
 

 

 

Årlig møte 

Nesodden IF Skigruppa 

Tirsdag 6. februar 2018 

 

 

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 årsberetning for 2017 

5. Behandle gruppens årsregnskap for 2017 

6. Behandle gruppens budsjett for 2018, herunder fastsettelse av gruppeavgift for 2018/2019 

Styret foreslår en økning av satsene på kr. 50,- etter at satsene har stått stille gjennom mange år. 

Dvs. kr. 900,- (f. 2008 og senere) og kr. 1.100,- (f. 2007 og tidligere) 

7. Multisportanleggprosjektet – Fortsette eller legge ned prosjektet? 

8. Målsetning/handlingsplan 2018-2021 

9. Policy for dekning av utgifter til renn – Oppdatering 

10. Forslag om etablering av idrettsstipend 

11. Velge gruppens styre og valgkomité 

Formelt valg vil være under Nesodden IFs årsmøte 10. april 
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Årsberetning 
Nesodden IF Ski 2017 
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Styrets sammensetning i perioden 
 
Leder: Jan-Petter Enbusk 
Nestleder: Kirsti Anker-Nilssen 
Styremedlem: Øyvind Nitteberg 
Styremedlem: Urszula Stangenes 
Styremedlem: Kjetil Thuv 
Styremedlem: Roger O. Nordby 
Styremedlem: Per Minge 
 
Valgkomité: Carl Anton Strøm (leder), Roy Eskild Banken 
 
 

Styrets beretning 
 
Det har vært avholdt 8 styremøter i perioden. I tillegg har Nesodden IF Ski (heretter kalt 
skigruppa) sitt styre vært representert i møter med Nesodden Kommune og med Akershus 
Skikrets. Skigruppa har i 2017 vært representert i langrennskomitéen i Akershus Skikrets 
hvor Heidi Tjernshaugen har påtatt seg verv. 
 
Skigruppa hadde i sesongen 2016/2017 ca. 85 barn og unge som hadde betalt gruppeavgift. 
For sesongen 2017/2018 er antallet innmeldte utøvere ca. 100. Det vil si at antallet er 
økende etter at vi hadde en ganske markant nedgang i fjor. 
 
I tillegg til organisering av skigruppas hovedaktiviteter gjennom året, 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 

 
November og desember 2016 var preget av ustabile kuldeperioder. I tillegg fikk vi i starten av 
perioden heller ikke nok vannforsyning til å kunne produsere snø med full kapasitet i forhold 
til hva kulda ga anledning til. Første onsdagsrenn 11. januar ble imidlertid avviklet som 
planlagt, men med runder kun rundt Bergerbanen. Første renn hvor vi benyttet 1,5 km løypa 
var 25. januar. Vinteren gav oss dessverre ikke anledning til å benytte fullt løypenett, så 1,5 
km løypa med kunstsnø ble benyttet til onsdagsrenn og trening resten av sesongen. 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. 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 med god bistand fra Nesodden Kommune. Styret må 
fremheve det gode samarbeidet skigruppa har hatt med Nesodden Kommune som har 
bistått med å kjøre ut snø, samt preparere løypene før våre renn og treninger, hvilket også 
andre av Nesoddens befolkning har hatt stor glede av. 
 
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 
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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 og testet for drift, noe vi fikk glede av høsten 
2017 da Nesodden Kommune ikke kunne gi tillatelse til å bruke vann fra Bleksli Vannverk. 
 
Treningsgruppene høsten 2017 

Gruppe 2004 og eldre: 
Jan-Petter Enbusk, Øyvind Nitteberg, Heidi Tjernshaugen, Øyvind Martinsen og Jon B. Finset. 

Gruppe 2005: 
Carl Anton Strøm, Sara Langvatn og Morten Anker-Nilssen. 

Gruppe 2006: 
Trond Askautrud, Kjetil Imbsen og Kjetil Thuv. 

Gruppe 2007: 
Jens Kjær Jørgensen, Anicke Brandt-Kjelsen, Kjetil Nitteberg og Marius Vamnes. 

Gruppe 2008: 
Monika Minge, Mona Strøm, Elinor Askautrud og Roger O. Nordby. 

Gruppe 2009: 
Siw Kristin Vestengen og Leif Markussen. 

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

Gruppene har trent fra 1-5 ganger i uka, og det trenes hovedsakelig utendørs. Noen av 
gruppene har hatt tilgang til styrkerom eller gymsal. Trenerne for de yngste trenings-
gruppene sørget også i år for at våre yngste utøvere (2006-2009) fikk et lavterskeltilbud med 
rulleskitrening og -lek, noe som bidrar til at utøverne blir komfortable med rulleski i stadig 
yngre alder. Det er styrets oppfatning at vi har et godt og sosialt miljø i hver enkelt 
treningsgruppe. Flere grupper har avholdt avslutninger med ulike aktiviteter, hvilket er med 
på å styrke det sosiale miljøet. 
 
Det er engasjert én ungdomstrener, Sara Langvatn. Øvrige trenere er foreldretrenerne som 
stiller på frivillig basis. Styret engasjerte høsten 2016 på timebasis tidligere landslagsutøver 
Vibeke Skofterud som teknikktrener for våre eldre utøvere som ønsker å få tilført noe ekstra. 
Dette viste seg å være et både inspirerende og godt tiltak. Høsten 2017 innledet skigruppa 
samarbeid med canadiske Devon Kershaw. Kershaw har hatt flere treninger med de eldste 
utøverne gjennom høsten, noe som har vært meget vellykket og inspirerende. 
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Eldstegruppa på trening i Holmenkollen med Devon Kershaw 

 
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 fra 15 år og eldre. Gjennom Follo-samarbeidet vil 
utøverne kunne knytte kontakter på tvers av klubbene, trene sammen og få tilgang til andre 
trenerressurser og -impulser, hvilket er positivt. Fire av våre utøvere har deltatt aktivt på 
Follo-treninger. 
 
Det ble gjennom høstsesongen arrangert tre testløp hvor de eldste starter på Hellvik mens 
de yngste starter på Berger. Mål er 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. 
 
Deltakelse i skirenn utenfor Nesodden 
Mange av våre utøvere deltar på skirenn utenfor Nesodden og hevder seg godt i 
konkurranse med utøvere fra andre klubber. Styret ser likevel at flere utøvere deltar på renn 
utenfor Nesodden. Trenergruppen har sammen satt opp en egen oversikt over anbefalte og 
utvalgte renn som alle ligger i rimelig kjøreavstand. 15-16 åringene deltok i Oslo Sportslager 
cup, mens 13-14 åringene deltok i Sparebank 1 cup. Nesodden IF stilte også i år med flere lag 
i Madshussprinten (duo-stafett) og med hele 16 lag under KM i stafett. Morsomt var det at 
G13/14 vant bronse i KM stafett, men det må også nevnes at klubben gjennom sesongen 
oppnådde hele 5 KM-medaljer.  Flere utøvere deltok også i Ungdommens Holmenkollrenn 
hvor det også ble oppnådd gode resultater. 
 
I Hovedlandsrennet som ble arrangert på Tolga deltok Nesodden IF med to utøvere som 
begge oppnådde gode resultater. I tillegg hadde Nesodden IF tre junior-utøvere som deltok  
i Norges Cup og junior-NM. Også disse med fine resultater. 
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Daniel Fatnes, Sondre Martinsen og Eirik Enbusk 

3. plass KM stafett 2017 

 
OBOS Onsdagsrenn 
Skigruppa innledet sesongen 2017 med en avtale med OBOS om tittelsponsor for 
onsdagsrennene slik at onsdagsrennene fikk navnet OBOS Onsdagsrenn. Takket være 
snøproduksjonen i november og desember, klarte vi å arrangere det første rennet som 
planlagt 11. januar. Til tross for en variabel vinter hva føre angår hadde vi god deltakelse i 
rennene, men antallet var noe lavere enn i tidligere toppår. 
 
Klubbmesterskapet ble arrangert som planlagt som skiathlon (skibytte) med enkeltstart, og 
var en del av OBOS Onsdagsrennene.  
 
Nesodden På Langs 
På grunn av dårlige snøforhold i Nesoddmarka ble tur- og familierennet Nesodden På Langs 
avlyst. Sist gang rennet ble arrangert var i 2013. 
 
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. 

 
Samlinger 
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 treningsgruppene viktig. Gjennom dagen får samtlige en "smakebit" 
på ulike barmarksaktiviteter som skigruppa har å by på, også rulleski. 
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Morsomt og populært innslag var gym-, spenst- og styrkeøvelser ledet av Vanja Svendsen, 
innleid for anledningen. Vi var nok en gang heldig med været, og arrangementet var vellykket. 

 

 
Trening på gresset med Vanja Svendsen 

Snø-/skisamling – Nordseter 17-19. november 
Helgen 17-19. november arrangerte skigruppa sin årlige familiesamling på Nordseter. 
120 små og store deltok, og det var en vellykket helg hvor alle fikk gått mye på ski. Nordseter 
leverte nok en gang slik at vi hadde milevis med skiløyper til rådighet. 

 
På Nordseter – 2008-gruppa klar for trening 
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Alle treningsgruppene gjennomførte to økter lørdag og én søndag. Lørdag kveld hadde vi 
sosial samling hvor vi samlet gikk i fakkeltog ned til Nordseter Fjellkirke. Her hadde vi en rask 
orientering om hva styret arbeider med etterfulgt av leker og konkurranser arrangert av 
2003-utøverne, samt kaker, mineralvann og snacks. 

Gruppevise samlinger 
Det er i løpet av året arrangert flere treningssamlinger i de ulike treningsgruppene, både på 
barmark og på snø. Det ble også gjennomført en egen jentesamling på Berger på tvers av 
aldersgruppene. 

På treningssamling i skitunnelen i Torsby 

    
                               2005-gruppa før treningsøkt                                             2003/2004-utøvere i fint driv 

 
Avslutningssamlinger/sosiale sammenkomster 
Mange av treningsgruppene har arrangert egne avslutningssamlinger hvor det sosiale har 
vært i fokus. Samtlige treningsgrupper har gruppevise budsjett som bl.a. kan benyttes til 
slike formål. 
 
Funksjonærfest 
Det ble heller ikke i 2017 arrangert fest for de voksne i skigruppa.  
 
Premiefester 
Premiefest for de som hadde deltatt i Barnekarusellen (barn under 8 år) ble avholdt i 
kantinen på Nesodden Videregående skole. Der fikk 100 barn utdelt sine premier. I tillegg ble 
det utdelt uttrekkspremier. Foreldre hadde med kaker, og skigruppa stilte med mineralvann 
og annet nødvendig.  
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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 (94 utøvere) og de øvrige fra 11 år og eldre (53 utøvere).  
For de eldste ble det også utdelt premier for klubbmesterskapet. 
 

 
Karusell- og klubbmesterskapspremier 
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Bragd- og innsatspokalen 
Bragdpokalen for 2017 ble tildelt Maja Ellefsrud (2003), først og fremst for hennes gode 
plassering i Ungdommens Holmenkollrenn hvor hun oppnådde en 6. plass én av dagene. 
Juryen viste også til flere andre gode plasseringer gjennom sesongen. 
 
Innsatsprisen for 2017 ble tildelt Eirik Enbusk (2003) for hans målrettede innsats gjennom 
mange år, og at han deltar på de aller fleste treningene. Det ble også fremhevet at han har 
stor positiv sosial betydning for gruppa. 
 

 
Maja Ellefsrud og Eirik Enbusk 

 
 
Status Berger Multisportanlegg 
Styret opprettet i 2014 en egen arbeidskomité for multisportanlegget. Komitéen har bestått 
av Anne Irene Nygård, Bernt Nohr, Lars Robert Kristiansen og Steinar Dahlen. Det har 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 har ytret ønske om å overta 
prosjektet vederlagsfritt, men før det kan skje, må kommunen gjennomgå skigruppas 
kostnadsoverslag, noe som har tatt lengre tid enn først antatt. 
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Prosjektet har – til tross for positiv innstilling fra politikerne ikke fått god nok prioritering fra 
kommuneadministrasjonens side. Når vi i tillegg andre året på rad opplever å ikke få 
tilstrekkelig med vann til snøproduksjonen, ser det for øyeblikket mørkt ut for prosjektet. 
Komitéen utarbeidet i november 2017 en grundig redegjørelse for prosjektet der det 
informeres om historikk, konsept, finansieringsplan, risikovurdering og utfordringer. 
Komitéen ber i samme dokumentet også om å bli byttet ut med en ny komité som følge av at 
de pr. i dag ikke ser noen umiddelbar realisering av prosjektet. 
 
Anlegget vil dersom det blir realisert være et langrennsanlegg om vinteren hvor snø på 
stedet produksjon er en del av 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. 
 
Saken vil for øvrig bli behandlet under skigruppas årlige møte 6. februar 2018. 
 
Investeringer/materiell 
Skigruppa har 13 par rulleski til disposisjon for treningsgruppene, særlig til egne 
rulleskitreninger for de aller yngste som ennå ikke har anskaffet egne rulleski. Skigruppa har 
også skileik- og annet utstyr som er innkjøpt av de enkelte treningsgruppene. 
 
Dugnad 
Nesodden Kommune ryddet deler skigruppas løypenett gjennom ordinær skogsdrift. 
Skigruppa arrangerte derfor kun én løypedugnad. Dugnaden hadde god deltakelse. 
 
Søknad om støtte/tilskudd 

Skigruppa fikk i 2017 innvilget støtte på kr. 10.000 fra Follo Energi. Beløpet ble brukt til 
innkjøp av låneutstyr som utøvere og andre kan låne i forbindelse med barmarkstrening og 
demonstrasjon av skigruppas aktiviteter. 
 
Idrettens Dag 
Skigruppa var representert under Idrettens dag i Berger Idrettspark i august. Alle som ønsket 
fikk anledning til å prøve seg på rulleski som har vist seg å være en populær aktivitet under 
dette arrangementet.  
 
Snøproduksjon 

For sesongen 2016/2017 startet snøproduksjonen 9. november. Etter en mildværsperiode 
fortsatte en mer varig produksjon fra 14.desember. Produksjonen imidlertid ble preget av 
mye "på og av" som følge av temperatursvingningene. Siste produksjonsdag var 17. januar. 
Pga. service på kommunens maskiner, samt ønske om ikke å benytte seg av overtid blant 
kommunens mannskaper, gikk utkjøringen av snø tregt. Vi fikk derfor bistand fra Øystein 
Grøstad som stilte med kjøretøy og mannskap. Det er ikke til å legge skjul på at skigruppa er 
avhengige av og takknemlig for den bistand vi får av Nesodden Kommune og skigruppas 
egne frivillige i forbindelse med snøproduksjon, utkjøring og preparering. 
 
Dessverre har vi ennå ikke har fått lov av kommunen til å kjøre begge snøkanonene på full 
kapasitet over lengre tid, det pga. begrenset vanntilgang. 
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Snøproduksjon og utkjøring av snø 

 

Styret takker Nesodden Kommunes mannskaper og vår egen snøproduksjonsgruppe og de 
mange frivillige som stiller opp til snøkanonvakter slik at vi får laget skiforhold på Berger. 
 
Økonomi 
Skigruppa har sunn og god økonomi. Til tross for variable vintre har vi god deltakelse under 
våre onsdagsrenn som er en viktig bidragsyter til økonomien. Inntektene brukes i sin helhet 
på investeringer og aktiviteter til beste for utøverne. Skigruppa har også sponsorinntekter fra 
flere lokale næringsdrivende. Mange av sponsorene er synlige på våre klubbantrekk, noe 
som gjør at skigruppa kan subsidiere antrekket slik at de kan kjøpes av våre utøvere til en 
rimeligere pris. I tillegg har vi sponsorer som bidrar i forbindelse med annonsering på 
nettsider og i forbindelse med våre arrangementer. 
 

Nesodden, 26. januar 2018 
Jan-Petter Enbusk 

Styreleder, Nesodden IF Ski 



Sak 5 – Årsregnskap for 2017 

 

Medlemmer av Nesodden IF Ski kan få årsregnskapet utlevert/tilsendt ved henvendelse til NIF-

administrasjonen. 

  



Sak 6 – Budsjett for 2018 

 

Budsjettet er dessverre fremdeles under behandling av styret. 

Budsjettet vil legges inn i dette dokumentet straks det er klart, og i god tid får årlig møte. 

  



	 1	

Redegjørelse	om	Multisportanlegget	november	2017	
	
Multisportanleggkomitéen	legger	frem	for	styret	i	Nesodden	IF	Ski	denne	orientering	om	
status	for	prosjektet	pr.	30.november	2017;	revidert	7.desember	2017.	

Bakgrunn	

Multisportanlegget	er	et	flerfunksjonelt	idrettsanlegg	planlagt	på	Berger	Idrettspark	som	
tidligere	er	blitt	omtalt	i	årsberetninger	til	Nesodden	IF	Ski.		

Konseptet	
Idéen	for	anlegget	først	så	dagslyset	i	2001	år,	den	gangen	som	sprinttrasé	for	langrenn.	
Nesodden	IF	Ski	har	vært	pådriver	for	utviklingen;	siden	er	konseptet	blitt	utvidet	til	å	favne	
flere	idrettsgrener	utover	langrenn/rulleski.	Utformingen	er	godkjent	av	Norges	Skiforbund	
som	sprinttrasé	med	integrert	kunstsnøproduksjon	punktvis	i	løypa.	Løypeprofilen	er	
tilrettelagt	for	rullestol-	og	kjelkepigging,	noe	som	vil	komme	rehabiliteringspasientene	på	
Sunnaas	til	gode.	Flere	idrettsgrener	vil	ha	glede	og	nytte	av	anlegget,	bl.a.	terrengsykling,	
terrengløp,	rulleskøyter,	og	landeveissykling	for	de	yngste.	Anlegget	vil	inspirere	til	allsidig	
fysisk	aktivitet	året	rundt	og	således	blir	et	løft	for	folkehelsen	på	Nesodden,	med	barn,	unge	
og	breddeidretten	som	hovedmålgruppene	for	anlegget.		

Komité	nedsatt	
Våren	2014	bestemte	Skistyret	å	løfte	prosjektet	ut	av	styrets	ordinære	arbeid	og	opprettet	
en	komité	for	å	jobbe	videre	med	prosjektet.	Gjennombruddet	kom	høsten	2015	da	både	
eiendomsspørmålet	ble	løst	og	kommunestyret	fattet	et	vedtak	om	at	Multisportanlegget	
skulle	bygges.	Komitéen	utarbeidet	en	finansieringsplan	som	ble	godkjent	av	Nesodden	IFs	
høyste	organ,	Årsmøtet,	i	mars	2016.		

Nyere	historikk	-	punktvis	
• April	2016	-	Stort	møte	med	kommunen	om	prosjektet;	usikkerhet	knyttet	til	vårt	

kostnadsoverslag	og	forespørsel	om	kuttliste.	Dugnadsarbeid	og	rabatter	må	tas	ut	
av	budsjettet.	Nesodden	kommune	skulle	se	på	tallgrunnlaget	og	kommet	med	eget	
oppsett	ihht	kommunens	prosjektstyringsverktøy.	Nesodden	kommune	spurte	om	
overdragelse	av	prosjektet	vederlagsfritt,	kuttliste,	og	søknad	om	lånegaranti.		

• Sept	2016	-	Nesodden	IF	informeres	på	oppstartsmøte	at	innleid	konsulent	skal	
påbegynne	arbeidet	med	å	analysere	prosjektet/kostnadsoverslaget.	I	samme	måned	
ble	mulighet	for	støtte	fra	Sunnaasstiftelsen	utredet	og	det	er	ikke	mulig	med	et	
økonomisk	tilskudd	til	prosjektet.	

• Okt	2016	-	Kostnadsanalyse	foretatt	av	innleid	konsulent.		
• April	2017	-	Kostnadsanalysen	ble	oversendt	NIF	etter	diskusjon	i	NIR	om	prosjektet;	

budskap	er	at	prosjektet	grunnet	underfinansiering	med	kr	2,7	mill	og	pga	
ressursmangel	i	prosjektavdeling	ikke	vil	bli	prioritert.		

• April	2017	-	Brev	til	politikerne	i	PTU	sendes	5.april	med	forespørsel	om	
omprioritering	av	kommunale	midler	slik	at	en	eventuell	restfinansiering	kommer	på	
plass.	



	 2	

• Mai	2017	-	Kort	møte	med	Erik	Adland	og	Martin	Lundquist	vedr	eierskap;	diskusjon	
om	en	modell	hvor	Nesodden	kommune	eier	tomten,	Nesodden	IF	får	festeavtale,	
Nesodden	IF	bygger	anlegget	og	Nesodden	kommune	drifter	anlegget.			

• Juni	2017	-	Komitéen	initierer	møte	for	å	hente	inn	tilbud	på	prosjektet	for	å	få	
bekreftelse	på	om	eget	kostnadsestimat	er	realistisk.		

• Aug	2017	-	Møte	med	representant	fra	Gjensidigestiftelse	med	tips	om	hva/hvordan	
man	søker	for	å	få	tilslag;	"offentlig	virksomheter	kan	søke	om	midler	når	de	inngår	et	
spleiselag	med	frivillige	organisasjoner	og	de	frivllige	organisasjonene	står	som	
mottakere	av	støtten."	Da	er	det	mulig	for	Nesodden	kommune	å	søke	midler	med	
Nesodden	IF	som	mottaker.	Rådet	er	å	søke	på	en	del	av	prosjektet;	eksempelvis	for	
asfaltering	(ca	kr	900.000),LED-belysning	(kr	890.000),	og/eller	tunnelen	(kr	797.000.)	
Det	kan	søkes	midler	over	flere	år	og	man	må	vise	til	fremgang	i	prosjektet;	
eksempelvis	kunne	det	søkes	om	tunnel	(år	1),	LED-belysning	(år	2),	asfaltering	(år	3.)	

• Sept	2017	-	Tilbud	mottatt	(komplett	anlegg	kr	10.525.000	+	mva.)	Avklart	med	KUD	
at	momskompensasjon	og	kommunal	lånegaranti	IKKE	regnes	med	som	offentlig	
tilskudd	(ifm	bygge	selv	/	bestemmelser	om	offentlig	tilskudd/anskaffelsesloven)	

• Okt	2017	-	Risikoanalyse	utarbeidet;	nøvendighet	av	større	ressurskapasistet	i	
Nesodden	kommune	for	å	kunne	prioritere	anlegget	fremover;	ønske	om	å	møte	
kommunen	for	å	diskutere	veien	videre	-	sammen.	Forespørsel	om	
forventningsavklaringsmøte	sendt	til	kommunen.	

• 8.nov	2017	-	Kort	møte	med	Grønlie	der	det	ble	avdekket	at	modellen	med	NIF	som	
leietaker/festetomt	på	Berger	ikke	er	så	enkelt	for	et	så	stort	utendørsanlegg	og	
attpåtil	vil	NIF	måtte	stå	for	drift/vedlikehold.	Vedtaket	fra	formannskapet	24.mai	ble	
gjort	kjent.	Komitéen	presenterer	status	for	Skistyret	14.nov;	finansiering	på	kr	4,2	
mill	bes	detaljutredes	innen	neste	styremøte.		

• 23.nov	2017	-	Møte	med	Grønlie,	Solheim,	LRK	og	AIN.	Enighet	om	eierskap	
(Nesodden	kommune)	og	fremdrift	v/	utredning	av	vannsituasjonen.	Nesodden	IFs	
finansieringsplan	for	egenandel	ble	lagt	frem.	Beløpet	det	vil	søkes	kommunalt	
lånegaranti	for	er	kr	2,1	mill.		

Hva	kan	desember	2017	bringe?	
• Det	er	planlagt	et	møte	med	rådmannen,	ordføreren,	representanter	fra	Nesodden	IF	

(Ski,	Hovedstyret,	Administrasjonen)	onsdag	6.desember	for	å	få	belyst	situasjonen	med	
vann	i	kommunen.	Mulighet	å	trekke	inn/belyse	status	på	Multisportanlegget.		
På	møtet	6.desember	ba	kommunen	om	å	få	oversendt	alle	referater	og	annet	relevant	
dokumentasjon	om	prosjektets	gang	til	nå.	

• Bjørn	Askautrud	er	nå	satt	på	prosjektet	fra	kommunens	side.	Han	utreder	mulighet	for	
borevann	ved	dagens	produskjonsplass	allerede	i	uke	49.		

• Mulighet	for	å	informere	politikerne	om	prosjektets	status	før	siste	
kommunestyremøtet;	budskapet	må	i	så	tilfelle	utarbeides	og	spissformuleres.	

Fakta	

• Politikerne	har	fattet	et	vedtak	og	Multisportanlegget	vil	bygges.		
• Det	er	ikke	fastsatt/bestemt	når	Multisportanlegget	vil	bygges.	
• Det	har	vært	utskiftning	av	nøkkelpersoner	i	kommunen	(kommunalsjef,	rådmann,	

driftsleder	Eiendom,	prosjektmedarbeidere.)	
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• Arbeidet	med	idrettsfunksjonell	forhåndsgodkjenning	og	byggetillatelse	er	ikke	
påbegynt.	

• Enighet	med	Nesodden	kommune	v/	Eiendom	at	Nesodden	kommune	skal	eie,	bygge	
og	drifte	anlegget.	

• Prosjektet	er	ikke	overdratt	til	Nesodden	kommune.	
• Søknad	om	kommunalt	lånegaranti	er	ennå	ikke	fremmet	for	kommunestyret.	
• Nesodden	IF	sin	andel	av	finansiering	redegjort	for	(se	vedlegg	1.)	
• Kommunen	må	utrede	situasjoner	rundt	følgende	kjente	forhold;	vannforsyning,	

strømforsyning,	parkeringsforhold	og	naturmangfold.	Det	kan	være	foreløpig	ukjente	
forhold	i	tillegg.	

Pris	
JL	Toppteknik	har	gitt	oss	et	tilbud	på	komplett	anlegg	på	kr	10.525.000	+	mva;	
	
Snøsystem	i	henhold	til	spesifikasjoner	i	tilbudet,	inkl	montering	 4.029.800	
Løypetrasé	med	asfalt	i	henhold	til	spesifikasjoner,	inkl	montering	 4.004.000	
Tunnel	inkl	all	arbeid	og	etterfylling,	inkl	montering	 797.000	
Belysning	65	stolper	med	høykvalitets	LED-lys,	inkl	montering	 890.000	
El-trafo	og	El-installasjon	 800.000	
SUM	 10.525.000	
	

Kapasitet	
1500	m	løype	med	bredde	på	7	meter	(snitt)	og	en	snødybde	på	0,6	meter	pakket	snø.	
Sum	6.300m3	snø.	Omvendt	til	vann	blir	det	4.800	m3	vann	som	skal	pumpes	frem.	
4.800m3	delt	på	en	timekapasitet	på	pumpen	på	55	m3/time	gir	en	total	tid	for	
snøproduskjon	på	87	timer	effektiv	drift.	
Med	start	og	stopp	blir	det	110	timer,	hvilket	er	4,5	døgn	for	snølegging	av	hele	løypa.	

Produksjon	
Anlegget	vil	ha	48	snøtårn	plassert	med	25	meters	mellomrom.	Kompressoren	er	
dimensjonert	slik	at	22	tårn	er	i	drift	samtidig.	Når	snøen	er	ferdig	laget,	stoppes	disse	og	22	
nye	startes.	Med	2,5	start	og	stopp	vil	hele	traséen	være	snølagt;	dette	skjer	med	en	minimal	
manuell	innsats.	Bare	start	og	stopp	av	kanoner	med	kort	slange	på	2,5m	må	håndteres.	
Ingen	tidskrevende	løp	av	materiale	ut	til	banen	og	inn	i	garasjen	mellom	hver	gang.	I	tillegg	
til	dette	bør	man	kunne	kjøre	de	to	viftkanonene	på	stadion,	men	det	betyr	at	antall	kanoner	
i	løypa	minskes.	Det	er	viktig	at	man	utnytter	all	tilgjengelig	vann	for	levering	til	pumpen	-	
det	er	det	som	gir	snø.	Infrastrukturen	er	"top-of-the-line"	hvilket	betyr	starttemperatur	på	-
2,5	grader	C	med	fullt	utnyttelse	av	vannkapasitet.	Snowmax	beregnes	tilsatt	vannet	for	å	
kunne	utnytte	systemet	fra	produskjonsstart.	
	
Rørsystemet	kommer	til	å	ligge	ved	siden	av	traséen	og	uttakene	kommer	til	å	være	montert	
i	kummer	som	ned	ved	siden	av	løypa.	Kummene	kommer	til	å	være	mellom	0,4-1,0	meter	
høyt	og	være	med	betonglokk	og	med	stållokk	som	skal	være	enklet	å	åpne	og	stenge.	
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Asfaltering	

Asfaltering	bør	skje	etter	at	løypetraséen	har	ligget	i	ro	en	vinter	og	sunket	sammen.	

Finansiering	

Det	vises	til	vedlegg	1.	
	
Den	reviderte	finansieringsplanen	(okt	2017)	viser	en	endring	i	hvordan	Nesodden	IF	skal	
finansiere	sin	egenandel.	Det	er	en	48%	økning	i	Nesodden	IF	Skis	kontantutlegg	ihht	den	
vedtatte	planen	(mars	2016)	som	følge	av	endringene;		

• Nesodden	kommune	godtok	ikke	så	høy	verdi	på	dugnadsarbeid,	og	dette	er	nå	blitt	
redusert	fra	1.153.500	til	kr	495.000.	Kr	495.000	tilsvarer	beløpet	for	legging	av	rør	
som	leverandøren	selv	mener	egner	seg	godt	for	dugnadsinnsats	for	gjennomføring.	
Kontantutlegget	er	økt	for	å	kompensere	for	redusjonen	på	denne	posten.	

• Hovedstyret	ga	uttrykk	for	at	Skigruppa	bør	øke	kontantutlegg	for	å	sikre	en	større	
del	av	NIFs	egenandel	også	tatt	i	betraktning	at	Skigruppa	har	oppsparte	midler	
øremerket	prosjektet.	Balansen	på	sparekonto	pr	31.12.2016	var	kr	1.314.000.	

• Det	er	mulig	at	posten	for	skisser	(kr	180.000)	ikke	vil	godtas	da	disse	kostnadene	
allerede	er	påløpt	og	da	vil	den	generelle	posten	for	kontantutlegg	økes	tilsvarende.	
Summen	blir	uansett	kr	1.610.000.		

• Da	både	sponsorinntekter	og	tilskudd	fra	stiftelser	bærer	med	seg	usikkerhet	ift	
beløp	og	tilsagn,	skal	det	søkes	kommunalt	lånegaranti	for	disse	postene	samlet;	kr	
2.100.000.	Finansieringsplanen	for	lånopptaket	finnes	i	vedlegg	2.		

o Hovedstyret	bør	legge	føringer	for	foreningens	markedskoordinator	ift	
tidsbruk	for	salg	av	messingskilt	og	stolpereklame	ihht	planen.	

o Nesodden	IF	Ski	v/	styret	må	gi	sin	tilslutning	til	lånopptak		og	
nedbetalingsplanen(e.)	

o Nesodden	IF	Hovedstyret	må	gi	sin	tilslutning	til	lånopptak.	
o Årsmøtet	må	gi	sin	tilslutning	til	lånopptak.	

	
I	søknaden	til	kommunestyret	om	lånegaranti	fra	Nesodden	kommune	kan	vi	sikte	til	
foreningens	solide	økonomi	("konsernregnskapet".)	I	praksis	vil	det	være	Skigruppa	som	må	
finansiere	rentekostnader	på	kr	100.000/året	om	ikke	annet	blir	foreslått/vedtatt	av	
Nesodden	IF.		Forslag	til	tiltak/inntektsskilder	fra	komitéen;	
	

1. Innføring	av	Multisportanleggavgift	for	aktive	medlemmer	i	Nesodden	IF	Ski	ihht	
vedtak	på	årlig	møte	2017	(kr	300/utøver,	ca	kr	27.000/år);	foreslås	innført	i	en	3-
årsperiode	med	mulighet	for	forlengelse	til	5	år	fra	og	med	sesong	2018/2019	med	
fakturering	i	januar	hver	sesong.	

2. Økt	påmeldingsavgift	for	onsdagsrenn	på	10%	hvor	økningen	er	øremerket	anlegget	
(estimert	kr	15.000/år).	

3. Kronerulling	i	lokalsamfunnet	(estimert	kr	5.000/år).	
4. Få	en	hovedsponsor	for	Multisportanlegget	("rik-onkel-på-Nesodden")	med	

nødvendig	drahjelp	fra	NIFs	markedskoordinator.	
5. 50%	av	overskuddet	fra	Nesodden	på	langs	øremerkes	anlegget.	
6. Fremtidige	arrangementer	i	anlegget	hvor	overskuddet	går	til	avdrag	på	lånet,	

stipulert	fra	feks	vinter	2020	(terminfestet	skirenn)	og	høst	2021	(terminfestet	
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rulleskirenn).	Overskuddet	fra	lignende	arrangementer	i	naboklubber	er	mellom	kr	
10.000	-	40.000.	

7. Noe	av	overskuddet	fra	Nesodden	IF	Skiskole	øremerkes	anlegget	(krever	
Hovedstyrets	tilslutning;	feks	kr	10.000/år	dersom	Skiskole	arrangeres.)	

	

Vurdering	-	høy	grad	av	usikkerhet	ift	om/når	prosjektet	blir	gjennomført	

Komitéens	arbeid	har	blitt	påvirket	av	kommunens	tilbakemeldinger	om	følgende	punkter;	
1. Ressursmangel	i	prosjektavdeling	-	prosjektet	kan	ikke	prioriteres	
2. Interne	prioriteringer	og	stramme	budsjetter	-	"liv	og	helse"	fremfor	alt	annet	
3. Usikkerhet	knyttet	til	våre	tall	og	ønske	om	kuttliste	(våren	2016)	/	påstand	om	

underfinansering	(våren	2017)	-	prosjektet	kan	ikke	prioriteres		
4. Fokus	på	enkelte	momenter	tilknyttet	prosjektet,	eksempelvis	eiendomsspørsmålet,	

vann,	strøm,	parkering,	naturmangfold,	hvor	disse	fremstilles	som	momenter	som	
Nesodden	IF	må	redegjøre	for,	før	man	går	videre	med	prosjektet.		

Risikoanalyse	

Mulige	hindre	ift	gjennomføring	belyses	i	vedlegg	3.	Punkt	1-5	anses	å	ha	høyest	risiko.		
Dessuten	er	det	tilsynlatende	lite	politisk	engasjement	-	hvor	er	idrettens	politiske	talsmann	
(-kvinne?)	

Prosjekteierskap	-	modeller	

Med	Nesodden	IF	som	eier;	komitéen	anser	at	uten	eierskapskifte	til	Nesodden	kommune	vil	
prosessen	fortsette	i	samme	form	inntil	alle	momenter	er	avklart,	enkeltvis	eller	delvis	
samlet.	Dette	antas	til	å	ta	lang	tid	(1-2	år	i	bestefall?)	og	med	ditto	risiko	at	nye	momenter	
vil	komme	opp	når	tiden	løper.	Se	forøvrig	punkt	4	under	"Vurdering."	
	
Med	Nesodden	kommune	som	eier;	utifra	situasjonen	og	erfaringer	hittil	tror	vi	
eierskapsskifte	til	Nesodden	kommune	vil	sikre	raskere	fremdrift	støttet	av	flere	forhold;	1)	
Nesodden	kommune	har	erfaring	fra	større	prosjekter	og	vil	kunne	drive	prosjektet	mer	
effektivt	og	med	større	gjennomslagskraft;	2)	mindre	behov	for	koordinering	med	NIF	med	
ditto	tidsbesparelser;	3)	mindre	avhengighet	til	frivillige	nøkkelpersoner	som	skiftes	ut.		
Dersom	prosjektet	overdras	til	Nesodden	kommune	i	sin	helhet,	så	må	det	avtales	nærmere	
hvor	lenge	Nesodden	IFs	bidrag	til	finansiering	må	bindes	opp.	

Multisportanleggkomité	

Komitéen	siden	januar	2015	har	bestått	av	Steinar	Dahlen,	Lars	Robert	Kristiansen	og	Anne	
Irene	Nygård.	Komitéen	har	i	prosessen	hittil	lagt	ned	mye	arbeid	(est.	minst	1000	t	over	3	
år.)	Vi	har	opplevd	positiv	fremgang	underveis;	løsning	på	eiendomsspørsmålet,	vedtak	i	
kommunestyret	og	omtale	i	Fylkeskommunens	planer.	Dessuten	har	vi	detaljerte	
kravspesifikasjoner	for	bygging/gjennomføring.	Likevel	anser	komitéen	at	veien	til	realisering	
av	prosjektet	er	såpass	lang	at	det	er	tvilsomt	at	komitémedlemmene	kan	stå	løpet	ut.	
Komitéen	varsler	derfor	om	behov	for	å	bytte	ut	dagens	medlemmer	av	komiteén	innen	
rimelig	tid.		
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Konklusjon	

Komitéens	vurdering	er	at	per	dagens	dato,	er	det	mange	høyrisikospunkter.	For	i	det	hele	
tatt	kunne	ta	stilling	til	hvor	vidt	man	skal	fortsette	arbeidet	med	å	få	realisert	
Multisportanlegget,	bør	Skistyret	ta	stilling	til	følgende	2	punkter;	
	

1. Om	Skistyret	tilslutter	seg	til	finansieringsplanen,	både	økt	kontantutlegg	og	
finansiering	av	lånopptak	med	dét	det	medfører	da	forpliktelsen	vil	løpe	i	flere	år	
(nedbetaling	og	oppfølging	av	tiltak	for	å	sikre	inntekter.)	

a. Hvis	positivt	(Skistyret	vedtar	finansieringsplanen	som	den	er),	så	vurderes	
punkt	2.	

b. Hvis	delvis	positivt	(Skistyret	ønsker	ny	finansieringsplan	med	redusert	
egenandel	og	reduksjon	i	lånopptak),	så	vurderes	punkt	2	etter	at	ny	
finansieringsplan	vurderes	og	vedtas	av	Skistyret.)	

c. Hvis	negativt	(Skistyret	vedtar	ikke	finansierinsplanen),	så	iverksettes	plan	B.	
	

2. Om	prosjektet	i	sin	helhet	bør	overdras	til	Nesodden	kommune	innen	30.04.2018.	
Dette	alternativet	innebærer	at	komitéen	konsentrer	sin	innsats	på	å	gå	i	dialog	med	
kommunen	om	overdragelse	og	få	bekreftet	at	det	lar	seg	gjøre	innen	akseptabel	
tidshorisont	gitt	finasieringsforpliktelser	fra	Nesodden	IF.	Forslag	til	tidshorisont	for	
ferdigstillelse	er	30.sept	2019	for	komplett	anlegg	minus	asfaltering	og	etter	at	
anlegget	har	satt	seg,	asfaltering	innen	31.oktober	2020.	

a. Hvis	positivt	(kommunen	vil/kan),	så	iverksettes	Plan	A.	
b. Hvis	negativt	(kommune	ikke	vil/kan),	så	iverksettes	Plan	B.	

	
	

PLAN	A	-	FORSETTELSE	MED	OVERDRAGELSE	
1. Sikre	Årmøtets	tilslutning	til	enten;	a)	låneopptak	med	kommunalt	lånegaranti,	

herunder	forutsatt	at	Skistyret	stiller	seg	bak	dette,	eller	b)	ny	finansieringsplan	med	
lavere	egenandel	fra	NIF	inkl.	reduksjon	i	lånopptak.	

2. Fremme	søknad	om	kommunalt	lånegaranti,	dersom	dette	er	aktuelt.	
3. Forberede	overdragelse,	herunder	sammenstille	all	relevant	informasjon	og	

overlevere	til	Nesodden	kommune	gjennom	ett	eller	flere	overleveringsmøter.	
4. Skistyret	behandler	hvem	som	skal	være	kontaktpunkt	for	Multisportanlegget	for	

videre	dialog	med	kommunen	etter	at	overdragelsen	har	funnet	sted.	
5. Skistyret	rekrutterer	medlemmer	til	Multisportanleggkomitéen	for	å	ivareta	neste	

fase	i	prosjektet,	herunder	samarbeid	med	Nesodden	kommune	om	søknad	til	
Gjensidigestiftelse	og	Nesodden	IFs	markedskoordinator	for	å	sikre	sponsorator.		

	
PLAN	B	-	NEDLEGGELSE	
1. Denne	planen	forutsetter	negativ	respons	fra	Skistyret	på	punkt	1	eller	negativ	

respons	fra	Nesodden	kommune	på	punkt	2.	
2. Prosjektet	for	Multisportanlegget	legges	ned.		
3. Komitéen	konsentrer	sitt	arbeid	på	å	avvikle	prosjektet	på	en	måte	som	sikrer	

mulighet	for	evt	gjenopptakelse	og	som	ivaretar	Nesodden	IFs	renomé	med	henblikk	
på	ryddighet	og	profesjonalitet.	

4. Komitéen	formelt	orienterer	Nesodden	kommune.	
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På	vegne	av	Multisportanleggkomité	
	
	
Anne	Irene	Nygård,	leder	
Nesodden,	7.desember	2017	

Andre	dokumenter	(vedlegg)	

Vedlegg	1	-	Nesodden	IFs	andel	av	finansiering	
Vedlegg	2	-	Finansieringsplan	for	lånopptak	kr	2,1	mill	
Vedlegg	3	-	Multisportanlegget	Risikoanalyse	(2	sider)	
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Vedlegg	1	-	Nesodden	IFs	andel	av	finansiering	-	uendret	fra	versjon	30.11.2017	
	
Tilskudd	fra	NIF	 Revidert	forslag	 		
Type	finansiering	 oktober	2017	 %	change	 notat	
		

	 	
		

Egenkapital	
	 	

		
Skisser/tegninger	 	180	814		 0%	 		
Grunnerverv	 	150	000		 0%	 		
Kontanter	 	1	279	186		 48%	 økning	
SUM	Egenkapital	 	1	610	000		 35%	 økning	
		

	 	
		

Dugnadsarbeid	
	 	

		
Terrengarbeider	 	-				 -100%	 mengde	dugnad	for	stort	
Utendørs	VA	 	495	000		 0%	 		
Utendørs	EL	 	-				 -100%	 		
Park	og	hage	 	-				 -100%	 		
Administrasjonskostnader	 	-				 -100%	 		
SUM	Dugnadsarbeid	 	495	000		 -57%	 reduksjon	
		

	 	
		

Verdien	av	rabatter*	
	 	

		
Lysmaster	(20%)	 	-				

	
		

Asfalt	(20%)	 	-				
	

		
SUM	Verdien	av	rabatter*	 	-				 100%	 reduksjon	
		

	 	
		

Sponsormidler**	
	 	

		
3-årig	avtaler	på	stolper,	andre	årlige	
avtaler	 	1	000	000		 0%	 **lån	m	kom.garanti	
SUM	Sponsormidler**	 	1	000	000		 0%	 økning	
		

	 	
		

Ekstern	finansiering**	
	 	

		
Programsatsningsmidler	-	rulleskianlegg	 	-				 -100%	 **lån	m	kom.garanti	
AFK	-	tilskudd	til	folkehelseprosjekter	 	-				 -100%	 **lån	m	kom.garanti	
ExtraStiftelsen	 	-				 -100%	 **lån	m	kom.garanti	
Gjensidigestiftelsen	-	asfaltering	 	700	000		

	
**lån	m	kom.garanti	

Stiftelse	xx	-	LED-belysning	 	300	000		
	

**lån	m	kom.garanti	
Stiftelse	yy	-	Tursti	 	100	000		

	
**lån	m	kom.garanti	

SUM	Ekstern	finansiering**	 	1	100	000		 100%	 **økning	
		

	 	
		

SUM	Tilskudd	fra	NIF	 	4	205	000		 		 ihht	årsmøtevedtak	2016	

	 	 	 	
	 	 	 	
	

	2	100	000		 SUM	 **lån	m	kom.garanti	
	



	 9	

Vedlegg	2	-	Finansieringsplan	for	lånopptak	kr	2,1	mill	-	uendret	fra	versjon	30.11.2017	
	

Lån	1)	MULTISPORTANLEGG	-	ESTIMERTE	REKLAMEINNTEKTER	OG	NEDBETALINGSPROFIL	(NIF's	andel	av	kostnader	som	må	finanseres	over	en	periode	på	14	år):
Vedtatt!
LÅNEOPPTAK:	1	MNOK	-	14	års	nedbetaling
Rentesats	(furutsetter	kommunale	garantier) 5,0	% 5,0	% 5,0	% 5,0	% 5,0	% 5,0	% 5,0	% 5,0	% 5,0	% 5,0	% 5,0	% 5,0	% 5,0	% 5,0	%
Nedbetalingsperiode 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
ÅR 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
IB	-	lånesaldo 1	000	000								 950	000								 852	500								 759	875								 671	881								 588	287								 508	873								 433	429								 361	758								 293	670								 228	986								 167	537								 109	160								 53	702										
Avdrag -50	000												 -50	000									 -50	000									 -50	000									 -50	000									 -50	000									 -50	000									 -50	000									 -50	000									 -50	000									 -50	000									 -50	000									 -50	000									 -50	000									
Renter -50	000												 -47	500									 -42	625									 -37	994									 -33	594									 -29	414									 -25	444									 -21	671									 -18	088									 -14	683									 -11	449									 -8	377										 -5	458										 -2	685										
UB	-	lånesaldo 950	000											 852	500								 759	875								 671	881								 588	287								 508	873								 433	429								 361	758								 293	670								 228	986								 167	537								 109	160								 53	702										 -1	017										
Renter/avdrag	(årlige	utlegg) -100	000										 -97	500									 -92	625									 -87	994									 -83	594									 -79	414									 -75	444									 -71	671									 -68	088									 -64	683									 -61	449									 -58	377									 -55	458									 -52	685									

INNTEKTER	(sponsoring/reklame) Antall Pris	/	stk
3	års	avtaler	-	stolpereklame: 50 1	500															 75	000													 75	000										 75	000										 75	000										 75	000										 75	000										 75	000										 75	000										 75	000										 75	000										 75	000										 75	000										 75	000										 75	000										
Messingskilt	evigvarende	avtale: 20															 5	000															 100	000											 -															 -															 -															 -															 -															 -															 -															 -															 -															 -															 -															 -															 -															
Bannere	&	annen	reklame	-	årlige	avtaler/inntekter 25	000													 25	000										 25	000										 25	000										 25	000										 25	000										 25	000										 25	000										 25	000										 25	000										 25	000										 25	000										 25	000										 25	000										
(herunder	ad	hoc,	arrangementer	etc.)
SUM 200	000											 100	000								 100	000								 100	000								 100	000								 100	000								 100	000								 100	000								 100	000								 100	000								 100	000								 100	000								 100	000								 100	000								

NETTO	ÅRLIG	RESULTAT 100	000											 2	500												 7	375												 12	006										 16	406										 20	586										 24	556										 28	329										 31	912										 35	317										 38	551										 41	623										 44	542										 47	315										
AKKUMULERT	OVERSKUDD	-	DISPONIBELT	FOR	NEDBETALING	AV	LÅN	*** 100	000											 102	500								 109	875								 121	881								 138	287								 158	873								 183	429								 211	758								 243	670								 278	986								 317	537								 359	160								 403	702								 451	017								

Lån	2)	KORTSIKTIG	LÅN	7	ÅR	(privat	bank	m/komm.gar)	-	Investeringer	med	grunnlag	for	støtte/refusjon	fra	stiftelser	på	inntil	100%	av	gjeldense	beløp	på	1,1	MNOK	(asfaltering,	LED	belysning	og	tursti):
Ikke	vedtatt.
LÅNEOPPTAK:	1,1	MNOK	-	7	års	nedbetaling
Rentesats	(furutsetter	kommunale	garantier) 5,0	% 5,0	% 5,0	% 5,0	% 5,0	% 5,0	% 5,0	%
Nedbetalingsperiode 1 2 3 4 5 6 7
ÅR 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
IB	-	lånesaldo 1	100	000								 425	000								 333	750								 247	063								 164	709								 86	474										 12	150										
Avdrag	1		-	refusjon/støtte	fra	stiftelser	50%	(ansees	som	et	minimum)* -550	000										 -															 -															 -															 -															 -															 -															
Avdrag	2	-	10%	økning	av	medlemsavgift	øremerket	Multisportanlegg** -70	000												 -70	000									 -70	000									 -70	000									 -70	000									 -70	000									 -11	543									
Renter -55	000												 -21	250									 -16	688									 -12	353									 -8	235										 -4	324										 -608													
UB	-	lånesaldo 425	000											 333	750								 247	063								 164	709								 86	474										 12	150										 -0																	
Renter/avdrag	(årlige	utlegg) -675	000										 -91	250									 -86	688									 -82	353									 -78	235									 -74	324									 -12	151									 -															 -															 -															 -															 -															 -															 -															

*							Grunnlaget	vil	dokumenteres	og	underbygges	med	konkrete	eksempler
**					NIF	mottar	årlig	(2017)	kr.	700.000,-	fra	medlemmer	der	enkeltmedlemmer	betaler	kr.	400,-	og	familiemedlemmer	kr.	900,-
***			Som	det	fremkommer	av	ovennevnte	budsjett	estimeres	det	et	akkumulert	overskudd	de	første	7	år	på	kr.	183.429.		Dette	vil	benyttes	til	ekstraordinære	avdrag	og	kan	betraktes	som	ekstra	sikkerhet	for	betjening	av	lån.
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Vedlegg	2	-	Multisportanlegget	Risikoanalyse	(2	sider)	-	oppdatert	7.12.2017	
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Multisportanlegget – Fortsette eller legge ned prosjektet? 

 

Nesodden IF Ski har siden 2001 arbeidet med prosjektet sprinttrasé, et prosjekt som senere 

endret navn til multisportanlegg som følge av utvidelse av anleggets innhold. 

Flere styrer og ildsjeler har gjennom årene arbeidet med prosjektet, og i 2014 ble det av 

Nesodden IF Ski v/styret utnevnt en egen arbeidskomité som har arbeidet med prosjektet 

frem til nå, men dessverre fremdeles uten å ha kommet i mål. 

Styret viser til redegjørelse om Multisportanlegget utarbeidet av arbeidskomitéen i  

november 2017, datert 7. desember 2017, og innstiller til å legge ned prosjektet. 

Årsak og begrunnelse er som følger: 

1. Det har vært arbeidet med prosjektet i 16 år, de siste fire årene ganske intensivt med egen 

arbeidskomité.  Tilbakemeldinger fra ulike hold, bl.a. fra flere lokalpolitiske partier er at 

anlegget er ønsket, og at det for Nesodden Kommune er svært billig.  Til tross for at 

prosjektet er vedtatt både i Nesodden Kommunestyre og i Akershus Fylkeskommune er 

prosjektet langt fra prioritert fra kommuneadministrasjonens side.  Hvorvidt prosjektet kan 

realiseres er etter mange års arbeid fremdeles meget usikkert. 

 

2. Styret kan på bakgrunn av siste to års begrensninger mht. bruk av vann fra Bleksli Vannverk 

ikke forsvare å hverken ta opp lån eller bruke mer penger på prosjektet. 

 

3. I alle møter med kommuneadministrasjonen er forhold som vannsituasjonen i Nesodden 

Kommune, parkeringskapasiteten i Berger Idrettspark, samt utkjøringen fra Berger 

Idrettspark som til tider oppleves som farlig blitt nevnt.  Styret har hele tiden ment og 

argumentert for at dette er forhold som ligger utenfor prosjektet, og som må være 

kommunens ansvar da multisportanlegget er planlagt å være innenfor et allerede etablert 

idretts- og friluftsområde.  Kommuneadministrasjonens mening om dette har vært at nevnte 

forhold må ses i sammenheng med behandlingen av et multisportanlegg. 

 

4. Det er som følge av ovennevnte punkter et faktum at hverken nåværende styre eller 

arbeidskomité lenger har motivasjon eller overskudd til å jobbe videre med prosjektet. 



Målsetning for Nesodden IF Ski 2018-2021 

 

Nesodden IF Ski (skigruppa) skal være en positiv verdiskaper for individ og lokalsamfunn, og dermed 

styrke og tilrettelegge for langrenn på Nesodden.  Skigruppa ønsker å bidra til gode oppvekstsvilkår, 

fine naturopplevelser og god folkehelse.  Skigruppa sine verdier er "Utvikling, Trivsel og Glede".  

Skigruppa ønsker å ha et godt samarbeid med både Nesodden Idrettsråd og Nesodden kommune for 

å få best mulig støtte til utvikling og drift av anlegget på og rundt Berger Idrettspark. 

 

Nesodden IF Ski har definert følgende hovedmål for perioden 2018-2021: 

Sportslig: 

• Organisere trening for barn og unge, samt legge til rette for deltakelse i renn og andre 
arrangementer uavhengig av individuelle ambisjoner. 

• Arrangere onsdagsrenn fra starten av januar til begynnelsen av mars, samt tur- og 
familierennet Nesodden På Langs første søndag i mars så sant ski- og føreforhold tillater det. 
 

• Legge til rette for gruppas medlemmer å delta på skirenn utenfor Nesodden, og om mulig stille 
lag under Norgesmesterskap i stafett. 

Anlegg: 

• Arbeide for bedre og mer effektiv snøproduksjon og -utlegging, bl.a. snøproduksjon i 
samarbeid med Brattbakkens Venner slik at også 2,0 km løypa kan legges med kunstsnø. 

• Aktivt jobbe for bredere traséer i primærløypenettet rundt Berger Idrettspark, herunder ekstra 
trasébredde i "hovedfartsårene" Berger-Flaskebekk og Berger-Bjørnemyr hvor det i tillegg til 
bredere traséer ønskes gangsti langs skiløypene. 



Vedtatt i årsmøte 11. februar 2014 
Revidert og vedtatt i årsmøte 10. februar 2015 

Revidert og vedtatt i årsmøte 9. februar 2016 

 

Dekning av utgifter ved deltakelse i renn for skigruppa sine utøvere: 

Overordnede kriterier: 
1. Gyldig NIF-medlemskap. 

2. Betalt gruppeavgift i inneværende sesong, samt ingen skyldige avgifter. 

3. Påmelding, samt bestilling av reise og evt. overnatting må besørges av deltakerne selv. 

4. Det forutsettes at foreldre/foresatte til utøvere som stiller på onsdagsrenn stiller til innkalt dugnadsarbeid  

i skigruppas inntektsbringende arbeid (dvs. onsdagsrenn og/eller Nesodden På Langs). 

 

A) Terminfestede krets-, sone- og landsrenn (også rulleskirenn): 
1. Skigruppa dekker startkontingent til alle renn oppført i Norges Skiforbunds offisielle terminliste med unntak av 

turrenn, samt renn arrangert av Nesodden IF. 

2. Skigruppa dekker brikkeleie, alternativt 50 % av kostnadene ved kjøp av egen EMIT-brikke. 

3. Ved sykdom eller annet forfall forutsettes det at utøveren om mulig sørger for avmelding. 

Dersom avmelding ikke er mulig, skal trener informeres. 

4. Forfall uten gyldig grunn dekkes ikke.  Gyldig grunn er i første rekke sykdom. 

5. Etteranmeldingstillegg dekkes ikke. 

 

B) Hovedlandsrenn: 
1. Utøvere må ha deltatt på aldersgruppens treninger. 

2. Utøvere må ha deltatt på minst fire - 4 krets-, sone- og /eller landsrenn i inneværende sesong hvorav minst ett i KM. 

Følgende utgifter dekkes: 

1. Startkontingenter 

2. Reiseutgifter etter regning, evt. kilometergodtgjørelse etter statens satser. 

3. Kost og losji (det oppfordres til å søke økonomiske fornuftige alternativer). 

4. Kostnader for ledsagere:  Én – 1 pr. 1-2 utøvere, to – 2 pr. 3-4 utøvere, tre – 3 pr. 5-6 utøvere. 

5. Skismøring/smøreservice – Felles opplegg i regi av krets/klubb. 

Styret har fastsatt følgende hovedramme: 

- 70 % av en maksimal kostnad på kr. 8.500,- pr. utøver. 

Eksempel : 

Ved en total kostnad på kr. 8.500,- pr. utøver, vil egenandelen pr. utøver utgjøre kr. 2.550,-.  Kr. 5.950,- er således 

den maksimale summen som etter retningslinjene kan ytes. 

Samlet søknad med budsjett for hele deltakergruppen må sendes Skigruppa v/ Styret innen 20. januar i arrangementsåret.  

Endelig regnskap med dokumentasjon skal sendes skigruppa v/ Styret innen 1. april i arrangementsåret. 

 

C) Norges Cup / NM for juniorer: 
1. Startkontingenter 

2. Inntil kr. 4.000,- pr. rennhelg, og totalt kr. 10.000,- pr. sesong dekkes etter søknad med dokumentasjon.  Beløpet kan 

dekke utlegg til reise, kost og losji. 

3. Skismøring/smøreservice – Felles opplegg i regi av krets/klubb. 

 

 



Retningslinjer for idrettsstipend i Nesodden IF Ski 
 

Nesodden IF Ski kan etter særskilt søknad tildele skistipend til enkeltutøvere som satser aktivt på 

langrenn. Det settes av et beløp til dette hvert år, så fremt den økonomiske situasjonen i skigruppa 

tillater det. Det foreslåtte beløpet må speile antallet potensielle søkere. Det faktiske beløpet 

godkjennes av årlig møte gjennom budsjettbehandlingen. Søknadene behandles av styret i Nesodden 

IF Ski. 

 

1. Generelle bestemmelser 

a. Det må søkes om støtte til konkrete utgifter i forbindelse med satsing på en aktiv 

langrennskarriere.  

b. Stipendet tildeles per sesong, og kan søkes av samme utøver flere påfølgende 

sesonger. 

c. Det er én årlig tildelingsrunde hver sesong. Søknadsfrist er 1. oktober. 

d. Søknad sendes styret innen fristen. Styret gjør en samlet vurdering av søknadene, og 

gir søkerne svar så snart som mulig, senest innen 31. desember samme år.  

e. Styret står fritt til å dele ut hele eller deler av det avsatte beløpet, som ett eller flere 

stipend, basert på innkomne søknader. Styret kan også velge å avslå samtlige 

søknader. 

 

2. Absolutte krav som alle må være oppfylt for å kunne komme i betraktning for tildeling 

a. Søker må konkurrere i klassene J/G 17 eller eldre kommende sesong.  

b. Søker må være medlem av Nesodden IF. 

c. Søker må ha betalt gruppe-/treningsavgift til Nesodden IF Ski. 

d. Søker må konkurrere for Nesodden IF Ski den sesongen stipendet gis for. Dersom 

søker bytter klubb den sesongen man har mottatt stipend, kan beløpet kreves 

tilbakebetalt i sin helhet 

e. Søker må delta i Norgescup-renn i den sesongen stipendet gis for, og i 

utgangspunktet være villig til å delta i NM-stafett dersom klubben klarer å stille lag. 

 

3. Øvrige vurderingspunkter  

a. Søker må vise stor treningsvilje, og være meget motivert for å satse på langrenn. 

b. Søker må ha vært målbevisst over flere år, og oppnå stadig fremgang i sine 

prestasjoner. 

c. Søker må vise gode verdier, og være et godt forbilde for klubbens yngre utøvere. 

d. Søker bør stille jevnlig på klubbens arrangementer, og være godt synlig i miljøet.  

e. Søker må være villig til å stille som trener/motivator for de yngre på klubbens 

samlinger og/eller treninger så langt det er praktisk mulig å gjennomføre. 




