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Styrets sammensetning: 
Leder:     Knut Nystad 

Sportslig ansvarlig:   Per Iver Nordset 

Anleggsansvarlig:   Ulf Dobloug 

Sekretær:    Gry Stensrud 

Økonomiansvarlig:   Rolf Martin Næss 

Rekrutteringsansvarlig: Bjørn Aspaas Sollid 

 

 

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

Arrangment/dugnad/tidtakning:  Joacim Wendt Hafsås, Ida Haukåen Stødle, Alexander 

Rutle, Are Stødle, Ole J Omland, Stian Gundersen og 

John Øyvind Grue    

Utleieansvarlig for Skistua:   Anne-Kari Nilsen 

Preppere og mekkere:    Se egen omtale under avsnittet Anlegg 

Klubbtøyansvarlig:    Lene Kvervavik-Holth 

Koordinering familiesamling:  Alexander Rutle  

Koordinger skiskolen:   Alexander Rutle  

 
Styrets arbeid  
Det er siden forrige årsmøte (10. mars 2021) blitt avholdt 10 styremøter (6 i 2021 og 2 i 

2022). Styremedlemmene har i tillegg hatt tett kontakt pr e-post og telefon.  

 

Sesongen 2021/22 har, som fjoråret, vært preget av pandemien.  Skigruppa har til tross for 

nedstenginger og ulike smitteverntiltak, vært i stand til å arrangere treninger, samt 

gjennomføre lokale skirenn. Vinteren 2021 ble det kun arrangert et kretsrenn på Åsen, men 

fra Nov 2021 har skirenn blitt arrangert som normalt. Flere av våre utøvere har levert på høyt 

nivå både i skicupene for 13-14 åringer og 15-16 åringer og i NCj og NMj. Det meldes om 

god og stor aktivitet i alle grupper. Pandemien har ikke redusert antall utøvere som trener, 

men det er noe nedgang i deltakelsen på skirenn, samt av frivillige foreldreressurser. De siste 

årene har vært preget av at de frivillige som allerede bidrar, har økt sitt bidrag. I tiden 

fremover vil det være viktig å fokusere på målrettede sosiale aktiviteter for å sikre økt 

rekruttering og deltakelse fra barn og foreldre. Uten en stor foreldregruppe som tilrettelegger 

trygg aktivitet med høy grad av mestring, vil deltakelsen bli redusert.  

 

Til tross for et pandemipreget år har skigruppa lykkes på det sportslige planet, samt med å 

utvikle gode treningsfasiliteter. Dette er takk til ildsjeler som legger ned en betydelig frivillig 

innsats for klubben. Uten denne innsatsen stopper aktiviteten i skigruppa opp.  Trenerne 

fortsetter å gi et godt sportslig tilbud til utøverne i tråd med de til enhver tid gjeldende 

retningslinjer. Løypekjørerne har, til tross for en snøfattig vinter, preparert løypenettet ihht 

vedtatte retningslinjer. Løypekvaliteten har aldri vært bedre, og holder et ekstremt høyt nivå, 

både for klassisk og skøyting. Det er trygt å si at Nittedal ILs preppere har satt en ny standard  

for hvordan skiløyper skal tilrettelegges til glede for skiløpere i alle aldre og med ulikt 

ferdighetsnivå.  

http://www.nittedalil.no/
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Arbeidet på anleggssiden fortsetter i raskt tempo.   Lysløypa har fått nye led-lys i store deler 

av traseen. Det er god fremdrift i rulleskiprosjektet. Det ble noen forsinkelser og 

omprioriteringer pga av at Nittedal Kommune krevde at et areal utenfor reguleringsplan også 

ble regulert. Til tross for forsinkelser i reguleringsprosessen er masseutskiftinger i fremtidig 

rulleskiløype godt i gang. Vinteren kom litt tidlig for å masseutskifte siste del av fase 1. Siste 

rest av fase 2 av rulleskiløypa vil bli påbegynt så snart snøen har smeltet. Målet er å ha deler 

av prosjektet asfaltert ila av sommeren. Samarbeidet med skiskytterlaget er godt, men 

anlegget rundt Sagerud har blitt forsinket på grunn av at store deler av deres prosjekt er berørt 

av forurensinger fra tidligere aktivitet i området. Nittedal Kommune utreder omfang og plan 

for veien videre. 

 

Tett kontakt med Nittedal Kommune, Skiforeningen, Skiforeningens lokalutvalg, andre 

idrettslag og foreninger i bygda, hovedlaget, stiftelser, trenere, frivillige, oppmenn, foreldre, 

aktive mfl har vært viktig for å legge forholdene til rette for alle som ønsker å trene, og for å 

utnytte de ressurser skigruppa råder over på en mest mulig effektiv måte. Kommunikasjon 

med overnevnte interessenter vil være viktig å prioritere i årene fremover. Skigruppa har et 

stort ansvar med å tilrettelegge aktivitet for alle som er glad i ski uavhengig av ambisjon og 

nivå. 

 

Aktiviteter  
Hovedaktiviteten i Skigruppa finner sted gjennom de mange treningsgruppene. Skigruppa 

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

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

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

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

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

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

klubbene GIF, HIL og NIL) for aldersgruppen 15 år og eldre for de som ønsker å satse innen 

langrenn. Team SMIL er et tilbud som ble igangsatt for de som ikke ønsker å satse, men som 

ønsker å trene i et fellesskap. Gruppen har ikke kommet skikkelig i gang denne sesongen. 

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. 56 trenere/hjelpetrenere. Skigruppas mål og filosofi 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Det er god dialog mellom gruppene. 

 

 

http://www.nittedalil.no/


SKIGRUPPA 

4 

 

 

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

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

trenersituasjonen pr. februar 2022 er at to trenere har Trener III kurs, 4 trenere har trener II 

kurs, ca. tolv trenere har Trener I kurs, og 2 trenere har Aktivitetsleder kurs. Skigruppa 

trekker i tillegg veksler på god trenerkompetanse fra tidligere aktive i toppidretten. 

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

delta på skitrening. Vi kom ikke gang med snøproduksjon i november/desember. Dette førte 

til at barmarksesongen ble ekstra lang og det tok tid før vi kunne benytte Sørli til skitrening. 

Generelt har alle gruppene hatt god og jevn deltakelse på treninger. 

 

Samlinger 

Samlinger har alltid vært populære. Familiesamlingen på Skeikampen var vellykket med 120 

deltagere. Det var stor usikkerhet om det var snø, så eldste gruppe valgte å ha 

hjemmesamling, Derfor var antall deltagere på familiesamlingen lavere enn normalt. 

Innsatsprisen ble delt ut til Selma Skari og Martin Tjelle. Stor takk til familiesamling-

ansvarlig Alexander Rutle. Team Nittedal hadde to samlinger i Trysil i løpet av året. 

Gutter/jenter 13-14 år hadde en ekstra samling på Beitostølen i slutten av november for å være 

ekstra forberedt til sesongens skirenn og sveise gruppen sammen. Også her var Alexander 

Rutle primus motor. 

  

Team Nittedal 

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

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

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

Team Nittedal har hatt 55-60 utøvere gjennom 2021/22 sesongen. Det har vært 30 utøvere 

som har vært med fra NIL. 

 

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

fungert bra gjennom høsten og vinteren, selv om pandemisituasjonen har vært utfordrende. 

Team Nittedal arrangerte en hjemme-samling i sommer og to samlinger i Trysil i høst/før jul. 

Styringsgruppen, sammen med Teamet og de enkelte klubbene, vil kontinuerlig gjøre 

vurderinger knyttet til teamets samlede tilbud, og se på hvorvidt det bør gjøres tilpasninger i 

modellen for å kunne gi et best mulig tilbud for både 15-16 åringene og juniorene fremover. 

  

Høstslippet 

”Høstslippet” ble arrangert for tiende gang i forbindelse med TV-aksjonen søndag 24.oktober. 

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

 

Skiskolen 

Skiskolen blir arrangert 6 onsdager i perioden jan-mars 2022 for årsklassene 2016-2017. 

Skigruppa fortsatte det gode samarbeidet med Allidretten, i den form at barn tilknyttet 

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

bred rekrutteringsarena. Vi takker for samarbeidet.  

I motsetning til i fjor som var et spesielt år, var det igjen Skigruppa selv som hadde ansvaret  

 

og sto for gjennomføring med primus motor Aleksander Rutle i spissen. Stor takk til han, 

hvor modellen med eldre juniorer som trenere, ble gjeninnført med god suksess. Skiskolen 

http://www.nittedalil.no/
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avsluttes med et karusellrenn med støtte fra Telenor, den 16/3. 

 

2015 gruppa.  

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

2015 barna) før snøen kom. Stor takk til det nyetablerte trenerteamet med Monica Trøan i 

spissen. 

 

Egne skirenn 2022 

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

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

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

vært god deltakelse på rennene.  

NIL ski sitt klubbmesterskap er planlagt for 9. mars. 

Fischerrennet ble arrangert 29.januar både med KM status og Sparebank 1-cup status og var 

en stor suksess med 700 deltakere.  

NIL ski har fortsatt dugnadsansvaret for starten av Grenaderløpet. I år ble rennet flyttet til 

5.mars. 

 

Deltakelse og resultater per 20 Feb. 2022 

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

ungdommens Holmenkollrenn deltok 16 utøvere. Sterke prestasjoner av Eric Haugen 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ola Skaar). 

Nittedal tok flest medaljer av alle Akershus-klubbene i KM og var også største klubb. Gutter 

og jenter 13-14 år stilte tilsammen 6 lag. Gutter 15-16 år stilte 1 lag og jenter 15-16 år stilte 3 

lag. Kvinner junior stilte 1 lag og Menn junior hadde 2 lag. Også i 12 år og yngre er det god 

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

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

KM sprint på Hvaltjern 13.februar: Gull til Ingrid Skaar og sølv til Erle H.Stødle i Jenter 13 

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

Norges Cup-junior: Klubben stilte 15 utøvere på Åsen. Sterke prestasjoner av Filip Skari med 

1.plass på sprint fristil, 4.plass på 10 km fristil og 1.plass på 15 Km klassisk. Ida Fugleset fikk 

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

 

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

Akershus 1 lag,  bronse i 10 km fristil og 10 km klassisk. Simen Gløgård Stensrud har slitt 

med sykdom i sesongen og ble nummer 12 i fristil og nummer 9 i klassisk. Ida M Fugleset i K  
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17 nummer 9 i fristil og 6 i klassisk. Klubben er 8.beste juniorklubb i landet og best i 

Akershus.  

Hovedlandsrennet ble arrangert 25. februar, 14 utøvere påmeldt.  

Kong Haralds ungdomsstafett arrangeres søndag 6.mars. Oda Skari er uttatt til å gå på 

Akershus 1 og Eline Skaar går for Akershus 2. 

 

Priser utdelt i 2021 

Odd Martinsen ble tildelt prisen for årets ildsjel av Langrennskomitéen i NSF under 
høstmøtet i 2021.  
Simen Gløgård Stensrud ble tildelt prisen årets utøver i NIL IL 
Geir Skari ble tildelt prisen årets trener i NIL IL  
Stian Ødegård fikk tildelt arbeidshesten 

 

Anlegg  
 

Skistua 

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

en rekke andre arrangementer. Etter tilbygg og rehabilitering i 2017/2018, ble det i 2018/2019 

gjort noe etterarbeid og finpuss. Det er inngått flere vedlikeholds- og serviceavtaler, slik at det 

elektriske, jordvarmeanlegget og ventilasjonsanlegget blir ettersett jevnlig av profesjonelle. 

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

på onsdager og under alle skirennene. Grunnet Covid-19 har kafeen vært stengt, åpen som 

kiosk og nå fra februar helt åpen igjen. Gruppene har igjen fått gjennomført kveldsmat-

samlinger, og utleien har tatt seg vesentlig opp igjen. Det er i perioder utleid hver helg. 

 

Snøproduksjon 

Snøproduksjonen har i vinter ikke blitt helt optimal, det er flere årsaker til det. 

Anleggsarbeider i Hesteskoen til sent november med rulleskiløypa, gjorde at det ikke var 

mulig å komme i gang der. Det var også en diskusjon om strømutgifter som sikkert kunne ha 

vært landet tidligere, og dermed kommet tidligere i gang. Grunnet lite nedbør, var det ikke 

vann i Ørfiskebekken, slik at vi kun fikk tappet fra Kulpen. Begge kanonene hadde teknisk 

feil, men Kenneth klarte å tvangskjøre den ene. Etter hvert fikk vi teknisk bistand fra Techno 

Alpin, men det måtte to besøk til før begge kanonene virket. Men vanntilgangen gjorde at det 

ikke var mulig å kjøre med mer enn en kanon. Det ble produsert på Sørlisletta og på 

Bassengtomta, hvorpå det ble laget en ganske stor haug der, som vi med gravemaskin og 

traktorer kjørte ut snø fra før Fischerrennet. Det ble produsert 1 eller 2 netter, men vi fikk 

klage fra en nabo. Vi hadde en liten kunstsnørunde klar 10. Desember. Anleggsansvarlig 

mener det er mulig å legge forholdene til rette slik at man kan produsere på Bassengtomta om 

natta. Styret er uansett av den oppfatning at vi ikke fikk utnyttet kuldeperioden godt nok, og at 

det kunne ha blitt produsert mer snø. En halv meter tele har reddet skiføret gjennom flere 

mildvær. 
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Nye anlegg 

Skigruppa søkte i 2020 om spillemidler til utskifting av lysene i Lysløypa vest for 

høyspentlinja. Dette ble innvilget, og på høsten ble første del av prosjektet gjennomført, med 

13 nye stolper og LED-armatur, og kabel nedgravd i bakken.  Vi fikk også støtte fra 

Sparebankstiftelsen DNB til dette prosjektet, men det mangler dessverre en del midler, da 

Nittedal Kommune ikke lenger bidrar med investeringstilskudd, som for dette prosjektet 

utgjør omkring 900.000 kroner. Etter stort kommunalt overskudd i 2020, fikk vi likevel 

350.000 fra kommunen.  Men prosjektet mangler dermed en del kapital. Det er veldig synd, 

da dette også er et miljøprosjekt. Produksjon av kvikksølvdamp-lampene er blitt forbudt, da 

kvikksølvet gjør dem svært miljøfarlige. Overgang til LED vil nesten halvere strømforbruket 

og fjerne gamle miljøfarlige lamper. Kreosotholdige stolper blir erstattet med metallstolper. I 

2021 ble strekningen Raghilds plass til Hesteskoen / Sørlitangen utbedret (ca 35-40 stolper) 

og siste rest i Dammyrdalen (11 stolper) blir gjennomført vår 2022. 

 

Skigruppa tok også initiativ til å utbedre øvre del av traseen til Ørfiske (turstien), siden det var 

store nedbørsskader på den. Det ble jobbet både under høstdugnaden og senere av Hans 

Henriksen. 4 av vellene er med på finansieringen av dette sammen med Skigruppa. I vinter 

har det likevel kommet mye vann ut i øverste del, som har forårsaket mye is. Vi planlegger å 

finne en løsning på dette til våren. 

 

Fjorårets prosjekt med bruene / stadion er fortsatt i år som rulleskiprosjekt. Pga surr i 

kommunen med reguleringen, har vi fått gjennomført deler av fase 1 først, deretter deler av 

fase 2, og hadde det ikke vært for telen i november, hadde vi fått sluttført fase 1 grunnarbeider 

i Hesteskoen, det gjenstår 100-150 meter her. Vi håper å få sluttført fase 1 med asfalt til 

sommeren, og fortsetter med fase 2 så langt det er økonomi. Forhåpentligvis kan vi få ferdig 1 

km runden. 

 

Samarbeid med Skiforeningen (SF)  

Avtalen med SF 2017-2020 ble i fjor forlenget med ett år, og skulle vært forhandlet på nytt i 

år. Skigruppa mener at vi leverer særs gode skiløyper selv med marginale snøforhold, samt at 

vi kan være reservearena for SFs skiskoler, med vår produksjon av kunstsnø. Vi er også en 

god samarbeidspartner som reklamerer godt for SF. SF har utsatt dette, og det kan være 

aktuelt ifm avtalen å se på en deltidsstilling som løypebas fra Sørli. 

 

SF eier og betaler for drift av preppemaskinen som Skigruppa bemanner, samt at de betaler 

for bensin til snøscooterne våre. Vi har et langsiktig mål om at de også skal stille en 

snøscooter med preppeutstyr til disposisjon på samme måte, da øvrig innkjøp, drift og 

vedlikehold av scootere og preppeutstyr er kostnadskrevende for Skigruppa. Scooterne er helt 

nødvendig supplement til preparering av skiløyper, og da særlig tidlig i sesongen. 

 

Skiforeningen har initiert en oppgradering av traseen Fredrikstad - Fløyta, og det har vært 

jobbet på denne med kavling av myrer i sommer. Det gjenstår gravearbeider, som er 

problematisk å få gjennomført fordi det må søkes hver år, og man får svar for sent. 

 

Skiforeningen og Skigruppa har også jobbet for å få omlagt traseen fra Holterkollen / Sovaro 

og over til Gjerdrum. Etter 6-7 års innsats har nå kommunene og naturvernerne godkjent 

dette. 

http://www.nittedalil.no/
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Skiforeningen og Skigruppa jobber også med utbedringer av løypa fra Jenserud til Sørskogen. 

Løypa får nå et ekstra løft, ved at grunneierne renoverer skogsbilvegen Nyveien, som har 

store nedbørsskader. Da gjenstår det bare siste biten opp til Sørskogen. 

 

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. 45 ivrige sjeler som til sammen la ned ca. 270 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.  

 

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

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

Skigruppa. Knut Jarle brøyter hele vinteren gratis utenfor Skistua! 

 

Kenneth Rein-Heggebakken har som løype -og preppeansvarlig gjort en uvurderlig innsats for 

Skigruppa. Kenneth bidrar også selv med prepping, både med scooter og med den nye 

maskinen. Han kjører også traktoren til NIL og bruker Fotballgruppa sin hjullaster dersom det 

er behov. Og han har sammen med Stian stått ansvarlig for kunstsnøproduksjonen. Kenneth 

har siste året vært leid inn i ca 40% på timebasis for å være prosjektleder for 

rulleskiprosjektet, samt å bistå i dette arbeidet.  

 

Rodesjefene 

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

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

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

En stor takk til dere alle!  

 

Selv med stor maskinell innsats, anser Skigruppa at rodesjefene er et viktig tilsnitt til 

barmarksarbeidet med løyper. Vi ser også at mange av dem trofast møter opp på 

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

Odd Martinsen ble dessverre syk i 2020 og har ikke fått bidratt så mye som han ønsker. 

Skigruppa er svært takknemlig for Odd Martinsens innsats gjennom mange år til beste for 

Skigruppa, både som leder for rodesjefene og som sentral bidragsyter eller leder av flere store 

prosjekter. Skigruppa vil se på om det er mulig å få til en litt større aktivitet med rodesjefene, 

og evt. andre seniorer / pensjonister, som kunne hatt faste treff / dugnadsdager med 

utgangspunkt i Skistua. 

 

Scooterlagene  

Skigruppa har fem scooterlag med til sammen 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  
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skal scooterkjøres. Ved behov planeres og sporsettes også lysløypa og hovedløypene. Denne 

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

snøfall eller rydding av veltede trær, vil i tillegg kunne bidra til økt effektiv kjøretid med 

løype-maskinen. 

 

Årets sesong startet med pakking av løyper i begynnelsen av desember. Skiføre i Marka ble 

det først i romjula. Prepperne har jobbet iherdig, gjerne i flere omganger med scootere, før 

maskinen har fått kjørt, og de har hatt is i magen gjennom mildvær for å beholde snøen i 

løypene. Siden begynnelsen av januar har det vært suverene skiforhold, i perioder bare så vidt 

nok snø, men bedre forhold enn i fjellet og på Mylla. Og løypene har veldig god standard! ,  

Erlend Aadland og Stig Ringstad benytter privat scooter og preppeutstyr til å preppe løypa 

Spenningsby - Spikertjernshytta. Det er akkurat nok snø til gode forhold der nå.   

 

Løypemaskinen 

Våre 5 førere / preppere som kjører ut fra Sørli har i år jobbet mye med å holde løypene i god 

stand, og har sammen med scooterlagene klart å tilby supre forhold, noe som ivrige skiløpere 

har gitt veldig gode tilbakemeldinger på. 

 

Vi drifter nå Facebook-siden Nittedal IL Preppestatus, som i år har fått med IL i midten, og 

benytter denne aktivt til å legge ut oppdateringer om nypreparerte løyper. Det skal ikke 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 9600 mennesker til sammen, med opptil 500 likes 

på publiseringer. 

 

Maskiner og utstyr 

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

hydraulisk groomer med sporsetter, enkel sporsetter, scooterslede, Skjeldalfres, krattknuser, 

Drammensslodd, ryddesager, motorsager, diverse verneutstyr og mer. Skigruppa eier også 2 

Techo Alpin snøkanoner med tilhørende utstyr. 

 

Skigruppa har en svært gunstig avtale med FINOR AS vedrørende bruk av hydraulisk 

sporsetter. Skiforeningen eier løypemaskinen, en 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. 

 

Vedlikehold av maskiner 

Vedlikeholdet av den nye preppemaskinen har Stian Ødegaard fått ansvaret for, og lønnes på 

timebasis for dette av SF. Det kreves også egen opplæring for å kjøre denne teknisk avanserte 

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

operative statusen til maskiner og utstyr, og en viktig dugnadsinnsats som vi setter stor pris 

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

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

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

annet i forbindelse med høstdugnaden og av Rodesjefene ellers i året. Lysløypa prepareres 

primært til treningene mandag til og med torsdag og tidlig morgen før Skiskolen. Før 

helgeutfarten prioriteres skiløypene innover i marka. 

 

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

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

prosjekter. Likviditen ble ytterligere styrket i fjor grunnet en ekstraordinær gave. Dette 

kommer godt med i vårt arbeid med rulleskiløype som krever mye kapital. Vi har lagt bak oss 

enda et spesielt år som følge av pandemien. Vi har ikke kunnet opprettholde et normalt 

aktivitetsnivå. Få arrangement og renn har blitt gjennomført, det har vært få og begrensede 

muligheter for å gjennomføre samlinger. Vi har ikke kunnet leie ut skistua store deler av året 

og cafedriften ble også redusert mesteparten av fjoråret.  Samtidig har vi, som de fleste andre 

frivillige organisasjoner og bedrifter under pandemien, forsøkt å spare utgifter der det har 

vært mulig, for å sikre at vi kommer ut sterkere når ting normaliseres igjen.  

Kompensasjonsordningene for idretten gjorde at vi kunne søke tilskudd for tapte inntekter 

vedrørende arrangementer og andre inntektsgivende aktiviteter, som ikke har latt seg 

gjennomføre på grunn av Corona pandemien. Skigruppa har fått innvilget noe kompensasjon 

for tapte inntekter knyttet til utleie av skistua og kafédrift.  

 

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

Vi har for øvrig hatt et solid bidrag fra våre sponsorer, kr 314.400 og fokus på kostnadene 

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

som gjør at vi har klart å holde et lavt kostnadsnivå. 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 2021 viser et overskudd på kr.1.189.864,- sammenlignet med kr. 

527.459,-i fjor. Vi har i 2021 hatt en økning i offentlig støtte og i lysløypebidraget, men 

naturlig nok redusert leieinntekt for skistua. Skigruppa har mottatt tilskudd på kr. 685.603,- og 

har inntekter fra treningsavgifter på kr. 210.700-. 

 

Vedrørende ferdigstilte prosjekter, så ble snø produksjonsanlegget endelig godkjent for 

utbetaling fra fylket i 2021.  

 

Utskiftning til LED-lys har også i år vært et aktivt prosjekt. Arbeidet med å anlegge 

rulleskiløype pågår for fullt.  Skigruppa har investert betydelige summer i dette og 

kompensasjons og støtteordninger vil utløse tilbakebetaling i løpet av 2022/2023.  

 

Skigruppa er opptatt av å gi våre løpere et best mulig treningstilbud. Vi leier oss inn i dag på 

rulleskianlegget på Lillomarka, dette krever mye transport og logistikk. Vi er opptatt av å 

være til stede i nærmiljøet med våre treningsfasiliteter, og er derfor i gang med å utvikle 

rulleskiløype på Sørli i samarbeid med Nittedal Skiskytterlag, som utvikler det samme på 

Sagerud. Disse løypene vil i neste fase bindes sammen og gi oss et fantastisk treningstilbud på 

rulleski. Dette gjør i tillegg det lettere og mindre energikrevende å snø legge løypene tidlig i  
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sesongen. Prosjektet vil bli finansiert av spillemidler, midler fra stiftelser og 

momskompensasjon. Opparbeidet overskudd for 2021 er en medvirkende faktor til at vi kan 

iverksette dette prosjektet som våre løpere vil få stor glede av i mange år fremover!  

 

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 

2021 et økonomisk bidrag til Team Nittedal på kr. 50.000,-, tilsvarende beløp som tidligere år. 

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

støtteapparat. 

 

Sponsor og markedsarbeid, fond og stiftelser   

Skigruppa har en egen markedsgruppe med tre medlemmer (Lene Kvervavik, Andre 

Fredriksen, og Geir Skari) som jobber med å innhente sponsoravtaler, søke på fond og 

stiftelser, bidra for å søke spillemidler, samt organisere klesavtalen med Glømmi/Swix.  

  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Lysløypebrevet  

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

god hjelp av barna i 2009 gruppa fått delt ut tilsvarende antall brev som forrige sesong (2500). 

Og vi håper på gode bidrag også i år. 

 

Medlemstall per 31.12.2021  

 

NIL ski hadde 436 betalende medlemmer ved avslutningen av 2021. 
 

Alder  Yngre enn 6 

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

eldre  
Total  

Kvinner   0  111  22  1  41  175  

Menn  0  116  27  1  118  262  

Totalt  0  227  49  2  159  436  
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Skiskolen, gjennom Allidretten, har hatt ca. 160 eksterne deltakere i alderen 5-6 år som ikke 

framgår av tallene over. 

 

Tabellen nedenfor viser medlemsutviklingen i Skigruppa siden 2006/07: 

 

 

 
 

Antall medlemmer økte hvert år i en tiårsperiode frem til 2015/16 sesongen, for så å reduseres 

noe. Det ser nå ut til å trenden er snudd med 436 medlemmer per 31.12.2021 og en gledelig 

økning i de yngste gruppene.  På bakgrunn av at All-idrett har stor deltakelse og dermed er en 

god rekruteringsarena for skigruppa er det etablert en tett samarbeid, noe vi er glade for. I 

vinterperioden stod 33 barn på startrekken for 2014 kullets skigruppe i mars 2021. For 2015 

kullet er det nå 57(!) barn som registrerte medlemmer.  

 

Oppsummering  
Årets skisesong har vært preget av høy aktivitet fra mange glade unge skiløpere, og det til 

tross for en pandemi som til tider har stengt ned samfunnet. Uten frivilligheten hadde vi ikke 

kunnet opprettholdt vårt gode sportslige tilbud, ferdigstilt prosjekt, og påbegynt nye. Alle som 

har bidratt fortjener en stor applaus. Gjennom en utfordrende tid har det vært viktig å kunne 

tilby og tilrettelegge et trygt fellesskap med fokus på mestring i en god sosial arena. Gode 

løyper er også viktig for uorganisert aktivitet. Det har vært observert et økt antall glade 

skiløpere med et smil rundt munnen, selv om pandemien har tvunget folk til hjemmekontor. 

Skiidretten er for alle, og det vil vi fortsette å tilrettelegge for. 

 

Styret vil i tiden fremover prioritere å utvikle anlegg for å kunne tilrettelegge for økt aktivitet 

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

tillegg til å ferdigstille anlegg vil skigruppa fokusere på å bedre det sportslige tilbudet for 

bredde og for de som ønsker å prestere på høyt nasjonalt nivå. Det er verdt å merke seg at lille 

Nittedal IL er en av Norges aller beste klubber på juniornivå når det gjelder å sanke 

Norgescuppoeng. I skrivende stund er vi rangert som nummer 8. Ser vi på kullene som blir 

junior i årene som kommer er det grunn til å tro at vi kan pynte på den statistikken.    
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Gode ord kan ikke sies ofte. Det rettes en stor takk til alle som har bidratt med å utvikle 

klubben, bygd og vedlikeholdt anlegg, preppet løyper, stekt vaffelkaker med mer. Skigruppa 

er privilegert som har en dedikert kjerne av frivillige som bidrar året rundt. Tusen takk for 

fantastisk innsats! Tenk hva vi kunne få til hvis hver og en av dere hadde rekruttert inn EN 

frivillig til!!?!  Takk også til alle andre som bidrar som frivillige, enten gjennom verv eller på 

dugnad.  Den viktige innsatsen dere legger ned for våre barn og unge legges merke til! 

 

Vil også benytte anledningen til å takke for det gode samarbeidet med hovedlaget, Nittedal 

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

Gjelleråsen IL mfl i året som har gått. Vi står sterkere sammen! 

 

Til slutt en stor takk til skigruppas samarbeidspartnere og sponsorer. Takket være fantastiske 

bidrag kan skigruppa tilby aktivitet og folkehelse til alle innbyggere i Nittedal. Vi gleder oss 

til fortsettelsen. 

  

 

 

Nittedal, 8. mars 2022 

 

 

Knut Nystad    Per Iver Nordset 

Leder    Sportslig leder 

 

  

 

   

     
Rolf Martin Næss    Ulf Dobloug 

Økonomiansvarlig    Anleggsansvarlig 

 

  

 

   

     
Geir Skari    Bjørn Aspaas Sollid 

Markedsansvarlig    Rekrutteringsansvarlig 

      

     
Gry Stensrud     
Sekretær     

 

           

 

 

Vedlegg til årsrapporten:  

Vedlegg 1 – Årsregnskap 2021 og Budsjett 2022 
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