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Årsberetning for NIL Allidrett 2019/2020 
 

 

Styrets virksomhet 

 

Styret har bestått av:  

Ellen M. Brevik (leder)  

Marte Bulie (nestleder)  

Pål Richard Løvliseter (økonomiansvarlig NIL Allidrett) 

Kristin Odlo Høye (sekretær) 

Astrid Tutturen (styremedlem) 

Evy Stavik (styremedlem hovedansvarlig NIL-klubben) 

Marius Hovensjø Sundby (økonomiansvarlig NIL-klubben) 

Heidi Grindstad (styremedlem NIL-klubben) 

 

Styret har avholdt 5 styremøter (hvorav ett ekstraordinært årlig møte) i perioden, et 

bodryddemøte, samt ett foreldremøte og ett trenermøte for nye trenere.  På foreldremøtet 

bidro Meike Hesselink med en kort introduksjon til NILs sportslige profil og med en 

beskrivelse av trenerrollen/foreldrerollen i allidretten. Styreleder og hovedansvarlig NIL-

klubben har representert gruppa på NIL Hovedlag sine månedlige styremøter. 

 

NIL-klubben: 

Det har vært avholdt ca. fire separate møter angående administrasjonen rundt NIL-klubben, i 

forbindelse med planlegging sesongen 2019-2020, økonomioppfølging og møte med ansatte. I 

tillegg har det vært løpende kontakt angående påmelding/avmelding, personale, kontrakter, 

lønninger, faktura og regninger.  

NIL-klubben styres i det daglige av daglig leder Bente Skari. Se kapitlet om NIL-klubben 

under for flere detaljer. 

 

Oppsummering av sesongen 2019/2020 
 

På det ekstraordinære årlige møtet i 2019 ble det besluttet at NIL Rekruttering skulle skifte til 

NIL Allidrett. Fra høsten 2019 har ca. 220 barn deltatt på allidrettens tradisjonelle aktiviteter 

for barn i alderen 4-8 år. Videre har 118 barn deltatt på NIL-klubb1 (for 3.-4. klasse), mens 

det i NIL-klubb2 (for 5.-6. klasse) har deltatt 63 barn. Totalt har NIL Allidrett gitt et tilbud til 

ca. 400 barn sesongen 2019/2020. 

 

NIL Allidrett informerte i år om sitt tilbud på nettsidene til NIL Allidrett, ved å levere ut 

brosjyrer i barnehager og skoler på Rotnes og Sørli, og ved å legge ut informasjon på 

Facebook. Web-sidene til NIL Allidrett er mest aktive i forbindelse med oppstarten av en ny 

sesong (aug/sep). Så snart sesongen er i gang, blir det meste av informasjon gitt ut på de 

lukkede Facebook-gruppene våre. Vi har egne lukkede grupper for hver barnegruppe og en 

lukket gruppe som tilhører «styret-og-trenere». 

 

Sesongen 2019/2020 hadde NIL Allidrett påmelding via medlemsregistreringssystemet til 

Spoortz. Det har vært noen utfordringer å håndtere medlemslistene og trenerlistene i Spoortz, 

spesielt da Spoortz kræsjet og allidrettsgruppene delvis forsvant i desember 2019.   

 

Allidretten har et godt samarbeid mellom styret og trenere, og en egen Facebook-gruppe for å 

nå fram til hverandre på en enkel måte. Vi har oppmenn i trenergruppene som fungerer som 
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gode bindeledd mellom styret og trenerne. Oppmennene har sørget for å få informasjon videre 

ut til trenere og foreldre, hovedsakelig ved bruk av de lukkede Facebook-gruppene.  

 

NIL Allidrett ønsker å gi et tilbud til alle som søker om plass. I sesongen 2019/2020 har vi 

hatt en liten økning i antall barn sammenlignet med fjorårssesongen. NIL Allidrett rekrutterer 

barn fra hele bygda, og det er et populært tilbud spesielt for 4- og 5-åringene. Vi har hatt litt 

utfordringer med at treningstidene til andre særgrupper sammenfaller med våre treningstider 

for samme årskull, og det er synd når dette medfører at barn må velge bort en idrett.  

 

Vi har fått tilstrekkelig med tid i gymsaler, mens det har vært mindre tid i Libadet denne 

sesongen pga oppussingsarbeider og deretter et leirras som stengte av hele området rundt Li 

skole store deler av høsten. Med tilbudet vi har fått i Libadet, gymsaler og uteaktiviteter, i 

tillegg til å besøke de andre idrettsgruppene, har det allikevel vært mulig å sette opp 

treningsplaner som har gitt et godt og variert aktivitetstilbud til alle barnekullene.  

 

Allidretten har over noen år fått et tett og godt samarbeid med de andre særgruppene i 

Nittedal IL, samt andre idrettsgrupper i Nittedal kommune. Dette er vi godt fornøyde med, da 

dette gir oss muligheten til å gi barna et allsidig treningstilbud med mange varierte aktiviteter. 

Vi håper at barna etter hvert finner en aktivitet innen idretten som de trives med, og at NIL 

Allidrett på den måten vil rekruttere til et bredt idrettsmiljø i hele Nittedal. Vi har i sesongen 

2019/2020 samarbeidet med NIL Friidrett, NIL Ski, NIL Tennis, NIL Innebandy, NIL 

Ishockey og skøytesport,  Nittedal Taekwondoklubb og Nittedal Orientering, samt hatt tilbud 

via Danseverket. 

  

Allidrett, 4-åringene (2015) 
 

Oppmann: Elisabeth Schönaigner  

Trenere: Kristin Heggelund, Ane Sigrid Nygaard, Øyvind Røed, Joakim Frivoll, Karianne 

Sagberg, Jarle Mortensen, Christopher Nygaard, Elisabeth Schönaigner, Siri Holm, Anne 

Austrem Bunger, Jeanette Viggen Andersen, Morten Holestøl, Linda Edvardsen og Kristian 

Engh. 

 

Første høst/vinter for 2015 barna er overstått med bravur! Gruppa består av totalt 69 

Grevlinger, Rever, Gauper og Bjørner, og runder sikkert 70 medlemmer snart da nye melder 

seg på stadig vekk. Vi er stolte av en flink gjeng med engasjerte trenere, aktive foreldre og 

glade barn som stort sett møter opp uansett vær. Enn så lenge har vi vært på Sørlisletta, 

friidrettsbanen, i gymsalen til både aktiv lek og dans, og nå endelig fått deltatt på Skiskolen. 

Utrolig flott at det både tilrettelegges for dans, og ikke minst skiskole under gitte forhold som 

er et høydepunkt hver uke. 

 

Allidrett, 5-åringene (2014) 

Oppmann: Marte Bulie 

Trenere: Marte Bulie, Tor Brenna, Tor Audun Sandnes, Bjørn Helland-Kigen, Espen Eriksen, 

Iva Dzapo, Kay Jørgen Nilsen, Pål Hermansen, Runar Pedersen, Tore Gilje Jacobsen og Åge 

Viken. 

2014-kullet består av 4 grupper med til sammen 74 barn og 11 trenere. Vi har brukt Facebook 

som kommunikasjonskanal, med egen gruppe for trenerne og en for alle foreldre, og dette har 
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fungert bra. Tilbakemeldingene fra trenerne og foreldrene har vært gode, med bra oppmøte og 

god stemning i gruppene. 

Aktivitetene høsten 2019 har vært diverse uteaktiviteter, orientering, innebandy, samt 

aktiviteter i gymsalen på Sørli skole. Etter planen skulle 2014-kullet hatt mye svømming i 

høst, men dette utgikk pga. stengt svømmehall. Hver gruppe fikk en gang i bassenget før jul.  

I januar og februar 2020 skulle det etter planen vært arrangert skiskole, men pga. manglende 

snø er det kun gjennomført to økter på ski. Gruppene har fått tilbud om aktiviteter i gymsal og 

i svømmehall de ukene skiskolen har blitt avlyst. Etter Skiskolen skal vi ha dans i noen uker 

med egen danseinstruktør på Sørli. 

Allidrett, 6-åringene (1. klasse, 2013) 
  

Oppmann: Pål Richard Løvliseter. 

Trenere: Pål Richard Løvliseter, Dag Stian Baltzersen, Øyvind Glendrange, Christian M. 

Haugen og Reidun Jakobsen. 

  

2013-kullet består av 2 grupper med over 50 påmeldte barn og 5 trenere. En del av barna har 

nok falt av underveis. Vi har brukt Facebook som kommunikasjonskanal, med egen gruppe 

for trenerne og en for alle foreldre, og dette har fungert bra. Tilbakemeldingene fra trenerne 

har vært gode, med stort sett bra oppmøte og god stemning i gruppene. Bassengøktene i 

Libadet har fungert, selv med innskrenket område, men det holder med en halvtime. I vinter 

har oppmøtet vært ganske bra. Fra januar kunne barna følge treningene til NIL Ski 2013, men 

det har nok vært så som så med oppmøtet grunnet forholdene. Vi har valgt å ha svømming 

hver mandag uansett, særlig pga alle svømme-øktene som ble avlyst grunnet raset på Li. 

Høsten 2019 hadde vi uteaktiviteter (m/bl.a. sykling og friidrett), gymsal, svømming og 

tennis.  Etter vinterferien venter svømming, innebandy, taekwondo og ymse uteaktiviteter. 

 

Allidrett, 7-åringene (2. klasse, 2012) 
 

Oppmann: Christan Ødemark  

Trenere:  Christian Ødemark, Ellen M. Brevik.  

 

2012-kullet har i år vært en liten gruppe med bare én trener. Dette har resultert i at gruppa har 

blitt forsterket; med Ellen M. Brevik på trenersiden og en håndfull 2011-barn. Våre aktiviteter 

har vært friidrett, svømming, sykkeltur, tennis og ski. Resten av sesongen blir viet til ski, 

innebandy, taekwondo, orientering og svømming, og så blir det en tøff avslutning med barna i 

Oslo Klatrepark til våren.  

 

 

NIL-Klubben (3.-7. klasse) 
 

NIL-klubben har vært videreført og videreutviklet med Bente Skari som daglig leder. Med i 

teamet er Balaz Kadar, Jamie Ina Tower, Amanda Kjelstad, Meike Hesselink, Thomas 

Flemmen, Vegard Berger Hansen og Sondre Midtskogen. Vegard har etterhvert gått over på 

timeskontrakt pga. studier, mens Sondre har kommet inn på en 70% kontrakt fra august 2019, 

tilsvarende som Balu, Jamie og Amanda. Thomas gir seg nå fra sin 25% kontrakt fra februar 

2020, men vi mener vi håndterer det med eksisterende personale. Vi har tre ungdommer på 

timeskontrakt i tillegg. Balu var i pappaperm noen måneder våren 2019, men teamet klarte å 

dekke opp denne perioden.   
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Teamet har gjort en kjempejobb med å skape morsomme og engasjerende dager for barna. 

Gode ledere er avgjørende for et godt tilbud. De har også samarbeidet godt på tvers av NIL-

klubb1 og 2 og fordelt seg som ledere etter hvilke aktiviteter som er planlagt. 

  

Vi ser også at vi har kommet opp på et stabilit høyt deltagernivå for NIL-klubben med en 

modell som fungerer godt. Nedenfor er oversikten over antall barn som har vært med på NIL-

klubben denne sesongen, 182 barn pr. 31.01.2020. 190 barn startet i august, og så har det vært 

noen bevegelser i løpet av året. 

For Rotnes ble det noen barn på venteliste på NIL-klubb1, ca. 6 stk, så man må vurdere videre 

om etterspørsel er nok til å kunne tilby en ekstra dag. Vi har hatt noen flere deltagere på NIL-

klubb1 i år og noen færre på NIL-klubb2, men totalt på samme nivå som 2018-19-sesongen.  

 
 1 dag 2 dager Totalt 2019-20 2018-19 2017-18 

NIL-klubb1      

Rotnes 3. klasse 20 (5 FFO) 9  29 22 20 

Rotnes 4. klasse 12 10 24 19 24 

Sørli 3. klasse 28 (4 FFO) 9 37 34 0 

Sørli 4. klasse 18 12 32 36 42 

                  Sum                     78                      40                    122                   111                      86 

NIL-klubb2      

Rotnes 5. klasse 17 (3 FFO) 3 18 13 9 

Rotnes 6. klasse 8 (4 FFO) 0 7 11 2 

Sørli 5. klasse 14 (1 FFO) 14 32 35 11 

Sørli 6. klasse 7 (5 FFO) 1 11 16 1 

                   Sum                     46                      18                      68                      75                      23 

                 Totalt 124 58                    182                    186          109 (+6*) 

Tall for 2019-20 pr. 31.01.2019 

* for 2017-18 deltok 6 stk. 7.klassinger i tillegg 

 

 

Bente jobbet veldig tett mot Rotnes skole i år angånde start-tidspunkter og det gjorde at vi 

fikk en kabal som fungerte. På Sørli er det faste slutt-tider fra år til år.  

 

Tilbudet legger som tidligere vekt på allsidig fysisk aktivitet. Barna har lekt i naturen, laget 

mat ute, gått turer i skog og mark, hatt friidrett, aktiviteter i Rotneshallen, skøyter, ake- og 

skileik. Pga. at Rotnesbadet ble revet sommeren 2018, har vi ikke hatt svømming siden det.  

NIL-klubb2 har også før sommeren fått besøke Oslo Klatrepark, Rush og Varingskollen. 

 

For Fotballfritidsordningen har vi fortsatt avtalen med Norges Fotballforbund om å være en 

del av deres Fotballfritidsordning, en Telenor Xtra klubb. Dette innebærer noe kursaktivitet 

for trenerne, forslag til treningsøkter og lån av utstyr. Alle nye barn får et draktsett, en 

treningsdress og en treningsbag, men i år måtte vi betale 100 kr for dette. 

 

Det har også vært en stor dugnadsinnsats. Hanne Martinsen har fortsatt å stille opp på frivillig 

basis. I tillegg kjøres mye av administrasjonen på frivillig basis. Etter at NIL-klubben har økt 

i omfang, har vi også god hjelp av Frode Meiltoft med fakturering og behandling av 

regninger, og av Økonomibistand med betaling av lønn.   

 

Tilbakemeldingene fra foreldre og barn er svært positive, og vi ønsker å videreføre og 

videreutvikle tilbudet fremover. 
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Skøytebane 
 

Før skoleåret 2018/2019 ble grusbanen ved NIL-huset bebygd med modulskole for Nittedal 

ungdomsskole, og det har følgelig ikke vært mulig å lage skøytebane på denne tomta.  

Nittedal IL har nå fått en egen gruppe, NIL Ishockey og skøytesport, som jobber med å 

anlegge en skøytebane i Rotnes-området. I en kort periode klarte de å anlegge skøytebane på 

den nye kunstgressbanen (9-eren), men dessverre har vinteren 2019/2020 vært så varm at det 

har blitt lite skøyteis å gå på. Gruppa ønsker å holde skøytesport-treninger for allidrettsbarna 

vinterstid, men det har ikke vært mulig denne sesongen.  

 

Sportmix 

 
NIL Allidrett har ønsket å utvide allidrett-tilbudet til også å gjelde større barn og ungdom. 

Planen var å starte med et tilbud for f.eks. 5.-7. klasse fra høsten 2019 og så utvide tilbudet 

over tid. For skoleåret 2019/2020 har Ellen iverksatt dette ved å tilby åpen gymsal til 6-

klassingene på Rotnes og Sørli. Et utforpliktende tilbud for tweens, der barna har kunnet være 

med å bestemme hvilke aktiviteter de har drevet med. Dette tilbudet vil bli videreutviklet og 

mer formalisert til sesongen 2020/2021.   

 

Øvrige aktiviteter 

 

Denne sesongen ble det arrangert to livredningskurs for trenerne og representanter fra styret i 

Libadet. NIL Allidrett har også kunnet tilby familiesvømming i Libadet for trenere og styret 

to timer hver lørdag, og dette er en ganske populær familieaktivitet.   

 

 

Økonomi 
 

Allidretten 

 

Regnskapet til NIL Allidrett viser et driftsresultat før skatt på kr. 47 608,-. 

Inntektene er hovedsakelig LAM-midler fra Norges idrettsforbund og tilskudd fra Hovedlaget 

på sponsorinntekter.  

 

Økonomien til NIL Allidrett fremstår som god og oversiktlig. Resultatet ble omtrent dobbelt 

så bra som budsjettert. Hovedårsaken til dette er at LAM-midlene fra NIF var en god del 

høyere enn budsjettert. Kostnadene var nesten på krona som budsjettert, men fordelingen 

mellom postene var annerledes. Og kr. 40 000,- i regnskapstjenester var kr. 35 000,- mer enn 

budsjettert. Samtidig er det ikke regnskapsført noe på halleie, og kostnadene ved egne 

arrangementer var nesten kr. 15 000,- lavere enn budsjettert. 

 

 

NIL-klubben 

 

NIL-klubben har eget regnskap for å holde best mulig oversikt. NIL-klubben er selvfinansiert, 

og mottok i 2019 ikke noe støtte utenfra utenom MVA-kompensasjon. Vi ønsker ikke at 

kontigenten skal begrense evnen til deltagelse. Vi ser nå at vi ligger noe under SFO i pris, 

med månedspris på 850 kr for en dag i uken mot 945 kr for SFO, 1500 (1545 kr NIL-klubb2) 

kr for to dager mot 1725 kr for SFO. SFO har tilbud på morgenen inkludert, men samtidig er 

tilbakemeldingen at NIL-klubben har et mer aktivt tilbud. 
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Gode ledere er svært viktig for et godt tilbud. Vi har klart å beholde stammen av ansatte. For å 

beholde Sondre har vi også valgt å gi ham fast stilling. Det meste av inntektene går til 

lønninger til de ansatte. De ansatte er dyktige til å få til gode måltider til god økonomi, ute i 

naturen og inne på Skistua eller på NIL-huset.  

 

For å få tidskabalen til å gå opp har vi måttet øke bussutgiftene dette året. Vi har besluttet i 

årsmøte tidligere å fakturere dette ut som en tilleggsutgift. Det er opplyst om før oppstart. Vi 

har fått regningene sent på året 2019, og ønsker nå å fakturere dette våren 2020 for sesongen 

2019-20. Dette blir ca. 800 kr pr barn. 

 

Vi fikk ikke andel LAM-midler fra Idrettslaget eller Nittedal kommune i 2019, mot ca. 50.000 

kr i 2018. NIL Hovedlag ser de har økte utgifter til regnskapstjenester, og har fordelt 85.000 

kr til NIL-klubben for 2019, mot et budsjett på 30.000 kr. Dette kom også inn uplanlagt sent 

på året.  

 

Regnskapet for 2019 viser et underskudd på kr. 119 981, etter kr. 1 997 369 i driftsinntekter, 

kr. 2 117 379 i driftsutgifter og kr. 29,00 i finansposter.  

 

Sum gjeld og egenkapital er kr. 368 535,07. 

 

Problemet med ubetalte fakturaer har fortsatt. Vi har foretatt mange purringer i 2019, men det 

fortsetter å øke med utestående fakturaer. Vi mener hovedproblemet er at fakturaene ikke 

kommer som eFaktura. Vi ønsker følgende handlingsplan 

- å styrke styret i NIL-klubben med en faktura-ansvarlig 

- vi er i gang med en endring inn mot Tripletex slik at vi kan få endret fakturaene fra å gå på 

epost til å gå som eFaktura 

- ta en dugnad på å purre opp ubetalte beløp våren 2020 

 

NIL-klubben er samtidig i ferd med å ta over oppdateringer av lister og kjøring av fakturaer 

fra administrasjonen i idrettslaget, for å holde administrasjonsutgiftene nede.  

 

Vi ser likevel at vi nok blir nødt til å øke månedsprisen noe fremover for å beholde kvaliteten 

på tilbudet og ha en stabil økonomi. 

 

Valgkomiteen 

 

Valgkomiteen har i år bestått av hele styret. Innstilling til nytt styre for 2020-2021 vil bli lagt 

frem på det årlige møtet. 

 

 


