31 og nr. 19 på 200m med 21,87 
 Thea Sørum nr.13 på 2000m med 6,58,73 
 Siri Kaarstein nr. 20 i diskos med 34,26 

 
Totalt 9 plasseringer blant de 20 beste i menn og kvinner senior er rekord for oss 
 
11-19 år 
 7 førsteplasser: Marin Berntsen Engevik på 2000m i G15, Lars Hjelmeset på 2000m og 1500m hinder 

i G14, Siri Kaarstein i diskos J16 , Tiril Lappegård i J12 slegge og Trym Hexeberg-Fjøsne på 600m og 
1500m i G12.  

 8 annenplasser. 7 tredjeplasser – 12 plasseringer mellom 4 og 6 plass – 9 plasseringer mellom 7 og 
10 plass og 15 plasseringer mellom 11 og 20.  

 
Totalt 58 plasseringer blant de 20 beste på årets aldersstatistikker og som er det samme som i 2014, men 
med mange flere plasseringer blant de 3 beste. 

9. Driften fremover 
 
Anlegget krever løpende vedlikehold og kontinuerlig oppfølging. I 2015 har vi hatt et lite dugnadsteam 
som har gjort dette arbeidet. Nittedal Kommune og Idrettsrådet har besluttet ny håndtering av driftsmidler. 
Dette vil først gi effekt fra 2016, og vil gi et noe høyere driftstilskudd enn tidligere. Kommunen vil også 
endre tilskudd på andre områder, så i sum vil det ikke gi veldig store endringer i den totale støtten fra 
tilskuddsordninger i kommunen.  
 
Vi må få med flere ressurser i styre og komiteer, da det til tider blir for stor belastning på enkelte. Dette vil 
vi gjøre noe med i 2016. Det er viktig at alle som har barn og ungdom med i friidrettsgruppa bidrar i 
arbeidet med driften av gruppa. Sportslig vil vi vurdere å trekke på profesjonelle, men arbeid på dette feltet 
i 2015 viser at det ikke er enkelt å få til. 
 



På vegne av styret i Nittedal Idrettslag Friidrettsgruppe 
Hanne Tangen Nilsen  
(Leder) 



Årsmøte 2016 
 
Hjertetrimmen ønsker velkommen til årsmøte onsdag 9. mars 2016 i NIL-huset  
etter treningen. 
 
Agenda 
 

1. Godkjenning av innkalling og saksliste. 
2. Valg av ordstyrer og referent. 
3. Årsmelding 2015. 
4. Regnskap 2015 og budsjett 2016. 
5. Valg. 
6. Eventuelt. 

 
Årsmøte 2015 
 
Styret: 

Leder Øyvind Olaf Øyås på valg 2016 
Kasserer Anne Riste Skjelbreidalen på valg 2017 (valgt for 2 år) 
Sekretær Bodil Pettersen på valg 2017 (fortsetter i 2 år) 

 
Styremedlem Per O. Anthonsen på valg 2017 (fortsetter i 2 år) 
Styremedlem Egil Karlsen på valg 2017 (fortsetter i 2 år) 
Styremedlem Adolf Trondsen på valg 2016 
Styremedlem Karin Myrer Øyås på valg 2016 

Valgkomite: 
Inger Sekkelsten på valg 2016 
Finn Erik Gudim på valg 2017 

 
Årsmelding 
 
Per Kristen Gisleberg er hovedtrener i 2015/2016. Hanne Kirsebom Pettersen har vært vikar. 
Fysioterapeut Jenny Hammar var behjelpelig med en treningsdag på høsten. Gisleberg har 
endret litt på sitt treningsopplegg. For neste sesong 2016/2017 håper Gisleberg å kunne 
dele treningen sammen med en annen trener. Jenny Hammar er forespurt og er fortsatt i 
tenkeboks. Kontakt er oppnåd med Lill Jorun som også kan være aktuell. Ny kassererer 
ønskes velkommen og styret retter en hjertelig takk til Einar Berger som har holdt orden på 
økonomien over en lengre periode.. Hjertetrimmen er registrert med eget org. nr. i 
Brønnøysund. Leder har informert valgkomiteen at han ønsker avløsning. Et meget vellykket 
julebord ble avviklet 27. november 2015 på NIL-huset med totalt 21 deltakere.Antall 
medlemmer har vært rimelig stabilt, to nye medlemmer er registrert. 
 
 
Med vennlig hilsen 
Styret   

 



 
 
 
 



Side 1 av 3 
 

 

 
Årsberetning 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nittedal Idrettslag - Innebandy 
 

 
2015 

 
 
 
 



Side 2 av 3 
 

 
Styrets sammensetning 
 
Leder: Jan Magnar Ingebrigtsli 
Nestleder: Jørgen Klem 
Styremedlem og varamedlemmer: Kevin Bøsei, Vibeke Haakestad, Arnt Sveen og Jorunn 
Ingebrigtsli 
Økonomi: Arthur Undseth 
 
 
Styrets arbeid 
 
Styremøter 
Det er avholdt 7 styremøter hvor 31 saker er behandlet. 
 
 
Aktivitet 
Sesongen 2015 har vært et godt sportslig år for Nittedal IL – Innebandy. Vi har vokst godt og 
var ved juletider 2015 var vi nesten 200 medlemmer. Under ser vi en utvikling av antall 
medlemmer de siste tre årene i innebandygruppa:  
 
2013 – 69 medlemmer 
2014 – 130 medlemmer 
2015 – Nesten 200 medlemmer 
 
Følgende lag har vært i aktivitet for Nittedal IL Innebandy sesongen 2015: 

 Old Boys 
 Senior Menn 5. div – nytt av året 
 Old Girls 
 G15 2. div – nytt av året 
 J14 – nytte av året 
 Minirundelag i følgende klasser: 2010 gutter og jenter, 2009 gutter og jenter, 2008, 

2007 og en jentegruppe fra 2004 – 2008. 
 
I løpet av sesongen 2015 har innebandygruppa investert i et nytt vant, med splitt til tre flater. 
Dette kostet 128 000,-. Et nytt og fornuftig investering for å kunne få flere lag til å trene 
samtidig. På onsdager mellom kl. 18:00 – 19:00 har det vært opptil 65 unger aktivitet/trening i 
Rotneshallen.   
 
 
Denne sesongen har klubben måtte investere i flere nye drakter, grunnet tilsig av nye lag og 
spillere. I tillegg til dette har vi solgt mye effekter på vår egen hjemmeside. Nytt av året er 
Wolves luer og drikkeflasker. Gevinsten av dette får vi se i året 2016.    
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Vurdering av aktivitet i forhold til mål 
Innebandygruppen har et mål om å inkludere og få flest mulig som har lyst til å spille 
innebandy til å føle seg velkommen og ivaretatt hos oss. Vi er en breddeklubb og alle skal bli 
sett. Tydelige voksne er nøkkelen for å holde denne retningen.  
Andre langsiktige mål innebandygruppen har er å arrangere en innebandyskole i høstferien 
2015. Tanken er å iverksette et tiltak i tre av dagene gjennom høstferien. Tilbudet vil være fra 
kl. 08:30 om morgenen til kl. 15:00 på ettermiddagen. Leder av innebandygruppen har 
snakket med eksterne instruktører som vil krydre tilbudet. Vi ønsker å få inn landslags og 
eliteseriespillere til skolen.    
 
 
Økonomi 
Økonomisk har sesongen 2015 vært bra, men grunnet investering i nytt vant og drakter, køller 
og keeperutstyr vil nok vi få et lite overskudd.  
 
 
Medlemstall 
 
Medlemstall for 2015 
 
 
 0-5 år 6-12 år 13-19 år 20-25 år 26 år og 

eldre 
Totalt 

Kvinner  30 20 5 30 85 
Menn  48 25  45 112 
Totalt  78 45 5 75 197 
 
 
 
 
 
Økonomi (resultatregnskap med balanse) 
Se eget vedlegg.  
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Årsberetning for rekrutteringsgruppa 2015/2016 
 
 
Styrets virksomhet 
 
Styret har bestått av:  
Ellen M. Brevik (leder)  
Astrid Rutle (nestleder)  
Evy Stavik (NIL-klubben) 
Marius Hovensjø Sundby (økonomiansvarlig) 
Heidi Grindstad (web-ansvarlig) 
Kristin Odlo Høye (sekretær) 
Arild André Ludvigsen (styremedlem) 
Sverre Torjuul (styremedlem) 
 
Styret har avholdt 5 styremøter i perioden, samt 2 møter med trenerne.   
Styreleder (samt nestleder som vara) har representert gruppa på NIL hovedlag sine månedlige 
styremøter.  
 
NIL-klubben: 
Det har vært avholdt ca. fire separate møter angående NIL-klubben, ett hvor man planla 
sesongen 2015-16 med leder av Nittedal Idrettslag, initiativtaker Geir Skari, Evy Stavik, 
daglig leder Bente Skari, samt to møter med Bente, økonomiansvarlig Marius og/eller Evy. 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. Hun ble støttet av Atle Pedersen 
for NIL-klubb1, samt ungdommer, frem til sommeren 2015, og av Ingrid Frøysa Åsprang 
(50 %) og Vegard Berger Hansen på timebasis fra august 2015. 
Faglige konsulenter NIL-klubb2: Finn Ove Søfting (leder ut desember 2015) og Trine Olsen 
(en dag pr uke fra august 2015). Fra august 2015 kom Jamie Ina Tower inn i tillegg til de to, 
og i desember kom Balu Kadar til som erstatning for Finn Ove.  Finn Ove fortsetter på 
onsdager. Jamie og Balu deler nå på lederrollen for NIL-klubb2, med støtte fra Bente. 
 
 
Oppsummering av sesongen 2015/2016 
 
I sesongen fra høst 2015 har ca. 195 barn deltatt på rekrutteringsgruppas tradisjonelle 
aktiviteter, og ca. 154 barn har deltatt på NIL-klubben. Tilbudet med NIL-klubb2 for 5.-
7.klasse har i større grad etablert seg dette året, og har i år hatt ca. 65 aktive barn. 
 
For Barnetrimmen har vi vært opptatt av samarbeidet mellom styret og trenere, med bruk av 
oppmenn som bindeledd mellom styret og trenerne. Informasjon har blitt formidlet via 
hjemmesidene til NIL Rekruttering, og en gruppe har utvidet informasjonsflyten ved bruk av 
en lukket Facebook-side.  
En annen utfordring har vært å sikre nok kapasitet til den store tilstrømmingen av barn til 
barnetrimmen de siste årene. Vi har fått litt mindre tilgang til Rotnesbadet enn ønsket, men 
godt med tid i gymsalene på Rotnes og Sørli skole. Vi har hatt en utfordrende treningskabal 
med det store antallet grupper og barn, men har allikevel fått plass til alle og opprettholdt et 
godt aktivitetstilbud.  
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I Rekrutteringsgruppa har vi i år lagt stor vekt på samarbeid med andre særgrupper i NIL samt 
andre idrettsgrupper i Nittedal. Dette for å legge til rette for et allsidig treningstilbud, 
stimulere til at alle barn skal finne morsomme aktiviteter innen idretten og rekruttere til et 
bredt idrettstilbud i lokalmiljøet. Vi har så langt samarbeidet med Friidrett, Innebandy, Ski og 
Tennis, samt hatt tilbud via Touch of Dance og Nittedal Taekwondo Klubb. 
 
 
Barnetrimmen, 4 til 5 år 
 
Barnetrimmen 4-åringene (2011) 
 
Oppmann: Heidi Grindstad. Trenere: Heidi Grindstad, Ann Mari Fjæraa, Lars Tore 
Elvesveen, Natalie Wikberg, Mattias Nurmi, Louise Mørup, Maria Ulriksen (Kristian 
Andresen, Espen Follå). 
 
2011-kullet består i år av 55 barn fordelt på 4 grupper. Vi har 2(3) trenere per gruppe med 
unntak av blå gruppe hvor det bare er én trener. Våre aktiviteter har vært svømming, 
uteaktivitet, taekwondo, salaktiviteter og ski. Vi vil i løpet av året også ha dans. Trenerne har 
gjort en meget god jobb med hver sine grupper og aktivitetene har fungert godt. Uteaktiviteter 
har stort sett bestått av forskjellige hinderløyper eller stasjoner med fokus på lek og moro og 
bevegelse. I høst hadde vi refleksløype som alle synes var spennende. I svømmehallene har vi 
hatt fokus på aktiviteter tilpasset ferdigheter for vannmerket noe vi vil fortsette med utover 
våren. I sal har vi brukt hinderløype hvor alle barna har fått prøvd ut både balanse, styrke og 
koordinasjon. Gjennomgående fokus for alle aktiviteter er lek og moro. Skileik gjennom 
skigruppa har vært veldig populært og de har hatt et flott opplegg godt tilpasset aldersgruppa.  
Vi har opprettet egen Facebook gruppe (lukket) hvor vi har informert om kommende 
treninger i tillegg til at vi legger ut info på web, dette har fungert fint.     
 
Barnetrimmen 5-åringene (2010) 
 
Oppmann: Thomas Felde. Trenere: Thomas Felde, Karine Glømmi Johannesen, Gry Bakken, 
Roger Eilertsen, Pål Ansteensen, Magne Gravås, Siri Aaneby, Rannveig Øksne, Pål Richard 
Løvliseter (Jørgen Grønvold). 
 
Det har vært stor tilstrømming og det er over 70 barn på 2010-kullet. Disse er fordelt på fem 
grupper med to trenere på hver, med unntak av en av gruppene. Vi har nå fått rekruttert en 
trener til slik at alle grupper nå har to trenere. Det er viktig med to trener per gruppe slik at 
treningen blir gjennomført selv om en av trenerne er forhindret. Aktivitetene har vært 
svømming, salaktiviteter, uteaktiviteter og skileik. Tilbudet om dans før jul var veldig 
populært. 
Samarbeidet mellom oppmann og trenerne funger bra. Oppmann har hatt ansvar for å legge ut 
oppdatert informasjon om de ulike gruppenes ukentlige aktivitet. Med en så stor gruppe er det 
viktig at man lar en person ha dette ansvaret slik at man hele tiden har god kontroll på hvor de 
ulike gruppene skal være. Bruk av nettsiden som det stedet der informasjon legges har fungert 
bra, men det er viktig at det legges ut litt i forkant 
I svømmehallen har fokus vært å bygge videre på det man lærte året før og sørge for at barn 
blir trygge i vann. Særlig dette med å tørre å ha hodet under vann har vært viktig. Det er stort 
sprik i ferdighetsnivå, så man har kjørt en kombinasjon av trygg ramme, felles øvelser og 
frilek. Men man har merket stor fremgang! Uteaktivitetene har vært gjennomført på 
Sørlisletta med varierte stasjoner og lek, gymsalen med stasjoner i Sørli gymsal. Skileiken var 
også svært populær, hvor Skigruppa har et bra opplegg. 
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Idrettsskolen, 1. til 7. klasse   
 
Idrettsskolen Trinn 1 (1. klasse, 2009) 
 
Oppmann: Arild André Ludvigsen. Trenere: Arild André Ludvigsen, John Øyvind Grue, 
Kenni Riise, Bjarne Aune. 
 
Vi er nå ca. 45 barn fordelt på to grupper. 
Det har kommet til nye barn gjennom hele høsten, vi har valgt å la alle som ønsker det få 
delta. Så derfor ingen påmeldingsfrist for 2009! 
Utfordringen med store grupper er i Rotnesbadet. Dersom det kommer flere en 15 barn på 
svømmetrening sender vi noen voksne på kanten slik at vi er maks 30 personer i bassenget, 
erfaringsmessig så har det gått helt fint. 
Kommunikasjon på mail mellom trenerne internt og styre har fungert godt. 
  
Aktiviteter har vært: 

 Svømming. 
Fokus på trygghet. Målet for sesongen er at barna mestrer ferdighetene for merkene Skilpadde 
og Pingvin. Øver hver gang på flyte-øvelser og orientering under vann. De gangene vi har hatt 
litt lengre bassengtid har vi prøvd oss på «Hauk og Due» og «Stiv Heks». 

 Friidrett 
3 ganger friidrett i regi av Friidrettsgruppen, noe som var populært og vart tatt godt imot av 
barna. 

 Innebandy 
4 ganger Innebandy i regi av Nittedal Wolves, noe som var populært og vart tatt godt imot av 
barna. 

 Sal-aktiviteter 
Alt fra stafett til balansetrening. Gymsalen på Sørli er litt liten og vi har ikke tilgang på 
utstyret der. Gymsalen brukes kun ved dårlige værforhold. 

 Uteaktiviteter 
Mye lek med «Hauk og Due» og Stiv Heks», dette blir visst barna aldri lei av! Den ene 
gruppen rakk å gjennomføre refleksløype. 

 Skileik. 
Skileik er en populær aktivitet i regi av Skigruppa hvor svært mange barn deltar. 
 
Konklusjon: 
Barn og trenere er fornøyd og føler det er blitt en variert og fin sesong! 
 
 
Idrettsskolen Trinn 2 (2. klasse, 2008) 
 
Oppmann: Ellen M. Brevik. Trenere: Ellen M. Brevik, Erlend Skei. 
 
I år har vi et kull med over 20 påmeldte barn på 2008-kullet (2. klassinger). Det er veldig flott 
med en så stor gruppe barn! Vi har to faste trenere, og i tillegg stiller foreldrene fortsatt i stor 
grad opp og bidrar på treningene. Oppmannen har lagt ut informasjon til foreldrene via 
nettsidene til NIL Rekruttering, og det har fungert bra. 
 
Aktivitetene for 2008-barna så langt denne sesongen har bestått av friidrett, svømming, 
innebandy, ski og skøyter.  
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I svømmehallen har fokus vært å øve på flyte- og gli-øvelser, og noen barn har begynt å 
svømme litt. Det viktigste er fortsatt å få barna til å trives i vannet, være komfortable med å 
ha hodet under vann og å føle seg trygge. Vi har vært heldige med mye tid i bassenget 
høst/vår, og med mye og jevn bassengtrening kommer framgangen fort! Friidrett i regi av 
Friidrettsgruppa var svært populært tidlig i høst, mens Innebandygruppa inviterte oss med på 
både trening og påfølgende minirunde – noe som var svært morsomt for de barna som deltok! 
Skitreningen med Skigruppa nå i vinter har også vært bra, med et godt treningsopplegg ute i 
skogen bak Sørlisletta. Vi har også fått prøvd oss på skøytebanen ved NIL-huset, og det var 
en populær avveksling for barna. 
 
 
NIL-Klubben (3.-7. klasse) 
 
NIL-klubben har vært videreført og videreutviklet med Bente Skari som daglig leder. I år 
endret vi tilbudet på onsdager til å gjelde barn på NIL-klubb1 og NIL-klubb2, og med fokus 
på fotball. Dette har vist seg ettertraktet, samt lettere å organisere enn tidligere hvor vi vekslet 
på å ha ulike grupper inne. Erfaringen var at det var krevende for særgrupper å stille med 
instruktører på dagtid. I oktober fikk vi også en avtale med Norges Fotballforbund om å bli en 
del av deres Fotballfritidsordning, en Telenor Xtra klubb. Dette innebar noe kursaktivitet for 
trenerne, forslag til treningsøkter og lån av utstyr. Alle barna fikk et draktsett, en 
treningsdress og en treningsbag gratis.   
NIL-klubb1 har vært torsdag etter skoletid for 43 Sørli-elever, og tirsdag etter skoletid for 46 
Rotnes-elever. Vi hadde stor pågang av søkere ved søknadsfristen 15. april og ble nødt til å 
trekke lodd om plassene fra 3. klasse på Sørli. På Rotnes var det kun 4. klassinger som kom 
med. Tilbudet legger vekt på allsidig fysisk aktivitet. Barna har gått turer i skog og mark, hatt 
svømmeopplæring, aktiviteter i Rotneshallen, skøyting, skileik, og Sørli-gruppen har hatt 
tennis-trening. Barna har også fått prøve seg på skihopp i en mobil hoppbakke. 
20 av barna har valgt å også være med på fotballdagen på onsdager.  
 
NIL-klubb2 har vært et tilbud til barn fra 5.-7. trinn. Siden sesongen 2014-15 var første gang, 
hadde vi noe lav deltagelse med ca. 20 Rotnes-elever, og 13 Sørli-elever. Disse hadde flotte 
dager med Finn Ove Søfting og Trine Olsen. Tilbudet legger vekt på allsidig fysisk aktivitet, 
samt moro og det sosiale. Fra høsten 2015 kom flere til, da ble vi 22 på Rotnes-tirsdagen og 
37 på Sørli-torsdagen. 20 stykker er også med på onsdagen, i tillegg til 6 stykker som kun er 
med på onsdagen. Barna har gått turer i skog og mark, hatt svømmeopplæring, aktiviteter i 
Rotneshallen, skøyting, skileik, og klatring. Barna har også fått prøve seg på skihopp i en 
mobil hoppbakke. I forbindelse med kronprinsparets besøk i Nittedal kommune, ble NIL-
klubben utvalgt til besøk og det ble servert pinnebrød i pøsregnet ved lavvoen ved Sørli. Dette 
ble dekket bredt i media. 
 
Sesongen 2014-15 hadde vi enkeltelever fra Bjertnes Videregående skole på timebasis. På 
grunn av timeplanen på Bjertnes lyktes vi ikke med å finne elever for sesongen 2015-16, men 
vi tilknyttet oss flere unge voksne med Ingrid, Vegard og Jamie, i tillegg til Bente, Finn Ove 
og Trine. Balu kom inn i desember 2015. I tillegg har vi nå engasjert seks 10. klassejenter fra 
Nittedal Ungdomskole og Skigruppa til skitreningene vinteren 2015-16.  
 
Det har også vært en stor dugnadsinnsats. Hanne Martinsen har fortsatt å stille opp nesten 
hver gang på frivillig basis. Tom Andre Mork har drevet svømmetreningene for NIL-klubb1 
for Rotnes og Otto Fjøsne for Sørli, dette er på dagtid og de har justert til med sin faste jobb. 
Marius Sundby bidrar med mange ubetalte timer som økonomiansvarlig. En STOR takk til 
disse.  
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Tilbakemeldingene fra foreldre og barn er svært positive og vi ønsker å videreføre dette 
tilbudet for skoleåret 2016/17. 
 
 
Arrangement - julegrantenning 
 
Det ble arrangert tradisjonell julegrantenning på NIL huset første søndag i advent med svært 
god oppslutning. Underholdningen bestod av Rotnes skolekorps som spilte julesanger under 
julegrantenningen ute, og en innleid tryllekunstner, Chriss Chrissell. I år ble 
julegrantenningen arrangert på dugnad med 2010-foreldrene, og de stilte opp med kaker og 
tok hånd om salget på en fin måte. Det ble solgt kaker, brus, kaffe og pølser, og i år gikk 
arrangementet med et fint overskudd. 
 
 
Øvrige aktiviteter 
 
Denne sesongen ble det arrangert 2 livredningskurs for trenerne og representanter fra styret. 
Vi har fortsatt med det populære tilbudet med familiesvømming i Rotnesbadet for trenere og 
representanter fra styret én time hver lørdag.  
Styremedlem Sverre Torjuul representerte Rekrutteringsgruppa i planlegging og 
gjennomføring av en flott jubileumsfest i anledning NILs 100-års jubileum. 
Rekrutteringsgruppa har også gitt innspill til jubileumsboka som ble gitt ut i forbindelse med 
100-års jubileet.  
 
 
Skøytebanen 
 
Skøytebanen ved NIL-huset har fram til sesongen 2015/2016 blitt holdt i stand og 
vedlikeholdt av ildsjelen Sigmund Wangen, med brøytehjelp fra fotballgruppa. Denne 
sesongen har vi ikke hatt en god løsning for drift og vedlikehold av skøytebanen. NIL’s nye 
sponsor, Vaktmesterkompaniet, sto for etableringen av skøyteisen, og etterpå har Bjertnes vgs 
stått for vedlikehold og oppfølging med snømåking og bygging av et leskur.  
 
Svært mange har benyttet seg av skøyteisen i vinter; våre grupper, NIL-klubben, Rotnes 
skole, Bjertnes vgs og familier i helgene. Det har blitt holdt et møte for å planlegge 
arbeidsfordelingen mellom Bjertnes vgs og NIL Rekruttering, men Rekrutteringsgruppa har 
dessverre ikke klart å følge opp på dette punktet denne sesongen. Vi planlegger å få lagt en 
bedre strategi for arbeidet med skøyteisen neste sesong, og takker Bjertnes vgs og spesielt Per 
Kristen Gisleberg for all innsats de har lagt ned med skøyteisen i år. 
 
 
Økonomi 
 
Rekrutteringsgruppa 
Rekrutteringsgruppa har generelt god økonomi. Egenkapitalen er 420.243,- NOK, 
hovedsakelig grunnet et akkumulert overskudd over mange år i kombinasjon med gratis 
halleie de siste årene. I tillegg kommer 100.000,- som er utlånt til NIL-klubbens konto. 
Overskuddet dette året var på kr. 6.862,87,-. Dette er noe kunstig lavt pga en overføring av 
feil utbetalt treningsavgift fra Buypass i slutten av 2014 (ca. 80.000,- NOK), som ble overført 
til NIL-klubben tidlig 2015. 
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Rekrutteringsgruppa har jevne inntekter fra offentlig tilskudd og Grasrotmidler. 
Sponsormidlene har økt kraftig i år pga endret fordelingsnøkkel mellom gruppene. Det er 
vektlagt antallet medlemmer og ikke bare anleggsdrift. Det er potensiale for å søke om mer 
midler, spesielt til anleggsutvikling og utstyr, hvis man får prioritert noe arbeidskapasitet her. 
Den økonomiske situasjonen er stabilt god. 
 
 
 
NIL-klubben 
NIL-klubben ble startet i 2012. Vi har egen konto for NIL-klubben og fører eget regnskap for 
å holde best mulig oversikt. Overskuddet for 2015 var kr. 19.591,73,- Dette er noe kunstig 
høyt da det inneholder en overføring av kontingent tilhørende 2014 på ca. 80.000,-. Noe 
kontingenter er fortsatt ubetalte for 2015 (ca. 15.000). Reelt resultat ligger derfor på ca. 
50.000,- i minus for NIL-klubben for 2015. Underskuddet i driften for 2015 skyldtes lav 
deltagelse for NIL-klubb2 sesongen 2014-2015. Dette har nå tatt seg opp for sesongen 2015-
2016 som beskrevet over. NIL-klubben fikk låne 100.000,- kr fra Rekrutteringsgruppas konto 
våren 2015 av likviditetshensyn. Styret i Rekrutteringsgruppa ser på tilbudet i NIL-klubben 
som et godt tilbud og har ønsket å sikre stabilitet i NIL-klubben. Planen for NIL-klubben for 
2016-2017 er å videreføre det gode tilbudet og med det økte antall barn forventes at dette vil 
være bærekraftig. 
 
 
Valgkomiteen 
 
Valgkomiteen har bestått av Heidi Grindstad og Astrid Rutle. 
 
Innstilling til nytt styre 2016-2017: 
 
Leder:    Ellen M. Brevik 
Nestleder:   Astrid Rutle 
Kasserer:  Sverre Torjuul (Rekr. gruppa) og Marius Sundby (NIL-klubben) 
Sekretær:   Kristin O. Høye 
Styremedlemmer:  Heidi Grindstad (webansvarlig) 

Jørgen Grønvold (utstyr/skøyteis/nøkkelansvarlig)  
Evy Stavik (NIL-klubben) 
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Årsrapport 2015 

Tennisgruppens sammensetning i 2015: 

Styret har bestått av: 
Leder       Arthur D van Rheenen 

Nestleder      Bjørn Kjærstad 

Kasserer og regnskap     Karl Oskar Hagen 

Sekretær      Magnus Poulsson 

Materialforvalter      Karl Oskar Hagen 

Styremedlem      Henning Klevmark 

Styremedlem      Dag Andreassen 

Varamedlem      Egil R Haug 

 

Sportskomiteen har bestått av: 
Leder       Knut-Eirik Bartnes 

       Svein Are Lapstun 

       Henrik Paulsen 

       Magnus Poulsson 

       Tore Enger 

       Christian Neegaard 

 

Hallkomiteen har bestått av: 
Leder       Henning Klevmark 

       Karl Oskar Hagen 

       Dag Andreassen 

 

Anleggskomiteen har bestått av: 
       Karl Oskar Hagen 

       Klas Hansen 

       Dag Andreassen 

       Milorad Dunderovic 

 

Valgkomiteen har bestått av: 
       Knut-Eirik Bartnes 

       Svein Are Lapstun 

       Karl Oskar Hagen 

Det har vært avholdt 1 årsmøte, 1 ekstraordinært årsmøte og 6 styremøter. 
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Årsrapport 2015 

ÅRSRAPPORT FRA STYRET 
 

Året 2015 har vært et begivenhetsrikt år: Voldsomme nedbørsmengder sørget for at anlegget ble rammet av 

flom to ganger med 14 dagers mellomrom i september. På det verste, under den andre oversvømmelsen, sto 

det 70 cm. vann i hallen og tilbygget. Vollen langs Nittelva, som ble bygd tidlig på 2000-tallet, holdt stand.  Disse 

gangene var det grunnvannet som boblet opp og pumpene som ble utplassert klarte ikke å holde vannet unna 

hallen. Flommene medførte store skader på anlegget, ikke så mye på  uteanlegget og tennishallen, men på 

garderobene, kjøkkenet og oppholdsrommene. Anleggskomiteen  har gjort en enorm egeninnsats med 

rengjøring og skadebegrensning, og har hatt tett samarbeid med forsikringsselskapet og entreprenøren som fikk 

rivnings- og renoveringsoppdraget. 

På det ordinære årsmøtet i februar klarte man ikke å finne personer nok til å velge et nytt styre. Det ble derfor 

innkalt til et ekstraordinært årsmøte den 12. mai, der det endelige styret ble konstituert. 

Tennisgruppa kan se tilbake på et sportslig vellykket år. Gruppas to seniorlag lykkes begge med å rykke opp ett 

nivå. Norges eneste 5-sets turnering Hardhausen ble avholdt igjen i år på vårt anlegg. Gruppa har en aktiv og 

stor gruppe seniorspillere som deltar i både lagkamper og turneringer. I tillegg har gruppa en aktiv 

turneringskomité (Knut Eirik Bartnes og Svein Are Lapstun) som i tillegg til Hardhausen også organiserer en del 

innendørsturneringer. Hardhausen som organiseres mot slutten av juli tiltrekker seg gode spillere som gjør det 

attraktivt for publikum å se på. 

Rekruttering av unge spillere har vi ikke lykkes særlig  med. Noen unge spillere begynner å trene tennis men 

frafallet er stort. Det oppleves at konkurransen om ungdommene tapes mot ski, fotball, og senest innebandy. 

Dersom det er et mål for tennisgruppa å ha en levedyktig ungdomsgruppe bør det utvikles tiltak. 

Renoveringen etter flommene medbrakte en lenge ettertraktet oppgradering av garderobene. Ny nedre 

kjøkkenseksjon  ble også installert. Halve hallveggen bestående av multielementer inn mot tilbygget ble og revet 

og erstattet med isolert trevegg. Summen av all renoveringen har lettet litt på vedlikeholdspresset på den 30-år 

gamle hallen, men taket på hallen er i dårlig forfatning. Styret har i høst bedt to entreprenører om tilbud på 

utbedringsarbeid på taket. Styret har også vært i kontakt med Nittedal idrettsråd angående finansieringen av 

takutbedringen der dette anses å koste mer enn gruppa alene klarer å bekoste. Fremgangen i prosessen har gått 

sakte og krever tettere oppfølging. 

Tennisgruppa registrerte 78  medlemmer i 2015. Se fordeling senere i rapporten.  Det er romslig med kapasitet 

på våre flotte utebaner om sommeren, men også noe ledig kapasitet i hallen vinter og høst, særlig utenom 

kjernetiden. Vi ønsker flere medlemmer velkommen: Alle som ønsker å spille tennis skal få muligheten. 
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ÅRSRAPPORT FRA SPORTSKOMITÈEN 
 

Arrangement 
 

Tennisgruppa arrangerte syv nasjonale turneringer i 2015, fem innendørs og to utendørs, alle i seniorklassen. 

Hardhausen satte nok en gang ny deltakerrekord i herrenes klasse A med hele 61 påmeldinger. Denne klassen 

spilles fortsatt som eneste turnering i Norge best av fem sett i alle kamper. Kun Norgesmesterskapet utendørs 

hadde flere deltakere! Nils Ellefsen, Stabekk TK, vant turneringen etter en uhyre spennende finale med 7-5 i 

femte og avgjørende sett mot Christoffer Greve fra Paradis. Ellefsen gikk noen uker senere helt til finalen i 

senior-NM. Totalt alle klasser medregnet deltok 81 spillere, 13 av disse representerte Nittedal.  

Det ble dessverre ikke arrangert klubbmesterskap.  

Divisjonstennis 
Divisjonstennisen ble en stor suksess for våre to herrelag med opprykk både for 1.laget og 2.laget. Til tross for 

store skadeproblemer rykket 1.laget opp fra 3.divisjon med følgende spillere på laget: Svein Østby, Svein Are 

Lapstun, Marius Landèn, Eldar Høe, Knut Eirik Bartnes, Erik Gabrielsen, Rune Olsen og Kristoffer Bartnes. Den 

avgjørende kampen mot Blommenholm & Sandvika 2 ble avgjort på mest dramatiske vis da Gabrielsen og 

Landèn vant det avgjørende supertiebreaket 10-5 og dermed sikret seier 4-3, noe som viste seg å bli avgjørende 

da regnskapet ble gjort opp i september.  

2.laget vant sin avdeling i 4.divisjon med følgende lag: Erik Gabrielsen, Tore Enger, Thomas Solberg, Magnus 

Poulsson, Henrik Paulsen, Geir Svere, Sebastian Bartnes og Kristoffer Bartnes. Nok en gang ble et dramatisk 

supertiebreak avgjørende da Gabrielsen og Enger sørget for at Vestre Bærum ble beseiret 4-3.  

Hele 14 spillere bidro altså til to opprykk, noe som beviser den gode bredden vi har fått de seneste årene. 

 

 

Resultater: 
3.divisjon avdeling D: 

Nittedal – BSTK2   4-3 

Nittedal – Kongsberg  5-1 

Holmen 2 – Nittedal   2-4 

Nittedal – Soon 2  6-0 

Sinsen – Nittedal   2-4 

Nittedal – Drøbak  6-0 

Sarpsborg – Nittedal   0-6 (w.o.) 
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Tabell: 

Nittedal 20 

BSTK 2  18 

Drøbak  11 

Holmen 2 10 

Sarpsborg 9 

Kongsberg  8 

Sinsen  8 

Soon 2  0 

 

4.divisjon avdeling D: 

Nittedal 2 – Kongsvinger 6-0 

Nittedal 2 – Vestre Bærum  4-3 

Hønefoss 2 – Nittedal 2  3-4 

Berg 2 – Nittedal 2  2-4 

 

Tabell: 

Nittedal 2 10 

Vestre Bærum  10 

Berg 2  4 

Kongsvinger 4 

Hønefoss 2 2  

Drammen 2 var også i avdelingen, men trakk laget sitt. 

Sportslige resultater og ranking 
Nittedal-spillerne sto igjen med to turneringsseire i single i 2015. Eldar Høe vant klasse B i nyttårsturneringen i 

Nittedal, mens klubbens nye spiller Bjørn Vidar Kristoffersen vant klasse C på Nesodden i november. I double 

vant Svein Are Lapstun sammen med Harald Rønn, Bøler, klasse B i nyttårsturneringen i Nittedal. Lapstun og 

Knut Eirik Bartnes vant klasse B i Nittedal i februar og Erik Gabrielsen og Magnus Poulsson vant klasse B i 

Nittedal i mars. 

I Norgesmesterskapet for veteraner innendørs sto Marius Landèn og Svein Are Lapstun for beste prestasjon med 

sølv i double klasse 40+. 

Nittedals spillere hadde følgende plassering på Norges Tennisforbunds rankingliste pr 31/12 2015: 

Single, senior: 

78 Thomas Solberg 

136 Bjørn Vidar Kristoffersen 

138 Eldar Høe 

142 Rune Olsen 

144 Knut Eirik Bartnes 

172 Christian Neegaard 
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175 Erik Gabrielsen 

190 Tore Enger 

224 Henrik Myrhaug Paulsen 

232 Marius Landèn 

317 Sebastian Bartnes 

317 Trond Kiserud 

347 Geir Svere 

 

Double, senior: 

74 Knut Eirik Bartnes 

76 Svein Are Lapstun 

104 Thomas Solberg 

104 Tore Enger 

107 Kristoffer Bartnes 

107 Magnus Poulsson 

107 Erik Gabrielsen 

 

Gutter U16: 

167 Sebastian Bartnes 

Klubben har et stort antall turneringsspillere på seniorsiden medlemstallet tatt i betraktning. På juniorsiden 

stilte vi lag i Regionserien U16, men forøvrig var det nesten ikke en eneste spiller som deltok i turneringer og vi 

har kun én spiller totalt på rankinglistene i U14, U16 og U19. 

Sommerleir 2015 
Tennisgruppa arrangerte også i 2015 Sommerleir som vanlig i uke 26. Dette er trolig utgave nr. 25 på rad av 

denne typen arrangement. Tidligere har det vært mellom 20 – 40 deltakere på disse campene, men i år ble det 

et dramatisk frafall. Kun 9 barn/ungdom meldte seg på til årets sommerleir. Hva skyldes dette? 

Markedsføringen har ikke vært ulik den som har vært gjort tidligere år. En årsak til det lave antall deltakere er 

trolig at Nittedal hadde innført en ”all idretts camp” samme periode som trolig tok mange potensielle deltakere. 

Allikevel må man jobbe mer rundt markedsføringen av denne campen fremover. Idrettstilbudene i bygda er 

mange, og konkurransen om de unge er stor.  
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Til tross for svak påmelding valgte vi å gjennomføre arrangementet. De som deltok hadde en flott tennisuke, og 

hovedtrener Knut Eirik Bartnes var veldig fornøyd. Sebastian og Kristoffer Bartnes var også med og sparret litt 

med barna.  

I år ble det gjennomført voksenkurs på ettermiddagen samme uke. 6 voksne var med på dette. Dette er første 

gang på flere år vi har klart å få til det. Veldig fornøyd med det. 

Treningsgrupper 2015 
Treningsgruppene gjennom 2015 har holdt seg på et stabilt nivå for seniorene, men har hatt en drastisk 

tilbakegang på juniorsiden fra før sommerferien til høsten 2015. Kun 13 juniorer trente fast på et eller annet 

kurs høsten 2015 mot 24 våren 2015. Dette må man bli flinkere til å jobbe med fremover og man bør kanskje 

benytte sosiale medier, markedsføring mot skoler i mye større grad når det gjelder våre kurstilbud enn hva som 

har blitt gjort hittil. Sportskomiteen sammen med hovedtrener bør jobbe mer med dette fremover for å øke 

antall deltakere. 

De som er med og trener har fine treninger, er i utvikling og virker fornøyd. Vi har pr. i dag kun 2-3 juniorer som 

spiller turneringer, men vi mangler helt spillere U10 og U12 som kan delta på Red Tour, Orange Tour og Green 

Tour.  

Rekruttering 
Det er ikke nytt at tennis mister barn til andre større idretter i Norge som ski og fotball. Dette skyldes fortsatt at 

det er vrient å få prøvd å spille tennis uten å melde seg inn i klubb eller melde seg på kurs. Det er alt for 

vanskelig å få spilt tennis gratis på løkka siden det er så få kommunale baner. Dette er enklere å få til for ski og 

fotballgruppa siden dette er tilgjengelig for alle.  

Ikke unikt for Nittedal Tennis dette, for de fleste Osloklubber sliter også med det samme.  "Kun for medlemmer" 

er for fremtredende, men samtidig er det også forståelig at klubbene ikke vil slippe til alle uten kontroll på 

banene sine. Ofte gjøres det mye dugnadsinnsats for å sette i stand banene og da er det ikke ok at de blir 

ødelagt av noen som ikke kjenner til hvordan man skal behandle en tennisbane.  

En anbefaling er å gjøre i stand minibaner. Det er ofte en fin rekrutteringskanal for de unge. Flere åpne dager 

hvor ikke - medlemmer kan komme for å spille/teste tennis gratis. Krever bare litt organisering rundt utstyr og 

trener. 

ÅRSRAPPORT FRA HALL-KOMITEEN. 
Inntektene for utleie av hallen kr. 163 000,-  er som budsjettert.  Drift av hall er ca. 16 000,- under budsjett. 

Strømkostnadene er ca. kr. 6 000,- under budsjett.  

Det er fortsatt lekkasjeproblemer i halltaket, og det jobbes med en plan for en større renovering i den delen av 

taket hvor problemene er størst. Renoveringen vil medføre vesentlige kostnader og det må jobbes med søknad 

om tilskudd fra offentlige midler. 

Når dagens tak-lekkasjer er utbedret, må også større deler av veggen mot parkeringsplassen fornyes. 

Halldekket trenger en renovering etter 7 - 8 års bruk siden nytt toppdekke ble lagt. Dette vil også kreve en 

vesentlig kostnad. 
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I stedet for en samlet totalutskifting av lysrør i hallen skiftes disse nå fortløpende etter hvert som rørene blir 

mørke, og utskiftingen bør foretas når 10 - 15 rør er mørke.  Flommene i september påførte både hall og 

tilbygget store skader. Første flommen i uke 36 med 35cm vann opp på veggene, og flom nr. 2 i uke 38 med 70 

cm.  

Forsikringspartner if påtok seg alt ansvar og kostnader med demontering 

av vegger, isolasjon, kjøkkeninnredning og dører, samt avfukting og 

uttørking av vegger og tilbakeføring til normal standard og i stor grad med 

nye materialer. 

Tilbakeføring av bygningsmassen skjer med if som byggansvarlig og alle 

kostnader dekkes av forsikringens. Ut over all utskifting av vegger, dører 

osv. i tilbygget, skiftes den ene hallveggen bestående av multielementer 

inn mot tilbygget med ny vegg i treverk, isolasjon og malte dekkplater.  

Etter begge flommene ble det utført en stor egeninnsats med å fjerne vann 

og slam i hallen, og for å begrense skadene. Hallen kunne dermed holdes 

åpen for bruk unntatt uke 37.  Timeforbruk for egeninnsatsen er 

rapportert til if, og kravet om godtgjørelse til Tennisgruppa er til 

behandling der.  

Det er også foretatt skadetakst av diverse hvitevarer, inventar og annet 

som er vannskadet, og et oppgjør til klubbkontoen forventes i løpet av 

2016.  

 

Priser for leie av timer i hallen: 
Ukedag   Klokkeslett  Pris  

Mandag – fredag 08.00 – 17.00  kr. 180,- ens pris for alle leietakere  

Mandag – fredag 17.00 – 23.00  kr. 180,- for medlem og 215,- for ikke medlem  

Lørdag – søndag 08.00 – 23.00  kr. 180,-  lik pris for alle leietakere  

 

Leie av lokale til festlige anledninger    kr. 1 700,-. 

Møter og lignende på hverdager    kr. 650,- 

Konfirmasjoner og lignende på lørdager eller søndager  kr. 1 000,-.  

Prisene for leie av timer i hallen er uforandret inntil hallkomiteen og styre måtte bestemme noe annet. 

Eventuell prisjustering vil gjelde f.o.m. 2. termin 2016. 

 

1 Hallen sett fra nedkjøringen til anlegget under 
siste flom 
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ÅRSRAPPORT FRA ANLEGGSKOMITEEN 
 

Innbetalt årsavgift for bruk av utebanene er ca. kr. 10 000,- under budsjett. 

Vårdugnaden startet med rydding på anlegget 18. april. Etter den vanlige dugnadsinnsatsen med opprydding på 

banene, legging av ny grus på bane 3 og påfølgende valsing, ble banene åpnet i uke 21. Bane 3 måtte stenges for 

mere valsing og ble åpnet på nytt i uke 23. 

Banene har holdt noenlunde bra standard under hele sesongen, men noe løst dekke på bane 3.   

Drift av uteanlegget er ca. 2.000,- over budsjett. 

Det ble kjøpt inn 12 tonn grus i bulk og 3 tonn i storsekk, og mesteparten gikk med til nytt dekke på bane 3. 

Utebanene ble stengt i uke 42.  

 

Sikring mot flom: 

Flomvollen som ble bygget i 2002 -- 2003 hindret at elva gikk over sine bredder og forhindret dermed store 

skader på uteanlegget. 

Årskontingent for å spille på utebanene i 2015 var : 
Senior  Kr. 1 100,- 

Junior  Kr. 600,- 

Familie  Kr. 1 650, 

Prisene gjelder inntil styret bestemmer noe annet 

KOMMENTARER TIL REGNSKAPET 
Klubbens inntekter, utgifter, balanse og budsjett fremgår av vedlagte regnskapsoversikt. 

Totalregnskapet viser et overskudd på kr. 74 660,- 

Regnskapet er avstemt og klargjort for revisjon i uke 08-2016. 

Antall medlemmer i 2015 ( som medlemmer regnes alle som har betalt årsavgift ) 
 

Senior    42  (39 i 2014) (iberegnet styremedlemmer ) 

Juniorer  6  (6 i 2014) (jr. i familiemedlemskap ikke medregnet ) 

Familie   10x3=30 (36 i 2014) (som gjennomsnitt regnes 3 medlemmer )   

Totalt   78  (81 i 2014 )  
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KOMMENTARER TIL BUDSJETTET FOR 2016. 
 

I budsjettett for 2016 legges til grunn inntekter og utgifter fra 2015 for de fleste postene under inntekt og drift. 

I tillegg er det lagt inn en egen kolonne med poster for fremtidig vedlikehold og investeringer i anlegget. 

 

Se for øvrig vedlagte budsjett. 

 

 

 



NIL Tennisgruppa regnskap 2015  Budsjett 2016
INNTEKTER periode 01.01.15 til 31.12.15

BUDSJETT RESULTAT BUDSJETT
2015(1000 kr.) 2015 ( kr. ) 2016(1000 KR.)

3110 Salg av trøyer / drakter 0 0,00 0
3120 Sponsorinntekter via hovedlaget 40 49796,00 45
3125 Reklameinntekter 0 0,00 0

3200 Kiosksalg 0,5               132,00 0,5
      

3320 Startkontingent egne stevner 45 33820,00 35

3400 Offentlig tilskudd via hovedlaget 20          28 904,00 30
3401 Tilskudd fra NTF v/kjøp av utstyr 5 0,00 0
3402 Refusjon av MVA via hovedlaget 15          21 805,00 20
3410 Forsikringsutbetaling etter flomskader 50
3600 Leieinntekter ( utleie lokale ) 15            5 200,00 5
3605 Hall-leie 160        163 935,00 160

3910 Trening /Kurs/Tennisskole 100          87 470,00 85
3920 Årskontingent 70          58 894,04 60
8040 Renteinntekter 12            9 902,13 10

Sum inntekter 482,5        459 858,17 500,5

Budsjett 2016 basert på 
intekter og driftsutgifter ekskl.
vedlikehold og investeringer 28

KONTO



UTGIFTER   periode 01.01.15 til 31.12.15 Drift Vedlikehold / investeringer  
BUDSJETT RESULTAT BUDSJETT BUDSJETT

2015
(1000 kr.)

2015 (kr. ) 2016
(1000 kr.)   

2016
(1000 kr.)   

4010 Startkontingent ute 15 9600,00 15

4115 Stevneutgifter (premier ) 4 0,00 0
     

4200 Treningsutgifter - baller til kurs/trening/turneringer 25 16741,00 20
4205 Ballutgifter til lagkamper 5 3600,00 5
4210 Kurs og trening- utgifter - diverse utstyr 2 0,00 2
4220 Treningsleir 10 10000,00 0

4310 Klubbdrakter 0 0,00 0

6310 Drift av Hall 35 18466,95 30 100 Dekke
6315 Drift av klubbrom og kjøkken 10 10449,85 15
6320 Kommunale avgifter 15 14523,00 16
6340 Strøm 100 93638,31 100
6360 Rengjøring av hall 12 12000,00 12
6365 Rengjøring av klubbrom, garderober og kjøkken 20 9780,00 20
6390 Investeringer Kjøkken og klubbrom 25 4639,00 20

6540 Inventar - klubbrom 20 0,00 20

6600 Vedlikehold  av  hall og tilbygg 400 3554,00 500 Tak og vegg
6605 Oppussing av klubbrom, gang og kjøkken 25 0,00

6610 Flomsikring 5 0,00
6615 Støydemping i hallen 0 11472,22
6620 Vedlikehold av uteanlegg 20 0,00 10
6630 Drift av uteanlegg 45 46884,36 45
6640 El. utrustning i hall og tilbygg 0 0,00 30
6650 Oppgradering av maskinpark 20 0,00 5

6800 Kontorrekvisita 2 26,00 2
6805 Regnskap eksternt firma    25 18750,00 25
6810 Data-og kontorutstyr 3 2215,86 3
6820 Styre-og kommiteutgifter 8 2706,00 8
6830 Kassererfunksjon  godtgjørelse for andel av timer 6 6000,00 6
6840 Annonser 2 0,00 2
6841 Reklamemateriell 5 0,00 5
6860 Utdanning - trenere 8 3000,00 8

6900 Telefon, fax, internett 11 7667,08 10
6940 Porto 1,5 0,00 1,5

 
7300 Kioskvarer , dugnader. 1 0,00 1

7410 Kontingenter  forbund og krets 25 16640,00 20
 

7500 Forsikringspremier 65 61815,00 70

7830 Korreksjon 0,00

8170 Bankgebyr 1 1029,00 1
                       

Sum utgifter 976,5 385 198 472,5 555
Alle beløp er brutto inkl. avgifter  

1027,5

KONTO

NIL Tennisgruppa regnskap 2015          Budsjett 2016

Sum drift, vedlikehold og fremtidige investringer



 

 

 

 

 

 
ÅRSMØTESAK 5 – Idrettslagets regnskap i revidert stand 
 
Saksgrunnlag:  
 
Endelig revidert regnskap for hele idrettslaget med revisjonsberetning vil foreligge til 
årsmøtet.  
 
 
Forslag til vedtak:  
Idrettslagets regnskap godkjennes. 

 















 

 

 

 

ÅRSMØTESAK 6 – Rapport fra kontrollkomiteen 

 

Saksgrunnlag:  

Rapport fra kontrollkomiteen blir presentert under årsmøtet. 

  

Forslag til vedtak:  

Rapport fra kontrollkomiteens tas til etterretning. 

 



 

 

 

 

 

ÅRSMØTESAK 7.1 – Fastsettelse av medlemskontingent 2017 

 

Saksgrunnlag:  

Styret foreslår at medlemskontingenten i 2017 økes fra kr. 300,- til kr. 315,- for medlemmer 
fra og med 7 år og fra kr. 150,- til 165,- for medlemmer fra 0 år til og med 6 år.  

Forslag til vedtak:  

Styrets forslag godkjennes. 

 



 

 

 

 

ÅRSMØTESAK 7.2 – Budsjett 2016 

 

Saksgrunnlag:  

Styret fremmer forslag om et budsjett med et årsresultat på kr. 49 500,-  

  Budsjett 2016 
Regnskap 
2015  Differanse 

 Salgsinntekter   Kr. 1 000 000  Kr. 1 059 963  -kr    59 963  

 Annen driftsinntekt   Kr. 1 650 000   Kr.  1 801 006  -kr 151 006  

 Inntekter   Kr. 2 650 000   Kr.  2 860 969  -kr 210 969  

 Varekostnader  -kr. 20 000  -kr. 233 145   kr 213 145  

 Lønn  -kr. 340 000  -kr. 293 895  -kr  46 105  

 Andre driftskostnader  -kr. 2 250 000  -kr. 2 146 033  -kr 103 967  

 Driftskostnad  -kr. 2 610 000  -kr. 2 673 073   kr   63 073  

        

 Driftsresultat   Kr. 40 000   Kr. 187 896  -kr 147 896  

          

 Finansinntekt   Kr. 10 000   Kr. 9 904   kr          96  

 Finanskostnad  -kr. 500  -kr. 404  -kr          96  

 Finans   Kr. 9 500   Kr. 9 500   kr           -    

 Resultat   Kr. 49 500   Kr. 197 396  -kr  47 896  
 

 

Forslag til vedtak:  

Styrets forslag til budsjett godkjennes. 

 



 

ÅRSMØTESAK 7.3 – Revisor   

 

Saksgrunnlag:  

NIL har nå inntekter høyere enn 5 millioner, og det er krav om at det engasjeres en registrert 
revisor.  

Forslag til vedtak:  

NIL engasjerer Sandberg Revisjon AS som idrettslagets revisor.  

 



 

ÅRSMØTESAK 7.4 – Idrettslagets organisasjonsplan 

 

Saksgrunnlag:  

Idrettslagets lover krever behandling av idrettslagets organisasjonsplan på årsmøtet. Det 
foreslås ingen endringer i nåværende organisasjonsplan. Planen følger vedlagt.  

Forslag til vedtak:  

Idrettslagets organisasjonsplan vedtas.  

 



Vedlegg sak 7.4 
Organisasjonsplan for 

Nittedal Idrettslag



Overordnet struktur

Hovedstyret 
NIL

Styret 
Fotballgruppa

Styret 
Skigruppa

Styret 
Friidrettsgruppa

Voksentrimmen

Styret 
Rekrutterings-

gruppa

NIL-klubben

Styret 
Tennisgruppa

Styret 
Hjertetrimmen

Kunstkomiteen
Lov- og 

utmerkelses-
komiteen

Valgkomiteen
3 personer

Kontrollkomiteen
3 personer

Norges 
Idrettsforbund

Akershus 
Idrettskrets

Nittedal 
Idrettsråd



Styreroller og  
stillingsbeskrivelser 



Roller hovedstyret i NIL

Leder

Ski Marked

Tennis
Organisasjon/

Nestleder

Fotball Anlegg

Friidrett Økonomi

Rekruttering Hjertetrim



 

 

 

 

 

ÅRSMØTESAK 7.5 – Langtidsplan anlegg 2016 - 2021 

 

Saksgrunnlag:  

Forslag til ny langtidsplan for anlegg følger vedlagt.  

 

Forslag til vedtak:  

Styrets forslag godkjennes. 

 



 

 

 

 

 

ÅRSMØTESAK 7.5 – Langtidsplan anlegg 2016 - 2021 

 

Saksgrunnlag:  

Forslag til ny langtidsplan for anlegg følger vedlagt.  

SENTRALIDRETTSANLEGGET  
 
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. 
 
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.  
 
Ytterligere behov i perioden 2016-2021: 
Da dagens lagerplass er for liten og man fortsatt er i en situasjon der mye utstyr må lagres 
privat er det ønskelig å etablere et lagerbygg. Dette bygget bør enten plasseres frittstående 
der garderobe er etablert i dag, evt i tilknytning til arrangementsbygget. 
 
Fotballanlegget 
Prosessen med å utrede muligheter for å bygge nytt klubbhus på sentralidrettsanlegget har 
vært pågående i mange år. Prosjektet har vært motivert av at eksisterende klubbhus ligger 
for langt unna sentrale aktivitetsflater på sentralidrettsanlegget til å kunne funksjonere på en 
fullgod måte i forhold til:  
 

 Daglig samlingspunkt og miljøskapende element  
 Støttende for daglig aktivitetstilbud i regi av NIL på sentralidrettsanlegget  
 Garderobe og toaletter  
 Lager  
 Administrative funksjoner  

 
På grunn av skolebehovsplan og usikkerhet rundt denne besluttet NIL våren 2015 og 
nedskalere planene om klubbhus, og i stedet gå for en løsning for å ivareta primærbehovene 
til klubben og fotballgruppa på sentralidrettsanlegget. Planen nå er derfor å sette opp et 
garderobe og samlingslokale for fotballgruppa med et tilknyttet lager for innebandygruppa. I 
løpet av 2015 er det nye bygget tegnet, det har en idrettsfunksjonell godkjenning, det er 
sendt inn spillemiddelsøknad og søknad om rammetillatelse er sendt inn til NK. Det gjenstår 
fortsatt litt arbeid mot kommunen da administrasjonen ikke har kunnet skrive under på 
bruksrett på 30år. Politikerne og Idrettsrådet er enige om bygging, så her gjenstår det å få 
med seg administrasjonen. 
 
I tidligere langtidsplaner er det planlagt etablering av kunstgress der skøytebanen er i dag. 
Området nærmest klubbhuset. I tillegg har det vært planer om utvikling av «potetjordet». 
Begge disse områdene ligger inne i kommunen sine planer for etablering av en midlertidig 
ungdomsskole mens Rotnes Ungdomsskole blir revet og bygget opp på nytt igjen. Med 



 

 

bakgrunn i dette endres planene om etablering av baner i dette området. Som 
erstatning til disse arealene jobber NIL sammen med NK for å finne alternative 
baneplasseringer. Dette kan være i området Sørli barneskole eller på Sagerud. 
NIL anser det som svært sannsynlig og få til dette da NK må finne erstatningsareal 
for de områdene de vil ta fra sentralidrettsanlegget. 
 
Behov i perioden 2016-2021: 

1. Fullføre planene om et nytt garderobe og samlingslokale 
2. Etablere lagerbygg der garderobe er etablert i dag for å sikre at nødvendig utstyr ikke 

blir ødelagt ved å stå utendørs. Det søkes samarbeid med friidrettsgruppa for å 
etablere nytt lagerbygg 

3. Etablere ny fullverdig 7/9’er kunstgressbane på Sørli eller Sagerud 
 
Skianlegget/Sagerud: 
Arbeidet med etablering av nytt ski- og skiskytteranlegg på Sagerud fortsetter i samarbeid 
med Nittedal skiskytterlag. 
 
Omdisponering av LNF området til idretts- og friluftsformål er lagt inn i ny kommuneplan for 
Nittedal. En forutsetning som er lagt inn i kommuneplanen for utvikling av det omdisponerte 
området er at det etableres ny adkomstvei inn til Sagerud. 
 
Nittedal kommune har, gjennom reguleringsarbeidet med felt B) i Kruttverket, lagt til rette for 
etablering av ny adkomstvei gjennom omdisponering av deler av friluftsområde F1 (dagens 
korridor med turvei/lysløype) til kombinert formål som inkluderer turdrag, lysløype og 
samferdsel. 
 
Et omforent forslag til løypenett og stadionløsning er utarbeidet. Neste fase vil innebære en 
kvalitetssikring og detaljert planlegging som en del av reguleringsprosessen. Regulering av 
nytt ski- og skiskytteranlegg må gjøres i parallell og koordinert med regulering av ny 
adkomstvei. 
Etablering av ny adkomstvei og vann/avløp inn i området forutsettes å være en kommunal 
oppgave. 
  
 
Arbeidsgruppen jobber etter følgende omforente prinsipper: 
 

 Det inngås en samarbeidsavtale mellom to likeverdige parter (lagene) 
 Det skal utvikles et ordinært ski- og skiskytteranlegg for trening og konkurranse 
 Et anlegg tilrettelagt for flerbruk og funksjonshemmede 
 Trinnvis utvikling, hvor rulleskiløype er et sannsynlig første byggetrinn 
 Ny adkomstvei, utfartsparkering og infrastruktur inn i området er en forutsetning 
 En helhetlig utvikling av området som legger til rette for både friluftsliv og idrett – 

dette blir “midtbygdas” viktigste innfallsport til Nordmarka 
 
Den videre prosessen er avhengig av: 
   

 Forankring av planene mellom skigruppene i Nittedal 
 Forankring hos Idrettsrådet 
 Nittedal kommune; planmessige tilpasninger og økonomisk støtte  
 Etablering av ny adkomstvei og infrastruktur inn i området.  
 Etablering av samarbeidsavtale mellom NSSL og NIL v/Skigruppa 
 Økonomiske tilskudd; spillemidler, kommunalt tilskudd, sponsorer.  

 



 

 

Hovedlaget er veldig positive til tiltaket og oppfordrer til videre forankring i 
Idrettsrådet og de ulike skigruppene i Nittedal. 
 
Behov i perioden 2016-2021: 

1. Planlegge og prioritere ankomst og parkering til Sagerud med NK 
2. Etablere rulleskiløype 
3. Kjøpe og montere kunstsnøanlegg 

 
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 30 år i 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. Etter noen måneder ser vi nå endelig 
slutten av det omfattende rehabiliteringsarbeidet. Vi har hatt et godt samarbeid med vårt 
forsikringsselskap, men vi har også bidratt med over 100 dugnadstimer, både for å begrense 
skadeomfanget mens det sto på som verst og for å gjøre ren i etterkant – treningskurs og 
leietakere har vært minst mulig berørt av episodene. 
 
Den største utfordringen vi står overfor er taket. Konstruksjonen er ikke optimal. Taket har 
ingen overheng over veggene og når det regner kraftig renner vannet rett på veggene og 
ned, både på innsiden av hallen og i veggen. Dette har gjort en del store skader som må 
utbedres: taket først og så veggene. Dette medfører en stor kostnad for gruppa. Muligheter 
for finansiering undersøkes. Gruppa har fått et tilbud for utbedring av taket og har prøvd å 
hente inn flere tilbud, men interessen fra Søran og Karlsen har vært meget laber. 

Dekket i hallen ble nymalt for noen år siden og viser nå tegn på slitasje. Hallen er brukt mye, 
også for en del turneringer (7 – 8) hvert år, hvor mange gode spillere deltar. Et godt dekke er 
viktig og det må oppgraderes. 

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. 

Tennisgruppa har ingen planer for nybygg eller utvidelse per i dag. 

Behov i perioden 2016-2021: 
1. Utbedring av takkonstruksjon på tennishallen 
2. Oppgradering av dekket i hallen 

 
 
Sandvolleyballbane :  
Barn og unges kommunestyre (BUK) har tatt opp sandvolleyballbane som et prosjekt på 
sentralidrettsanlegget som de ønsker å støtte. NIL har vært positive til forslaget, men det har 
ikke vært fremdrift i prosjektet siden 2012 fra NK sin side. 
 
NIL velger å ta ut tiltaket fra langtidsplanen da hverken BUK eller NK har kommet videre. Det 
er heller ikke areal til en bane på sentralidrettsanlegget nå som ny ungdomsskole skal 
bygges. 



 

 

 
Skøytebanen: 
Skøytebanen ved NIL-huset har fram til sesongen 2015/2016 blitt holdt i stand og 
vedlikeholdt av ildsjelen Sigmund Wangen, med brøytehjelp fra fotballgruppa. 
Denne sesongen har NIL ikke hatt en god løsning for drift og vedlikehold av 
skøytebanen. NIL’s nye sponsor, Vaktmesterkompaniet, sto for etableringen av skøyteisen, 
og etterpå har Bjertnes vgs stått for vedlikehold og oppfølging med snømåking og bygging av 
et leskur.  
 
Behov i perioden 2016-2021: 

1. Forankre behovet for skøytebane 
2. Sikre midler til vedlikehold av skøytebanen gjennom sesongen 

 
 
Masterplan idrettsanlegg Nittedal Kommune: 
Nittedal Kommune har i 2015 gitt Idrettsrådet i oppgave å etablere masterplan for 
idrettsanlegg i Nittedal. Alle interessenter i en slik plan vil bli involvert. Nittedal IL vil spille en 
viktig rolle knyttet til utvikling av idrettsanlegg i midtbygda og vil således involvere seg i de 
anlegg som har betydning for gruppene i idrettslaget. Det er viktig å være klar over at en slik 
plan vil legge premissene for hva som skal prioriteres av anlegg fremover, det er derfor viktig 
at NIL klarer å sette seg inn i behovene som vil komme i fremtiden. 



 

 

 

ÅRSMØTESAK 7.6 – Lover Nittedal idrettslag 

 

Saksgrunnlag:  

Norges idrettsforbund har vedtatt ny ufravikelig lovnorm for idrettslag. Nittedal idrettslag må 
endre sine lover i tråd med denne.  

Forslag til vedtak:  

Styret i Nittedal idrettslag gis fullmakt til å endre idrettslagets lover slik at disse er i tråd med 
endringer som er initiert av Idrettsforbundet.   
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