
Ny daglig leder i Nittedal IL 
 

Nittedal IL har gleden av å annonsere at vi har ansatt Jørgen Klem som ny daglig leder.  

Idrettslaget har over en lengre perioden opplevd en sterk medlemsvekst, og har flere aktive 
grupper en noen gang tidligere. Dette gjør det nødvendig med en samlende kraft, som kan sørge 
for at alle drar i samme retning og utvikle idrettslaget vårt videre. Jørgen tar avspark som daglig 
leder den 6. august. 

Nittedal IL har nå en sterk organisasjon, som i tillegg til Jørgen nå består av organisasjonssekretær 
Frode Meiltoft (i 60% stilling) og sportslig ansvarlig Meike Hesselink (i 85% stilling). Dette teamet 
skal, i samarbeid med hovedstyret og gruppestyrene, nå lede idrettslaget fremover. 

Jørgen er gjennom sin jobb i TV en kjent stemme for mange, og bidrar med stort engasjement og 
tonnevis med erfaring fra flere idretter. Han har kommentert blant fotball og ishockey i mange år, og 
har også jobbet som lærer på Nittedal ungdomsskole. I idrettslaget har han siden 2013 vært sentral i 
å bygge opp innebandygruppen, som nå teller hele 380 aktive spillere. Jørgens arbeid for 
innebandygruppen har også bidratt til at han i 2015 mottok Oslo og Akershus bandykrets hederspris. 

Jørgen bor her i Nittedal på Kruttverket, gift og har 2 gutter som er aktive i Idrettslaget! 

Jørgen kommer til oss fra Vålerenga IF, der han blant annet har hatt ansvar for gatelaget i fotball og 
var ansvarlig for Forbildeprosjektet som er et samarbeid mellom skoler i Gamle Oslo. 

«Jeg er stolt over å ha fått denne jobben, og gleder meg til å komme i gang. Nittedal IL er et 
stort idrettslag med et enormt potensial. Vi har mange flinke trenere og frivillige i alle 
gruppene som vi er helt avhengig av fremover. Nittedal IL kan tilby mange varierte idretter til 
klubbens medlemmer. Jeg ønsker å styrke samholdet og samarbeidet mellom gruppene, slik 
at barn og ungdom kan drive allsidighet.  Jeg ønsker et tett samarbeid med lokalsamfunnet 
vårt både kommunen og skoler.»  Sier den nye daglig leder Jørgen Klem 

Styreleder Sverre Torjuul har følgende kommentar til ansettelsen: 

- «Jørgens engasjement og entusiasme er det idrettslaget vår trenger nå! Vi ønsker at 
medlemmene skal høre fra NIL oftere enn de gjør i dag, og her vil Jørgen utgjøre en stor 
forskjell.  
 
Vi ønsker å ha et sosialt engasjement og en god kontakt med kommunen, og denne 
ansettelsen vil bidra til å styrke dette. Hovedstyret er valgt til å forvalte idrettslagets resurser 
på en best mulig måte, og samtidig tenke langsiktig på idrettens plass i fremtidens Nittedal.  
Samtidig med dette trenger vi en kraft som kan styre idrettslaget fra dag til dag. I mine øyne 
kunne vi ikke fått en bedre kandidat til dette enn Jørgen!» 

Nittedal IL ønsker Jørgen hjertelig velkommen som daglig leder, og ser frem til videre vekst og masse 
idrettsglede i årene som kommer! 
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