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Årsrapport Skigruppa 2013: 
  

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, Liv Janzon 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. 

  

I 2013 har 125 barn og unge løst gruppeavgift i skigruppa. Det er en liten øking 

fra året før. 

 

Skisesongen  2012-2013 startet på hjemmeprodusert snø på Berger. Det ble 

produsert nok snø til å lage løype både rundt banen og etter hvert også i 1,5 km 

løypa. Vi kunne da arrangere sesongens første onsdagsrenn etter planen, gi 

gruppas medlemmer treningsforhold på snø og arrangere skikurs for voksne. 

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 har 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 Flaskebekktjernet. 

  

Skigruppa har jobbet aktivt for å nå disse målene. Kommunen har jobbet iherdig 

med å rydde løypenettet på Nesodden 
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Det jobbes fortsatt med å videreutvikle snøkanonanlegget og hvordan det på 

best mulig måte kan produseres snø direkte ut i løypa. Kommunen har jobbet for 

å bruke vann fra Flaskebekktjernet til snøkanonanlegget, samt et nytt snødeponi 

i overfor Brattbakken. Kjøletårnet er tatt i bruk, og er med på å produsere snø 

ved høyere temperaturer enn det normalt kunne gjøres.  Gruppa har dialog med 

Brattbakken, og produksjon av snø fra Flasketjernet er forventet igangsatt fra 

2014. 

 

Styret har også arbeidet målrettet med trenergruppen for å øke kompetanse og 

øke motivasjon ved å satse på kursing av hele trenergruppen.  5 nye trenere har 

fullført trenerutdanning i 2013. 

 

Vi har i perioden hatt et meget godt samarbeid med Nesodden Kommune. De har 

kjørt løyper gjennom hele sesongen, og preparert løyper både til skigruppens 

skikurs, Amta Onsdagsrenn, Nesodden på Langs og treninger til glede for 

gruppens medlemmer og hele Nesoddens befolkning. 

 

Trenergruppen har i sesongen 2013 bestått av: 

Gruppe 1: Unge født i 2000 og eldre. Trenere: Lars Hasle, Arnfinn Pedersen, 

Rune Knutsmoen, Inge Larsen og Lars Henning Brusevold. 

 

Gruppe 2: Gutter og jenter født 2001 – 2002. Trenere: Jon B Finset, Stein 

Janzon, Jarl Frode Forsland og Marius Vamnes. 

 

Gruppe 3: Gutter og jenter født i 2003. Trenere: Jan Petter Enbusk, Øyvind 

Nitteberg, Finn Aagard, Dag Johansen, Heidi Tjernshaugen. 

 

Gruppe 4: Gutter og jenter født i 2004. Trenere / aktivitetsledere: Roger O 

Nordby, Anicke Brandt-Kjeldsen, Terje Rustad, Catrine Hardersen. 

 

Gruppe 5: Gutter og jenter født i 2005. Aktivitetsledere: Jens Kjær Jørgensen, 

Henrik Gjervan, Carl Anton Strøm, Roy Eskil Banken. 

 

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: Noen grupper har hatt tilgang til styrkerom og andre har hatt 

tilgang til gymsal / hall i perioden. 
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Voksengruppe: Det har vært god bredde og stor aktivitet, med faste løpe-, ski 

og rulleski- treninger. Gruppen har hatt egen kontaktperson.  Mange medlemmer 

har deltatt på renn og konkurranser hvor de har representert Nesodden IF. Det 

oppfordres til deltakelse på flere renn! 

 

Gruppevise avslutninger: Hver gruppe har hatt egne avslutninger med 

forskjellige aktiviteter. 

 

Det har vært arrangert 4 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 gang til gang 

sto i fokus. 

  

Konkurranser: 
Mange medlemmer har deltatt på skirenn utenfor Nesodden, og det er fortsatt 

plass til flere skiløpere fra Nesodden IF på resultatlistene. I underkant av 50 

løpere har deltatt på et eller flere renn, med mange gode prestasjoner, og 

mange premier ble med hjem til Nesodden.   

Klubbens medlemmer har også vært representert på Ungdommens 

Holmenkollrenn, Oslo Skifestival og Ungdommens Birkebeinerrenn. 

Nesodden IF har også vært representert med flere stafettlag i konkurranser i 

Akershus skikrets. Hele 13 lag deltok i Rustadstafetten! 

2 utøvere med trenere reiste til Savalen og deltok i Hovedlandsrennet, uoffisielt 

NM for 15- 16 åringer. Flere gode plasseringer En utøver har også deltatt på 

flere renn i Norgescupen. 
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Oslo Skifestival: Maja Ellefsrud, Eirik Enbusk og Victoria Nitteberg  

 

 Fisherrennet: Nora Langørgen på vei til mål 

 

  
Rennarrangementer: 
Amta Onsdagsrenn: Det har blitt arrangert 8 onsdagsrenn med stor deltakelse 

og flotte løyper på hvert renn. 

Klubbemesterskap ble arrangert som skiatlon med enkeltstart, og inngikk i et av 

Amtarennene, det var meget populært. 

  

Nesodden På Langs 

Nesodden på langs ble arrangert første søndag i mars som er den faste dato for 

rennet. Etter iherdig dugnadsinnsats av både kommunen og skigruppa ble det nok 

snø og flotte skispor, og en av de få helgene denne traseen kunne forseres på 

ski. Eldste gruppe benyttet siste trening før rennet til å skuffe snø i de mest 

utsatte steder. Nesodden på langs ble en braksuksess i strålende vær og med 

mange fornøyde deltakere. Raskeste løper var Robin Langrind, beste jente fra 

Nesodden var Elise Furuheim Bryn. 
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Eldste gruppe i dugnads-aksjon – Nesodden på Langs skal arrangeres! 

 

Funksjonærgruppen:  
Skigruppa er fullstendig avhengig av at foreldre og andre frivillige engasjerer 

seg og stiller opp som funksjonær på aktiviteter som bland annet onsdagsrenn. 

Det kreves både innsats og engasjement å få gjennomført alle våre 

arrangementer, all honnør til samtlige funksjonærer som har stilt opp på de 

forskjellige arrangementene!  

Det hadde ikke blitt verken skirenn eller samlinger uten at de frivillige stilte 

opp! 

  

Samlinger:   
Nærsamling:  Søndag 8. september ble årets nærsamling samling arrangert.  

Samlingen fungerer også som et kick-off for sesongstart selv om noen av de 

eldste gruppene allerede er godt i gang med vinterens forberedelser. 

Nærsamlingen er veldig viktig for det sosiale samholdet i skigruppen med 

aktiviteter på tvers av trenings-/aldersgrupper. Det er også treningsøkter på 

gruppenivå. Alle får også en «smakebit» på ulike barmarksaktiviteter, bl.a. 

rulleski. 
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Aldersgrupper fra barn f. 2005 og eldre var representert. De eldste bidro i år 

som hjelpetrenere på hver enkelt gruppe, hvilket var både inspirerende og nyttig 

for både store og små. 

Morsomt og populært innslag var gymøvelser til musikk med Silje Skjemstad fra 

Energihuset. Muskelgrupper i kroppen som vi ikke «visste» at eksisterte fikk 

kjørt seg! 

Flott vær og en meget vellykket dag!!! 

 

 

Snø-/skisamling, Nordseter, 22-24 november   

Hele 160 store og små var helgen 22-24. november på skisamling på Nordseter. 

Det var nok snø og gode skiforhold til at samtlige grupper fikk trent skikkelig 

med ski under bena. 3-5 minusgrader, sol, blå himmel og vindstille på lørdagen 

gjorde opplevelsen av vinterfjellet optimalt. Vi hadde samme vær på søndagen, 

men da med den del vind, hvilket ikke ga noen begrensninger på oppholdet. Alle 

treningsgruppene fikk gjennomført to økter lørdag og en søndag. Fakkeltoget til 

samlingsstunden på lørdagskvelden viser seg også å være meget populært. Et 

flott skue! 
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Flott gjeng på Nordseter 
 

Gruppevise samlinger: 

 
Det har blitt arranger flere gruppevise samlinger, som tur til Torsbys snø tunnel, 

treningssamling på Skeikampen og rulleskitrening på Rudskogen.  Samlingene har 

vært meget populære, med godt oppmøte og rapporter om godt utbytte både 

treningsmessig og sosialt. 

 
Torsbysamling med 2003 gruppa 
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Avslutningssamlinger / sosiale sammenkomster. 
Gruppene har arrangert egne avslutningssamlinger hvor det sosiale har stått i 

fokus. Både pizza med bowling og sprintskirenn på Bislett har vært populært. 

 

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 vært med på Barnekarusellen.  Det ble 

også trukket ut mange fine uttrekkspremier.  Kaffe, brus, frukt og kaker gikk 

fort unna, og det er helt klart meget populært å være med de håpefulle på 

avslutning av skisesongen.    

 

 

 
Premiefest yngste gruppe på Nesodden Videregående skole 

 

 

Premiefest for utøvere over 8 år ble delt i to puljer. Puljen 8 – 11 åringer 

samlet rundt 150 deltakere med premie til alle. 

Puljen for 11 år og eldre samlet rundt 100 deltakere, også her med premier til 

alle. 

Bragdpris og Innsatspris ble delt ut under premie for puljen over 11 år. 

 

 
Premifest på Berger 
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Sesongfest for de voksne ble arrangert på Berger klubbhus med ca 50 

deltakere. Vellykket fest hvor vi feiret at en vellykket skisesong var vel 

gjennomført. 

  

Priser: 
Nesodden Idrettsforenings hederspris gikk i år til Elise Røer Drabløs for hennes 

gode plassering i Norgesmesterskapet. 

 

Bragdpokalen ble tildelt Tina Knutsmoen (1998) for sin 29. plass på 5 km 

fristil under Hovedlandsrennet på Savalen og andre resultater gjennom 

sesongen.  

 

Innsatsprisen: Ble tildelt Sondre Bjørnstad (1999) for sin iherdige innsats på 

trening og renn gjennom hele sesongen.  

 

 
   

Tina Knutsmoen og Sondre Bjørnstad 

 

Status Multisportanlegget Berger: 
  

Skigruppa har arbeidet med sprinttraseen gjennom flere år og konseptet er 

utvidet til å omfavne flere idretter enn kun sprintarena for langrenn. Vi 

samarbeider blant annet med Sunnaas sykehus og Nesodden sykkelklubb. 

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. Det blir det et bredt tilbud 

som mange idrettsgrener vil kunne nyte godt av. 
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Det jobbes fortsatt 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:   
Skigruppa har nå 9 par rulleski som er til disposisjon for gruppene. Skigruppa 

har også skileikutstyr. 

Eiendelene kommer ikke frem i regnskapet da det ikke er gjeld på dette. 

  

Dugnader i skigruppa 
Skigruppa har i 2013 arrangert 1 dugnad i løypenettet hvor skitraseen ble rydde 

både i bredde og høyde. Nesodden kommune har jobbet bra og har også i år 

ryddet store deler av løypetraseen.  

Iherdig dugnadsinnsats før Nesodden på langs med mange av gruppens 

medlemmer. 

Snøkanonvakter på kveld og nattetid for å få produsert snø 

Snøkanon - dugnad 

 
Produksjon i full gang! 
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Året 2013 fikk vi god anvendelse av kunstsnøen som ble produsert, og mange 

kunne glede seg over å kunne gå på ski på Nesodden. Snøproduksjonen startet i 

desember, og vi fikk etter hvert produsert nok snø til å dekke rundt banen og ut 

i 1,5 km løypa. Kjøletårnet 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 

timer med kommunens arbeid som kjørte ut snø og la forholdene til rette. 

  

Arrangementer / aktiviteter: 
Det ble også i år arrangert skikurs for voksne, et tilbud til alle de som ønsket å 

bedre sin skiteknikk.  Det var i underkant av 30 deltakere med på kursene.  Karl 

Kristian Aketun, Trond Askautrud og Erlend Drabløs var instruktører. 

 

Idrettens dag  

Nesodden Idrettsforening arrangerte Idrettens dag 1 sept og skigruppa var 

representert. Alle som ønsket fikk anledning til å prøve seg på rulleski. Et meget 

populært arrangement, som viser at det er interesse for å gå på ski. Skigruppa 

stilte med både rulleski, hjelm og skisko til utlån.  

 

Økonomi: 
Gruppa har en sunn økonomi etter flere snørike sesonger og mange 

arrangementer som har gitt godt overskudd. 

I året som gikk har det blitt arrangert 8 Amta-renn og Nesodden på langs, og 

med en velfylt og god kiosk har det gitt gode inntekter.   

 

Skigruppa har også hatt sponsorinntekter både fra Akershus Amtstidende og 

andre lokale aktører.    

 

For styret 

Marianne Mowe 

Leder 

  

 

 
 


