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Styrets sammensetning: 
Leder:     Bård Wæhle 

Sportslig ansvarlig:   Knut Nystad 

Anleggsansvarlig:   Ulf Dobloug 

Sekretær:    Louise Mørup 

Økonomiansvarlig:   Rolf Martin Næss 

 

 

Grupper og komitéer: 
Markeds -og sponsorgruppe:  Geir Skari, Susanne Kristung Mikkonen, André 

Fredriksen, Lene Kvervavik-Holth 

Anleggsgruppe:   Lars Erik Gulbrandsen, Ivar Fjøsne, John Vestengen 

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

Heidi Bråtveit, Are Stødle, Arne Hustoft, Ole J Omland  

Valgkomité: Evi Seljevoll, Lene Simensen, Trine Olsen, Morten 

Øfstaas 

Utleieansvarlig for Skistua:   Anne-Kari Nilsen 

Preppere og mekkere:    Se egen omtale under avsnittet Anlegg 

Klubbtøyansvarlig:    Lene Kvervavik-Holth 

Koordinering familiesamling:  Per Halvorsen (2018)  

 

 

Styrets arbeid 
Det er siden forrige årsmøte (28. februar 2018) avholdt 8 styremøter (7 i 2018 og 1 i 2019). 

Styremedlemmene har i tillegg hatt tett kontakt pr e-post og telefon. 

 

Sesongen 2018/19 har som foregående sesong vært preget av aktivitet knyttet til 

videreutvikling av anlegget, hvor ferdigstillelse av utbyggingen av Skistua og anlegget for 

snøproduksjon har stått sentralt. Videre har det blitt arbeidet med å planlegge, og prosjektere 

for en ny barneskirundløype og asfalterte traséer på Sørli og Sagerud. I denne sammenheng 

har man også hatt tett dialog med Nittedal Skiskytterlag og anleggsgruppa for Sagerud for å se 

på mulighetene for å komme i gang med rulleskiløype. Spesielt leder, sportslig leder og 

anleggsansvarlig har hatt aktive roller i dette arbeidet. 

 

Det er gjennomført møter med Nittedal kommune, Sørli Barneskole og FAU, Skiforeningen, 

Akershus Skikrets, Nittedal Skiskytterlag, 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.  
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Aktiviteter  
Hovedaktiviteten i Skigruppa finner sted gjennom de mange treningsgruppene. Skigruppa 

tilbyr tilpasset aktivitet til barn og unge fra årstrinn 2013 (All-idrett) til og med eldre junior.  

De yngste gruppene har en trening i uken, mens for aldersgruppene 10–14 år avholdes 

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

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

til fellestreningene. For utøvere som er 16 år og eldre, så har Skigruppa hatt en felles 

treningsgruppe. I tillegg så har man Team Nittedal for aldersgruppen 15 år og eldre for de 

som ønsker å satse innen langrenn. Team MOT er et annet tilbud som har vært prøvd for de 

som ikke ønsker å satse, men som ønsker å trene i et fellesskap. Gruppen har hatt tre trenere 

som har organisert to treninger per uke. Interessen og oppslutningen har ikke vært stor, men 

noen har deltatt regelmessig. Hovedlaget har blitt utfordret på at muligens en bedre løsning er 

et all-idrettstilbud på tvers av alle gruppene.  

 

Skigruppa har pr nå en trenerbase på ca. 65 trenere/hjelpetrenere. Skigruppas mål og filosofi 

er nedfelt og forankret i målsettingsdokument og i Utviklingstrappa for langrenn. Trenerne er 

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

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

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

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

Utviklingstrappa og distribuert denne til samtlige trenere. Det er blitt avholdt et seminar hvor 

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

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

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

I samarbeid med bygdas skiklubber (HIL og GIF), ble det gjennomført trenerkurs 1 og 

aktivitetsleder kurs. Kurset ble hold på Skistua. 5 trenere tok kurset. I tillegg tok 1 trener 

trenerkurs 2. Alle trenere er oppfordret til å stadig fornye sin kompetanse gjennom trenerkurs. 

Skigruppa betaler utgifter relatert til kurs.  Status for trenersituasjonen pr. februar 2019 er at 

to trenere har Trener III kurs, fem trenere har trener II kurs, ca. tjue trenere har Trener I kurs 

(og i tillegg fire av utøverne) og 2 trenere har Aktivitetsleder kurs. Skigruppa trekker i tillegg 

på god trenerkompetanse fra tidligere aktive i toppidretten. 

 

Generelt har alle gruppene hatt god og jevn deltakelse på treninger og renn, men registrerer at 

det er ulik interesse i årskullene mht. deltagelse på skirenn, spesielt utenfor Nittedal. Dette er 

noe man har fulgt opp både på trenermøter og i treningsgruppene, hvor man har fokus på dette 

med ufarliggjøring av det å gå renn.  

 

Samlinger er populært, miljøskapende og slik sett svært viktig for alle treningsgruppene. 

Skigruppa 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. Det har vært avholdt familiesamling på Spåtind, og dagsamling på 

Sørli. 

 

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

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

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

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

Teamet er nå inne i sin femte sesong og teller ca. 60 utøvere totalt, inkludert GIF og HIL, 

hvorav ca. 20 utøvere er fra NIL Ski.  

Teamet rapporterer om godt og samlende miljø. Som nevnt tidligere har Team Nittedal et 

samarbeid med Bjertnes Videregående Skole, hvor utøverne har anledning til å trene i 

skoletiden, samt at timeplanen er lagt opp i tråd med Teamets samlinger. Det siste gjør at de 

unngår fravær. Man har nå også fått til en ordning hvor de har gyldig fravær ved deltakelse på 

Norgescup renn (i tillegg til NM).  

Styringsgruppen, sammen med Teamet og de enkelte klubbene, vil bruke tiden fremover til å 

gjøre ytterligere vurderinger knyttet til teamets samlede tilbud, og se på hvorvidt det bør 

gjøres tilpasninger i modellen for å kunne gi et best mulig tilbud for både 15-16 åringene og 

juniorene i årene som kommer. 

”Høstslippet” ble arrangert for syvende gang i forbindelse med TV-aksjonen 21. oktober. 

Dette er et terrengløp gjennom gjørme og vann, til inntekt for tv-aksjonen. Skigruppa overtok 

ansvaret for gjennomføringen av Høstslippet fra og med høsten 2017.  

Familiesamlingen ble avholdt på Spåtind helgen 16-18 november 2018, hvor vi nok en gang 

fylte hele hotellet og tok i bruk flere hytter i tillegg for å få plass til alle. En stor takk til Per 

Halvorsen som bidro til organisering og logistikk. Klubben har vokst, og antall rom er en 

utfordring som gjør at samlingen neste år vil bli flyttet til Spåtind. En egen gruppe er satt ned 

for å planlegge neste års samling. Også i år var det mange som ikke fikk mulighet til å delta. 

De eldste utøverne hadde egen samling på grunn av plassmangel.  

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 barmarksøkter i flott høstvær. Vinnere av den 

tradisjonelle «Innsatsprisen» ble delt ut til ungdom som bidrar med positivitet, gode 

holdninger og innsatsvilje i det aktuelle årskull.  

Sportslig ansvarlig oppdaterte og informerte om Skigruppas/styrets arbeid og utfordringer 

gjennom året. Deltakerne ble oppfordret til å bidra i klubbens arbeide gjennom ulike verv og 

grupper.  

Dagssamling ble arrangert lørdag 14. oktober. Dette var en samling på barmark. Som 

tidligere, ble samlingen avsluttet med lunsj og sosialt samvær på Skistua, en tradisjon til stor 

glede for klubbens medlemmer. 

 

Skiskolen ble arrangert over seks onsdagskvelder i fra den 9. januar for årsklassene 2013- 

2014. Det var ca. 150 barn totalt som deltok på årets skiskole. Morten M. Cyren stod for 

planleggingen og organiseringen. Som trenere/veiledere bidro foreldre, samt noen av 

Skigruppas eldre/junior utøvere. Dette i tråd med Skigruppas ønske om at de eldre utøvere 

også bidrar tilbake i egen klubb. 

http://www.nittedalil.no/
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Karusellrenn er først og fremst et tilbud til de yngste løperne og derfor viktig for 

rekrutteringen. Nytt av året er at bygdas skiklubber har gått sammen om å arrangere en felles 

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

deltakelsen på rennene bedre enn tidligere år. Samarbeidet mellom klubbene fungerer veldig 

bra. 

  

Denne vinteren har snøforholdene vært bra, mye på grunn av egen snøproduksjon. Dette har 

bidratt til at rennene har gått som planlagt. Man har likevel tatt med seg erfaringene fra 

tidligere, og lagt det første rennet litt senere enn før, for å være på den sikre siden.  

 

NIL rennet som er NIL ski sitt klubbmesterskap, er planlagt arrangert i begynnelsen av mars. 

Fischer rennet gikk av stabelen lørdag 2. februar. Rennet fikk ikke cup-status, noe som 

selvsagt påvirker deltakelsen. Invitasjoner ble sendt til alle nærliggende kretser. Rennet ble 

avholdt i skøyting og til tross for noe utfordrende snøvær var deltakelsen god med over 400 

deltakere totalt. 

 

For øvrig har NIL ski fortsatt med dugnadsansvaret for starten av Grenaderløpet, som fant 

sted lørdag 16. februar. 

 

Deltakelse og resultater 

Deltakelsen på renn, det være seg lokale renn, kretsrenn, KM og Cuper, ligger omtrent på 

samme nivå som forrige sesong. 

 

Sesongen er ikke over i skrivende stund, men hittil har våre utøvere deltatt i blant annet 

Sparebank 1 Cup (13-14 år), SNØ-Cup (15-16 år), Ungdommens Holmenkollrenn og Equinor 

Norges Cup (junior). I Norges Cup for junior gjenstår det en helg med renn til, samt finale. 

Hovedlandsrennet (15-16 år) avholdes 1-3 mars. 

 

Resultatmessig har det vært en veldig god sesong for Nittedal IL Ski. Vi gratulerer utøverne 

med mange gode resultater, seiere og pallplasseringer! 

 

Petter Thorslund Aadland (18 år) vant Norges Cup rennet i sprint på Konnerud i januar. Han 

ble så tatt ut til å delta på Nordisk Juniorlandskamp i Otepää, Estland. Her vant Petter igjen 

sprinten, og har med det virkelig tatt steget opp på høyeste nivå sin årsklasse. 

 

Ida Ramstad (18 år) har også prestert godt i Norges Cup. Hun har flere flotte resultater og 

ligger på en 8. plass sammenlagt etter 6 renn. Også Maria Finni Magnussen (18 år) har hatt fin 

utvikling siden forrige sesong og er med flere gode renn nr. 20 sammenlagt. 

 

Simen Gløgård Stensrud (14 år) vant Ungdommens Holmenkollrenn, og har i tillegg vunnet 5 

av 6 renn i Sparebank 1 Cup. Simen fremstår med det som Norges beste 14 åring! 

 

Erlend Gløgård Stensrud (16 år) har hatt flere topplasseringer i Snø-Cup, blant annet seier i 

Oslo Skifestival. Han leder med det Cupen etter at 5 av 7 renn er avviklet.  
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Anlegg 
 

Skistua 

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

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

det siste året blitt gjort noe etterarbeid og finpuss. Vi har også inngått flere vedlikeholds- og 

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

jevnlig av profesjonelle. 

 

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

onsdager og under alle skirennene. Årets to karusellrenn har hatt over 400 påmeldte, så det 

har vært stor pågang i Skistua, som nå har god plass! 

 

Vi ønsker i løpet av 2019 å få reetablert et høyttaleranlegg som også rekker bort til 

startområdet på Bassengtomta (ble satt ut av drift ifbm gravearbeider), og også få investert i 

nye trådløse mikrofoner, slik at speaker har mulighet til å gå ut og være på sletta, og f.eks. 

intervjue løpere / deltakere. 

 

Treningsgruppene våre har flere ganger spist kveldsmat på Skistua etter trening, gjerne 

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

(møtevirksomhet, bursdager, dåp, konfirmasjon, med mer). Uten å ha sjekket det statistisk, 

har vi inntrykk av at utleien har økt en del siden utvidelsen. Kalenderen er ofte full, og vi må 

av og til si nei. 

 

Snøproduksjon 
Anlegget for snøproduksjon ble ferdigstilt i 2018, ved at det ble laget ett nytt strømpunkt og 

gravd ned vannrør, slik at vi nå kan dekke nesten 100 % av både Sørlisletta (stadion) og 

Sørlitangen (skileikområdet under høyspenten).  

 

Den 22.11 (to dager senere enn forrige sesong) startet snøproduksjonen med to snøkanoner, 

og den pågikk fram til ca. 15.12. Det var litt større temperaturvariasjoner i år enn i fjor, så 

produksjonen hadde flere avbrudd denne sesongen. Vi produserte nok litt mindre snø enn i 

fjor, men mener at vi også var mer effektive i forhold til å produsere snøen der den skulle 

ligge, samt at underlaget var jevnere. Det resulterte i en litt kortere kunstsnøløype enn i fjor. 

Vi har et par hauger vi kunne ha kjørt ut fra, dersom natursnøen hadde latt vente på seg, men 

den kom heldigvis tidlig også i år. 

 

Vi kjørte også i år ut snø med anleggsmaskiner, delvis innleide og delvis på dugnad. Og vi 

fikk god bistand fra Nittedal kommune, som stilte med en traktor til dette. 

 

Foreldre i Skigruppa og andre frivillige utførte anslagsvis 400- 500 timer med snøkanonvakt i 

år. Vi produserte ca 5000 m3 snø, som resulterte i 1,6 km kunstsnøløype. Skiforeningen v/ 

Lars har også i år bidratt mye til snøproduksjonen – som en del av vår avtale med dem. 

 

http://www.nittedalil.no/
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Vi hadde i år en god dialog med naboene, og vi tilpasset produksjonen etter kommunikasjon 

med noen av dem, noe som hadde god effekt. Vi vil evaluere årets sesong til våren, for å 

kunne bli enda bedre på dette. 

 

Nye anlegg 

Skigruppa har i 2018 arbeidet med å planlegge og prosjektere for en ny barneskirundløype på 

Sørli på ca. 1 km, hvor man etablerer en tversoverforbindelse fra toppen av «Sexy Hair» 

bakken til skileikområdet og hesteskoen. Man så også på muligheten for å asfaltere denne 

rundløypa, slik at man også kunne ha etablert et tilbud for rulleski, noe som det er et åpenbart 

behov for. 

 

Det viste seg at ordningene knyttet til spillemidler og mulighetene for finansiering for øvrig, 

bidrar til at det er mer fordelaktig å etablere en lengre asfaltert trasé på tilsammen 2 km. 

Derfor har Skigruppa endt opp med et forslag om å etablere en asfaltert trasé i nevnte 

rundløype og i tillegg etablering av asfalterte sløyfer i området Sørlisletta og Sørlitangen 

(skileikområdet), hvor sistnevnte sløyfer vil være spesielt egnet for de yngste, for instruksjon, 

og for brukergrupper med særskilte behov for tilpasset utforming (funksjonshemmede, eldre 

m.fl.). Som en del av prosjektet vil det også bli tilrettelagt gangsti for gående fra Sørlibroa i 

retning mot Sagerud. 

 

Rulleskiløype er tenkt som første byggetrinn på Sagerud. Men siden de gjeldende 

rekkefølgebestemmelser for Sagerud krever at ny tilkomstvei og parkering må være på plass 

før man kan starte på selve løypenettet, og det i tillegg er krav til regulering av området, så er 

tidsperspektivet høyst usikkert.  

 

Skigruppa hadde i løpet av høsten god dialog med Nittedal Skiskytterlag (NSSL) for å 

diskutere og avklare etablering av asfalterte traséer på både Sørli og Sagerud. Men ble enige 

om at Sørli er en nøkkel for å komme i gang raskere også på Sagerud. Dette fordi Sørli kan 

fungere som en inngangsport til Sagerud all den tid ny tilkomstvei og utfartsparkering ikke er 

på plass, og fordi man i første fase legger opp til å etablere asfalt i primært eksisterende 

traséer, hvor det kan være en større mulighet for å få dispensasjon fra reguleringskravet. 

 

Forslaget fra Skigruppa, og som avklart med NSSL, er at ovennevnte 2 km asfaltert løype på 

Sørli etableres først, og at det deretter etableres en asfaltert løype på Sagerud, som dekker 

store deler av de allerede planlagte traséer for området, inklusive standplass, og at denne 

løypa koples med løype på Sørli. Dette vil da være en asfaltert løype på ca. 3.4 km totalt. 

Prosjektet på Sørli gjøres i skigruppas egen regi, mens den delen som gjelder Sagerud vil 

Skigruppa gjøre i samarbeid med NSSL. 

 

Skigruppa og NSSL har gjennom høsten startet arbeidet med å etablere en samarbeidsavtale 

for prosjekter som gjøres i fellesskap og om felles anleggsutvikling på Sagerud.  

 

Nittedal IL, representert ved hovedlaget og Skigruppa, og NSSL hadde en befaring med 

Nittedal Kommune 16. november 2018, hvor de ønskede tiltakene for både Sørli og Sagerud 

ble presentert. 

 

Skigruppa har hatt løpende dialog med Hovedlaget om prosjektene i løpet av høsten 2018. Og 

i desember fremmet Skigruppa forslag til vedtak om gjennomføring av 2 km løypa til styret i 

http://www.nittedalil.no/
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Hovedlaget. Men arbeidsutvalget i hovedlaget ønsker ikke å støtte prosjektet på nåværende 

tidspunkt. Dette til tross for at grundig og detaljert prosjektering foreligger og til tross for at 

Skigruppa har presentert og dokumentert en mulig fullfinansiering av prosjektet. 

 

Det kom svar fra Nittedal Kommune (NK) 21. januar knyttet til befaringen i november. De 

har svart positivt på det som går på hogst og enklere inngrep i eksisterende traséer, herunder 

også breddeutvidelse av dagens lysløype for å tilrettelegge for gående mellom Sørli og 

Sagerud, flytting av grøfter og lyktestolper, men legger til grunn regulering når det gjelder 

etablering av nye traséer og asfaltering. De er imidlertid positive til nærmere dialog. Og 

positivt er det også at NK nå har satt av kr. 200.000,- i 2019-budsjettet til igangsetting av 

reguleringsarbeidet på Sagerud. 

 

Styret mener at man bør arbeide videre med å se på hvordan prosjektet raskt kan realiseres, og 

ønsker å holde en tett dialog med NK for eventuelt å kunne oppnå dispensasjon fra 

reguleringskravet knyttet til dette spesifikke tiltaket. 

 

Andre fremtidige tiltak 

De gamle pærene som vi bruker i lysløypa er ikke miljøvennlige, og er ikke lenger tillatt 

solgt. Vi har imidlertid et lager anskaffet før forbudet trådte i kraft. Skigruppa ønsker etter 

hvert å få byttet til LED-armatur. Dette vil kunne ha en betydelig strømsparingseffekt. GIF 

har beregnet at de ved å skifte til LED i sin lysløype, vil spare strøm tilsvarende 3 eneboligers 

årsforbruk! 

 

Det er også behov for å flytte og/eller bytte ut en del lysstolper. Anleggsgruppa har begynt å 

se på utskifting av armatur og stolper, men det er noe usikkert når vi klarer å gjennomføre det. 

En del av lysene/stolpene vil bli skiftet dersom vi får igjennom rulleskiløypa som er omtalt 

over. Vi planlegger å søke om spillemidler til dette. 

 

Ny undergang under jernbanen ved Lurslia 

Etter påtrykk fra Skiforeningen, FRINI, vellene, Skigruppa og NIL, med flere, støttet Nittedal 

Kommune forslaget om ny undergang under jernbanen i fyllinga ved Svartbekken. Man har 

nå blitt enige med BaneNOR om dette, og kommunen har også sagt de vil forskuttere utgifter 

til denne investeringen. Hvis alt går etter planen, vil dette bli gjennomført i september 2019. 

Skigruppa er veldig fornøyde med dette, og undergangen skal dimensjoneres slik at større 

preppemaskiner enn den vi har nå, kan komme igjennom denne undergangen. 

 

Hogst i Lysløypa fra Dammyrdalen til Ragnhilds plass samt videre til Langmyra 
Skigruppa har etter avtale med grunneier Strøm Prestvik fått utført hogst på denne 

strekningen, som var veldig smal og hvor store trær til dels hindret snøen i å falle ned i løypa. 

Dette har blitt kostnadsført over driften, men hvor vi har fått tildelt kr. 35.000,- i støtte fra 

Skiforeningens lokalutvalg avdeling Nittedal. Neste fase blir å flytte lysstolpene lenger ut mot 

kanten (trolig ifbm LED lys prosjekt) og utføre noe maskinelt arbeid.  

 

Samarbeid med Skiforeningen (SF) 

Høsten 2017 inngikk vi en ny avtale med SF. Gjennom denne får vi større inntekter fra SF, 

men må også yte mer. SF har etablert Skiskole på Sørli, både for barn og voksne, og får 

benytte Skistua og lagerlokaler hos oss. En gunstig ting er at SF i 3 uker på dagtid hver sesong 

gjennom Lars bistår med snøproduksjon, noe som er til stor hjelp for oss. 

http://www.nittedalil.no/
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SF eier og betaler for drift av preppemaskinen som Skigruppa bemanner. Vi har et langsiktig 

mål om at de også skal stille en snøscooter med preppeutstyr til disposisjon på samme måte. 

Gjennom et samarbeid med firmaet Synfiber på Skytta, har Skigruppa sørget for å utstyre 

prepperne med godt synlig arbeids -og vernetøy. SF har bidratt økonomisk til dette, og klærne 

er merket med både NIL og SF sine merker. 

 

Vedlikehold av løyper i sommersesongen, og høstdugnaden.  

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

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

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

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

høstdugnad i oktober samlet ca. 85 ivrige sjeler som til sammen la ned ca. 500 timers arbeid, 

samt at flere av prepperne i dagene etterpå ferdigstilte påbegynte høstdugnad-gjøremål. 

Beboere i området Askkroken, og preppere som kjører løypa Spenningsby–Spikertjern hadde 

dugnad i den løypa samme dag.  

 

Stian Ødegaard (prepper) har i sommer og høst lagt ned ca. 300 timer dugnad, med traktor 

(lånt av NIL Fotball) og krattknuser (lånt av Hakadal IL) og ved bruk av egen privat 

gravemaskin, med særlig fokus på Skileikområdet / Hesteskoen. Alt av stubber og kratt er 

borte, og området er nå veldig godt egnet for Skileik og Skicross, med mindre behov for snø. 

Den siste finpussen ble foretatt på Høstdugnaden. Han har også kjørt med krattknuseren 

lysløypa rundt, samt en del rundt i sløyfene på Sagerud. En enorm innsats vi er veldig 

takknemlige for! 

 

Harald Martinsen og Knut Jarle Botterud har også deltatt med private traktorer med redskap 

på høstdugnad, under utkjøring av kunstsnø og flere andre anledninger, et stort bidrag til 

Skigruppa. Knut Jarle brøyter hele vinteren gratis utenfor Skistua! 

 

Rodesjefene 

Rodesjefene med Odd Martinsen i spissen har ansvar for hver sin del (rode) av lysløypa og 

legger ned en stor innsats for at den skal være i best mulig stand. En stor takk til dere alle! 

Grethe har ansvar utenfor Skistua, og har i år plantet nye prydbusker etter at gravearbeidet var 

ferdig. Rode-sjefene har navnet sitt på skilt gjennom hele lysløypa.  

 

Scooterlagene  

Skigruppa har fem scooterlag med tilsammen 12 mann. De opererer 3 snøscootere ut fra Sørli, 

og flere private scootere ut fra FINOR og Askkroken i en vaktordning gjennom hele 

sesongen. I tillegg til lysløypa og et omfattende løypenett i Nordmarka Syd, kjøres Bygda på 

langs, Spenningsby – Spikertjern og Gaustadmåsan - Holterkollen. Oppgaven til scooter-

lagene er rydding og pakking av alle løypene ved sesongstart, sporsetting av løypene som kun 

skal scooterkjøres. Ved behov planeres og sporsettes også lysløypa og hovedløypene. Denne 

ordningen har vist seg svært verdifull. Rydding av løyper, f.eks. i forbindelse med store 

snøfall eller underkjølt nedbør, vil i tillegg kunne bidra til økt effektiv kjøretid med løype-

maskinen. 
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Årets sesong har til nå vært snørik, med aktiv jobbing av scooterlagene siden slutten av 

november. Etter hvert som snømengden har økt, har flere og flere skogsløyper også blitt kjørt 

opp av scooterne.  

 

Løypemaskinen 

Våre 5 førere som kjører ut fra Sørli har også i år kjørt ganske mye. Det er nå bra med snø i 

Nittedal og mer oppe i Marka, selv om det er mindre enn i fjor. De har også gjort mindre 

reparasjoner og vedlikehold, samt bidratt ved større reparasjoner på maskina. 

 

Prepperne skal tilby gode forhold på og rundt Sørli, samt i lysløypa til alle skitreninger og 

renn. Fra og med i fjor skal det også være nypreppet hver onsdag morgen, da SF har skikurs 

for barn på Sørli. I tillegg til over 60 km som preppes på oppdrag for Skiforeningen. En 

enorm innsats! 

 

Harald Martinsen benytter Finor sin preppemaskin og scooter til å preppe ”bygda på langs” 

for Skigruppa. Tusen takk til Finor og Harald for dette! 

 

Erlend Aadland benytter privat scooter og preppeutstyr til å preppe løypa Spenningsby-

Spikertjerneshytta. Skigruppa skal nå betale service på scooter og reservedeler til preppeutstyr 

for Erlend. Takk til Erlend for god innsats! 

 

Vi har siden starten av sesongen hatt tilgang til siden Nittedal Preppestatus som 

administratorer, og benytter denne aktivt til å legge ut oppdateringer om nypreparerte løyper, 

og legger inn kommentarer som Nittedal IL Skigruppa, slik at det ikke skal være tvil om at det 

er Skigruppa sine preppere som på dugnad utfører det som bli lagt ut. Vi svarer også ofte på 

meldinger i Messenger til denne gruppa. Responsen fra publikum er veldig positiv. Vi har i 

følge Facebook nådd over 7000 mennesker til sammen. 

 

Maskiner og utstyr 

Skigruppa eier nå 3 snøscootere (den eldste er fra år 2000), hydraulisk slådd/sporsetter, enkel 

sporsetter, scooterslede, Skjeldalfres, ryddesager, motorsager, diverse verneutstyr og mer. Vi 

kjøpte i 2018 en Drammensslodd som vil gi oss mulighet til et betydelig bedre og mere 

effektivt vedlikehold av løyper på sommerstid. 

 

Skigruppa har en svært gunstig avtale med FINOR A/S vedrørende bruk av hydraulisk 

sporsetter Skiforeningen eier løypemaskinen, en motorsag og en ryddesag, og holder drivstoff 

til disse. Det vises her til avtalen med SF av 2017. Vårt mål er at SF også skal stasjonere en 

scooter på Sørli. Det føres kjørebok for løypemaskinen og snøscooterne. Styrets 

anleggsansvarlige har det overordnede ansvar for skigruppas utstyr. 

 

Skigruppa var heldige og fikk 140.000 av Gjensidige-stiftelsen før jul i 2018, til innkjøp av ny 

scooter. Denne er bestilt og skulle vært levert allerede. Vi kjøper også en ny «groomer» til 

denne scooteren av eget budsjett. På grunn av økt slitasje og økt behov, ønsker Skigruppa å 

bytte ut enda en scooter. Det er søkt via Hovedlaget om stiftelsesmidler til dette i 2019. 

 

Hovedlaget fikk tildelt 500.000 kroner av Sparebank1 stiftelsen før jul, til innkjøp av traktor / 

redskapsbærer og diverse redskaper, til bruk for Fotball, Friidrett og Ski. Siden tildelingen 

dekker halvparten av investeringen, og styret i Skigruppa var ukjente med denne søknaden, så 
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har ikke Skigruppa satt av egne midler til å bidra her. Vi avventer videre initiativ fra 

Hovedlaget for å finansiere resterende, slik at dette utstyret kan kjøpes inn. Vi vil ha god nytte 

av en slik traktor, både til bruk med beitepusser sommerstid, og til å flytte snøkanoner under 

snøproduksjonen. 

 

Vedlikehold av maskiner 

Flere av våre preppere har både alene og under ledelse av Lars har utført løpende 

reparasjon/vedlikehold på løypemaskinen og scooterne.  Det har vært en større reparasjon på 

løypemaskinen i år, og det at noen kan kjøre til Lillehammer og hente deler på timen, og 

arbeid utover kvelder og netter, har gjort nedetiden minimal. Men med stort snøfall har det 

blitt merkbart for publikum, og ekstra arbeid for scooterne. Vi har gjennom Lars spilt inn til 

SF at maskinen bør byttes med en nyere en. Uansett er det at noen av prepperne også kan 

reparere av avgjørende betydning for den operative statusen til maskiner og utstyr, og en 

viktig dugnadsinnsats som vi setter stor pris på.  

 

Lysløypa 

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

høstdugnaden og av Rodesjefene ellers i året. Lysløypa prepareres primært til treningene 

mandag til og med torsdag og tidlig morgen før Skiskolen, og før helgeutfarten prioriteres 

skiløypene innover marka. 

 

 

Økonomi 
Skigruppa har i flere år blitt drevet med overskudd, som har styrket egenkapitalen og 

likviditeten. Dette har vært mulig spesielt som følge av et solid bidrag fra våre sponsorer og 

fokus på kostnadene gjennom våre budsjetter. Men det er også takket være alle de frivillige, 

og som bidrar til å holde kostnadene nede. Dette bidrar til at Skigruppa har en god muskel for 

å kunne gjøre investeringer som anses nødvendige for å gi utøverne våre et enda bedre og 

godt tilrettelagt skitilbud fremover. 

 

Driften i Skigruppa for 2018 viser et overskudd på kr. 356.184,-. Vi har i 2018 hatt gode og 

stabile inntekter fra blant annet våre sponsorer og lysløypebrev. Skigruppa har mottatt 

tilskudd på kr. 483.000,- og har inntekter fra treningsavgifter på kr. 238.000,-. 

 

I 2018 har Skigruppa fullført påbygg/rehabilitering av Skistua og ferdigstilt snøproduksjons-

anlegget, prosjekter som begge ble påbegynt i 2017. Prosjektene er finansiert gjennom 

spillemidler, stiftelsesmidler fra Sparebank 1 stiftelsen, kommunal investeringsstøtte og 

momskompensasjon. Det er også gitt et særskilt tilskudd fra Nittedal kommune. I tillegg er 

det gjort en betydelig dugnadsinnsats av Skigruppas medlemmer, som har bidratt til lavere 

kostnader. Basert på de siste oppdaterte prognoser for prosjektene, så forventes det å komme i 

mål økonomisk uten bruk av egne midler. 

 

Prosjektene ble ikke endelig godkjent for utbetaling fra fylket i 2018, men Nittedal Kommune 

har en god ordning hvor de forskutterer en stor andel av spillemidlene. Resterende tilskudd 

forventes mottatt i løpet av 2019. Det ble etablert en mellomfinansiering gjennom et kortsiktig 

lån fra Finor for gjennomføring av prosjektene. En stor andel av dette ble nedbetalt nå i 

februar 2019, og resten vil bli tilbakebetalt i løpet av våren.  
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Skigruppa vil takke våre medlemmer for stor dugnadsinnsats gjennom året som bidrar til at 

Skigruppa kan holde driftskostnadene på et lavere nivå. 

 

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

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

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

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

2018 et økonomisk bidrag til Team Nittedal på kr. 50.000,-. Det henvises for øvrig til 

Målstyringsdokumentet for støtteordninger til våre utøvere, trenere og støtteapparat. 

 

Sponsor og markedsarbeid, fond og stiftelser 

Skigruppa har en egen markedsgruppe med fire medlemmer som jobber med å innhente 

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

klesavtalen med Glømmi/Swix. 

 

I år har de store gavene til Skigruppa vært: 

 Gave fra Sparebank1stiftelsen – til bygging og rehabilitering av ny Skistue på Sørli 

 Gave fra Sparebank1 stiftelsen – til innkjøp av snøproduksjonsanlegg på Sørli 

 Gave fra Gjensidig stiftelsen – til innkjøp av ny snøscooter 

 

Skigruppa har totalt 30 sponsorer og samarbeidspartnere, og vi er veldig takknemlige for at 

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

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

også med logoen på nettsidene til Skigruppa. Sesongens sponsorer er: Skytta Bygg AS, 

Familiehytta, Glømmi Sport, Troya Invest AS, 3v3 Norge AS, Block Watne AS, Bakke AS, 

Direct Response Services AS, Owe Halvorsen &amp; Co, Nittedal Optikk AS, 

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

AS, Nibe Regnskap AS, Rema 1000 Nittedal, Løvlie AS, Finor AS, Ellco Etikett Trykk AS, 

Forno, Mekonomen/Pynten &amp; Midtun AS, Swedish Match/Nitedals, Shell 7-11 (YX 

Hakadal), Nittedal Karosseriverksted, Nittedal Bygdeservice SA, Sparebank1, Nokab, og 

USBL. 

 

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

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

midlene som brukes på lysløypa og de andre skiløypene som Skigruppa rydder og prepper. 

 

For å vise Skigruppas takknemlighet inviterte vi alle sponsorene til en hyggelig kveld på den 

nye Skistua, der vi serverte god mat og drikke, og informerte litt om all den flotte aktiviteten 

vi har fokus på. Ordfører Hilde Thorkildsen og adm/markedssjef Espen Bjervig i Skiforbundet 

kom, og begge holdt foredrag for de fremmøtte. 

 

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

sponsorarbeidet. 
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Lysløypebrevet 

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

god hjelp av barna i 2006 gruppa fått delt ut tilsvarende antall brev som forrige sesong. Og vi 

håper på gode bidrag også i år. 

 

 
 

 

Medlemstall per 31.12.2018 
 

Alder  Yngre enn 6 

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

eldre  
Total  

Kvinner   0  102  26  1  59  188  

Menn  2  102  28  2  118  252  

Totalt  2  204  54  3  177  440  

 

Skiskolen har hatt ca. 150 eksterne deltakere i alderen 5-6 år som ikke framgår av medlems-

tallene. 

 

Tabellen nedenfor viser medlemsutviklingen i Skigruppa siden 2006/07: 

 

 
 

Antall medlemmer økte hvert år i en tiårsperiode frem til 2015/16 sesongen, mens de to siste 

årene har det vært en liten nedgang. Styret ser imidlertid positivt på utsiktene til fortsatt høye 

medlemstall i årene som kommer. 
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Oppsummering 
Årets skisesong har vært preget av nok et år med et fabelaktig engasjement fra grasrota i 

Nittedal Ski. Takket være enorm dugnadsinnsats og gode bidragsytere er prosjektene med 

Skistua og snøproduksjonsanlegget nå ferdigstilt. Styret vil rette en stor takk til alle som har 

bidratt til dette!   

  

En stor takk går også fra styret til det dyktige mannskapet som har jobbet hardt og iherdig 

med å få på plass gode løyper på kunstsnø tidlig i sesongen, herunder også de som har stilt på 

snøkanonvakt både tidlig og sent og på nattestid. Dette har vært og er avgjørende for at vi skal 

kunne gi et best mulig tilbud for våre utøvere.  

 

Takket være det dyktige mannskapet vi har på preppemaskin og scootere, så har man igjen 

levert høy kvalitet på løypenettet gjennom vinteren til glede for både utøverne våre og for alle 

andre brukere. Dette bidrar til folkehelse i stort monn! 

 

Styret i Skigruppa vil prioritere å utvikle anlegg for å kunne tilrettelegge for økt aktivitet og 

for å gi et best mulig tilbud for både våre egne utøvere og befolkningen for øvrig i Nittedal. I 

målsetningsdokumentet har Skigruppa lagt til grunn utvikling av vårt anlegg på Sørli og 

Sagerud. Styret ønsker i denne sammenheng å presisere at man er positive til å utvikle 

anlegget på Sagerud, men det betyr ikke under noen omstendighet at Skigruppa ikke har 

ønske om eller behov for å videreutvikle også anlegget på Sørli. 

 

Når det gjelder Sagerud, så har Nittedal Ski vært godt representert i de diskusjoner som angår 

anlegg, utbedring av infrastruktur etc. Mye av dette arbeidet har pågått på utsiden av styret, 

gjennom Sagerud anleggsgruppe, som har deltatt på møter i regi av kommunen, Idrettsrådet 

og Hovedlaget. Styret har gitt mandat og blitt løpende orientert. 

 

Gjennom høsten 2018, så har styret tatt en mer aktiv rolle selv også i dette arbeidet. Dette 

spesielt fordi Skigruppa prioriterer å få på plass asfalterte traséer for blant annet rulleski raskt. 

Det er nå vi har behovet. Her har vi støtte fra våre naboklubber GIF og HAK, samt at også 

Sørli skole er positive til tiltaket. Skigruppa er også sitt ansvar bevisst hva angår 

tilrettelegging for funksjonshemmede, og det understrekes at dette prosjektet vil være 

særdeles positivt for inkludering. For å få etablert et tilbud snarlig, både for rulleski og andre 

brukergrupper, mener styret i Skigruppa at dette bør etableres på Sørli først, og hvor man i 

neste trinn forlenger og kobler denne til Sagerud.  

 

Vi vil som tidligere år rette en stor takk til alle som har bidratt gjennom året. Dugnadsviljen 

blant løperne/deres foreldre er stor og avgjørende for aktivitetene våre. Vi vil avslutningsvis 

fremheve trenerne på alle nivåer, preppere/mekkere, rodesjefene, markedsgruppa og 

arrangementsgruppa. Med det arbeid som legges ned i alle ledd står man nok en gang godt 

rustet til å møte neste sesongs utfordringer. 

 

 

 

 

 

 

http://www.nittedalil.no/


 SKIGRUPPA 

15 

 

 

 

 

Nittedal, 27. februar 2019 

 

 

 

 

Bård Wæhle  

  

Knut Nystad 

Leder  

  

Sportslig leder 

 

 

 

 

   

 

 

   Rolf Martin Næss  

  

Ulf Dobloug 

Økonomiansvarlig  

  

Anleggsansvarlig 

 

 

 

 

   

 

 

   Geir Skari  

  

 

Markedsansvarlig  

  

 

 

 

 

   

 

 

   Louise Mørup  

   Sekretær  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

Vedlegg til årsrapporten:  

Vedlegg 1 – Årsregnskap 2018 og Budsjett 2019 
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