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Årsberetning for NIL Allidrett 2020/2021 
 

Styrets virksomhet 
Styret har bestått av:  
Marte Bulie (leder)  
Elisabeth Schönaigner (sportslig leder) 
Pål Richard Løvliseter (økonomiansvarlig) 
Siri Holm Solberg (sekretær) 
Nina Orskaug (styremedlem) 
Ellen M. Brevik (styremedlem)  
Astrid Tutturen (styremedlem) 
Evy Stavik (styremedlem hovedansvarlig NIL-klubben) 
Heidi Præsttun Grindstad (styremedlem NIL-klubben) 
 
Styret har avholdt 5 styremøter i perioden, ett foreldremøte og to trenermøter 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. Styret har 
også hatt løpende kontakt knyttet til smittevernføringer i stadig endring. 
 
NIL-klubben: 
Det har vært løpende digital oppfølging av administrasjonen rundt NIL-klubben, i forbindelse 
med planlegging sesongen 2020-2021, økonomioppfølging og møter med ansatte. I tillegg 
har det vært løpende kontakt angående påmelding/avmelding, personale, kontrakter, 
lønninger, fakturaer og regninger. Ansvarlig NIL-klubben har også sittet i styret i NILs 
Hovedlag som vara og deltatt på alle møter for å sikre god kontakt dit. NIL-klubben styres i 
det daglige av daglig leder Bente Skari. Se kapitlet om NIL-klubben under for flere detaljer. 
 

Oppsummering av sesongen 2020/2021 
Fra høsten 2020 har i overkant av 300 barn deltatt på allidrettens tradisjonelle aktiviteter for 
barn i alderen 4-8 år. Videre har 113 barn deltatt på NIL-klubb1 (for 3.-4. klasse) og 59 barn 
har deltatt på NIL-klubb2 (for 5.-6. klasse). Sportmix, ett nytt tilbud under allidretten, har 
denne sesongen hatt 10-15 ungdommer (født i 2008) med på aktivitet. Totalt har NIL Allidrett 
gitt et tilbud til ca. 485 barn sesongen 2020/2021. Dette innebærer at NIL Allidrett fortsatt er 
blant landets største allidrettsgrupper.  
 
Sesongen 2020/2021 har vært preget av covid-19 pandemien. Styret i NIL Allidrett har siden 
pandemien startet fulgt nøye med på nasjonale-, kommunale- og idrettens føringer knyttet til 
smittevern. Vi har fulgt idrettens smittevernveileder og kommunens forskrift om forebygging 
av koronasmitte. Det har underveis i sesongen vært dialog med kommuneoverlegen, for å 
legge til rette for at barna på en sikker måte har kunnet delta på allidrettsaktiviteter. Vi har 
valgt å forholde oss til idrettens forsiktighetsprinsipp om at dersom man er usikker på om 
smittevern kan overholdes, skal man velge den konservative løsningen for å vise at idretten 
bidrar i dugnaden med å forebygge og redusere smitte.  
 
Treningsplaner: 
Målet til allidretten har vært å holde aktivitetene i gang på en slik måte at det oppleves mest 
mulig normalt for barna, men samtidig trygt for foreldre og trenere involvert. Vi valgte i den 
grad det var mulig å dele inn gruppene mest mulig basert på barnas allerede eksisterende 
kohorter fra skoler og barnehager. Dette var blant annet fordi vi ønsket å kunne opprettholde 
aktivitet selv om vi evt. gikk over på rødt nivå og for å bidra til å redusere antall nærkontakter 
både for barn og voksne (foreldre/trenere). Etter økende smittetrykk utover høsten 2020 
valgte vi å avlyse de siste seks ukene av høstsesongen for de to yngste alderskullene da vi 
etter planen skulle ha aktiviteter innendørs i denne perioden. I tillegg til at foreldrene måtte 
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hatt på munnbind innendørs (noe som på det tidspunktet var fremmed for alle), ville det også 
fort blitt trengsel spesielt i ankomst og avreisesituasjonene. De to eldste årskullene fortsatte 
trening som planlagt frem mot jul ettersom de er mindre avhengig av hjelp fra foreldre både 
til av/påkledning og ikke minst under aktivitet.  
 
Etter jul ble tilbudet til alle alderskullene gjenopptatt. Normalt arrangerer skigruppa i NIL 
skiskole for alle aldersgruppene mellom nyttår og vinterferien. I år har allidretten selv vært 
ansvarlig for dette. Gruppene har blitt fordelt på flere dager og tidspunkter enn normalt for å 
unngå trengsel og for mange personer på Sørlisletta og områdene rundt.  
 
Sportmix har opprettholdt treningen gjennom (nesten) hele sesongen, men med større grad 
av uteaktiviteter enn planlagt for å følge gjeldende forskrifter mtp smittevern. 
 
NIL Allidrett fikk i utgangspunktet tildelt tilstrekkelig med tid i gymsaler, mens det ble tildelt 
mindre tid i «kjernetiden» (kl. 17-19 for de små barna) i Rotnesbadet og Libadet. Basert på 
tildelte tidspunkt, kombinert med uteaktivitet og avtaler om å «besøke» de andre 
idrettsgruppene, fikk vi likevel satt opp treningsplaner med et godt og variert aktivitetstilbud til 
alle barnekullene. Planene har dog blitt endret hyppig, som beskrevet ovenfor, med 
bakgrunn i smittevernføringer i stadig endring, og med mange små grupper som ikke skal 
være for tett på hverandre har det til tider vært utfordrende å få kabalen til å gå opp. 
Vekslende treningstider har til en viss grad medført at våre treningstider sammenfaller med 
treningstider til andre grupper i Nittedal IL og det er synd når dette medfører at barn må 
velge bort en idrett/aktivitet. 
 
Rekruttering/markedsføring: 
NIL Allidrett har gjennom flere år blitt et godt kjent og ettertraktet tilbud i lokalmiljøet, særlig 
for 4- og 5-åringene. Samtidig kan det se ut som om stadig flere barn fortsetter med allidrett 
når de starter på skolene og til de er ferdig i 2. klasse. Før oppstart av sesongen 2020/2021 
ble det lagt ut informasjon om tilbudene på nettsidene til NIL Allidrett, utlevering av 
informasjonsplakater i barnehagene i Rotnes-området og på Sørli og Rotnes skole. Det er 
også lagt 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 allidrettens 
lukkede Facebook-grupper. Det er egne lukkede grupper for hver barnegruppe/årskull, for 
hver trenergruppe og en lukket gruppe som tilhører «styret-og-trenere». Sesongen 
2020/2021 hadde NIL Allidrett påmelding via medlemsregistreringssystemet til Spoortz. Det 
har vært noen utfordringer å håndtere medlemslistene og trenerlistene i Spoortz.   
 
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 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 2020/2021 har vi 
hatt en betydelig økning i antall barn sammenlignet med fjorårssesongen, spesielt for 1. og 2. 
klassinger.  
 
Samarbeid: 
Allidretten har over flere år fått et tett og godt samarbeid med de andre gruppene 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 2020/2021 
samarbeidet med NIL Friidrett, NIL Ski, NIL Tennis, NIL Innebandy, NIL Ishockey og 
skøytesport, Nittedal Orientering og Hakadal Frisbeegolf, samt hatt tilbud via Danseverket. 
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Allidrett, 4-åringene (2016) 
Oppmann: Hilde Støvne 
Trenere: Marcus Josefsson, Liz Tverdal Ruud, Øyvind Ruud, Cathrine Bråthen-Austad, 
Jennie Bakke, Ida Brænden, Håvard Bruvold, Dag Håvar Mork, Ragnhild Øistad, Stig 
Rasmussen, Martin Kobberstad, Jon Arne Tjøstheim, Mari Vold, Karl Krogsveen, Elisabeth 
Hafting, Maren Pedersen, Trude Myrer, Christian Holm og Astrid Rutle.  
 
2016-kullet består av 89 barn og 19 trenere. 2016 er delt opp i 5 grupper som i hovedsak er 
basert på barnehageinndeling som et smitteverntiltak. Frem til månedsskiftet oktober/ 
november fungerte det meste etter planen med morsomme økter på Sørlisletta, 
friidrettsbanen og dans på Sørli skole. En gruppe rakk også en trening i det nyåpnede 
Rotnesbadet. Det var godt oppmøte uansett vær hele høstsesongen, men med ny 
oppblussing av covid-19 i overgangen mellom oktober og november ble vi nødt til å avlyse 
siste del av allidretten for 2016 frem til jul. I januar 2021 var det oppstart for skiskolen i 100% 
allidrett-trener-regi, og med en del smittevernrestriksjoner. Med positive trenere og ivrige 
barn har vi hatt godt oppmøte på skiskolen til tross for utfordringene vi har i tiden vi står i.  
 

Allidrett, 5-åringene (2015) 
Oppmann: Elisabeth Schönaigner  
Trenere: Aleksander Larsen, Kristine Hvalvik, Turid Sørensen, Karianne Sagberg, Siri Holm 
Solberg, Sanna Johansson, Stefan Danielsson, Elisabeth Schönaigner, Kim Stefan Velle 
Anderson, Egil Bjerkli, Eirik B. Karlsen, Joakim Frivoll, Kjetil M. Hagen, Andreas og Ida 
Mørck, Jarle Mortensen, Øyvind Røed, Lisa Kristine Ødemark, Olav og Silje Urdal Slinning 
og Susan Falkum.  
 
2015-kullet består av totalt 101 barn og 28 trenere. Vi har en fin gjeng med engasjerte 
trenere, aktive foreldre og glade barn som stort sett møter opp uansett vær. Vi startet 
høstsesongen med morsomme utendørsaktiviteter på Sørlisletta og Friidrettsbanen i tillegg til 
noen økter i Sørli gymsal og i Rotnesbadet når det var tilgjengelig/i drift. Ikke alle trenere 
rakk å ta livredningsprøven før «landet stengte ned», så vi har forsøkt å holde oss ute i størst 
mulig grad og har fått til en fin variasjon. Den 6. november bestemte vi oss for at det ikke ville 
være mulig å overholde avstandsreglene. Trenerne var veldig opptatt av smittevern og 
utfordringene knyttet til foreldredeltakelse. Alle aktiviteter frem til jul ble derfor avlyst. For å få 
til fine opplevelser under årets skiskole stablet vi sammen nye grupper delt inn i barnehage-
kohorter i størst mulig grad. Enkelte barn fra Slattum, Hakadal, Gjelleråsen og Hagan ble 
samlet i en mindre gruppe. Bortsett fra uke seks, når smittetrykket i Nittedal/Hakadal var på 
sitt høyeste så langt, har vi gjennomført skiskolen til stor glede for barn og foreldre. Vi 
avsluttet skiskolen den 18. februar med et lite skirenn. 
  

Allidrett, 6-åringene (1. klasse, 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 80 barn og 11 trenere. Det har vært så å si 
ingen frafall av barn fra forrige sesong, noe som er uvanlig når barna starter i 1. klasse og 
kan velge flere idretter å delta på, og samtlige trenere har fortsatt. Gruppene er delt inn etter 
skoletilhørighet grunnet hensynet til smittevern. Vi har brukt Facebook som 
kommunikasjonskanal, med egen gruppe for trenerne og en for alle foreldre, og dette har 
fungert bra. Tilbakemeldingene fra trenerne og foreldrene har vært gode, med bra oppmøte 
og god stemning i gruppene. 
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Aktivitetene høsten 2020 har vært diverse uteaktiviteter, orientering, innebandy, samt 
svømming. I januar og februar 2021 skulle vi etter planen deltatt på trening med skigruppa, 
men da de verken hadde trenere eller barn fra 2014-kullet, arrangerte vi skitreninger selv. Vi 
fikk tak i flere trenere, og fikk til et godt opplegg på fantastisk skiføre. Som et resultat av dette 
er det nå opprettet en egen skigruppe for 2014 kullet i NIL Ski.   

Allidrett, 7-åringene (2. klasse, 2013) 
Oppmann: Pål Richard Løvliseter. 
Trenere: Pål Richard Løvliseter, Dag Stian Baltzersen, Christian M. Haugen. 
 
Første halvår 2020 var vi drøyt 40 barn fordelt på to grupper, men den perioden ble 
selvfølgelig preget av corona og avlyste aktiviteter. Vi rakk litt svømming og innebandy før 
landet stengte ned, men så var det brått slutt. Etter sommeren startet vi opp igjen for siste år 
med Allidrett for 2013, og da med ca. 40 påmeldte. Høsten ble bra med varierte aktiviteter 
som friidrett, sykling, orientering og svømming. Det ble spesielt mye svømming de siste 
ukene frem mot jul, men noen juleavslutning ble det ikke. Fra januar kunne barna følge 
treningene til NIL Ski 2013.  
 

Sportmix, 12-åringer (7. klasse, 2008) 
Oppmann: Ellen M. Brevik 
Trenere: Ellen M. Brevik, Tage Rolén, Monica Thomassen.  
 
I år fikk vi til en Sportmix-gruppe for 2008-kullet med en tøff gjeng som startet sesongen med 
sykkeltur og et ganske kaldt bad i Høldippelen. Sportmixerne har deretter prøvd 
sandvolleyball, basketball, capture the flag gå-fotball, frisbeegolf, svømming, rebusløp, 
gymsalaktiviteter, skøyter, ishockey, aking og skitur i måneskinn med kos rundt bålet. Vi har 
prøvd å holde aktivitetene gående ute mtp smittevern, så vi har fått mindre tid inne i basseng 
og gymsal enn planlagt. Resten av sesongen må også tilpasses gjeldende smittevernregler, 
men vi håper på mer svømming og gymsalaktiviteter i tillegg til skogtur i mørket, inkludert 
isbad/isfotbad og bål, og en hyggelig avslutning med ungdommene til våren.  
 

NIL-klubben, 3. – 6. klasse.  
NIL-klubben har vært videreført og videreutviklet med Bente Skari som daglig leder. Med i 
teamet som faste voksenpersoner er Balaz Kadar, Sondre Midtskogen Amanda Kjelstad og 
Meike Hesselink. Vegard Berger Hansen er fortsatt med på timesbasis. Jamie Ina Tower og 
Thomas Flemmen sluttet i løpet av 2020 pga andre jobbtilbud. I tillegg har vi hatt flinke 
ungdommer på timeskontrakt. Amanda var i mammaperm deler av 2020, men teamet klarte 
å dekke opp denne perioden. Vi valgte å ikke erstatte stillingen til Jamie for å spare penger. 
 
Det har vært et krevende år pga. Covid-19. Dette gikk spesielt utover tilbudet fra midten av 
mars til ut juni. Vi måtte stenge tilbudet f.o.m. 13. mars og permitterte de ansatte fra 24. 
mars. Vi fikk åpnet delvis fra 5. mai, for 3.-4. trinn, men kun for utendørs aktivitet med mindre 
grupper/kohorter og flere voksne. 25. mai var også 5.-6. trinn i gang på tilsvarende måte, 
med en gang pr uke/ barn. Sommerleir utgikk. Fra høsten var vi fullt i gang igjen med ekstra 
smitteverntiltak, kohorter og uteaktiviteter. De ansatte har vært svært dyktige til å snu seg 
rundt og skape engasjerende dager for barna tross begrensningene. 
 
Gode ledere er avgjørende for et godt tilbud. Lederne har samarbeidet svært godt på tvers 
av NIL-klubb 1 og 2 og fordelt seg som ledere etter behov. 
  
Vi ser en liten nedgang fra året før som vi tror skyldes covid-19, men vi har likevel et stabilt 
høyt deltagernivå for NIL-klubben. Nedenfor er en oversikt over antall barn som har vært 
med på NIL-klubben denne sesongen, 172 barn pr. 31.01.2020.  
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For Rotnes ble det noen barn på venteliste på NIL-klubb1, ca. 6 stk, så man må vurdere 
videre om etterspørselen er stor 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 2020-
21 

Totalt 2019-
20 

2018-19 

 
NIL-klubb1 

     

Rotnes  
3. klasse 

 
9 (6 FFO) 

 
10 

 
19 

 
29 

 
22 

Rotnes  
4. klasse 

 
13 

 
7 

 
20 

 
24 

 
19 

Sørli  
3. klasse 

 
26 (2 FFO) 

 
10 

 
36 

 
37 

 
34 

Sørli  
4. klasse 

 
25 

 
13 

 
38 

 
32 

 
36 

                  
Sum 

                    
73 

                     
40 

                   
113 

                   
122 

                  
111 

 
NIL-klubb2 

     

Rotnes  
5. klasse 

 
12 (1 FFO) 

 
5 

 
17 

 
18 

 
13 

Rotnes  
6. klasse 

 
13  

 
1 

 
14 

 
7 

 
11 

Sørli  
5. klasse 

 
11  

 
9 

 
20 

 
32 

 
35 

Sørli  
6. klasse 

 
6  

 
2 

 
8 

 
11 

 
16 

                   
Sum 

                    
42 

                     
17 

 
59 

                     
68 

                     
75 

                 
Totalt 

 
115 

 
57 

                   
172 

                   
182 

                   
186 

 
 
Bente jobbet tett mot Rotnes skole også i år angående 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, skøyter, ake- og skileik. Det har vært 
aktiviteter i Rotneshallen de ukene smitteverntiltakene har tillatt det. Pga Covid-19 har ikke 
NIL-klubb2 fått besøke Oslo Klatrepark og Rush som planlagt, men tur til Varingskollen har 
latt seg gjennomføre. 
 
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 når det har latt seg gjøre. I tillegg kjøres så mye som mulig av administrasjonen 
på frivillig basis. Tilbakemeldingene fra foreldre og barn er svært positive, og vi ønsker å 
videreføre og videreutvikle tilbudet fremover. 
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Øvrige aktiviteter 
Denne sesongen ble det arrangert to livredningskurs for trenerne og representanter fra styret 
i Rotnesbadet, med dykk ned til 3,5m i Libadet for de som ønsket/trengte det. Det vil bli 
arrangert flere livredningskurs så fort smittevernføringene tillater det. NIL Allidrett har også 
kunnet tilby familiesvømming i Rotnesbadet for trenere og styret to timer hver lørdag i den 
perioden det var lovlig å gjennomføre det. Dette er en populær familieaktivitet.  

Sportmix 
NIL Allidrett har ønsket å utvikle allidrett-tilbudet til også å gjelde større barn og ungdom. 
Sesongen 2020/2021 startet vi opp med Sportmix 2008 (et tilbud for 7.trinn), og vi har så vidt 
testet tilbudet for en glad gruppe med 2004-ungdommer også. Sportmix ønsker å være et 
uforpliktende tilbud for tweens, der ungdommene er med på å bestemme hvilke aktiviteter 
man ønsker. Konseptet er godt tatt imot av de ungdommene som er med på Sportmix, og vi 
håper at flere foreldre og ungdom blir med og evt starter opp flere Sportmix-grupper til 
sesongen 2021/2022.  

Økonomi 

Allidretten 
Regnskapet til NIL Allidrett viser et driftsresultat før skatt på kr. 23 875,-. 
Inntektene er hovedsakelig LAM-midler fra Norges idrettsforbund og tilskudd fra Hovedlaget 
på sponsorinntekter, samt noe momskompensasjon. 
 
Økonomien til NIL Allidrett fremstår som god og oversiktlig. Vi budsjetterte med 0-resultat, 
men det er vanskelig å vite hva de tidligere nevnte poster vil bli. F. eks. var LAM-midlene 
kraftig redusert fra 130.000 i 2019 til 50.000 i 2020. På kostnadssiden hadde vi budsjettert 
med kr. 40 000,- i regnskapstjenester da det var det vi ble belastet i 2019, men i fjor ble vi 
belastet med kr. 0 på denne posten. Grunnet covid-19 ble det også brukt mye mindre på 
livredningskurs, halleie og innleide instruktører, samt svømmemerker og premier enn 
budsjettert.  
 

NIL-klubben 
NIL-klubben har eget regnskap. NIL-klubben er selvfinansiert, og mottok i 2020 ikke noe 
støtte utenfra utenom MVA-kompensasjon. Regnskapet for 2020 viser et underskudd på kr. 
145 716, etter kr. 1 915 694 i driftsinntekter, kr. 2 061 410 i driftsutgifter og kr. 56 i 
finansposter. 
 
Vi tapte penger på covid-19, spesielt i 2. kvartal, og søkte om støtte. Vi fikk innvilget 70.000 
kr, men disse pengene kommer først inn i resultatet for 2021. 
 
Vi har i 2020 ferdigstilt ryddejobben i gamle ubetalte fakturaer. Kr. 191 916,- måtte til slutt 
realiseres som tapt.  
 
Det er gjort noen grep som gjør at økonomien bør bli lysere i 2021. Faktureringssystemet er 
nå mye bedre, alle fakturaer sendes ut som eFakturaer med automatiske purringer. Vi har 
kuttet en stilling og vi har økt avgiften til å være på nivå med SFO.  
 

Valgkomiteen 
Valgkomiteen har i år bestått av hele styret. Innstilling til nytt styre for 2021-2022 vil bli lagt 
frem på det årlige møtet. 


