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Styrets sammensetning 

Leder: Joar Hugaas 

Nestleder: Steven Levine 

Styremedlem(mer) og varamedlemmer: Arthur Undseth, Grete Andersen, Lars Erik Refsahl og Stian 

Brekke 

Styret blir sittende i 2021 

Styrets arbeid 

Styremøter 

Det er avholdt 6 styremøter 

Spesielle oppgaver 

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.  

Fremtidsutsikter 

I starten av 2021 har vi hatt gode forhold og vi har da klart å opprettholde en stabil isflate gjennom 

januar og store deler av februar. Med vinteren 2020 i minne vet vi at det er sjelden at forholdene blir 

så gode som de har vært hittil og det er helt klart at vi er avhengige av å etablere en kunstisflate for å 

overleve og for å få etablert et stabilt tilbud med skøyte-/Hockeyskole og lagspill. Vi er også 

avhengige av å få utstyr for å forenkle jobben med islegging og vedlikehold av banen. For å forlenge 

sesongen med kunstis ser vi også på muligheter for å få tak i form av isolert plasthall i første omgang, 

men målet vil være ishall på sikt.  



Aktivitet 
I løpet av 2020 har vi ikke hatt organisert aktivitet da sesongen vinteren 2020 bare varte noen få 

uker. Været i slutten av året gjorde også at vi ikke hadde lagt is før i starten av 2021.  

Årsregnskap  

I løpet av året fikk vi kr 100 000 i støtte fra DNB stiftelsen som utbetales underveis i prosjektperioden 

i takt med innsendt dokumentasjon. I løpet av 2020 har vi ikke hatt mye kostnader da mye av 

investeringene vi har gjort i utstyr og lignende ble gjort i starten av 2021. Kostnader i 2020 var påløpt 

i slutten av 2020 og vi får dermed refundert det som er relatert til støtte fra DNB stiftelsen i løpet av 

2021.  

Regnskapet i 2020 viser at vi har hatt litt i overkant av kr 8 000 til utlegg for frakt og annet utstyr i 

oktober. I tillegg har vi tilnærmet kr 30 000 i kostnader i desember for kjøp av lysmaster og lamper til 

banen. Dette er utgifter som vi vil få refundert i løpet av 2021 fra DNB stiftelsen.  

Planen er å få på plass et mer organisert tilbud, først og fremst i forhold til skøyte- og hockeyskole, 

men også lagtreninger etter hvert slik at vi kan få noen inntektskilder i tillegg til støtte fra stiftelser. 

Da vi ikke har organisert aktivitet, har vi heller ikke medlemmer, og det gjør at vi ikke er en del av 

fordelingsnøkkelen i forhold til sponsorpenger og treningsavgift fra idrettslaget, til tross for meget 

stor aktivitet i vintermånedene.  



 



 


