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Årsberetning 

Sesongen 2016/2017 
 
Styrets sammensetning 
siden årsmøtet 15.mars. 2016: 

 
Leder:     Evi Seljevoll 

Sportslig ansvarlig:   Morten Øfstaas (nestleder) 

Rekrutteringsansvarlig:   Guro Clementz  

Anleggsansvarlig:   Geir Sandberg  

Sekretær:    Trine Olsen 

Kasserer:    Lene Simensen 

 

 

Grupper og komiteer 
Markeds-/sponsorgruppe:  Geir Skari, Susanne Kristung Mikkonen, André Fredriksen, Lene 

Kvervavik. 

Anleggsgruppe:  Geir Sandberg, Lars Erik Gulbrandsen, Ivar Fjøsne, John Vestengen, 

Odd Martinsen 

Valgkomité:    Kristin Gaustad, Susanne Kristung Mikkonen, Stig Muller 

Utleieansvarlig for Skistua:  Hege Rustad Tilsyn med Skistua: Stor takk til skigruppas egne 

«bestemødre»! 

Preppere og mekkere:   Se egen omtale under Aktivitet, pkt 2 

Klubbtøyansvarlig:   Lene Kvervavik 

Innkjøp cafe/skistua:   Lars Erik Gulbrandsen/Odmar Ramstad  

Koordinering familiesamling:  Heidi Lyngstad 
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Styrets arbeid 
 
Det er siden forrige årsmøte avholdt 8 (6 i 2016 og 2 i 2017) styremøter. Styremedlemmene har i 

tillegg hatt tett kontakt pr e-post.  

Videre er det satt ned en strategikomite med deltagere fra styret, Markedsgruppen og trenergruppen. 

Denne gruppen har gjennomført 6 møter, hvor vi har hatt med en representant fra Akershus Skikrets 

som har fasilitert innledende runder på veien mot å definere NIL Ski sin strategi. Se vedlegg 1.   

Videre er det gjennomført møter med Nittedal kommune, Sørli Barneskole, Rotnes Ungdomsskole, 

Skiforeningen, Akershus Skikrets, Gjelleråsen IF og Hakadal IL. Styret har deltatt med en representant 

i Nittedal ILs månedlige 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, så som preppere, mekkere, rodesjefer og andre. 

Styret har også hatt tett kontakt med Varingen for å dele de gode historiene med innbyggerne i 

Nittedal. 

 

 
 

 

Aktiviteter 
 

Treningsgruppene står for hovedaktiviteten i Ski gruppa. Det er 11 grupper med tilbud til  

1. klassinger og tom junior. De yngste løperne (tom 8 år) har en ukentlig trening. Fra og med 

10 års alder tom 14 års alder trenes to ganger/uke, økende til tre fellestreninger (langtur) og 

egentrening. Ski gruppa har fra i år, på grunn av trenersituasjon, slått sammen gruppene fra 

2001 og eldre, til én stor treningsgruppe. I tillegg har vi Team Nittedal for de som ønsker å 

satse innen langrenn og Team Smil for de som ikke ønsker å satse, men bare trene og være en 

del av et godt miljø. Ski gruppa har en trenerbase på over 60 trenere/hjelpetrenere som legger 

filosofien i Utviklingstrappa i Langrenn til grunn for treninger og aktiviteter i de ulike 

gruppene. 

Å ha tilstrekkelig med kompetente trenere i treningsgruppene er svært viktig for skigruppas 

aktivitet, kontinuitet og utvikling. Dette er et kontinuerlig arbeid som ski gruppa vil fokusere 

på, da trenersituasjonen er i stadig endring.  Høsten 2016 tok ytterligere fire trenere fra NIL 

ski trener I kurs. Status for trenersituasjonen pr. mars er at en trener har Trener III kurs, tre 

trenere har trener II kurs, nitten trenere har Trener I kurs og fire trenere har Aktivitetsleder 

kurs i hht. Norges skiforbunds sin nye «trenerløype» Si gruppa 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 en 

liten nedgang og ser at det er ulik interesse i årskullene mht. deltagelse på ski renn. 

http://www.nittedalil.no/
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Samlinger er populært, miljøskapende og slik sett svært viktig for alle treningsgruppene. Ski 

gruppa førsøker 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.  

 

Team Nittedal  

For å opprettholde et bra treningsmiljø til 15-16 åringene og kunne yte nødvendig 

treningstilbud slik at de skal kunne utvikle seg som skiløpere, har etableringen av Team 

Nittedal vist seg å være et godt og nødvendig tiltak. 

Teamet fikk 4 nye utøvere fra Nittedal Ski ved inngangen til sin tredje sesong og er nå 57 

utøvere totalt, inkludert GIF og HIL, hvorav 19 utøvere er fra NIL.  

Vi ser at antallet som går Hovedlandsrenn er på nivå med i fjor og en økning blant juniorene. 

Teamet rapporterer om godt miljø og lite frafall og vil derfor få en større andel aktive juniorer 

med tiden. Styringsgruppen i Team Nittedal har derfor bedt teamets leder/trenere evaluere 

dagens tilbud til juniorene, eventuelt se på hva som skal til for å gi juniorene et bedre tilbud 

fremover som er godt nok til å hindre overgang til annen klubb.  

Smørekurs 

Ski gruppa har i samarbeid med hovedsponsor Samsung, arrangert smørekveld med Knut 

Nystad, i Elkjøps lokaler i Nittedal. Dette ga en fin mulighet for Nittedals skiløpere til å lære 

hvordan smøre ski på ulikt føre. 

 
Rulleskirenn ble arrangert i forbindelse med NILs 100-årsjubileum lørdag 4. juni. Hele arrangementet 

trakk ganske få folk pga. mange kolliderende arrangementer, men rulleskirennet var godt besøkt og 

skapte god stemning (noe å vurdere ved en senere anledning) 

 

”Høstslippet” ble arrangert for  femtegang søndag 23. oktober. Et terrengløp gjennom gjørme 

og vann, til inntekt for tv-aksjonen. Skigruppen vil overta ansvaret for gjennomføringen av 

Høstslippet fra og med høsten 2017.  

 
Familiesamlingen på Spåtind ble gjennomført helgen 18-20 november hvor vi igjen fylte hele hotellet 

og måtte ta hytter i bruk for å få plass til alle. Denne samlingen har en sosial profil og gir foreldre og 

utøvere en fin mulighet til å bli bedre kjent før sesongstart. Det ble gjennomført 3-4 økter i flotte 

preparerte løyper. Vinnere av Samsung stipend ble hedret og den tradisjonelle innsatspris ble delt ut til 

ungdom som bidrar med positivitet, gode holdninger og innsatsvilje i det aktuelle årskull.  

I tillegg holdt Eivind Lund og Tone Ramstad foredrag for årskullene 2003 og eldre. For neste sesong 

ble alternative steder for familiesamling vurdert av hensyn til snø garanti og kapasitet, men valget falt 

til slutt på Spåtind også til høsten. 

Styret har fått tilbakemeldinger på at styret ikke var godt nok representert, og vil sørge for ett bedre 

oppmøte på årets familiesamling.  

 

Dagssamling på ski stua ble arrangert lørdag 5. November. Dette er i utgangspunktet en samling på 

bar mark, men ble til en nærsamling på ski for mange av gruppene, takket være tidlig snøfall og en 

fantastisk bra jobb fra de som prepper løypene våre. 

http://www.nittedalil.no/
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I år som i fjor ble samlingen ble avsluttet med lunch og nystekte boller, en tradisjon til stor glede for 

ca. 130 små og store. 

Skiskolen ble arrangert over seks onsdagskvelder i fra den 4. januar for årsklassene 2011-2012 i 

samarbeid med rekrutteringsgruppa i NIL. I år var det ca 155 stk som deltok, og det er rekord på antall 

deltagere. Skigruppas instruktører sto for planlegging og gjennomføring av skiskolen. Pga manglende 

snø på Sørli, ble de 3 første gjennomført i Varingskollen.  

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

grunn av snømangel i januar ble det nødvendig å utsette rennene. Så langt er det avviklet to 

karusellrenn, ett i fristil 7. februar og ett i klassisk 15. februar. Begge rennene har vært svært vellykket 

med hhv. 400 og 350 løpere på start. Et tredje renn (skicross) blir arrangert 2. mars.  

En erfaring å ta med seg er at man bør starte med første renn et stykke ut i januar for å få bedre 

snøforhold og ha et bedre system med alternative datoer, både av hensyn til info for dugnadsvakter og 

deltakere. Det er delte meninger om 13-14 åringene kun skal gå 2 km med intervallstart eller hele 

lysløypa og fellesstart. I år har vi prøvd begge deler og heller mot at det er fint for de på 13-14 å gå 

hele runden. 

 

NIL rennet er planlagt arrangert 8.mars 

  

Avlyste renn  
På grunn av lite snø og problemer med å finne alternativ dato, ble årets Fischer-renn avlyst.  

Grenarderløpet hvor skigruppa har dugnadsansvaret for starten i Varingskollen, ble også avlyst på 

grunn av snømangel og farlig isete trasèer.  

Skigruppa mister dessverre inntekter i størrelsesorden Kr 75 – 100 000,-på grunn av bortfall av disse 

rennene. Noe som vil vise seg på neste års resultat. 

På bakgrunn av de mange avlysningene og utsettelsene pga. snømangel i 2017, har vi erfart at vi bør 

ha en bedre plan for å omfordele dugnadsvakter, slik at det ikke blir skjevfordelt. 

Arrangementskomiteen vil ta tak i dette arbeidet i forkant av neste sesong.  

 

Deltagelse i KM og Cuper 
Skigruppas deltakelse ligger stort sett på samme nivå som forrige sesongens når det gjelder KM og 

Cuper og vi gratulerer utøverne med mange gode resultater, og flere pallplasseringer. På grunn av 

tidlig dato for årsmøte (krav fra NSF) er ikke alle KM og Cuprenn avholdt ennå. 

 

Hovedlandsrennet (15-16 år)                 

(10 utøvere fra NIL, 3 gutter og 7 jenter, nedgang med 2 deltaker fra i fjor.) 

 

Bendit Ungdommens Holmenkollrenn (13-14 år) 

(6 utøvere fra NIL, nedgang med 2 fra i fjor). 

Jenter 14: Thelma Olea Gaarder, Lea Sofie Bratland, Hedda Finne Byrløkken  

Gutter 14: Erlend Gløgård Stensrud, Trym Fjøsne-Hexeberg, Anders Bærheim 

 

Sparebank 1 Cup (13-14 år) 

(12 utøvere fra NIL, nedgang på 12 fra i fjor)  

Jenter 13; Maria Stavdal, Anna Bye- Ribaut 

Gutter 13; Olav Skaar 

Jenter 14; Thelma Olea Gaarder, Anna Dale Fredriksen, Hedda Finne Byrløkken, Vilde Martinsen, og 

Lea Sofie Bratland 

Gutter 14; Erlend Gløgård Stensrud, Anders Bærheim, Sindre Høysæter Brattlien, Gustav Ringstad,  

 

Oslo Sportslager cup (15-16 år) 

http://www.nittedalil.no/
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(10 utøvere fra NIL, nedgang på 2 fra i fjor) 

Jenter 15; Sara Johansen, Maria Vestengen 

Jenter 16; Ida Ramstad, Maria Finni Magnussen, Ylva Finne Byrløkken og Vårhild Bakke Berntzen, 

Maren Navarrete Aaberg 

Gutter 15; Magnus Lund 

Gutter 16; Petter Thorslund Aadland, Sondre Simensen 
 
Ungdomsbirken 

Ski gruppa har også denne sesongen mange påmeldte i Ungdomsbirken, (men færre enn tidligere). 

Dette er et av de eksterne rennene hvor det sosiale vektlegges, med felles buss, tur/retur og pizza i 

Lillehammer etter rennet.  

 

Junior (17-20) Norgescup (NC) og NM. 

Sju løpere fra klubben har så langt deltatt i Norgescup med flere gode resultater: Siri Vestengen, 

Andreas Finni Magnussen, Even Seeberg, Karl Ringstad, Anders Lund, Ole Kristian Solberg og 

Håvard Aune. Dette er en økning på 3 fra i fjor.  

Turrenn:  

NIL Ski er også representert ved turrenn i inn og utland. 

 

Anlegg 
 

Sommerrydding av løypene.  
Generell rydding og planering i markaløypene er utført etter tillatelse fra grunneierne og i samarbeid 

med Skiforeningen gjennom hele sommerhalvåret. 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. 80 ivrige sjeler som til sammen la ned ca. 500 timers arbeid. I tillegg ble det fulgt 

opp med minidugnader i ukene etter høstdugnaden. Totalt er det lagt ned mer enn 700 timers 

arbeidsinnsats, ikke medregnet rodesjefenes innsats utenom høstdugnaden.  

Av spesielle oppgaver utført på høstdugnaden, kan nevnes; 

 Utbedringer rundt knutepunktet nedenfor Ragnhildsplass. 

 Ryddet og hogget bredere trase fra Lurslia og opp til Ørfiske.

 Lagt om deler av traseen fra Lurslia og opp mot Svenskemyra (under høyspenten opp til 

krysset på Svenskemyra). 

 Istandsatt bu ved Sørli, som nå benyttes som garasje for diverse utstyr tilhørende ATVen. 

 Bygget 2 nye overganger/broer ved vendepunktene langs Ragnhilds vei.  

 Ryddet trase mot Movatn. 

 Ryddet trase Lurslia - Torget - Høldippelen - P-plass ved Abbortjern. 

    

I tillegg ble det i november utført hogst og rydding langs lysløypa på Sagerud, fra betongbrua over 

Ørfiskebekken og nesten til kryssingen av skogsbilveien under kraftlinjene, etter initiativ fra Odd 

Martinsen. Hogsttillatelse ble innhentet fra Bonava og Nittedal kommune. Rodegjengen gjorde en 

glimrende jobb i etterkant av hogsten med rydding etter fellingen. 

 

Rodesjefene 
Rodesjefene har ansvar for hver sin del av lysløypa og legger ned en uvurderlig innsats for at den skal 

være i best mulig stand. En stor takk til dere alle!  

http://www.nittedalil.no/
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Scooterlagene  
Skigruppa har fem scooterlag med til sammen 12 mann. De opererer fire snøscootere ut fra Sørli, 

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 Rauerskauveien - 

Holterkollen. Oppgaven til scooterlagene er rydding og pakking av alle løypene ved sesongstart, 

sporsetting av løypene som kun skal scooterkjøres. Ved behov planeres og sporsettes også lysløypa og 

hovedløypene. Denne ordningen har vist seg svært verdifull. Rydding av løyper, f. eks ifm store 

snøfall eller underkjølt nedbør, vil i tillegg kunne bidra til økt effektiv kjøretid med løypemaskinen.  

 

Årets sesong ble preget av en tørr vinter, som førte til et veldig tynt snødekket helt frem til midten av 

februar. ATVen og skuterne ble derfor brukt i større grad enn de pleier. Totalt har scooterlagene per 1. 

mars kjørt ca. 1.000 km. og ATVen ca. 60 timer. Stor takk! 

 

Løypemaskinen 
Våre 5 førere som kjører ut fra Sørli har dessverre hatt mindre kjøring i år, enn tidligere. Årets 

skisesong har vært kort, og løypemaskinen ble ikke benyttet i «eget løypenett» før 12. februar.  
I januar ble maskinen derfor kjørt opp til lysløypa i Varingskollen (kunstsnø), hvor våre førere med 

Lars G i spissen har sørget for gode forhold der. Skiforeningen og Varingskollen var veldige fornøyd 

med innsatsen fra NIL-preppegjengen. 

 
Skisesongen startet imidlertid tidlig, hvor ATVen kjørte rulle i lysløypa (for å pakke snøen) allerede 4. 

november. Det ble de påfølgende dagene kjørt med ATV og skutere i nærområdet, og det var fullt 

mulig å gå på ski innover i marka. Dessverre varte dette kun ca. 14 dager, før snøen var borte igjen.   
 

Pr. 1. mars er det greit med snø, og forhåpentligvis kan løypene prepareres frem mot påske. Prepperne 

har også denne sesongen vært svært flinke til å imøtekomme spesielle behov ifm skiskolen, 

karusellrenn og andre anledninger. 
Løypemaskinene har per 1. mars kjørt ca. 70 timer. Dette er under halvparten av foregående år, men 

likefult er det gjort en uvurderlig innsats - takk! 
 

Maskiner og utstyr 
Skigruppa eier nå 4 snøscootere, hydraulisk slådd/sporsetter, enkel sporsetter, scooterslede, 

Skjeldalfres, ryddesager, motorsager, diverse verneutstyr og mer.  

Skigruppa har en svært gunstig avtale med FINOR A/S ifm bruk av hydraulisk sporsetter. Skigruppa 

har en løpende avtale med Skiforeningen om bruk av løypemaskin mot at vi prepper tildelte skiløyper i 

marka. Det føres kjørebok for løypemaskinen og snøscooterne. Skigruppa holder varmedresser til 

prepperne og mekkerne våre. Styrets anleggsansvarlige har det overordnede ansvar for skigruppas 

utstyr. 

 

Vedlikehold av maskiner 
Våre fire ”mekkere” har utført løpende reparasjon/vedlikehold på løypemaskinen og scooterne.  Det 

har vært lite driftsstans i år. Uansett er mekkernes innsats av avgjørende betydning for den operative 

statusen til maskiner og utstyr.   

 

Produksjon av snø på Sørli 
I januar fikk skigruppa gjennom Skiforeningen lånt en mobil snøkanon. Denne ble satt i produksjon på 

Sørli i to korte perioder, en i midten av januar, og en i begynnelsen av februar. Det ble etablert 24-

timers vaktlag, og både kanon, teknisk utstyr og vaktordning fungerte fint. I den første perioden ble 

det dessverre produsert lite pga. manglende kaldt vintervær, sammen med svært høy luftfuktighet. I 

http://www.nittedalil.no/
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periode 2 i begynnelsen av februar ble det produsert bra med snø, som reddet gjennomføringen av 

karusellrennene i februar.  
 

Skistua 
Skistua er skigruppas samlingspunkt og har uvurderlig betydning i forbindelse med renn og en rekke 

andre arrangementer. Kafeen er åpen på søndager mellom nyttår og påske, ifm skiskolen og 

karusellrennene. Inntektene fra kafeen er ifm nevnte arrangement stadig økende og har blitt en 

hyggelig inntektspost. Treningsgruppene våre har flere ganger spist kveldsmat på Skistua etter trening, 

gjerne sammen med foreldrene. Som tidligere har Skistua blitt leid ut til ulike arrangementer 

(møtevirksomhet, bursdager, dåp, konfirmasjon, med mer). 

 

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

høstdugnaden med ca. 80 fremmøtte. Lysløypa prepareres primært ifm treningene mandag tom 

torsdag, før helgeutfarten prioriteres skiløypene innover marka. 

Rodegjengen under ledelse av Odd Martinsen gjør en uvurderlig dugnadsinnsats gjennom året, som er 

av avgjørende betydning for vedlikehold av lysløypa. Hogst og rydding langs lysløypa ved Sagerud 

utført i november vil bedre forholdene i denne delen av lysløypa betraktelig.  

 

Informasjonsskilt 
Det er plassert ut nye informasjonsskilt på Sørlisletta og etter brua ved toppen av Kruttverket (på 

toppen av bakken der veien fra Kruttverket møter lysløypa). Disse skiltene er ment som en vennlig 

påminnelse om at det henstilles å ikke gå i lysløypa uten ski (på vinterstid), at hunden ikke luftes i 

lysløypa (Ivars runden er tilrettelagt for gående med hund) samt løyperetning. 

 

 

 

 

Økonomi  
Økonomien i Skigruppa er fortsatt god og driften i skigruppa viser et overskudd. 
Vi har i år også hatt gode inntekter fra blant annet våre sponsorer og lysløypebrev. 
Skigruppa får i tillegg et stort bidrag til det gode driftsresultatet gjennom solid dugnadsinnsats fra våre 

medlemmer. 
I årets regnskap fremkommer det større overføringer av tilskuddsmidler fra kommunale og offentlige 

ordninger enn foregående år. Dette skyldes endringer av regnskapsprinsipp som gjelder tidspunkt for 

bokføring av inntekter/kostnader. Tidligere år har regnskapet blitt utarbeidet etter kontantprinsippet 

der inntekter/kostnader blir bokført når betaling forekommer. I 2016 har regnskapet blitt bokført etter 

opptjeningsprinsippet der bokføringen skjer på det tidspunktet der inntekten/kostnaden påløper og 

tilfaller oss. Denne endringen av regnskapsprinsipp, gjør at det har blitt bokført tilskudd tilhørende 

både 2015 og 2016 i regnskapsåret 2016. Vi får her en dobbel inntektseffekt og som kun blir en 

gjeldende dette året. 
Styret har i sitt økonomiske arbeid fortsatt å prioritere å gi utøverne våre gode sportslige aktiviteter og 

opprusting av skiløyper og anlegg. Skigruppa gir også et økonomisk bidrag til Team Nittedal, for 2016 

var dette kr. 50.000,- 
Styret har fått flere innspill og initiativ til ulike investeringer og dette vil bli vurdert i løpet av året. Et 

av innspillene er innkjøp av snøkanon som vil gi oss muligheten til fortsatt å gi et stabilt skitilbud til 

utøverne våre. En slik investering vil også sikre at vi har muligheter til å arrangere de skirennene vi 

ønsker og dermed opprettholde inntekter i forbindelse med dette. 

http://www.nittedalil.no/
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Refusjon av utgifter er gjennom sesongen er innvilget ihht gjeldende retningslinjer vedtatt på årsmøtet 

16.mars 2016.  
Det er i 2017 arbeidet frem nye rammer for støtteordninger i forbindelse med dekking av kostnader til 

utøvere/trenere/støtteapparat ved deltakelse i på Hovedlandsrenn, Norgescup og Junior/Senior NM. 

Det henvises til Målstyringsdokumentet 2017-2018 for gjeldende støtteordninger. (se vedlegg 1) 
 

Sponsoravtaler  
Sesongens sponsorer er Sexy Hair, Vaktmesterkompaniet, Troya Invest AS, Skytta Bygg AS, Åge 

Johansen AS, Guma Sport Ltd, Block Watne AS, Nittedal Torvindustri AS, Bakke AS, Direct 

Response Services AS, Owe Halvorsen & Co, Eukanuba, Nittedal Optikk AS, Sommero Tannklinikk, 

Rørleggerfirma Gundersen og Brokerud AS, Malercompagniet Oslo AS, Askepott Catering AS, Nibe 

Regnskap, Rema 1000 Nittedal, Løvlie AS, Finor AS, Familiehytta, Ellco Etikett Trykk AS, Forno, 

Mobil1Center Pynten & Midtun AS, Swedish Match/Nitedals, Shell 7-11 (YX Hakadal), Samsung 

Norge AS, Glømmi Sport og Elkjøp Nittedal 

 
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 preparerer. 

 

Lysløypebrevet 

Lysløypebrevet er et meget viktig bidrag til Skigruppas arbeid med skiløypene. I 2015 ble det delt ut 

2200 lysløypebrev av utøvere fra 2002-kullet og i januar 2016 ble det delt ut 2300 lysløypebrev fra 

2003-kullet. I år er det delt ut ca 2500 lysøyebrev. Inntektene fra bygdas husstander viser at skigruppa 

gjør et viktig arbeid med å lage gode løyper.   

 
Medlemstall 

 
 
Skiskolen har hatt rundt 155 eksterne deltakere i alderen 4-7 år som ikke framgår av medlemstallene. 

 

Tabellen nedenfor viser medlemsutviklingen i Skigruppa de siste årene: 

 

Medlemstall pr. 26.02.2017 (representativt pr. 31.12.2016)

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

eldre
Totalt

Kvinner 112 30 1 62 205

Menn 119 28 2 122 271

Totalt 231 58 3 184 476

http://www.nittedalil.no/
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Antall medlemmer har økt hvert år de siste 10 årene, og Skigruppa kan med stor glede informere om at 

i år også, har klart å øke det totale medlemstallet fra fjorårets sesong.  

 

Digitale medier 
Denne sesongen har vi valgt å opprette en egen Facebook gruppe, hvor vi har lagt ut jevnlig 

oppdateringer og gla` historier. De enkelte treningsgruppene har også egne sider som holdes oppdatert 

av trenere. Nettsidene våre er blitt brukt til å informere bredt om saker som er mer generell og felles 

informasjon. Dette publiseres fortløpende som artikler på hovedsiden.  

 
 

 

 

Avslutning  
 
Årets skisesong har vært preget av lite snø og vanskelige løypeforhold. Ett initiativ fra «grasroten» 

sammen med markedsansvarlig, anleggsansvarlig fra Hovedlaget og Lars Gudbrandsen samt bistand 

fra Skiforeningen om å få låne en snømaskin fra Alpin Tech, gjorde at vi fra januar har hatt snø på 

Sørli. Grunnet ett stort engasjement med mange bidragsytere, har vi klart å produsere snø slik at barn 

og unge i år også har opplevd skiglede på Sørlisletta. Ett initiativ med å opprette "Spleis" gjorde at vi 

fikk inn i overkant av Kr 30 000,- i bidrag til snøproduksjonen. Disse midlene gjorde det mulig å 

realisere initiativet, hvor man blant annet har kjøpt inn tilleggsutstyr som har vært nødvendig for å 

produsere snø. Styret vil rette en stor takk til alle som bidro til at dette ble en virkelighet!   

  
Takket være dyktig mannskap på preppemaskin og scootere har skigruppa også klart å holde lysløypa 

og deler av løypenettet i marka oppe, med etter forholdene, høy kvalitet på løypene.   
  
Med bakgrunn i årsmøte 2016, har en gruppe med representanter fra styret, trenergruppen og 

markedsgruppen gjennomført 6 arbeidsmøter, hvor det er jobbet frem en strategi og virksomhetsplan 

for Nittedal Ski.  Dette dokumentet vil være styrende for de avgjørelsene og beslutningene som 

fremover vil dukke opp, både i lys av at vi får økt medlemsmasse basert på økt innbyggertall i Nittedal 

http://www.nittedalil.no/
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Kommune, som gir tilsig av flere barn og unge, større juniorgrupper samt diskusjoner knyttet til 

anlegg og infrastruktur som pågår gjennom Kommunen.  (se vedlegg 1) 

  

Nittedal Ski har også vært godt representert i de diskusjoner som angår anlegg, utbedring av 

infrastruktur, videreutvikling av Sagerud etc, både gjennom Hovedlaget men også som en selvstendig 

stemme mot Nittedal kommune. Dette arbeidet har pågått på utsiden av styret, hvor det er etablert en 

egen gruppe som har deltatt på møter i regi av kommunen, Idrettsrådet og Hovedlaget. Styret har vært 

løpende informert, og har stilt seg bak de diskusjoner og beslutninger som er tatt.   

  

Vi vil som tidligere år rette en stor takk til alle som har bidratt. Dugnadsviljen blant løperne/deres 

foreldre er stor og avgjørende for aktivitetene våre. Vi vil avslutningsvis fremheve trenerne på alle 

nivåer, preppere /mekkere, rodesjefene, skistuejentene, klubbtøyansvarlig og markedsgruppa. Med det 

arbeid som legges ned i alle ledd står Skigruppa godt rustet til å møte neste sesongs utfordringer.  
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Nittedal, 03.03.2017 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

Vedlegg til årsrapporten:  

Vedlegg 1 - Målsettingsdokument 

Vedlegg 2 - Regnskap og balanse 
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