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Årsrapport Skigruppa 2012: 
  
Styrets sammensetning i perioden: 
  
Leder:   Marianne Mowe 
Nestleder:  Jan- Petter Enbusk 
Sekretær:  Tina Glenne 
Økonomiansvarlig: Øyvind Nitteberg 
Styremedlem: Øystein Grøstad (dugnadsansvarlig) 
Styremedlem: Roy Eskil Banken 
Varamedlem: Anne Furuheim 
Varamedlem:  Herman Grøv 
  
Valgkomité: Petter Bryn, Arnfinn Pedersen, Mona Betzy Hansen og Richard 
Schjølberg. 
  
  
Styrets beretning. 
  
Det har vært holdt 8 styremøter i perioden. Leder og nestleder har deltatt på 
møter i Akershus skikrets og møter i Hovedstyret i NIF. Styret har også vært 
representert på anleggsseminar i regi av Akershus skikrets. 
  
I 2012 har 127 barn og unge som har løst gruppeavgift i skigruppa.   
 
Årets skisesong ble reddet av at det ble produsert snø på Berger. Produksjonen 
kom noe sent i gang, men en kanon klarte etter hvert å produsere nok snø til å 
dekke både rundt banen og etter hvert også i 1,5 km løypa. Det ble nok snø til å 
sikre at vi kunne avholde sesongens første onsdagsrenn etter planen, gi gruppas 
medlemmer treningsforhold på snø og arrangere skikurs for voksne. Senere ble 
det lagt ut snø i 1,5 km løypa.  Skigruppa har jobbet godt sammen med kommunen 
med å produsere snø, og har også bistått med å få ut snøen i løypene. 
  
Styret hovedmål i perioden vært 
1. Breddeutvidelse av lysløype fra dagens bredde til 6 meter bredde. 
2. Multisport anlegget på Berger 
3. Utvide snøkanonanlegget hvor man produserer snø direkte ut i løypa. Utrede 
bruk av vann fra tjern/ vann i området. 
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Skigruppa har jobbet aktivt for å nå disse målene. Kommunen har jobbet iherdig 
med å rydde løypenettet på Nesodden 
 
Det jobbes fortsatt med å videreutvikle snøkanonanlegget og se hvordan det på 
best mulig måte kan produseres snø direkte ut i løypa. Det arbeides også 
fortsatt med hvordan bruke vann fra nærområdet til snøkanonanlegget, samt et 
nytt snødeponi i området mellom Brattbakken og Berger stadion. Kjøletårnet er 
tatt i bruk, og er med på å produsere snø.  Et samarbeid med Brattbakken er 
også påtenkt. 
 
Det har vært jobbet mye med Multisportanlegget, samarbeidsprosjektet mellom 
Nesodden If skigruppa, Sunnaas sykehus og Nesodden sykkelklubb, hvor planene 
nå også er lagt frem for kommunen. Styret har også vært i møte med flere 
politiske partier for å få anlegget på budsettplanen for 2013. Det gikk dessverre 
ikke, men tydelige positive signaler fra flere av partiene. 
  
Styret har også arbeidet målrettet med trenergruppen for å øke kompetanse og 
øke motivasjon ved å satse på kursing av hele trenergruppen.  Ved aktivt arbeid i 
trenergruppen har målet vært å øke rekruttering og gi et godt aktivitetstilbud 
på ski for barn og unge.  Målet har vært å lære de unge god skiteknikk, gode 
treningsmetoder for å gi økt skiglede og motivere til innsats og deltakelse på 
skirenn. 
Gruppen har også arbeidet for å samle en voksengruppe for felles trening både 
på barmark og i løypene, for å øke deltakelsen på blant annet med deltakelse på 
turrenn.   
 
Det har i perioden hatt et meget godt samarbeid med Nesodden Kommune. De 
har kjørt løyper gjennom hele sesongen, og preparert løyper spesielt til skikurs, 
Amta Onsdagsrenn og treninger til glede for gruppens medlemmer og hele 
Nesoddens befolkning. 
  
Trenere og grupper 2012 
Trenergruppen har i sesongen 2012 bestått av 
Gr 1 1998 og eldre: Lars Hasle, Arnfinn Pedersen, Hans Erik Hansen 
Gr. 2 1998 - 2000: Inge Larsen, Roy Eskil Banken, Lars Henning Brusevold, 
Herman Grøv 
Gr 3: 2001 - 2002: Stein Janzon, Jon Finset, Jarl Frode Forsland, Marius 
Vamnes. 
Gr. 4: 2003: Jan-Petter Enbusk, Øyvind Nitteberg, Finn Aagaard 
Gr. 5: 2004: Roger O Nordby, Anicke Brandt-Kjelsen, Vegard Valther Hansen 
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Gruppene har trent fra 1 til 5 ganger i uken, og med godt oppmøte. Alle trenere 
melder om meget godt sosialt miljø i de enkelte gruppene. 
 
Innetrening: Skigruppa har hatt tilgang til styrkerom, og har hatt tilgang til 
gymsal / hall i perioden. 
 
Gruppevise avslutninger: Hver gruppe har hold egne avslutninger med aktivitet 
som klatring, The Gladiators, bowling og pizza. 
  
Voksengruppe: Det har vært god bredde og stor aktivitet, med faste løpe-, 
rulleski og ski- treninger. Gruppen har hatt egen kontaktperson.  Mange 
medlemmer har deltatt på renn og konkurranser i NIF regi, og det oppfordres til 
deltakelse på flere renn! 
  
Det har vært arrangert 3 testløp i høstsesongen.  De eldste gruppene starter på 
Hellvik, de yngste gruppene starter på Berger.  Flere fra voksengruppen har også 
deltatt. Målsetningen for testløpet har ikke vært å lage en konkurranse mellom 
utøverne, selv om det helst så slik ut! Fremgang for den enkelte fra testløp til 
testløp sto i fokus. 
  
  
Konkurranser: 
Det har vært mange deltakere på skirenn utenfor Nesodden, og det er fortsatt 
plass til flere Nesoddløpere på resultatlistene. Rundt 45 løpere har deltatt på et 
eller flere renn, med mange, gode prestasjoner.  Klubben har også vært 
representert på Ungdommens Holmenkollrenn, Oslo Skifestival, Lygnastafetten. 
6 utøvere med 2 trenere reise til Harstad og deltok i Hovedlandsrennet, 
uoffisielt NM for 15- 16 åringer. Flere gode plasseringer og mange premier ble 
med hjem til Nesodden. En utøver har også deltatt på flere renn i Norgescupen. 
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Rustadstafetten.. 
 
 

 
 Drøbakrennet 
 
  
Hovedlandsrennet 2012 Harstad 
 
Flere utøvere i den eldste gruppen har også deltatt i Spar cup. Flere gode 
plasseringer i cupen.  Nesodden har også vært representert på stafettlag i 
Akershus skikrets. Mange Nesoddungdommer har også deltatt i turrennet 
Ungdomsbirken. 
  
Rennarrangementer: 
Amta Onsdagsrenn: Det har blitt arrangert 8 onsdagsrenn med stor deltakelse 
og flotte løyper på hvert renn. 
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Klubbemesterskap ble arrangert som duatlon med enkeltstart, og inngikk i et av 
Amtarennene, og var meget populært. 
  
Nesodden På Langs 
NpL rennet måtte dessverre avlyses grunnet snømangel. 
 
Funksjonærgruppen:  
Skigruppa er fullstendig avhengig av at foreldrene engasjerer seg og stiller opp 
som funksjonær på aktiviteter som onsdagsrenn. For i det hele tatt å kunne 
arrangere renn, må frivillige foreldre og andre som stiller opp som 
funksjonærer.  Onsdagsrenn er meget krevende, all honnør til samtlige 
funksjonærer som har stilt opp på alle arrangementer! Det hadde ikke blitt 
AMTA onsdags-renn om ikke alle de frivillige stilte opp! 
  
Samlinger:   
Skigruppa arrangerte nærsamling på Berger søndag 2. september. Været var 
strålende og mellom 80 og 100 store og små hadde møtt opp for å delta på 
arrangementet. Samlingen varte hele dagen og utøverne hadde varierende 
terning. Det var blant annet rullskitrening, barmarkstrening og “EnergiPower” 
med innleid instruktør. Skigruppa vil takke utøvere, foreldre og trenere for 
deres bidrag til et vellykket arrangement. 
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Snø-/skisamling, Nordseter, 23-25 november 

Etter å ha måttet avlyse snøsamlinger på grunn av manglende snø og skiforhold 
to år på rad, var det i år endelig meldt om gode ski- og treningsforhold på 
Nordseter.  150 små og store reiste opp til Nordseter ved Lillehammer siste 
helgen i november hvor skigruppa skulle ha sin etterlengtede snøsamling.  
Samtlige treningsgrupper fra de aller minste til senior-/ turrenn-gruppa var 
representert.  Spente var vi alle etter kjøreturen i regnvær hele veien fra Oslo 
og opp til Lillehammer på hva som ville møte oss litt lenger opp i høyden.  Vi 
måtte faktisk nesten helt opp til Nordseter før vi fikk sett snø.  Lørdag var det 
meldt kaldt, så det var godt håp om at skiforholdene skulle bli gode. Vi våknet 
opp til kaldt vær og yr/tåke både lørdag og søndag, men måtte ikke langt opp i lia 
før fjellet viste seg fra sin aller beste side med puddersnø, sol, blå himmel og 
rundt 5-8 kuldegrader.  Vi hadde to gode treningsøkter på lørdagen, og én på 
søndagen hvor vi kunne følge løypene så langt inn i fjellet vi ville. 

Etter 2. treningsøkt lørdag hadde vi smørekurs hvor representant fra Swix 
demonstrerte. 

Lørdag kveld arrangerte vi sosial aften hvor samtlige utøvere, både store og små 
sammen med foreldrene deltok.  Vi gikk i samlet fakkeltog fra Nordseter 
Fjellstue og ned til fjellkirken hvor vi hadde vår samling med kaffe, kaker, 
snacks og mineralvann – og selvfølgelig litt informasjon fra Styret med 
etterfølgende sosiale leker. 

Flott vær og skiføre gjorde selvfølgelig sitt til at alle var meget godt fornøyd 
med helgen. 

Bilder: https://picasaweb.google.com/GardASolb/Nordseter2012# 

https://picasaweb.google.com/GardASolb/Nordseter2012
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Flott gjeng på Nordseter 
 

Gruppevise samlinger: 
 
De fleste gruppene har hatt samlinger til Geilo, Budor, Hafjell ogTorsby på 
trening i snøtunellen. 
Samlingene har vært meget populære, med godt oppmøte og rapporter om godt 
utbytte både treningsmessig og sosialt. 
 
 
 Avslutningssamlinger / sosiale sammenkomster. 
Alle gruppene har arrangert egne avslutningssamlinger hvor det sosiale har stått 
i fokus. Både Klatreverket, bowling og pizza har vært arrangert. 
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Jentene På Klatreverket.. 
 
  
  

 
- Og på The Gladiators… 

 
 
Premiefester: Premiefest for den yngste gruppen barn opp til 7 år ble holdt i 
kantinen på Nesodden Videregående skole.  Nær 500 med stort og smått møtte 
frem, og det var premie til alle som hadde meldt seg på Barnekarusellen.  Det var 
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også mange flotte uttrekkspremier til mange.  Kaffe, brus, frukt og kaker gikk 
fort unna, og det er helt klart meget populært å være med de håpefulle på 
arrangementet.   
 
 
 
 

 
Premiefest yngste gruppe 
 
 
Premiefest for utøvere over 8 år ble delt, og første pulje for 8 – 11 åringer 
samlet rundt 150 deltakere, også her med premie til alle. Premieutdeling til 
andre pulje, fra 11 år og eldre, ble arrangert rett etterpå.  Bragdpris og 
Innsatspris ble delt ut på premiefesten. 
 
Sesongfest for de voksne ble arrangert på Berger klubbhus med ca 50 
deltakere. Vellykket fest hvor alle ble hedret, både trenere, instruktører og alle 
frivillige funksjonærer. 
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Priser: 
Bragdprisen: Ble tildelt Jesper Pedersen blant annet for sin 17. plass i fristil 
under Ungdommens Holmenkollrenn, og andre resultater gjennom sesongen.  
Innsatsprisen: Ble tildelt Mads Andre Jørgensen for sin iherdige innsats på 
trening og på renn.  
 

 
   
Jesper Pedersen og Mads ANDRE Hagen med bragd og innsatsprisen 
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Status Multisportanlegget på Berger: 
  
Når det gjelder sprinttraseen skigruppa har arbeidet med over 
flere år så er konseptet utvidet til å omfavne flere idretter enn kun 
sprintarena for Langrenn. Vi har nå fått med oss Sunnaas Sykehus hvor konsept 
for rullestolpigging og kjelke er vektlagt i tillegg til at vi har fått med oss 
Nesodden Sykkelgruppe. Mulighetene i Berger Multisportsanlegg er derfor nå 
mange og følgende grener kan nevnes: langrenn, rulleski, rullestolpigging, 
rulleskøyter og landeveis /terrengsykling i trygge omgivelser for de yngste. Slik 
vi nå legger opp til det blir det et bredt tilbud som store deler av Nesoddens 
befolkning vil kunne nyte godt av. 
 
Det jobbes nå med å få Berger Multisportarena inn i kommuneplanen og i 
budsjettet for år 2014. Selve prosjektet er nå hovedsatsningsområde 
nr. 1 for Nesodden Idrettsforening og er fremmet for kommunen av Nesodden 
Idrettsråd. 
 
Investeringer / materiell:   
Skigruppas eiendeler: 
 
To snøkanoner,  
Kjøletårn,  
Styresystem og røropplegg i pumpehus,  
To pumper i pumpehus,  
Elektrisk anlegg tilhørende snøproduksjon i pumpehus 
Gammelt pumpehus. 
Dataanlegg med skjermer 
Tidtakerutstyr 
Gruppene har kjøpt inn rulleski og diverse treningsutstyr. Skigruppa har nå 9 par 
rulleski som er til disposisjon for gruppene. Yngste gruppe benytter disse 
gjennom hele høstsesongen.  Skigruppa har også skileikutstyr. 
Eiendelene kommer ikke frem i regnskapet da det ikke er gjeld på dette. 
  
Dugnader i skigruppa 
Skigruppa har i 2012 ikke arrangert dugnader i løypenettet. Nesodden kommune 
har jobbet bra i vår og høstsesongen og har ryddet store deler av løypetraseen.  
 
Årets prosjekt har vært å bedre løypa i 2 km traseen fra toppen av den bratte 
kneika og 400 meter mot lysningen hvor man tar til venstre. I dette området 
stod det tett med trær inn mot løypa som var til hinder både for 
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skøytemuligheter og snø. Gjennom dugnadsinnsatsen har vi i dag en bredere og 
mye lysere trase. 
Vi takker også grunneier som har gitt oss muligheten til å gjøre disse justeringer 
i løypa. 
  
Snøkanon:   

 
 
 
Desember 2012 
 
Året 2012 fikk vi god anvendelse av kunstsnøen som ble produsert i 
snøkanonanlegget og mange kunne glede seg over å kunne gå på ski på Nesodden. 
Snøproduksjonen startet i desember, men vi fikk litt utfordringer med den ene 
kanonen, hvorpå vi kjørte lenge med bare en kanon, derav tok litt lenger tid enn 
beregnet å få produsert nok snø til å dekke rundt banen og i 1,5 km løypa. 
Kjøletårnet var nytt av året og gjør at vi kan produsere snø helt opp til 0 grader. 
Det var mange som stilte opp til dugnadsarbeid for at vi kunne legge snø tidlig i 
sesongen, hele 300 dugnadstimer gikk med som snøkanonvakt, samt enda flere 
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timer gjennom kommunens arbeid gjennom å kjøre ut snø og legge forholdene til 
rette. 
  

 
Desember 2012,  
Bokført 23,6+15km i runde hysteri i begge kommuner på samme kveld. Den 
rekorden blir stående!! 
 
Arrangementer / aktiviteter: 
Skikurs for voksne, et tilbud til alle de som ønsket å bedre sin skiteknikk.  Det 
var ca 30 deltakere.  Karl Kristian Aketun, Trond Askautrud, Erlend Drabløs og 
Tor Håkon Hellebostad som instruktører. 
 
Kostkoldsforedrag ble arrangert med støtte fra Sunn Jenteidrett. Alle 
idrettsgrener og organisasjoner ble invitert.  
 
 Foredrag med Lars Kolsrud; Glød, Gull og Ære – alle har vi noe å lære 

Lars Kolsrud kom rett fra verdenscup i skiskyting i Holmenkollen til NIF-huset 
torsdag 2. februar kl. 1900. Han kom til Nesodden for å dele av sine erfaringer 
fra et liv i og med prestasjonsmiljøet på Olympiatoppen.  Godt besøkt og et 
meget interessant foredrag 

http://nesoddenski.no/2012/02/01/glod-gull-og-aere-alle-har-vi-noe-a-laere/
http://nesoddenprotour.files.wordpress.com/2012/12/20121207-004445.jpg�
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Aktivitetsdag NIF 
Skigruppa var representert på Idrettens dag på Berger med demonstrasjon av 
skiteknikker på rulleski.  Det var også anledning til å prøve rulleski selv. Et 
populært tiltak, som viser at det er interesse for å gå på ski. Gruppen stilte med 
rulleski, hjelm og skisko. Det er fortsatt behov for flere par skisko i mindre 
størrelser, samt staver. 
  
Andre arrangementer:   
  
Kurs / videreutdanning: 
Skigruppas trenere har arrangert trenerkurs 1 på Nesodden for nye trenere. Del 
to av kurset blir holdt i 2013. 
 
«På ski der du er» Skigruppa fikk tildelt 30 par miniski som skulle benyttes til 
lavterskeltilbud til unge som ikke til daglig er ute og går på ski.  Leder med 
assistent har vært på flere skoler og SFO for å bidra til aktivitet. 
  
Økonomi: 
Gruppa har en sunn økonomi etter flere snørike sesonger, Årets sesong ble 
amputert, da snømangel førte til at Nesodden på Langs måtte avlyses.   
 
I året som gikk ble det arrangert 8 Amta-renn, noe som har gir gode inntekter.   
 
Kiosken i klubbhuset bidrar også til meget gode inntekter.  Alle inntekter går 
direkte tilbake til skigruppas medlemmer. 
  
Skigruppa har også hatt sponsorinntekter både fra Amta og andre lokale 
aktører.  Gruppa har også fått sponsormidler fra lokale næringsdrivende, 
Skigruppa har fått spillemidler til snøkanonanlegget på ca kr 270.000.-   
  
 
For styret 
Marianne Mowe 
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