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1. Nittedal Idrettslags organisasjon  

1.1 Styrets sammensetning  
  

Hovedstyret i Nittedal idrettslag har i 2020 

bestått av følgende medlemmer:   
  
• Erik Cronblad Wollan (Leder)  

• Linn Bjelland (Org.ansv./Nestleder)  

• Ubesatt (Anleggsansvarlig)  

• Øystein Nygård (Økonomiansvarlig)  

• Finn Ove Søfting (Markedsansvarlig) 

• Knut Nystad (Sporslig ansvarlig)  
 

I tillegg har styret hatt følgende 

varamedlemmer:   
 

 Evy Stavik (1. varamedlem)  

 Torbjørn Sørli (2. varamedlem)  

 Anne Müller (3. varamedlem) 
 

Gruppene er ledet av: 

• Bård Wæhle (Leder Skigruppa)  

• Knut Aasrud (Leder Tennisgruppa)  

• Marte Bulie (Leder Allidretten)  

• Hanne Tangen Nilsen (Leder Friidrettsgr.)  

• Øystein Nygård (Leder Fotballgruppa)   

• Lars Friestad (Leder Innebandygr.)  

• Arne Bekkevold (Leder Hjertetrimmen)  

• Joar Hugaas (Leder skøyte og hockeygr.) 
  
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Kontrollutvalget:   

- Hege Sveen 

- Hege Rustad 

- Kristin Gaustad 

 
  
Valgkomité:   

- Per Halvorsen 

- Susann Ringstad 

- Jørgen Grønvold 

  

Lov og utmerkelseskomiteen:   

 

 Ole-Jørgen Tallaksrud 

(ansvarlig) 

 Bente Skari 

 Jon Grimsbo 

 Hanne Staff 

 Erik Cronblad Wollan 
 

 

Kunstkomitéen:     

- Turid Byfuglien Moseby 

(leder) 

- Anne Kari Scharp  

- Thorleif Henriksen 

- Karen Johansen  

- Mona Wilhelmsen Thy 

- Finn Ove Søfting 

 

 



   

1.2 Organisering hovedstyret i NIL   

NIL-styret består av innvalgte ansvarlige og lederne i idrettslagets grupper. I tillegg til leder 

består styret av økonomiansvarlig, markedsansvarlig, sportslig ansvarlig, anleggsansvarlig 

og organisasjonsansvarlig. Sistnevnte er også nestleder i idrettslaget. 

Det har i perioden siden forrige årsmøte vært avholdt 10 styremøter. 

Nytt styre har valgt å legge om tidligere praksis med styremøte annenhver måned og møte i 

Arbeidsutvalget annenhver måned til månedlige styremøter hvor alle valgte styremedlemmer 

og gruppeledere deltar. Dette for å sikre bedre kontinuitet, samstemthet og kommunikasjon.  

 

2. Administrasjon av Nittedal idrettslag  

2.1 Medlemsregister og -utvikling  

 

NIL hadde ved utgangen av 2020 ca.1900 betalende medlemmer. Dette er en nedgang på 

ca. 200 fra 2019 etter en opprydding i medlemsregisteret. NIL benytter Spoortz som 

medlemsregister. 

 

2.2 Administrasjonen  

Jørgen Klem er ansatt som Daglig leder i NIL i 60% stilling. Frode Meiltoft er ansatt som 

Administrasjonsansvarlig i 60 % stilling. Meike Hesselink er 100% ansatt som Sportslig 

utviklingsansvarlig.  

 

2.3 Vedlikehold Klubbhuset  

 

Slitasje er en utfordring på Klubbhuset og behovet for oppgradering er økende. Det har i 

2020 ikke vært avsatt egne midler til vedlikehold eller oppgraderinger. NIL-Villige, en gruppe 

arbeidsvillige pensjonister bidrar i stor grad til å holde klubbhuset vedlike sammen med 

innleid «vaktmester». Det vil for 2021 og 2022 planlegges for og gjennomføres noe 

utbedring. 

2.4 Utleie Klubbhuset  

Inntektene fra utleie av klubbhuset er viktig for idrettslaget, men gitt situasjonen rundt Covid-

19 er inntektene redusert betydelig. Askepott Catering er fortsatt en av idrettslagets viktigste 

leietakere. Dialogen med Nittedal Kommune vedr. BUA i kjelleren pågikk frem til høsten. 

Dessverre valgte Nittedal Kommune å trekke seg fra avtalen, da oppussing og klargjøring av 

lokalene ville koste mer enn budsjettert. Nittedal Kommune har kompensert Nittedal 

Idrettslag noe for oppsigelse av avtalen. Vi har dermed ledige lokaler med potensiale 

fremover. 



   

 

 

2.5 Regnskapsføring i NIL  

Etter årsmøtet i fjor satte styret sammen en økonomikomite for å diskutere og vurdere 

økonomien i NIL og hva vi burde gjøre fremover. Det ble blant annet gjennomført et møte 

med vårt regnskapsbyrå, Nibe Regnskap AS og deres nye eiere for å finne ut hvordan vi kan 

arbeide bedre sammen og gjøre regnskapet mest mulig effektivt. NIL har ikke fått de svarene 

vi søkte eller de forventede tilbakemeldinger i etterkant. Samarbeidet med Nibe og deres nye 

eiere har ikke fungert tilfredsstillende og vi har derfor sagt opp avtalen. Det ble inngått avtale 

med nytt byrå, KN Regnskap AS. Denne avtalen reduserer våre kostnader på 

regnskapsføring med ca 200.000,- per år. I tillegg fungerer samarbeidet mellom NIL og KN 

Regnskap på en meget god måte. Det er lagt ned en betydelig innsats fra Økonomiansvarlig 

og Administrasjonsansvarlig for å få full kontroll og god styring på økonomien. Det er i tillegg 

sørget for at gruppene har den nødvendige kompetansen og innsikten i økonomisystemet til 

at de kan utføre mye selv og ha kontroll på egen økonomi. 

 

2.6 Covid-19 og innvirkning på sportslig aktivitet 

De ulike gruppene i idrettslaget har i stor grad klart å gjennomføre treninger for 

aldersbestemte grupper gjennom pandemien så langt. Det har som alle kjenner til, vært 

perioder hvor alt har vært stengt ned, men det har vært lagt ned betydelig innsats rundt om 

for å tilrettelegge for at barn og unge skal kunne samles til trening. Det har dog vært spesielt 

vanskelig for innendørsidretter som innebandy, tennis og allidrett. I tillegg er vi redd dette 

året kan bli kritisk for våre unge over 19 år, som ikke har fått anledning til å trene eller 

konkurrere sammen. 

2.7 Treningsavgifter 

Som informert om tidligere har styret besluttet å videreføre felles treningsavgift som i dag for 

6-7 åringer, men justerer denne til kr. 1.400,- per år. Treningsavgift for 4-5 åringer vil være 

kr. 700,-. Felles treningsavgift innebærer at barna kan delta i så mange idretter de ønsker. 

Når barna starter i 3.klasse (våren 2. klasse for eks. Fotball og Friidrett) og det året de fyller 

8 år, vil felles treningsavgift bortfalle og de betaler treningsavgift til den eller de gruppene de 

er aktive i. Treningsavgifter sendes ut i begynnelsen av sesongen for den aktuelle idretten. 

 

3. Aktivitetstilbudene i NIL  
Grunnet Covid-19 bestemte vi oss for å avlyse NIL-Sommercamp 2020. Friidrett, tennis og 

fotballgruppa klarte på kort tid å arrangere egne camper, slik at det allikevel ble et tilbud. 

Det var for året planlagt flere nye og spennende aktiviteter, men disse ble også avlyst.  

 

4. Anlegg  
4.1 
Fridrettsanlegget  

Klubben fikk egen friidrettsbane i 1930, nær dagens tennisanlegg og den ble benyttet helt til 
klubben fikk Sentralidrettsanlegget på Rotnes i 1976, hvor det ble etablert rødgrusbane der. I 
2011 fikk vi støtte til nytt friidrettsanlegg fra Nittedal kommune. Prosjektstart var våren 2012 



   

og byggingen av anlegget var ferdig i mai 2013. Anlegget har 8 løpebaner opp til 
100m og 110 m hekk og for øvrig 6 løpebaner rundt banen. 
Med god støtte fra Sparebankstiftelsen Jevnaker, Lunner, Gran har vi også fått en mengde 
nytt utstyr med lengdegrop, kastbur, stavmatte, høydematte, hekker, hindre osv. 
I løpet av sommeren 2013 fikk vi også på plass et drifts- og arrangementshus. I 2014 
kompletterte vi anlegget med en aktivitetsløype på utsiden (balanse- og styrkeløype) med 
god støtte fra Gjensidigestiftelsen. Til stor overraskelse for NIL og Friidrettsgruppa ble deler 
av aktivitetsløypa fjernet under byggingen av Ungdomsskolen. Det ble satt opp mer moderne 
utstyr på ungdomsskolen, men ikke tilsvarende apparater som de som ble fjernet. 
I 2015 fullførte vi arbeid på anlegget med blant annet stavhus for å beskytte stavmatta. I 
2018 ble arrangementshuset endelig godkjent. Ved utbygging fikk vi en dobling av 
lagerstørrelsen som har gitt sårt tiltrengt lagerplass og vi har nå alt utstyr samlet på en plass. 
I 2018 gjorde vi en del forbedringer innvendig i arrangementshusets 1. etasje, for å legge 
bedre til rette for gjennomføring av stevner, godorden på utstyr og ikke minst tilrettelagt for 
styrketrening. I 2020 har vi vasket dekket to ganger for å fjerne forurensning spesielt fra 
byggearbeidet på Nittedal Ungdomsskole som har medført en del skitt på banen. I tillegg er 
det utført mindre vedlikehold på anlegget. Vi planla å beise arrangementshuset, men utsatte 
det til våren 2021. 
 
  
Fotballanlegget 
I Nittedal IL Fotball var det ikke blitt investert vesentlig i anlegg siden etableringen av 
kunstgresset på Sentralidrettsanlegget for snart 12 år siden og byggingen av tribune/ballrom 
for noen år siden. Dette har det blitt gjort noe med gjennom de siste årene. Prosjekter og 
investeringer som er gjort gjennom 2018 og 2019 inkluderer: 
 
● Ny, granulatfri og miljøvennlig 5er-bane 
● Ny kiosk er etablert 
● Nil Fotball sitt eget “klubbhus” er etablert 
● Ny kunstgressbane (9er) er operativt 
 
I tillegg har NIL Fotball anskaffet nødvendig oppgradering på maskinparken med en 
hjullaster for snørydding, samt en felles investering med Skigruppa, i traktor til drift og 
vedlikehold av baner, sommer og vinter.  
Totalt er det investert for mer enn 2 mill. kr. i utstyr i 2018-2020, i tillegg til ca 10 mill i anlegg 
(baner, bygg og kiosk). 
 
I 2021 vil hovedfokus være på å ferdigstille pågående prosjekter, før vi sikter på 
rehabilitering av 11er og 7er fra sommeren 2022. Vi har også et sterkt ønske om renovering 
av lys på 11er-banen, ettersom disse ikke holder nødvendig standard. 
 
  
Skianlegget: 
Snøproduksjon 
I løpet av sommeren gjennomførte Stian og Kenneth en stor jobb med planering og tilsåing 
med gress i Hesteskoen, for å gjøre området jevnere og behovet for kunstsnø mindre. Det 
ble kjempebra. Vi kjøpte også inn 180 m brukte vanningsrør for å kunne legge klar en streng 
rør for å øke effektiviteten på snø produksjonen, med mindre flytting av slanger. Dessverre 
fikk vi problemer med at vannet frøs i rørene når det var kaldere enn minus 10-12 grader. 
Årets kunstsnøproduksjon startet først 6. januar. Men det var da ganske bra med kulde og i 
løpet av 4 døgn fikk vi laget en bra mengde. Dessverre hadde vi tekniske problemer med 
kanonene, og viklingene på den ene pumpa brant, slik at vi i år kun har produsert med en 
kanon. Grunnet perioder med veldig kaldt vær, rundt minus 15, hadde vi også litt problemer 



   

med frysing av rør og slanger, men vi har etter hvert fått laget bra med snø i 
Hesteskoen og på Sørlisletta. Vi undersøker muligheten for reklamasjon både på pumpa og 
de tekniske 
problemene med den ene kanonen. 
Skiforeningen v/løypebas Lars Gulbrandsen har i år ikke bidratt med annet enn rådgivning, 
og det er Kenneth og Stian som har stått for produksjonen, med bistand av en gruppe 
frivillige kvelds- og nattevakter organisert av Dominique. 
Vi har i år ikke hatt noen dialog med naboene, men de har blitt informert ved e-post et par 
ganger. Vi har ikke fått noen klager. Med en mer stabil produksjon, vil nok behovet for 
jevnlig dialog igjen være tilstede. Vi har i år kun produsert i Hesteskoen på natta. 
 
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. Dette prosjektet fortsetter nå så 
raskt snøen går. 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. En stor sum 
penger som Skigruppa må forsøke å skaffe på annen måte. 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.  
Vi har i løpet av høsten også fått byttet ut 4 gamle bruer med 3 nye på Sørli. Firmaet Contiga 
AS gav bort bruelementene og stod også for transport og montering, en meget stor gave 
som kommer alle store og små som bruker området til gode. De nye bruelementene avgir 
ingen forurensning. Samtidig som gamle kreosotholdige jernbanesviller og stolper ble fjernet, 
ble også forurenset masse fjernet. Et prosjekt som er veldig bra for miljøet generelt, og 
spesielt for Ørfiskebekken. Det er en ære for Skigruppa at vi fikk tillatelse av familien Løvlie 
til å giden ene brua navnet «Kristian Løvlies bru». Prosjektet ble behørig omtalt i Varingen, 
og mange enkeltpersoner har lagt ned stor dugnadsinnsats for å få dette i havn. 
Traséen opp til den nye jernbaneundergangen «Luringen» har fått navnet «With-stubben», 
etter tidligere grunneier Hans With, og har blitt lyssatt. Et prosjekt gjennomført av 
Skiforeningen (SF) sitt lokalutvalg (LU) i Nittedal, med støtte fra Skigruppa. Anlegget er 
koblet sammen med Lysløypa og strømmen betales av Skigruppa. 
SF LU Nittedal har også fått gjennomført en oppgradering av trasèen mot Jenserud. Der det 
før var bare stein og gjørme, har det nå blitt en fin gruset trase. Den har fått navnet 
«Maristubben» etter grunneier Mari Østbye. SF jobber også med å utbedre trasèen videre 
mot Sørskogen. SF ved løypebas Lars Gulbrandsen har også fått laget ny maskinløypetrase 
fra nordom Svenskemyra til Famlieløypa i Varingskollen, med økonomisk og dugnadsstøtte 
fra HIL og Skigruppa. 
Den nye reguleringsplanen for Sagerud- og Sørliområdet ble vedtatt av kommunen i oktober, 
som åpner for utvikling av rulleskianlegg. NIL Skigruppa og Nittedal Skiskytterlag har i 
samarbeid jobbet hardt for å realisere dette, og vi håper at prosjektet kan starte i 2021. Dette 
vil gi muligheter for trening i trygge omgivelser på rulleski, og anlegget vil bli universelt 
utformet slik at det kan brukes av bevegelseshemmede og para-utøvere. 
 
  
Tennisanlegget: 
Prosjektet med etablering av Padeltennisbane ble gjennomført i 2020, dog med store 
forsinkelser som følge av COVID-19 restriksjonene. Både leveranse av banen og ikke minst 
monteringen av den tok vesentlig lenger tid enn det som var planlagt. Banen stod ferdig rett 
før snøen kom, med unntak av elektrikerarbeidet som må tas til våren. Det gjenstår litt 
dugnadsarbeid, montering av dører, samt å jobbe sand ned i kunstgresset. I forbindelse med 
uteanlegget er Tennisgruppa avhengig av dugnadsinnsats både vår sommer og høst. 



   

Grusbaner krever mye jobb for å bli gode å spille på, og også i 2020 ble banene 
våre vurdert til å være blant de aller beste i Osloområdet. Mye av dette skyldes det 
underlaget som er bygget opp gjennom mange år, men etter mye spill sist sommer er det 
behov for påfyll av mer grus på flere av banene i år. Etter å ha registrert et gledelig høyt 
oppmøte på siste vårdugnad, håper vi mange av medlemmene vil hjelpe til med denne 
oppgaven til våren. Ambisjonen er fortsatt å ha det beste underlaget for spill ute. 

 
Anlegget ligger lavt og nær Nitelva, noe som gjør det flomutsatt. Høsten 2020 hadde vi to 
situasjonerhvor vannet trengte igjennom flomvollen, og i et av tilfellene fikk vi også vann inn i 
hallen, men heldigvis unngikk vi større skader på anlegget. Disse situasjonene belaster 
enkelte nøkkelpersoner i styret tungt, og vi må få flere med på en beredskap knyttet til 
fremtidige flomsituasjoner. Det er også behov for vedlikehold på flomvollen, det er flere 
steder hvor vannet trenger igjennom, noe som selvsagt gjør situasjonen verre. 

Generelt er behovet for vedlikehold økende, noen av oppgavene er av en slik art at vi må 
leie inn hjelp til jobben. Styret jobber derfor med en langsiktig plan for å bygge opp 
egenkapitalen, både for å kunne få disse oppgavene gjort og for å kunne være økonomisk 
rustet til å håndtere eventuelle akutte skader. På kort/mellomlang sikt er det planlagt 
opprusting av fellesområdene i hallen, inklusive utskifting av vinduer mot utebanene og 
styrking av flomvollen 

 

  

Innebandyhallen: 
I løpet av 2020 har det kommet på plass nye garderober og lager i Rotneshallen. Lageret har 

bl.a. blitt innredet med skap, slik at hvert enkelt lag kan oppbevare utstyret sitt i hallen. Det 
gjørtreningshverdagen lettere, ved at man slipper å måtte bruke egne garasjer, kjeller ol. 
som lager. 

Det gir oss også muligheten til å ha bedre oversikt over felles utstyr og drakter. Flere 
garderober gjør det også mulig at klubben på en bedre måte kan ta imot gjestende lag og 
dommere. 

I 2021 er det planlagt bygging av ny inngang, kiosk og tribune i Rotneshallen. Nittedal 
Wolves har bidratt i planleggingen og utformingen av dette prosjektet. Når denne 
utbyggingen er ferdigstilt vil Rotneshallen fremstå som en idrettshall der vi på sikt kan 
inviterte til større arrangementer som minirunder, regionscup finaler m.m. 

I 2020 ble det også kjøpt inn en utendørs innebandybane. Dette var i samarbeid med bl.a. 
NBF og Sparebank 1-stiftelsen og Sparebankstiftelsen DNB. Banen skal settes opp på 
Rotnes skole og kunne være et viktig bidrag i rekrutteringsarbeidet av nye spillere. Det vil 
også være viktig i samarbeid med skolen i rekrutteringsarbeidet. Banen er planlagt satt opp 
våren 2021. 

 

 

Hockeybanen 
I slutten av 2019 og starten av 2020 etablerte vi en isflate på det som nå er 9’er banen. Det 
ble en særdeles dårlig vinter der vi hadde kuldegrader bare noen av de første ukene i januar. 
Det ble i løpet av den vinteren veldig klart for oss at vi er avhengige av å etablere en 
kunstisflate hvis vi skal få et stabilt organisert tilbud med skøyteaktivitet. 
I løpet av året ble det klart at vi ikke fikk fortsette med is på 9’er banen på grunn av nylagt 
kunstgress og behov for å bruke banen til fotball på vinteren. Parallelt med dette jobbet vi 
hele tiden med å finne ny plassering der vi kunne etablere en permanent isflate med vant. I 
oktober fikk vi positive nyheter fra Moss der det sto et gammelt vant som vi kunne få, mot at 
vi selv demonterte og fraktet det bort. Det tok da ikke mange ukene før vi hadde vantet på 
plass i Nittedal. 



   

Med vantet lykkes vi også med å fremheve behovet om en egnet plass, og i 
november ble det klart at vi fikk sette opp vant på plassen ved klubbhuset der det har vært 
isbane tidligere. Vantet ble montert opp i desember etter at plassen var klar, og med god 
hjelp fra Nittedal kommune fikk vi også tilgang på vann til å sprøyte banen. Banen sto 
dermed klar i 2020, men vi måtte vente på kuldegradene til starten av januar 2021 før vi fikk 
isen på plass. 
Det har vært en enorm aktivitet hittil i vinter i 2021 med flere hundre brukere innom i helgene 
og full aktivitet i ukedagene frem til stengetid kl 21. Det er gledelig å se at brukere er både 
barn, ungdom og voksne i alle aldere og på forskjellig nivå. Dette har helt klart vært et tilbud 
som er savnet.  
 

 

4.2 Langtidsplan 

 

Det har for 2020 ikke vært jobbet strategisk med utvikling av anlegg fra hovedlaget sin side, 

men gruppene har separate planer som dekker langtidsplanperioden og jobber etter disse. 

Hovedstyret har i 2020 ikke hatt en person i rollen som anleggsansvarlig. Styret har så langt 

det er mulig hatt fokus på å støtte de enkelte grupper så godt man kan. Det er svært gledelig 

å kunne informere om at det fra årsmøte og våren 2021 vil være en ny anleggsansvarlig på 

plass.  

 

5. Marked  

5.1 Medlemstall  

Vi har i 2020 jobbet mye med å få medlemmene til å betale medlemsavgiften. Fra et 

utgangspunkt hvor vi trodde vi hadde ca. 2100 medlemmer ble dette justert ned til ca. 1800 

etter en opprydning i medlemsregisteret. Underveis her det kommet på nye medlemmer og vi 

teller ved årsskiftet ca. 1900 betalende medlemmer. 

 

 

5.2 Web og Facebook  

Det har vært jobbet godt gjennom året med å få lagt ut artikler og nyheter for å orientere oss 

alle om hva som skjer i gruppene, med utøverne og lagene og om hva som har vært på gang 

med NIL. Naturlig nok har Covid-19 satt mange aktiviteter på vent eller til avlysning og dette 

har også preget mye av kommunikasjonen gjennom året.   

 

 

5.3 Hovedsponsorer i NIL  

Hovedsponsorene Sparebank1, NOKAB, USBL og Sport1 er med videre og har signert nye 

avtaler på tre år. I tillegg har de økt sine bidrag. Vi har også fått med en ny hovedsponsor på 

slutten av året med Bunnpris – som da erstatter Rema 1000. Tusen takk til dere alle for 

suveren bidrag til idrettslaget. Dette gjør at vi kan skape masse god aktivitet ut i de ulike 

gruppene.  

I 2020 økte sponsorinntektene i hele NIL fra året før og med nye avtaler som er signert, både 

med hovedsponsorer og mindre sponsorer, vil dette øke videre i 2021. Det er også, med god 

suksess, satt i gang en større skiltkampanje for sponsorer og det er rett før de første skiltene 

kommer opp på de ulike anleggene. 



   

 

5.4 Felles klubbtøy og felles profilering i NIL  

NIL har en ustyrsavtale med Craft/Sport 1 som gruppene har anledning til å slutte seg til. Per 

i dag har Fotball (initiativtager til avtalen), Allidrett og Tennis sluttet seg til.  

 

Gjennom 2020 har Innebandy etter en grundig prosess falt ned på innkjøp gjennom Pure 

Play. Friidrett har foreløpig valgt å fortsette innkjøp med sin leverandør og Ski det samme. 

Styret har derfor kommet til at man lar det være opp til hver enkelt gruppe å velge hvor man 

gjør sine innkjøp av drakter og klubbtøy. 

 

NIL har en avtale med Sport 1 om klubbrabatt. Denne er gjennom året justert ned fra 20% 

rabatt til 15% rabatt grunnet økonomiske årsaker fra Sport 1. 

 

6. Organisasjonsarbeid 

6.1 Nittedal IL sin virksomhetsplan 

 

Tidligere utarbeidet virksomhetsplan er tatt opp igjen og vil bli jobbet videre med for 2021. 

 

6.2 NIL sitt engasjement i Nittedal idrettsråd, NIR  

NIL har to representanter i NIR og vi opplever dette samarbeidet som godt og konstruktivt. 

Gjennom 2020 har det spesielt vært mye rundt endring av avtale med Nittedal kommune i 

forhold til deres beslutning om å kutte investeringsstøtten. Det har også handlet mye om 

eventuelle justeringer i driftsstøtten.  

Vi har også god dialog med NIR når det gjelder fordeling av halltider i bygda. Det er 

utfordrende å finne nok tid til alle og vi opplever at NIR gjør en rettferdig og god jobb omkring 

dette. 

7. Stipender og utdelinger  

Offentliggjøres på årsmøtet. 

8. Kunstutstillingen  
 

Grunnet Covid-19 ble kunstutstillingen for 2020 avlyst. Det ble vurdert å flytte den til høst 

2020, men dette viste seg å ikke være praktisk mulig eller særlig hensynsmessig opp mot 

andre aktører i kunstbransjen. 

Det er gjennom 2020 kommet til flere nye medlemmer av kunstkomiteen og komiteen jobber 

godt med å forberede kommende utstilling i mai 2021 med tilpasninger til Covid-19. Vi håper 

og tror det skal la seg gjøre å få utstillingen gjennomført. Om det viser seg vanskelig med 

fysisk utstilling, jobbes det med å forberede en digital utstilling. 

  



   

9. Økonomi  

9.1 Årsresultat og disponeringer  

 

Nittedal Idrettslag hadde i 2020 en omsetning på kr. 11 998 679,- og et driftsresultat på kr. 

2 990 826,-  Årsresultatet ble på kr. 2 988 529,-  

Etter at egenkapitalen ble borte i Hovedlaget etter 2019, har styret og ledelsen i NIL jobbet 

godt for å bedre økonomien. Det har underveis blitt besluttet å bygge egenkapitalen opp 

igjen over tid og det skal årlig settes av kr. 100 000,- til EK for HL. Øvrig overskudd fordeles 

etter nøkkel ut til gruppene. 

Samlet egenkapital i NIL er nå kr. 10 665 218,- 

Totaløkonomien i Nittedal Idrettslag er god. Inntjeningen er økt og kostnader er redusert.  

Årsregnskapet for 2020 avlegges under forutsetning om fortsatt drift.  

  

10 Covid-19 og påvirkning på NIL 

Nittedal IL ble den 12.3.2020 påvirket av situasjonen med smitte og korona/Covid-19. 
All organisert aktivitet ble lagt ned umiddelbart og alle anlegg ble stengt for organisert 
aktivitet. Dette gjaldt NIL-Klubben også. 

  
I forbindelse med Covid-19 har NIL gjennomført følgende: 
  

 Permittering av totalt 10 ansatte 
o Daglig leder 100% 
o Sportslig ansvarlig 80% 
o Adm. sjef 40% 
o 2 trenerer friidrett 100% 
o 2 trenere fotball 100% 
o 4 Instruktører NIL Klubben 100% 

 
Permitteringer av ansatte var et tiltak som var nødvendig økonomisk når all aktivitet ble 
stoppet. Når det ble åpnet for aktivitet igjen, ble trenere og ansatte hentet inn igjen. 
 
Det er så langt det har latt seg gjøre holdt god aktivitet i alle grupper ut året.  Det er noe 
variabelt mellom de ulike gruppene hvilken mulighet de har hatt for å holde treninger i gang 
avhengig av om det er innendørs- eller utendørsidrett. Svært mye av konkurranser har blitt 
avlyst. 
 
Det er lagt ned betydelig innsats og merarbeid fra gruppene for å tilpasse seg retningslinjer 
og overholde/gjennomføre de smittevernstiltak som er påkrevd. Vi opplever at dette har vært 
gjennomført på en god måte og vi har så langt vi vet ikke forårsaket smitte. 
 
NIL har, som andre idrettslag, søkt kompensasjon for tapte inntekter ved bortfall av 
arrangementer, som det offentlige har lagt ut. Vi har fått det vi har søkt om og dette er med å 
virker inn på årsresultatet til klubben. Midlene blir fordelt ut til de grupper som skulle stå for 
arrangementene. Totalt har vi fått kompensert i underkant av to millioner kroner. 
Kompensasjonen har stort sett vært på 70% av søknadsbeløpet, enkelte på 50%.   



   

  

11. Arbeidsmiljø/sykefravær/ytre miljø  
 

Nittedal Idrettslag forurenser ikke det ytre miljø. Arbeidsmiljøet blant ansatte og engasjerte i 

Idrettslaget anses å være godt.  

12. Revisor i NIL  
 

Omsetningen i Nittedal Idrettslag overstiger et nivå som gjør at idrettslaget ikke lenger kan 

ha en valgt revisor, men må engasjere en registrert revisor.   

Til å utføre dette arbeidet har idrettslaget valgt Sandberg Revisjon.    

 

 

 

 

 

 

 

  Nittedal 17.mars 2021 

 

         Styret for Nittedal Idrettslag  

  

 

 

 

Erik C. Wollan (sign) 

Styreleder 

Øystein Nygård (sign) 

Økonomiansvarlig 

Linn Bjelland (sign) 

Nestleder  

  

  

  Knut Nystad (sign)       

Sportslig ansvarlig 
 

  

   Finn Ove Søfting (sign)  

Markedsansvarlig  

   


