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Årets arbeide i komiteen  

Årets arbeide i Lov- og utmerkelseskomiteen er også i år preget av pandemisituasjonen.  

Komitearbeidet er utført i digitale møter. Arbeidet med å ta frem nominasjoner og kvalitetssikre 

disse har tross dette gått bra.  Vi vil likevel påpeke to viktige områder av komiteens arbeide som er 

blitt berørt av pandemisituasjonen.  

1) Utdelingen av fjorårets priser har blitt handicapet og fragmentert. Alle prisene er delt ut, 

men dessverre ikke på en måte som gjenspeiler den innsats som ligger til grunn for 

utmerkelsene. Komiteen ønsker å fremme forslag om at uansett situasjon så skal 

utmerkelser, priser og stipendier alltid deles ut på årsmøtet. 

2) Årets idrettsprestasjoner har vært preget av at en amputert sesong i flere idretter har gitt 

færre muligheter for å vise prestasjoner. Komiteen har tatt hensyn til dette i vurderingen av 

kandidatene som er foreslått. Vi antar at det også er av denne grunn det i år ikke er kommet 

nominasjoner til året lag.   

Følgende punkter beskriver kort årets arbeide i komiteen 

1) Komiteen har i året bestått av  

- Bente Skari (Kontaktperson Ski) 

- Jon Grimsbo (fom 1.12.2020) (Kontaktperson Innebandy) 

- Hanne Staff (fom 15.1.2021) (Kontaktperson Friidrett) 

- Erik Cronblad Wollan – NIL-leder (Kontaktperson Tennis) 

- Ole-J. Tallaksrud - kontaktperson fra komiteen mot styret og kontakt mot Fotball 

2) Endringer i sammensettingen av komiteen fra 2020 til 2021 

- Ny tilvekst av medlemmer i komiteen betraktes som en suksess. Jon Grimsbo og Hanne 

Staff har i året som har gått bidratt med særs verdifull erfaring og kunnskap både med 

tanke på vurdering av prestasjoner og innsats i klubben over tid. Det må likevel bemerkes 

at Karen sin sterke historiske kunnskap om NIL har vært savnet i flere interne debatter 

3) Komiteens ambisjoner for neste års arbeide 

- Vi anbefaler at alle utdelinger skal foregå på årsmøtet i NIL 

- Vi ønsker å starte et arbeide for evaluering av NIL sine kriterier for utmerkelser, priser og 

stipendier. Styret vil selvsagt bli involvert i dette arbeidet og vil til slutt måtte godkjenne 

endringer hvis dette skal gjøres. Vi ser for oss å fremme et forslag til justerte og muligens 

noe mer eksakte kriterier høsten 2022. Dette arbeidet er planlagt oppstart for i april 

2022 

- Når nye langsiktige retningslinjer (forrige punkt) er etablert ønskes det å etablere en god 

informasjonsside på NIL sine nettsider både om muligheter for nominering, kriterier for 
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utdeling og ikke minst en oversikt over klubbens medlemmer som har fått en 

æresbevisning 

- Vi har dette året startet en intensivering og «revitalisering» av arbeidet med 

nominasjoner av æresmedlemmer til æresklubben. Dette håper og tror vi vil resulterer i 

gode kandidater neste år 

4) Det har vært gjennomført 5 møter i komiteen gjennom året (18.10.21, 29.11.21, 10.1.22, 

24.1.22 ,13.2.22) 

5) Innsamling, vurdering og anbefaling av året utmerkelser (Kap 1), årets priser (kap2) og årets 

anbefalinger til Stipend (Kap 3) for 2021 

1 Årets utmerkelser 

I år er det hele 23 utmerkelser, priser og stipend som deles ut. De aller fleste gruppene har i år flere 

og gode kandidater i de forskjellige kategorier.  Skigruppa har i år valgt å undersøke mer grundig 

rundt hvilken historisk innsats som er gjort rundt anleggssiden i gruppa. Dette har resultert i flere og 

høyst fortjente merker i kategorien «Arbeidshesten» 

Årets priser som anbefales utdelt er som følger.  

1.1 Fotball 

1.1.1 Espen Solberg – Merket med bronsekrans 

Espen Solberg har side 2012 vært trener for jenter født i 2007 siden de var små. Først som trener i 

rekruttgruppa i to år og siden det som trener for jentene som nå er J15 i klubben.Han er en dedikert 

trener som alltid gjør det lille ekstra for at jentene skal få en fin treningshverdag.  Espen kvalifiserer 

til bronsemerket og snart sølv  for sine 10 år som ulønnet trener i klubben. Fotballgruppa nominerer 

han med dette til en velfortjent oppmerksomhet fra komite og klubb! 

1.2 Friidrett 

1.2.1 Hanne Tangen Nielsen – Merket med Sølvkrans 

• Hanne startet som ansvarlig for Klubbutviklingsprosjektet i 2011 hvor det ble etablert 
Virksomhetsplan og satt retning for utvikling av Friidrettsgruppa. Etter gjennomført 
Klubbutviklingsprosjekt ble hun valgt som leder i Friidrettsgruppa i 2012. 

• I forbindelse med beslutningsprosessen for det nye friidrettsanlegget i 2011/2012 hadde 
Hanne en sentral rolle med forankring og gjennomslag for prosjektet. Hun bisto i oppfølging 
av økonomi og en ryddig avslutning av prosjektet. Tilsvarende med bygging av 
Arrangementshuset i 2014. 

• Hanne tok også ansvaret for å lage struktur og oppdatere nye websider for Friidrettsgruppa 
når NIL innførte nytt websystem. 
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• Hanne bidrar på stevner enten som sekretariatsleder, speaker eller dommer. Alt ettersom 
hva det er behov for. 

• Som leder for Friidrettsgruppa har Hanne sørget for at en god organisering med tydelige 
roller, økonomisk styring, felles årshjul og bidratt til profesjonalisert stevnegjennomføring 
sammen med resten av styret. 

 

1.2.2 Ole Engebretsen– Merket med Sølvkrans 

• Ole deltok i starten i anleggskomiteen som ble etablert sesongen 2007/8. Siden 2009 har han 
vært en del av styret.  

• Helt fra starten av har Ole hatt en drøm om at vi skulle få etablert et mer moderne 
friidrettsanlegg i Nittedal. Det gamle anlegget var han med å drifte og samtidig planla han 
det nye. For å kunne realisere drømmen jobbet han aktivt med blant annet 
Sparebankstiftelsen Jevnaker Lunner Gran. De ga NIL friidrett en gave på 1 million og dette 
gjorde det mulig å tro på at Friidrettsgruppa kunne få med Nittedal kommune på å bygge 
nytt anlegg. I 2012 ble beslutningen tatt og byggingen startet. Ole tok gjennom hele 
byggeperioden et aktivt ansvar for at anlegget skulle bli slik Friidrettsgruppa ønsket og har 
lagt ned et betydelig antall frivillige timer. Både før, under og etter byggeperioden  

• Ole tok senere også på seg ansvaret for byggingen av arrangementshuset, både med 
prosjektering og oppfølging av byggefirma. Arrangementshuset har funksjon både som lager, 
treningsrom, møterom og sekretariat ved stevnegjennomføring. I tillegg har Ole sørget for at 
vi har et meget moderne teknisk anlegg, inkl automatisert stevnegjennomføring. Gjennom 
Elektron.no har vi fått støtte til utvikling av alt man har behov for før, under og etter stevne. 
Vi er nesten papirløse nå. 

• Vi er veldig takknemlig for innsatsen. Det er helt klart Ole sin fortjeneste at vi har fått et flott 
friidrettsanlegg som  innbyr til trening både for organisert og uorganisert friidrettstrening. 

• Ole er aktiv i styret i friidrettsgruppa og sørger for å holde kontakt med viktige sponsorer, ta 

teknisk ansvar, finne løsning og stille opp når vi trenger hans kompetanse. 

1.2.3 Sigmund Wangen – Merket med Sølvkrans 

Sigmund er friidrettsdommer og stiller opp på så å si samtlige av Friidrettsgruppas små og store 

stevner gjennom hele utendørssesongen (15 i fjor), alltid med et stort smil og klar for innsats. 

Han hjelper også til med alt det praktiske som skal være på plass i forkant og etterkant av stevner. 

Det er aldri nei i hans munn, og han har en fantastisk arbeidskapasitet. Går mange yngre foreldre en 

god gang! 

Selv om driften til friidrettsgruppa har blitt noe enklere med det nye friidrettsanlegget, krever det 

fortsatt dugnadsarbeid. Her stiller Sigmund opp på eget initiativ. Det er ikke en dag i løpet av 

utendørssesongen at Sigmund ikke er innom banen. Har passer også på at brukerne av banen 

oppfører seg slik man skal på banen (tar hensyn til utstyr og ikke driver uvettig bruk). 

Friidrettsgruppa har hatt glede av Sigmunds engasjement for friidrett i mange år. Vi tør ikke si eksakt 

antall år, men vi er trygge på at dette minimum kvalifiserer til sølvmerket da arbeidshesten ble 

oppnådd allerede i 2017.  Med ja-mennesker som han tilgjengelig for oss gjør det jobben med å drive 

friidrettsgruppa mye, mye enklere. 
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Sigbjørn har i tillegg mangeårig innsats med å lage skøytebane om vinteren. Dette er ikke for NIL 

direkte, men til glede for NIL og mange av våre medlemmer 

1.2.4 Rolf Steinar Brekkan - Merket med bronsekrans 

• Rolf-Steinar startet som varamedlem i styret i 2013 og ble videre styremedlem fra 2015.  

• I styret har Rolf-Steinar ansvaret for Klubbtøy og har stålkontroll på bestilling, lagerstatus og 
fakturering.  

• Rolf-Steinar sørger for å fylle opp lageret til rett tid, motiverer til kjøp av treningstøy og stiller 
opp for å sikre at utøvere både for prøvd og utlevert til rett tid. 

• Rolf-Steinar går ut av styret i 2022, men vil bidra med overlapp gjennom 2022 for håndtering 
av klubbtøy. 

• Ved siden av styrebidraget har han i alle år også deltatt på våre øvrige dugnader.  

• På våre stevner har han rolle som funksjonær og tidtager og det vil han fortsette med. 

1.3 Innebandy 

1.3.1 Ingunn Beckstrøm - Merket med bronsekrans 

Ingunn har et sterkt engasjement og er en organisator med full oversikt. Dette gjør Ingunn til den 

fødte lagleder, som organiserer spillerlister, bytting av kamper og koordinering av treningstider med 

glans. I koronaperioden i 2020 og 2021 har hun aktivt bedratt til å organisere alternative treninger 

for damelagene når de ikke hadde mulighet til å samles innendørs til spill. I markedsgruppa hadde 

Ingunn ansvar for klubbtøyavtalen for skigruppa og håndtering av bestillinger i flere år. 

1.3.2 Jørgen Klem - Merket med bronsekrans 

Jørgen var en av initiativtakerne til oppstart av innebandygruppa, og har vært en av drivkreftene 

siden starten. Han har vært hovedtrener for G2008 siden de startet med innebandy og har hatt en 

sterk sosial fokus for laget, basert på mottoet "Alle skal med" samtidig som det sportslige nivået i 

laget har blitt utviklet til et av regionens beste lag i kullet uten at dette har gått ut over interessen til 

de som ikke har kommet like langt i utviklingen. I tillegg har han hatt en finger med i spillet til å 

utvikle damelaget fra et old-girls lag til også 2 seniorlag på damesiden ved å bidra som trener og 

kampleder. Jørgen er en humørspreder som promoterer idrettslaget aktivt i lokal og nasjonal presse, 

samtidig som han gjerne stiller som speaker med godt humør. I tillegg til innsatsen i 

innebandygruppa har han i totalt 6 sesonger vært fotballtrener.  

1.4 Ski 

1.4.1 Lars Gulbrandsen - Arbeidshesten 

Lars har lagt ned en betydelig dugnadsinnsats over flere år, hovedsakelig for skigruppa men også som 

hjelpetrener i fotball. Som prepper og garasjesjef  har han vært enormt  viktig for etablering, 

vedlikehold og oppkjøring av alle skiløypene våre. Både han og kona Marit har vært tungt engasjert i 
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Skigruppa, og med barn og jobb osv. så har Lars måttet bruke mange sene kvelds- og nattetimer i 

garasjen på Skistua for å holde løypemaskinen til Skiforeningen og Skigruppas scootere i operativ 

stand. Lars er nå løypebas i Nordmarka Nord for Skiforeningen, men han har fortsatt ansvaret for 

sommervedlikeholdet av løyper i vårt område, en jobb som Skigruppas medlemmer og øvrige 

skiglade nittedøler nyter godt av. Lars stiller fortsatt opp når vi ber om hjelp, og han er en god 

rådgiver for Skigruppa når det gjelder jobbing med løypene, sommer og vinter. 

1.4.2 Ole Jakob Omland - Arbeidshesten 

Ole Jakob Omland har helt siden 2012 bidratt sterkt inn i skigruppa, både som styremedlem og i 

operasjonelle roller som rennleder, tidtaker og dugnadsansvarlig. Spesielt kompetansen og 

erfaringen Ole Jakob har med tidtaking er viktig for at NIL ski skal få arrangert skirenn, han har i 

perioder vært den eneste tidtakeren og således vært helt avgjørende for gjennomføringen av mange 

mange skirenn. Dugnad er svært viktig for skigruppa for at vi skal kunne opprettholde et godt 

skitilbud og Ole Jakob står fram som et veldig godt eksempel med sin dugnadsånd. 

1.4.3 Jeremy Toussaint - Merket med bronsekrans 

Jeremy er i tillegg til sitt langvarige trenerengasjement også webansvarlig for skigruppa. Han hjelper 

til med oppdatering av hjemmesida og gir støtte på våre FB løsninger og Teams noe som har vist seg 

å være helt nødvendig. Jeremy stiller alltid opp når det er noe skigruppa trenger hans hjelp til. 

1.4.4 Geir Skari - Merket med sølvkrans 

Geir har gjort en fantastisk jobb i mange år som skitrener i NIL og har nå som hovedtrener for 

årskullene 2003-2007 de siste 4 årene, skapt en solid treningsgruppe med mange utøvere og et godt 

sosialt miljø.  Dette har gjort at skigruppa har beholdt utøvere i en alder der det ofte er stort frafall. 

På treningene kommer det rundt 25-30  utøvere hver gang.  I tillegg har gruppa markert seg sportslig 

gjennom mange år. Geir legger ned en betydelig  arbeidsinnsats noe som ikke bare vises i de gode 

sportslige resultatene for gruppa, men også i det gode sosiale miljøet i gruppa. For også her er Geir 

unik og han kan tilegnes en  stor del av æren for å ha skapt et positivt,  trygt og inkluderende miljø.  I 

tillegg har Geir bidratt til å skape et sterkt trener team med  7 hjelpetrenere som samarbeider godt 

og lærer av hverandres erfaringer.  I tillegg til å være trener har Geir vært medlem og deretter leder 

av markedsgruppa. Han har bidratt til at NIL ski har fått inn gode midler hvert år. Dette har bidratt til 

at skigruppa har fått realisert påbygget på skihytta, Luringen, Waagedam-Jenserudveien, anskaffelse 

av scooter og preppemaskin og ikke minst Sørlistadion med rulleskiløypa som nå er påbegynt.  Geir 

har også sittet i styret i Skiforeningen sentralt, og er engasjert i Skiforeningens lokaltutvalg i Nittedal, 

noe som har bidratt til et meget godt samarbeid mellom SF og Skigruppa, som igjen kommer alle 

skiinteresserte tilgode. Geirs innsats har vært formidabel og strekker seg over ikke mindre enn 15 år. 

1.4.5 Bjørn Finstad - Arbeidshesten 

Bjørn Finstad har vært nestleder i NIL hovedstyre og leder i Skigruppa. Han også vært skitrener for 

barna sine, som er født i 1973 og 1975. Bjørn var også en ivrig og erfaren turrenn-skiløper. Han har 

imponerende 24 merker i Birken. Som leder i Skigruppa var Bjørn (sammen med nestleder Gudmund 



Innstilling priser og utmerkelser 2021 

 8/13 

Dybvig) opptatt av aktivitet for voksne og eldre også, ikke bare barna. Sammen dro de i gang en 

trening for voksne som de kalte "gubbetrening", under ledelse av Svein Halvorsen. Utpå vinteren 

1990 fant de ut at de ville arrangere en felles tur for deltakere i Birkebeinerrennet, med overnatting. 

Dermed var Birkebeinerbussen Nittedal født. Bjørn var ansvarlig og reiseleder for dette opplegget fra 

1990 til 2004 - i 15 år - et opplegg som ganske mange nittedøler har vært med på.  Som rodesjef i 

Lysløypa fra 2007 har Bjørn hatt ansvar for å holde sin rode (del av) i Lysløypa i orden, med å fjerne 

trær, kvist og buskas fra kantene, og holde traseen jevn og fin, og fri for stein. Inntil nylig hvor 

maskiner har overtatt endel av dette, har dette vært en stor jobb. Bjørn har også stilt opp på de aller 

fleste dugnadene, og ellers når rodesjefen Odd har bedt om det. Sammen med Terje Rasmussen er 

Bjørn fortsatt aktiv og arbeidsvillig, og de to har flere ganger kontaktet anleggsansvarlig for å få 

tildelt flere arbeidsoppgaver. Skigruppa er svært stolte av og takknemlige for Bjørns mangeårige 

innsats for Nittedal IL. 

1.4.6 Terje Rasmussen - Arbeidshesten 

Terje Rasmussen har vært med som rodesjef siden år 2000. Dagens skistyre er ukjente med Terjes 

idrettslige involvering i NIL, men til tross for sine snart 80 år er han fortsatt i god form og sterk som 

en bjørn. Kanskje har han vært med i friidretten, han var ihvertfall formann i friidrettsgruppa i NIL i 

1976-1977. Som rodesjef har Terje hatt ansvar for å holde sin rode (del av) i Lysløypa i orden, med å 

fjerne trær, kvist og buskas fra kantene, og holde traseen jevn og fin, og fri for stein. Inntil nylig hvor 

maskiner har overtatt endel av dette, har dette vært en stor jobb. Terje har også stilt opp på de aller 

fleste dugnadene, og ellers når rodesjefen Odd har bedt om det. Terje har bl.a. deltatt mye i å rydde 

nye traseer og hogge trær ellers - han har vært god med motorsag. I 1997 ble Skistua bygget, og i 

2017 ble den renovert og bygget på. Begge prosjektene var omfattende og et firesifret antall 

dugnadstimer ble lagt ned i begge prosjektene. I stedet for å ha en vanlig pusset grunnmur, har 

muren både på det på den gamle og den nye delen innmurt store fine steinheller. Dette arbeidet har 

Terje stått for. Ikke bare har han murt opp alle steinene, men han har hentet dem ute i naturen i et 

annet fylke, båret dem til bil og tilhenger, kjørt den til Sørli, og håndtert steinen her. For håndkraft. Et 

svært imponerende stykke arbeid. Sammen med Bjørn Finstad er Terje fortsatt aktiv og arbeidsvillig, 

og de to har flere ganger kontaktet anleggsansvarlig for å få tildelt flere arbeidsoppgaver. Skigruppa 

er svært stolte av og takknemlige for Terjes mangeårige innsats. 

1.4.7 Knut Ove Kristiansen - Arbeidshesten 

Knut Ove har vært med både som trener og dugnadsarbeider i Skigruppa i mange år. Han var med og 

bygget Skistua i 1997! Han har vært trener for begge ungene sine, hhv 94 og 99 kullet. Særlig i 94 

kullet var han med som trener i mange år. 99 og 00 kullet ble slått sammen til "2001 og eldre" der 

han også var med.Han var også i flere år smøresjef for Team Nittedal. Siden 2007 har Knut Ove vært 

rodesjef. Og med leder for rodesjefene som arbeidsgiver, har nok Knut Ove vært en av de faste som 

har blitt kalt ut på dugnad både titt og ofte. Han har stilt med motorsag på alle høstdugnader, og i 

tillegg skjøttet roden sin. Knut Ove har gjennom mange år og på forskjellige områder gitt mye av sin 

tid til Skigruppa, noe som Skigruppa er svært takknemlige for. 
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1.4.8 Per Halvorsen - Arbeidshesten 

Per startet som allidrett-trener tidlig på 2000 tallet, så hadde han en periode i styret i Skigruppa, 

både som rekrutteringsansvarlig og sportslig leder. Etter styreperioden tok han på seg å være 

ansvarlig for Skigruppas familiesamling, som i mange år var på Spåtind Hotell. I 2017 da Skistua skulle 

renoveres og bygges ut, tok Per på seg ansvaret med å organisere dugnadsinnsatsen, en krevende 

oppgave. I tillegg hadde Per sammen med en hard kjerne på 5-6 andre godt over 1000 dugnadstimer 

selv i det praktiske arbeidet. Prosjektet ble fullført på omtrent 6 måneder!! Per var også med på å 

dra igang igjen Team Smil, skitrening for de som ikke ønsker å gå renn. På grunn av liten deltakelse, 

ble dette lagt ned igjen året etter. Per har også vært i valgkomiteen til NIL, noe som i 2019/2020 

krevde mye arbeid for å få på plass et nytt styre. Per tok også på seg å være rodesjef fra 2018. Per er 

en allsidig mann med en enorm arbeidskapasitet, både når det gjelder administrative oppgaver og 

praktiske oppgaver. Han har lagt ned en meget stor arbeidsinnsats for idrettslaget og særlig 

Skigruppa i disse årene, noe som Skigruppa er svært takknemlige for. 

1.4.9 Bård Wæhle – Merket med bronskrans 

Bård har bidratt inn i NIL ski både på trenersida og i styret. Han var trener for 2006 gruppa i flere år, 

sportslig ansvarlig i NIL ski i 5 år og leder av NIL ski i 3 år. Han har dermed bidratt både aktivt inn mot 

det sportslige og det mere administrative. Planene om rulleskiløype ble løftet fram da Bård var leder, 

og han har gjort en kjempejobb med prosjektering og  innledende arbeid, som har medført at dette 

nå realiseres. Og ikke minst har han løftet fram samarbeidet med Nittedal Skiskytterlag. 

1.4.10 Andre Fredriksen – Merket med sølvkrans 

Andre har vært trener i 3 ulike perioder og for 3 ulike grupper. To ungdomsgrupper og 1 gruppe med 

eget barn. Andre har hatt en tilknytning til skigruppa i alle år etter at han ga seg med konkurranser 

som 18-19 åring, bortsett fra året i militære. Han har sittet i skistyre i 5 år, han har vært tidtager på 

Fischerrennet i 8 år, før han tokr ansvarert for å planlegge/kjøpe inn/dele ut premier i 10 år. Andre 

var "grundern" bak Høstslippet, det populære gjørmeløpet med intekt til TV-aksjonen i 10 år, og han 

sitter nå i markedsgruppa, med spesielt ansvar for søknader av  fond- og stiftelsesmidler. I tillegg har 

han alltid øyne åpne for gode muligheter, slik at skigruppa fikk 30 par jr rulleski og at 03 gruppa fikk 

en helg på Lillehammer som løypepatrulje under WC langrenn i 2016.   
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2 Årets priser 

Året har vært spesielt på grunn av pandemisituasjonen. Komiteen er likevel meget imponert over 

årets anbefalte prismottagere. Alle kandidater er medlemmer og  er etter komiteens mening verdige 

kandidater, gode rollemodeller og meget gode ambassadører for Nittedal Idrettslag 

Komiteen nominerer følgende til årets priser: 

2.1 Årets utøver – Tiril Lappegård 

NIL Friidrett foreslår at Tiril Lappegård – f. 2003 - skal bli årets utøver i Nittedal IL for 2021.Tiril har 

vært i klubben siden hun har 11 år og har blitt bedre og bedre for hvert år.Det er  slegge som hun har 

konsentrert seg om og som hun satser hardt på. Fremgangen de siste årene har vært på ca  5  meter i 

året hvilket må sies å være en sterk og god utvikling. Hun klarte i fjor å kvalifisere seg for NM senior 

for første gang og debuterte som 17-åring med å bli nr 6 i 2020. I år gikk det enda bedre da hun ble 

nr 5 med ny senior-rekord i NIL med 51.04 som er ca 5 meter lengre en det hun hadde i fjor under 

NM senior. Tiril tok dessuten bronse under NM junior U20  i år og sølv under Ungdomsmeterskapet i 

J18-19 år. Tiril bør være en god kandidat til årets utøver i NIL da det er ikke hvert år at noen i klubben 

hevder seg så bra i et norsk seniormesterskap. 

2.2 Årets trener - Roger Lindborg Didriksen 
- Har trent 07 gutta fra de startet 

- Har hatt stor fokus på å utvikle spillere og lag 

- Har tatt vare på alle samtidig som de beste og ivrigste har fått muligheten til å bli gode 

- Har hele veien tatt kurs og fullførte UEFA-B kurset i 2021 

- Har fortsatt ca 30 aktive 07 spillere i laget 

- Har utviklet noen virkelig gode spillere hvor 2 av disse etter fjorårsesongen er blitt hentet inn til LSK 

G16, Amund Sæther Arntsen og Alexander Røssing Lelisit 

- Alexander ble i august tatt ut til G14 sin første samling i regi av NFF for landets beste G14 spillere 

- Alt i alt en strålende prestasjon av Roger som trener 

2.3 Årets Lag – Ingen tildeling 

Det er ikke funnet gode nok kandidater for denne kategorien i 2021 sesongen. Antatt årsak er 

pandemien 

2.4 Årets Ildsjel - Nilvillige 

Deres egen beskrivelse av aktiviteten (uten å kjenne til nominasjonen) er gjengitt under. Komiteen 

mener at Nilvillige er en særs verdig førstegangsvinner av denne prisen. Beskrivelsen av arbeidet til 

NILvillige og begrunnelsen for prisen vil bli noe mer gjennomarbeidet opp mot årsmøtet. 

-- 

Historikk og arbeidsoppgaver for Nilvillige 
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Den frivillige dugnadsgruppen ble dannet i oktober/november 2013. Det var 11 personer i gruppen 

som ble ledet av Vigdis Gjelsvik. Hensikten med gruppen skulle være å gjøre forefallent arbeid i og 

rundt klubbhuset. Slagordet var; «Klubbhuset skal stå og skinne.» 

I april 2018 overtok Bjørn Nilsen ledelsen av denne gruppen, hvor de fleste av de som startet hadde 

gitt seg, men nye har kommet til. Pr 2022 er det 17 faste frivillige som møter 1 gang i mnd på 

dugnadsarbeid.  

Av arbeidsoppgaver som er gjort, kan nevnes; nye gulv er lagt, veggene i hele 1. etasje er malt og 

trappeveggene samt veggene i gangen i 2. etasje. Det er snekret dører til lagringsplassene som er 

langs veggene i de tre rommene i 2. etasje. Det er sydd gardiner og kjøpt puter til sofaene. 

Det ryddes jevnlig i huset da brukerne etterlater seg ødelagt utstyr, eller er slurvete med hensetting 

av utstyr. Vi går jevnlig over bord og stoler og gjør enkle reparasjoner. Stolene blir også renset. Vi 

holder oversikt over utstyr på kjøkkenet og gjør nødvendig innkjøp i henhold til en «innholdsliste.» 

Kjøkkenet med kjøkkenskap, komfyr, kjøleskap etc. vaskes på hver dugnad. Vi går også jevnlig over 

trapper og toaletter. 

Vi vasker alle vinduer, både innvendig og utvendig etter behov. Pokalene pusses og premieskapene 

vaskes regelmessig. 

Vi klipper plenen og alle skråningene klippes for små lauvtrær og kvist. Vi klipper dvergbuskfuruene 

og pottentillaen.  Vår og høst raker vi alt løvet og kjører kvist og løv til Roaf. Vi koster uteplassen og 

reparerer og beiser utebenkene etter behov.   

Vi har vært tilgjengelig for kunstkomiteen og bidratt i forberedelsen til kunstutstillingen. 

Vi har snekret og innredet «badet» i 2. etasje til redskapsbod for utstyr, skruer og spiker. 

Vi har hatt omfattende rydding i kjelleren og bidratt når Roaf har hentet «skrot» som kunne kastes. 

Vi møtes fast 1 gang i mnd, (1. tirsdag i hver mnd. Kl 10.00.) Det varierer hvor lenge vi jobber og vi 

spiser alltid lunsj sammen. Vi koker felles kaffe og har med egen matpakke.   

 

For NILvillige 

Bjørn Nilsen 
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3 Stipendier 

Følgende utøvere tildeles stipendier  

3.1 Nora Kvervavik Bakkom 

Fødselsår: 2005 

Kort begrunnelse for innstillingen fra gruppen: Meritter i 2021 . J16 

Under Ungdomsmesterskapet ble hun nr 4 på 200m og nr 6 på 100m i J16. Nora har også satt ny 

senior-rekord på 400m i NIL med 59,21 men 400m i UM er dessverre bare fra 17 år og eldre. I tillegg 

er hennes tid på 100m på 12.49 bare 2/100 bak klubbrekorden i senior i NIL og hennes tid på 200m 

med 25.86  - bare ca 2/10 bak klubbrekorden for senior i NIL. 

Årsstatistikk for 2021 - J16 

Nr 2 på 400m , nr 4 på 100m og nr 5 på 200m 

3.2 Ida Madelene Fugleset 

Fødselsår: 2005 

Kort begrunnelse for innstillingen fra gruppen: Meritter i 2021  - J16 

Under Ungdomsmesterskapet ble det sølv på 3000m og bronse på  1500m hinder i J16. I tillegg har 

det blitt sølv i UM J16 på 4 km terrengløp i år. 

Årsstatistikk for 2021 - J16 

Nr 3 på 1500m hinder , nr 4 på 1500m og nr 5 på 3000m 

3.3 Cassandra Ødegård Nilsen 

Fødselsår: 2006 

Kort begrunnelse for innstillingen fra gruppen: Cassandra  ble norsk ungdomsmester på 80m 

hekk,300m hekk ,lengde i J15  og i tillegg ble det sølv i kule. 

Dessuten ble hun norsk ungdomsmester i mangekamp J15 og hun vant også 80m hekk i VU-spelen i 

Gøteborg foran alle de svenske jentene. Cassandra ble også nr 5 på 400m hekk i NM junior U20 og 

resultatet 64.66 er det 8-ende beste i hennes klasse i Norge noesinne og det i hennes debut på 

distansen.  

Årsstatistikk for 2021.  

Nr 1 på 200m,hekk,300m hekk,400m hekk og 300m og som alle er nye klubbrekorder for senior i NIL 

– som 15-åring. Nr 2 på 80m hekk,nr 3 i lengde og kule ,nr 4 på 400m 
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4 Bestilling til administrasjon 

Merker Antall 

Merket med sølvkrans 5 

Merket med bronsekrans 6 

Arbeidshest 6 

Priser Beløp 

Årets Utøver  5000.- 

Årets trener 5000.- 

Årets lag  

Ildsjel prisen 5000.- 

Stipend 3 stk á 5000.- 

 


