
 

 

 

Årlig møte 

Nesodden IF Skigruppa 

Tirsdag 7. februar 2017 

 

 

Agenda: 

1. Godkjenne de stemmeberettigede 

2. Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden 

3. Velge ordstyrer, referent og to representanter til å underskrive protokollen 

4. Behandle gruppens årsrapport for 2016 

5. Behandle gruppens årsregnskap for 2016 

6. Behandle gruppens budsjett for 2017, herunder fastsettelse av gruppeavgift for 2017/2018 

- Styret foreslår ingen endringer – kr. 850,- (f. 2007 og senere) og kr. 1.050,- (f. 2006 og tidligere) 

- Styret ber om fullmakt til å innkreve kr. 300,- som multisportanleggtillegg fom. inneværende år 

7. Overdragelse av ny snøkanon (standard Polecat) – nov. 2016 

8. Innkommet sak og forslag til vedtak ang. sesongens snøproduksjon 

9. Velge gruppens styre og valgkomité 
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Styrets sammensetning i perioden 
 
Leder: Jan-Petter Enbusk 
Nestleder: Kirsti Anker-Nilssen 
Styremedlem: Øyvind Nitteberg 
Styremedlem: Roy Eskild Banken 
Styremedlem: Urszula Stangenes 
Styremedlem: Kjetil Thuv 
Styremedlem: Birgit Østvedt (fratrådt mai 2016 *) 
 
Valgkomité: Carl Anton Strøm (leder), Cathrine Kjenner, Håkon Olaussen 
 
*Birgit Østvedt fratrådte i mai 2016 etter eget ønske. 
 
 

Styrets beretning 
 
Det har vært avholdt 8 styremøter i perioden.  I tillegg har skigruppas styre vært 
representert i orienteringsmøter i regi av hovedstyret i Nesodden IF.  Skigruppa har i 2016 
ikke vært representert i møter i Akershus Skikrets. 
 
Skigruppa hadde i sesongen 2015/2016 120 barn og unge som hadde betalt gruppeavgift.  
For sesongen 2016/2017 er antallet innmeldte utøvere 93.  Det vil si at antallet er synkende, 
noe som med stor sannsynlighet bl.a. skyldes de dårlige vintrene vi har hatt de siste årene. 
 
I tillegg til organisering av skigruppas hovedaktiviteter gjennom året som er treninger og 
onsdagsrenn, har styret arbeidet med følgende: 
 

- Multisportanlegg i Berger Idrettspark 
- Nytt snøproduksjonsanlegg og -sted i samarbeid med Brattbakkens Venner og med 

vann fra Flaskebekktjernet 
- Beskjæring/felling av trær langs lysløypa 

 
Høsten 2015 var helt frem mot juletider preget av mildvær.  Vi fikk imidlertid produsert noe 
snø gjennom en kort kuldeperiode i desember slik at det om formiddagen 16. desember ble 
igangsatt utkjøring av snø rundt Bergerbanen.  Første onsdagsrenn 6. januar ble avviklet som 
planlagt, men med kun runder rundt Bergerbanen.  Første utkjøring i 1.5 km løypa startet 
fredag 8. januar og fortsatte mandag 11. januar.  Da kom det ca. 20 cm natursnø som gjorde 
at man valgte å stoppe utkjøringen.  Selv om vi alltid er glade for den snøen vi får, var dette 
litt uheldig timing siden vi før snøfallet ikke hadde fått lagt kunstsnøålen ferdig langs hele 
traséen.  Det er dessverre vanskelig å forsvare å kjøre med anleggsmaskiner langs løype som 
er ferdig oppkjørt, riktignok med kun natursnø.  Nytten av å ha en snøreserve liggende så vi 
utpå vinteren da det ble behov for påfyll med snø i løypa.  Perioden med snøproduksjon ble 
denne sesongen, som de siste sesongene preget av mye temperatursvingninger, noe som 
gjorde at snøproduksjonen ble preget av mye "på og av". 
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Til tross for en vinter med variabel temperatur ble det produsert og kjørt ut nok snø slik at vi 
fikk arrangert samtlige 8 av 8 planlagte onsdagsrenn i tillegg til treninger for trenings-
gruppene.  I rennene gjennom sesongen benyttet vi i første renn kun runden rundt 
Bergerbanen, deretter hadde vi to onsdager med natursnø hvor vi kunne arrangere renn 
med oppsatte distanser og runder før vi i ett renn måtte redusere til kun runder rundt 
banen, og deretter de resterende fire rennene med runder rundt 1,5 km løypa på kunstsnø.  
Det er ikke til å legge skjul på at dette har latt seg gjøre kun som følge av stor og god 
dugnadsinnsats blant foreldre og andre frivillige, samt meget god bistand fra Nesodden 
Kommune.  Styret må fremheve det gode samarbeidet skigruppa har hatt med Nesodden 
Kommune som har bistått oss med å kjøre ut snø, samt preparere løypene før våre renn og 
treninger, hvilket også andre av Nesoddens befolkning har hatt stor glede av. 
 
Det er tidligere blitt vurdert å anskaffe varslingssystemer for snøkanonanlegget slik at vakter 
ikke må utføres på produksjonsstedet til enhver tid.  Så langt står man fast ved at 
kontinuerlig vakthold er det mest sikre for å unngå skader på utstyr dersom feil skulle 
oppstå.  Nesodden Kommune har tidligere ytret ønske om å benytte vann fra 
Flaskebekktjernet til snøproduksjon, og da i samarbeid med Brattbakkens Venner og deres 
pumpesystem.  Dette for bl.a. å avlaste forbruket av vann fra Nesoddens drikkevannskilde.  
Skigruppa søkte og fikk i 2014 innvilget kr. 213.605,- i støtte fra Sparebankstiftelsen DNB til 
nødvendig innkjøp og etablering av nytt snøproduksjonssted ved Brattbakken.  
Snøproduksjonsstedet ved Brattbakken var ved utgangen av 2016 klargjort for drift.  Styret 
har store forventninger til at dette produksjonsstedet skal gi resultater, både i forhold til å 
spare forbruk av drikkevann, og muligheter for å produsere snø lengre inne i løypenettet. 
 
Treningsgruppene høsten 2016 

Gruppe 2000 og eldre: 
Jo Stensvold. 

Gruppe 2001/2002: 
Jon B. Finset. 

Gruppe 2003/2004: 
Jan-Petter Enbusk, Øyvind Nitteberg, Heidi Tjernshaugen, Øyvind Martinsen. 

Gruppe 2005: 
Øyvind Nitteberg, Carl Anton Strøm og Sara Langvatn. 

Gruppe 2006: 
Trond Askautrud, Kjetil Imbsen, Olga De Vries og Kjetil Thuv. 

Gruppe 2007: 
Jens Kjær Jørgensen, Cathrine Solhaug, Anicke Brandt-Kjelsen og Kjetil Nitteberg. 

Gruppe 2008: 
Mona Strøm, Monika Minge, Elinor Askautrud, Petra Ahlvin Nordby og  
Sigvard Helsingen (bistår i flere grupper). 

Turrenngruppa v/ Steinar Dahlen 
Selvdrevet gruppe for felles trening med turrenn og øvrig trim som målsetning. 



 
4 

Gruppene har trent fra 1-5 ganger i uka, og det trenes hovedsakelig utendørs.  Noen av 
gruppene har hatt tilgang til styrkerom eller gymsal. 
 
Styret engasjerte høsten 2016 to ungdomstrenere Sara Langvatn og Sigvard Helsingen som 
trenere i tillegg til de øvrige foreldretrenerne som stiller på frivillig basis.  Dette for at 
ungdommene som er tidligere aktive kan tilføre gruppene verdifull kompetanse og varierte 
øvelser.  I tillegg engasjerte styret høsten 2016 på timebasis tidligere landslagsutøver  
Vibeke Skofterud som teknikktrener for våre eldre utøvere som ønsker å få tilført noe ekstra.  
Dette har vist seg å være et både inspirerende og godt tiltak i arbeidet med å beholde våre 
utøvere så lenge som mulig. 
 

 
På Trening med Vibeke Skofterud 

 
Follo-samarbeid 
Høsten 2014 startet Follo-klubbene et samarbeid som senere har fått navnet Skiteam Follo.  
Å delta i Skiteam Follo er åpent for utøvere 15 år og eldre, dvs. de som skal være med i 
enten hovedlandsrennet eller norgescup.  Gjennom Follo-samarbeidet vil utøverne i hver 
enkelt klubb kunne knytte kontakt med hverandre og trene sammen.  I tillegg får man tilgang 
til andre trenerressurser og -impulser, hvilket er positivt for en aldersgruppe som stort sett 
består av få utøvere i hver klubb. 
 
Det er styrets oppfatning at vi har et godt og sosialt miljø i hver enkelt treningsgruppe.  Flere 
grupper har avholdt avslutninger med ulike aktiviteter. 
 
Det ble gjennom høstsesongen 2016 arrangert tre testløp hvor de eldste starter på Hellvik 
mens de yngste starter på Berger.  Mål er for alle på Bjørnemyr ved Jegerhytta.  Testløpene 
hadde god deltakelse, men det er plass til flere.  Det har kommet innspill fra trenerne om at 
vi må forsøke å "ufarliggjøre" testløpene slik at utøverne kan delta på testløp for det det er 
ment å være, nemlig testløp hvor man kan teste sin egen formutvikling gjennom høsten. 
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Deltakelse i skirenn utenfor Nesodden 
Mange av våre utøvere deltar på skirenn utenfor Nesodden.  Styret skulle imidlertid sett at 
flere benytter seg av dette tilbudet.  For å gjøre "terskelen"  til å delta på slike renn lavere, 
har trenergruppen definert et sett utvalgte renn fra terminlisten hvor de aller fleste rennene 
ligger i en kjøreavstand fra Nesodden på maksimum ca. 80 min.  I tillegg er det valgt ut noen 
renn innenfor 50-60 min. kjøreavstand som vi betegner som anbefalte renn.  Våre 15-16 
åringer deltok i Oslo Sportslager cup, mens våre 13-14 åringer deltok i Sparebank 1 cup.  
Nesodden IF har i de yngre årsklassene de siste årene stilt med flere lag i både 
Rustadstafetten og Madshussprinten (som er en duo-stafett), hvilket ser ut til å falle 
utøverne i smak.  Sesongen 2015/2016 stilte vi også med flere lag under KM i stafett.  Det 
har vært morsomt å se hvor godt våre utøvere hevder seg i konkurranse med utøvere fra 
andre klubber. 
 

 
Fornøyde 2006-utøvere med Trener Trond Askautrud under Åsrennet 

Hovedlandsrennet 2016 ble arrangert i Fauske.  Nesodden IF hadde dessverre ingen utøvere 
med i dette arrangementet. 
 
Gjennom sesongen 2015/2016 bestod vår eldste gruppe (junior-gruppa) av tre utøvere som 
også var en del av Skiteam Follo.  Treningene var i stor grad utført som egentrening eller 
trening sammen med de andre utøvere i "teamet".  Tilbakemeldingen har vart at Follo-
samarbeidet har vært avgjørende for å beholde junior-løperne i klubben.  Eldstegruppa har 
deltatt på diverse samlinger både med egen klubb og med Skiteam Follo.  Av renn har 
utøverne deltatt i Norges Cup i junior-NM hvor det er oppnådd fine resultater av samtlige. 
 
Amta Onsdagsrenn 
Takket være snøproduksjonen som ble gjort rett før jul, klarte vi å arrangere det første 
rennet som planlagt 6. januar, riktignok kun som et sprintrenn rundt Bergerbanen.  Med 
hjelp fra "oven" kom det nok natursnø til at vi klarte å gjennomføre renn i de ordinære 
traséene de to påfølgende onsdagene.  Deretter måtte vi arrangere ett renn kun rundt 
banen før vi kunne arrangere de fire gjenstående rennene rundt 1,5 km løypa.  Totalt 
arrangerte vi samtlige åtte planlagte renn.  Til tross for en variabel vinter hva føre angår 
hadde vi god deltakelse i rennene, men vi må erkjenne at antallet var noe lavere enn i 
tidligere år. 
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Klubbmesterskapet måtte utsettes, men ble til slutt arrangert som skiathlon (skibytte) med 
enkeltstart, og var en del av Amta Onsdagsrennene.  Skiathlon har vist seg å være populært. 
 
Nesodden På Langs 
Skiføret i Nesoddmarka var gjennom vinteren 2015/2016 nærmest helt fraværende slik det 
har vært de siste årene.  Det gjorde det umulig å arrangere tur- og familierennet  
Nesodden På Langs som dermed ble avlyst slik det ble både i 2014 og 2015. 
 
Funksjonærgruppen 
Skigruppas virksomhet er basert på at foreldre og andre frivillige engasjerer seg og stiller opp 
som funksjonær på aktiviteter som blant annet onsdagsrenn.  Hver onsdag er ca. 30 
funksjonærer i sving enten det er i kaféen eller i den praktiske gjennomføringen av rennet. 

 
Samlinger 
Nesodden IF Skigruppa har i flere år arrangert nærsamling i Berger Idrettspark, noe som også 
fungerer som et kick-off for oppstart av ny sesong.  Under nærsamlingen er det sosiale med 
bl.a. aktiviteter på tvers av trenings-/alders-gruppene viktig.  Gjennom dagen får samtlige en 
"smakebit" på ulike barmarksaktiviteter som skigruppa har å by på, også rulleski. 

Morsomt og populært innslag er gym-, spenst og styrkeøvelser ledet av Silje og Marcel. 

Vi var nok en gang heldig med været, og arrangementet var vellykket. 

 
Trening på gresset med Silje og Marcel 

Snø-/skisamling – Nordseter 18-20. november 
Helgen 18-20. november arrangerte skigruppa sin årlige familiesamling på Nordseter. 
128 små og store deltok, og det var en vellykket helg hvor alle fikk gått mye på ski.  Vi var 
denne gangen heldige og fikk bedre skiføre enn vi noen gang har hatt tidligere.  Denne 
gangen var det også mulig å gå i løyper utenom "tidligløypene" langs fjellveiene. 
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Alle treningsgruppene fikk gjennomført to økter lørdag og én søndag.  Lørdag kveld hadde vi 
som vanlig sosial samling hvor vi gikk samlet i fakkeltog ned til samlingslokalet.  Her hadde vi 
en rask orientering om hva styret arbeider med etterfulgt av leker arrangert av 2002-gruppa, 
konkurranser, kaker, mineralvann og snacks. 

 
På Nordseter – En flott gjeng samlet før 2. treningsøkt lørdag 

Gruppevise samlinger 
Det er i løpet av året arrangert flere treningssamlinger i de ulike treningsgruppene.  
Treningssamlingene er blitt gjennomført både på barmark og på snø.  Det ble også 
gjennomført en egen jentesamling på Berger på tvers av aldersgruppene.  Under 
jentesamlingen var Sara Langvatn trener.  Hun hadde for øvrig med seg Maja Ellefsrud og 
Vicoria Nitteberg som medinstruktører.  Treningssamlinger er positivt mht. at man samles 
med fokus på både trening og sosialt samvær som bygger videre på Skigruppas verdier 
"Utvikling, Trivsel og Glede". 
 

     
                                 Jentesamling                                                         2005/2006-gruppa i snøtunnelen i Torsby 

 
Avslutningssamlinger/sosiale sammenkomster 
Mange av treningsgruppene har arrangert egne avslutningssamlinger hvor det sosiale har 
vært i fokus.  Avslutningene har ofte bestått av aktivitetskvelder etterfulgt av pizza.  Samtlige 
treningsgrupper har gruppevise budsjett som bl.a. kan benyttes til slike formål. 
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Premiefester 
Premiefest for de yngste som hadde deltatt i Barnekarusellen (barn under 8 år) ble som 
vanlig avholdt i kantinen på Nesodden Videregående skole.  Der fikk 122 barn utdelt sine 
premier, så sammen med både foreldre og søsken ble det som vanlig "stinn brakke".  Som 
vanlig ble det i tillegg til gavepremier utdelt uttrekkspremier.  Foreldre hadde med kaker, og 
skigruppa stilte med mineralvann og annet nødvendig.  Tilbakemeldingen var at dette var 
vellykket og at det ble gjennomført nok en fin utført sesong. 
 

 
Premier til de yngste som hadde gått Barnekarusellen 

 

Premiefest for den ordinære karusellen ble som vanlig delt i to omganger.  De urangerte 
klassene 8-10 år utgjorde ca. 90 utøvere mens de øvrige fra 11 år og eldre utgjorde ca. 50.  
For de eldste ble det også utdelt premier for klubbmesterskapet. 
 

 
Karusell- og klubbmesterskapspremier 
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Funksjonærfest 
Det ble i 2016 ikke forsøkt arrangert noen fest for de voksne i skigruppa.  Dette pga. dårlig 
oppslutning de siste årene.  Dersom det igjen skulle være ønskelig med en slik fest, vil styret 
være positive til å få gjennomført festen. 
 
Bragd og innsatspokalen 
Bragdpokalen for 2016 ble tildelt Victoria Nitteberg (2003), først og fremst for hennes gode 
plassering i Ungdommens Holmenkollrenn hvor hun fikk en 11. plass i klassisk stil i 
konkurranse med over 200 deltakere i klassen.  Juryen viste også til gode plasseringer i andre 
renn gjennom hele sesongen. 
 
Innsatsprisen for 2016 ble tildelt Henrik Anker-Nilssen (2002) for hans iherdige innsats på 
treninger og renn gjennom denne og tidligere sesonger. 
 

 
Henrik Anker-Nilssen og Victoria Nitteberg 
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Status Berger Multisportanlegg 
Styret opprettet i 2014 en egen arbeidskomité for multisportanlegget.  Komitéen består av 
Anne Irene Nygård, Bernt Nohr, Lars Robert Kristiansen og Steinar Dahlen.  Det har gjennom 
året vært avholdt jevnlige møter i komitéen.  I tillegg har det vært avholdt møter med 
Nesodden Kommune.  I skigruppa sitt årlige møte og i årsmøtet i Nesodden IF ble det i 2016 
lagt fram forslag til finansieringsplan hvor planen ble vedtatt.  Kommunen ønsker å overta 
prosjektet vederlagsfritt, men før det kan skje, gjennomgår kommunen skigruppas kostnads-
overslag, noe som har tatt lengre tid enn først antatt.  Det forventes at prosjektet kan 
overtas av kommunen i løpet av første halvår 2017.  Nesodden Kommune vil da være den 
som formelt gjennomfører prosjektet, og videre fremdrift vil da være avhengig av hva 
kommunen beslutter. 
 
Komitéen har jobbet mye med å informere både kommune og politikere om prosjektet, og 
prosjektet fikk således plass både i kommunens planer og i ulike politiske partiers program-
brosjyrer i forbindelse med kommunevalget i 2015.  Det er blitt fremmet flere søknader om 
midler fra eksterne kilder, bl.a. Akershus Fylkeskommune og Kulturdepartementet via 
Akershus Skikrets/Norges Skiforbund uten tilslag.  Ny søknad om programsatsningsmidler for 
rulleskianlegg 2017 ble sendt til skikretsen i januar 2017. 
 
Anlegget vil kunne benyttes til langrenn om vinteren, og snø på stedet produksjon vil være 
inkludert i prosjektet.  På sommerstid vil det være et sikkert rullskianlegg med utvidede 
bruksmuligheter, bl.a. rullestolpigging, rulleskøyter, landeveissykling for de yngste i trygge 
omgivelser, samt lek og moro for mange andre av Nesoddens befolkning. 
 
Investeringer/materiell 
Skigruppa har 11 par rulleski som er til disposisjon for treningsgruppene.  I det daglige 
disponeres disse skiene i egne rulleskitreninger for de aller yngste som ennå ikke har 
anskaffet egne ski.  Skigruppa har også skileik- og annet utstyr som er innkjøpt av de enkelte 
treningsgruppene.  Eiendelene kommer ikke frem i regnskapet da kjøpene er kostnadsført 
ved kjøpstidspunktet. 
 
Dugnad 
Skigruppa arrangerte høsten 2016 to dugnader hvor det ble ryddet skog langs deler av 
konkurranseløypenettet.  Det var god deltakelse under begge dugnadene. 
 
Søknad om støtte/tilskudd 

Skigruppa fikk i 2014 innvilget støtte på kr. 213.605,- fra Sparebankstiftelsen DNB til 
etablering av nytt snøproduksjonssted ved Brattbakken.  Utstyret ble innkjøpt høsten 2015, 
og ferdig installert og klart til bruk høsten 2016. 
 
Snøproduksjon 

Pga. mye mildvær gjennom høsten 2015 fikk vi ikke produsert noe snø før i desember.  Den 
16. desember var det produsert nok snø til at det ble igangsatt utkjøring av snø rundt 
Bergerbanen.  Første onsdagsrenn 6. januar ble avviklet som planlagt, men med kun runder 
rundt Bergerbanen.  Første utkjøring i 1.5 km løypa startet fredag 8. januar og fortsatte 
mandag 11. januar.  Utkjøringen ble imidlertid stoppet opp da det falt ca. 20 cm natursnø.  
Selv om vi alltid er glade for den snøen vi får, var dette litt uheldig siden vi før snøfallet ikke 
hadde fått lagt ferdig kunstsnøålen langs hele traséen, og det ikke er ønskelig å kjøre med 
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anleggsmaskiner langs ferdig oppkjørte løyper selv om løypene kun består av natursnø.  Vi så 
imidlertid nytten av å ha en snøreserve liggende utpå vinteren da det ble behov for påfyll 
med snø i løypa.  Perioden med snøproduksjon ble denne sesongen, som de siste sesongene 
preget av mye temperatursvingninger, noe som gjorde at snøproduksjonen ble preget av 
mye "på og av". 
 
Etter anbefaling fra både Nesodden Kommune og fra vår egen snøproduksjonsgruppe ble 
det høsten 2016 kjøpt inn ny snøkanon som erstatter den eldste av våre kanoner.  Dette for 
å sikre stabil produksjon når kulda er over oss, samt kunne ha enda mer effektiv snø-
produksjon når det er kaldt nok. 
 

    
                              Ny snøkanon blir levert                                   Snøproduksjon og utkjøring av snø 
 

Styret takker Nesodden Kommunes mannskaper og vår egen snøproduksjonsgruppe med de 
mange frivillige som stiller opp til snøkanonvakter slik at vi får laget skiforhold til våre 
utøvere, men også til andre brukere av skiløypene. 
 
Idrettens Dag 
Skigruppa var også i 2016 representert under Idrettens dag i Berger Idrettspark.  Alle som 
ønsket fikk anledning til å prøve seg på rulleski som har vist seg å være en populær aktivitet 
under dette arrangementet.  Skigruppa har etter mottatt støtte kjøpt inn noe låneutstyr.  I 
tillegg fikk vi låne noe av Nesodden Kommune.  Vi ser imidlertid at det er behov for kjøp av 
mer utstyr for å ha et godt nok sortiment slik at ventetid med påfølgende kø blir redusert.  
Skigruppa vil derfor i 2017 søke om mer midler til utlånsutstyr som kan benyttes bl.a. under 
Idrettens Dag, vår egen nærsamling, og når vi har nye utøvere som har behov for å låne utstyr. 
 
Økonomi 
Skigruppa har en sunn og god økonomi.  Til tross for variable vintre har vi god deltakelse 
under våre Onsdagsrenn som er en meget viktig bidragsyter til økonomien.  Med 
arrangementene følger også inntekter fra kaféen.  Inntektene brukes i sin helhet på 
investeringer og aktiviteter til våre medlemmers interesse.  Skigruppa har også 
sponsorinntekter fra flere lokale næringsdrivende.  Mange av sponsorene er synlige på våre 
klubbdresser, noe som gjør at skigruppa kan subsidiere dressene slik at de kan kjøpes av våre 
utøvere til en rimeligere pris.  I tillegg har vi sponsorer som bidrar i forbindelse med 
annonsering på våre nettsider og i forbindelse med våre arrangementer. 
 

Jan-Petter Enbusk 
Styreleder, Nesodden IF Skigruppa 





Sak til årlig møte 2017 

Nesodden IF Skigruppa 

 

Bakgrunn: 

Denne vinteren har på mange måter vært en unntakstilstand fra ende til annen. Snøen har latt vente 

på seg over hele Østlandet, noe som gir seg utslag i mulighetene til å få trent skikkelig på ski. Flere 

skirenn har blitt avlyst og andre har måttet flytte arena.  

Styret og skigruppas medlemmer har gjennomført betydelig dugnadsinnsats med å ryddeløyper, bistå 

ved snøproduksjon, og stått på for å legge til rette for at det skal bli best mulig skiforhold på Berger 

Stadion. Til tross for dette ser vi i år tydelig at våre forventninger ikke er samkjørt med Nesodden 

kommunes vilje eller kapasitet. Vi ser at kommunen ikke prioriterer å kjøre ut snøen til tross for at 

det er produsert opp nok snø. Samtidig settes det spor altfor seint på dagen før trening og renn. 

Resultatet er at sporet blir for løst og ender opp med «sukkersnø» uten hold.   

De seinere årene har styret sammen med treningsgruppene lagt ned en formidabel innsats for å øke 

rekruteringen og skape et godt skimiljø på Nesodden. Det har vært satset tungt for å utdanne 

trenere, med trenerkurs og teknikk kurs. I år har man hyret inn Vibeke Skofterud for å inspirere unge 

til å satse videre på langrenn. Alt dette vil ikke ha noen verdi om vi ikke får på plass et godt 

løypetilbud. 

Dessverre vil vi nok oppleve flere slike vintre fremover og det er derfor viktig at situasjonen rundt 

snøproduksjon, utkjøring av snø samt preparering av skiløyper blir avklart lenge før kuldegradene 

melder seg.  

Det er ønskelig at styret redegjør for årets snøproduksjon, utfordringene som har oppstått og hva 

som nå gjøres for å sikre gode skiforhold på Berger Stadion i år og i de neste årene fremover. 

 

Forslag til vedtak: 

Årlig møte ønsker at skigruppestyret overfor Nesodden IF hovedstyret, evt. Nesodden IF årsmøte 

foreslår at idrettsgruppene i Nesodden IF har anledning til å være representert i møter med 

Nesodden Kommune der saker nevnt i driftsavtalen mellom Nesodden IF og Nesodden Kommune, og 

som omhandler den aktuelle gruppe blir diskutert/evaluert. 

 

 

Nesodden 24. januar 2017 

Jon Borge Finset 


