
 

 

 

Årlig møte 

Nesodden IF Ski 

Tirsdag 5. februar 2019 

 

 

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 2018 

5. Behandle gruppens årsregnskap for 2018 

6. Behandle gruppens budsjett for 2019, herunder fastsettelse av gruppeavgift for 2019/2020 

Styret foreslår å holde satsene uendret, dvs. kr. 900,- (f. 2009 og senere) og kr. 1.100,- (f. 2008 og tidligere) 

7. Policy for dekning av utgifter til renn – Oppdatering 

8. Policy/retningslinjer for bruk av eksterne trenere 

9. Velge gruppens styre og valgkomité 

Formelt valg vil være under Nesodden IFs årsmøte 26. mars 
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Styrets sammensetning i perioden 
 
Leder: Jan-Petter Enbusk 
Nestleder: Kirsti Anker-Nilssen 
Styremedlem: Robert Onarheim 
Styremedlem: Urszula Stangenes 
Styremedlem: Trond Askautrud 
Styremedlem: Roger O. Nordby 
Styremedlem: Per Minge 
 
Valgkomité: Carl Anton Strøm (leder), Roy Eskild Banken 
 

Styrets beretning 
 
Det har vært avholdt 9 styremøter i perioden. I tillegg har Nesodden IF Ski (heretter kalt 
skigruppa) sitt styre vært representert i møter med Nesodden Kommune. Skigruppa har også  
i 2018 vært representert i langrennskomitéen i Akershus Skikrets hvor Heidi Tjernshaugen har 
påtatt seg verv. 
 
Skigruppa hadde i sesongen 2017/2018 ca. 100 innmeldte utøvere. For sesongen 2018/2019 
er antallet ca. 80. Det vil si en merkbar nedgang siden i fjor, men ganske likt året før det. 
 
I tillegg til organisering av skigruppas hovedaktiviteter gjennom året, har styret arbeidet med 
følgende: 

- Multisportanlegg i Berger Idrettspark 
- Snøproduksjonsanlegget ved Møllebakken, i samarbeid med Brattbakkens Venner. 
- Snøproduksjonsanlegget i Berger Idrettspark. 
- Beskjæring/felling av trær langs lysløypa 

 
November og desember 2017 var preget av kuldeperioder og fine utsikter til å produsere 
snø. Snøproduksjonen ble startet opp allerede 20. november, hvilket er tidlig. Dessverre og 
overraskende fikk vi ikke lov til å bruke mer enn én snøkanon, og selv da med lavere 
produksjonsvolum enn det temperaturen tillot. To dager senere, 22. november ble 
snøproduksjonen stoppet etter instruks fra vannverket. Årsaken var at vannverket pga. 
produksjonsproblemer på Bleksli Vannverk ikke ville tillate ytterligere bruk av kommunalt 
drikkevann til snøproduksjon. Sesongen ble imidlertid reddet av rikelig med naturlig snø, og 
første onsdagsrenn ble derfor avviklet som planlagt 10. januar. De to første rennene ble 
avviklet uten å ta i bruk den øverste sløyfa/bakken (3,5 km), noe vi imidlertid kunne fom. 
tredje renn og ut sesongen. 
 
Som følge av at Nesodden Kommune ikke tillot snøproduksjon med kommunalt drikkevann, 
ble det gjort iherdige forsøk på i stedet å produsere snø fra produksjonsanlegget skigruppa 
har ved Møllebakken/Brattbakken. Dessverre erfarte vi at avstanden fra produksjonssted til 
løypenettet ved Bergerbanen ble for lang. Anlegget klarte heller ikke å gi det volumet 
skigruppa har behov for. Derfor ble det gjennom sommeren 2018 boret etter, og funnet 
vann i borehull nær Bergerbanen. Disse borehullene har gitt skigruppa mulighet til å 
produsere snø på Berger fra desember 2018. 
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Treningsgruppene høsten 2018 

Gruppe 2004 og eldre: 
Jan-Petter Enbusk, Øyvind Nitteberg og Heidi Tjernshaugen. 

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

Gruppe 2006: 
Trond Askautrud og Kjetil Thuv. 

Gruppe 2007: 
Jens Kjær Jørgensen og Marius Vamnes. 

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

Gruppe 2009: 
Leif Clifford Marcussen, Siw Kristin Vestengen, Frode Hardersen, Pål Eide Hansen, og 
Marianne Hjelle. 

Gruppe 2010: 
Anicke Brandt-Kjelsen, Kristin Bjørk og Pia H. Sundby. 

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 (2007-2010) fikk et lavterskeltilbud med 
rulleskitrening og -lek, noe som bidrar til at utøverne blir komfortable med rulleski ung 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. 
 
Gruppas trenere består hovedsakelig av foreldretrenere som alle stiller på frivillig basis. I 
tillegg har skigruppa knyttet til seg eksterne gjestetrenere, noe som bidrar til økt variasjon i 
trening og øvelser, men også en masse inspirasjon for utøverne. For de eldste har dette vært 
kanadiske Devon Kershaw, mens for 2005-/2006-gruppene har det vært Ragnar Bragvin 
Andresen med bistand fra hans bror Hans-Edvard Bragvin Andresen. 
 

 
2005-/2006-gruppa sammen med Hans-Edvard (t.v.) og Ragnar (t.h.) Bragvin Andresen 



 
4 

  
Eldstegruppa på trening i snøtunellen i Torsby 

sammen 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 Follo-klubbene, trene sammen og få tilgang til 
andre trenerressurser og -impulser, hvilket er positivt. Høsten 2018 har to av våre utøvere 
deltatt aktivt på Follo-treninger, men det understrekes at deltakelse er mulig for alle i 
aldersgruppen. 
 
Det ble gjennom høstsesongen arrangert tre testløp hvor de eldste starter på Hellvik mens 
de yngste starter på Berger. Mål er ved Jegerhytta. Testløpene har de siste to sesongene hatt 
synkende oppslutning, så det vil gjøres en vurdering gjennom sommeren 2019 om dette er 
noe man skal fortsette med, eller ikke.  
 
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 gjerne at enda flere utøvere deltar på 
renn utenfor Nesodden, og at de bidrar til å synliggjøre Nesodden IF på og rundt de ulike 
langrennsarenaene. Trenergruppen har sammen satt opp en egen oversikt over anbefalte og 
utvalgte renn som alle ligger i rimelig kjøreavstand fra Nesodden. Blant rennene er det to 
cuper hvor 15-16 åringene deltok i Oslo Sportslager cup, mens 13-14 åringene deltok i 
Sparebank 1 cup. Under KM i stafett stilte Nesodden IF også i 2018 med flere lag, og flere 
utøvere deltok i Ungdommens Holmenkollrenn hvor det ble oppnådd gode resultater. 
 
I Hovedlandsrennet (HL) som ble arrangert på Lygna deltok Nesodden IF med hele ni 
utøvere. Også her var det utøvere som oppnådde gode resultater. Nesodden IF hadde 
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dessuten gjennom sesongen to junior-utøvere som deltok i Norges Cup og junior-NM. Også 
disse med fine resultater. 
 

 
Ådne, Eirik, Mads, Gaute, Henrik og Kasper 

(her med lagsluer for Akershus Skikrets i forbindelse med HL-stafetten) 

OBOS Onsdagsrenn 
Skigruppa innledet sesongen 2017 med en avtale med OBOS om tittelsponsor for 
onsdagsrennene slik at onsdagsrennene fikk navnet OBOS Onsdagsrenn. Vi var gjennom 
sesongen 2018 tilgodesett med rikelig med naturlig snø. Samtlige åtte OBOS Onsdagsrenn 
ble gjennomført som planlagt, og vi fikk gjennom det meste av sesongen brukt hele 
lysløypenettet til våre renn. Rennene hadde også god oppslutning. 
 

 
God oppslutning i OBOS Barnekarusellen 
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Klubbmesterskapet ble arrangert som planlagt som skiathlon (skibytte) med enkeltstart, og 
var en del av OBOS Onsdagsrennene.  
 
Nesodden På Langs 
Tur- og familierennet Nesodden På Langs ble i 2018 avviklet etter mange års "pause", noe 
som har skyltes manglende snø- og skiforhold. Sist gang rennet ble arrangert var i 2013. 
Rennet hadde god oppslutning, og ca. 300 aktive og mosjonister deltok. 
 

 
Fra starten på Myklerud 

 
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. 

Morsomt og populært innslag var gym-, spenst- og styrkeøvelser ledet av Natasja Chantell, 
innleid for anledningen. Nærsamlingen har i alle år vært bemidlet med fint vær, men denne 
gangen ble det en særdeles våt opplevelse hvor mange virkelig fikk erfare hva det vil si å 
bedrive uteidrett. Arrangementet var imidlertid vellykket, og alle var fornøyde med dagen. 
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En fin gjeng under høstens nærsamling 

Snø-/skisamling – Nordseter 16-18. november 
Helgen 16-18. november skulle skigruppa ha arrangert årets snø- og familiesamling på 
Nordseter. Dessverre gjorde manglende snø- og skiforhold at vi i år måtte avlyse 
arrangementet, noe som ikke har skjedd siden 2011. 
 
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. 
 

    
       Fra årets jentesamling på Berger                                     Utøvere fra 2005- til 2008-gruppene i Torsby 
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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 i 2018 etter mange års "fravær" takket være festkomitéen som bestod av Lasse Torvund 
og Thomas Hansen igjen arrangert fest for de voksne i skigruppa. En avslutning for de voksne 
som bidrar i funksjonær- og kaféoppgaver, men også som heiagjeng og støtteapparat for de 
aktive er viktig for samholdet i gruppa. Styret takker festkomitéen som lagde en fest som de 
som deltok sent vil glemme! 
 
Premiefester 
Premiefest for de som hadde deltatt i Barnekarusellen (barn under 8 år) ble avholdt i 
kantinen på Nesodden Videregående skole. Der fikk 170 barn utdelt sine premier. Foreldre 
hadde med kaker, og skigruppa stilte med mineralvann, saft og annet nødvendig slik at det 
ble en flott avslutning på sesongen. 
 

 
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 (100 utøvere) og de øvrige fra 11 år og eldre (51 utøvere).  
For de eldste ble det også utdelt premier for klubbmesterskapet. 
 

 
Karusell- og klubbmesterskapspremier 
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Bragd- og innsatspokalen 
Bragdpokalen for 2018 ble tildelt Maja Ellefsrud (2003), først og fremst for hennes gode 
plasseringer i både distanse- og i sprintrennet under Hovedlandsrennet hvor hun oppnådde 
henholdsvis 5. og 9. plass, hvilket er meget sterkt i renn hvor alle landets beste utøvere 
deltar. Juryen viste også til flere andre gode plasseringer gjennom sesongen. 
 
Innsatsprisen for 2018 ble tildelt Malin Holmen Banken (2000). Denne prisen tildeles utøvere 
som gjennom sin deltakelse og væremåte har stor positiv betydning for gruppa, men 
selvfølgelig også på bakgrunn av målrettet innsats. 
 

 
Maja Ellefsrud og Malin Holmen Banken 

 
Status Berger Multisportanlegg 
Etter flere års arbeid med varierende "gjennombrudd" hos politikerne og kommune-
administrasjonen foreslo Styret overfor Årlig Møte i 2018 å nedlegge prosjektet, hvilket også 
ble vedtatt. Straks etter vedtaket fikk Styret en henvendelse fra kommunens ordfører og 
rådmann, hvor det ble invitert til møte og utsikter til realisasjon av prosjektet. Dette gjorde at 
Styret innkalte til ekstraordinært årlig møte hvor vedtaket om nedleggelse ble annullert.  
I desember 2018 vedtok kommunestyret et budsjett hvor multisportanlegget vil bli 
fullfinansiert med 35 mill. kroner. Selve mulitsportanlegget er beregnet å koste fra 10-13 mill. 
kroner, men kommunen har i det budsjetterte beløpet også tatt hensyn til annen nødvendig 
infrastruktur som f.eks. parkering, vann og elektrisitet. 
 
Styret utnevnte våren 2018 Arild Andreassen (daglig leder i Nesodden IF), Per Minge og 
Robert Onarheim (begge styremedlemmer i Nesodden IF Ski), samt Anne Irene Nygård (med 
mange års erfaring i komitéen) som ny multisportanleggkomité. Det har gjennom året vært 
avholdt flere møter, både komitémøter og møter med kommunens representanter. 
 
Multisportanlegget vil ved siden av å være et langrennsanlegg, være et trygt rullskianlegg 
med utvidede bruksmuligheter som bl.a. rullestolpigging, rulleskøyter, landeveissykling for 
de yngste, samt lek og moro for mange andre av Nesoddens befolkning. 
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Investeringer/materiell 
Skigruppa har flere par rulleski til disposisjon for treningsgruppene hvor særlig de aller 
yngste som ennå ikke har anskaffet egne rulleski vil være prioritert mht. lån. Skigruppa har 
også skileik- og annet utstyr som er innkjøpt av de enkelte treningsgruppene. I tillegg har 
skigruppa et sortiment av skisko og staver som først og fremst er beregnet til bruk under 
arrangementer som Idrettens Dag hvor alle deltar uten medbragt utstyr. 
 
Data/Tidtakerutstyr 
Tidtakerutstyret eies sammen med Nesodden Sykkelklubb i forholdet 50%/50%, et 
kostnadsbesparende samarbeid som har vist seg å være svært vellykket siden man ikke har 
bruk for utstyret samtidig. 
 
Dugnad 
Det ble høsten 2018 arrangerte to dugnader i løypenettet hvor det ble felt store trær som 
dekker for naturlig snøfall. Dugnaden hadde god deltakelse, og det er planer om å fortsette 
neste høst der man sluttet sist. 
 
Idrettens Dag 
Skigruppa var representert under Idrettens dag i Berger Idrettspark i august. Alle som ønsket 
fikk anledning til å prøve seg på rulleski, noe som har vist seg å være en populær aktivitet 
under dette arrangementet. Skigruppa sin stand under dette arrangementet er hovedsakelig 
bemannet av skigruppas egne aktive utøvere. 
 
Snøproduksjon 

For sesongen 2017/2018 startet snøproduksjonen 20. november, men ble avstengt allerede 
etter to dager som følge av at vannverket trakk tilbake tillatelsen til å bruke kommunalt 
drikkevann til snøproduksjonen. Det ble deretter forsøkt med snøproduksjon ved 
Møllebakken/Brattbakken (som først og fremst er opprettet for å produsere snø til 2 km 
løypa), men erfaringen viste at avstanden ned til Berger ble for stor. Heldigvis ble sesongen 
reddet av naturlig og rikelig med snø. 
 
Økonomi 
Skigruppa har sunn og god økonomi. Til tross for variable vintre har vi hele tiden hatt god 
deltakelse under våre onsdagsrenn som er den viktigste bidragsyteren til økonomien. Bra var 
det selvfølgelig også å få arrangert Nesodden På Langs. Skigruppas inntekter brukes i sin 
helhet på investeringer og aktiviteter til beste for utøverne. Skigruppa har også 
sponsorinntekter fra flere lokale næringsdrivende hvor sponsorene er synlige på våre 
klubbantrekk, og seil satt opp på våre arrangementer. I tillegg har vi sponsorer som bidrar i 
forbindelse med annonsering i lokalavisen, rennbrosjyren, samt på våre nettsider. Dette 
bidrar bl.a. til at skigruppa kan subsidiere klubbantrekk for våre utøvere og deres foreldre 
slik at antrekket kan kjøpes til en rimeligere pris enn om vi ikke hadde hatt disse 
støttespillerne. Men selvfølgelig gir det skigruppa trygghet i forhold til å kunne ha både 
samlinger og arrangementer for gruppas utøvere. 
 

Nesodden, 22. januar 2019 
Jan-Petter Enbusk 

Styreleder, Nesodden IF Ski 



Sak 5 – Årsregnskap for 2018 

 

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

administrasjonen. 

  



Konto Regnskapspost Budsjett 2019

Foreløpig 

regnskap

 31.12.2018

Budsjett 2018

Inntekter:

3032 Reklame og sponsorinntekter -55 000              -44 928             -56 000

3092 Draktreklame -33 000               -32 800              -55 000

3121 Avregning sponsor grupper -50 000               -53 361              

3150 Kioskinntekter -55 000               -52 538              -45 000

3151 Refusjon BAMA - idrettsfrukt -1 000                 -178                    

3160 Salg sportsutstyr -                       -3 750                -2 000

3422 LAM-midler -54 000               -53 841              -50 000

3423 Aktivitetstilskudd -16 500               -16 568              -15 000

3900 MVA-refusjon -30 000               -28 010              -35 000

3925 Gruppeavgift -75 000               -96 600              -90 000

3930 Egenandeler -14 000              

3975 Startkontingent "Nesodden på langs" -60 008              

3978 Deltageravgift Torsby -35 000               -32 800              

3979 Nordseter felles -120 000             -2 739                -130 000

3980 Onsdagsrenn -160 000             -188 000            -145 000

3999 Diverse inntekter -6 000                 -6 404                

Sum driftsinntekter -690 500             -686 535            -623 000

Nesodden IF Ski
Budsjett 2019



Konto Regnskapspost Budsjett 2019

Foreløpig 

regnskap

 31.12.2018

Budsjett 2018

Kostnader:

4218 Utstyr aktive 30 000                58 208               45 000

4220 Styrkerom 20 000               

4222 Kretskontingent 3 500                   3 000                  3 500

4229 Påmelding stevner 45 000                40 139               55 000

4245 Arrangementskostnader 10 000                59 500               10 000

4270 Startnummer 39 440               

4272 Kostnad NPL 6 091                  

4280 Premier/avslutninger/bevertning/utøvere 51 794               

4282 Støtte  Hovedlandsrennet 35 700                41 766               40 000

4284 Kostnader Torsby 60 000                56 228               

4278 Premier 66 000                50 000

4287 Skikurs 33 480               

4288 Nordseter felles 130 000              125 000

4289 Tilleggsbevilgning gruppebudsjett ** 35 000                20 000

4290 Gruppe 2003 og eldre 33 500                20 579               

4291 Gruppe 2011 5 000                   2 375                  10 000

4292 Gruppe 2003 -                       8 692                  20 000

4293 Gruppe 2004/2005 22 500                4 956                  7 500

4294 Gruppe 2005 -                       2 391                  11 500

4295 Gruppe 2006/2007 14 000                6 369                  18 000

4296 Gruppe 2007 -                       7 500

4297 Gruppe 2008 14 000                7 452                  10 500

4298 Gruppe 2009 9 000                   13 925               10 000

4299 Gruppe 2010 4 500                   5 000

4350 Varekjøp kiosk arrangement 20 000                21 398               20 000

4514 Barteravtale -

4480 Aktivitetskostnader NPL etc 15 321              

4482 Tidtakerutstyr/data 5 000                   1 725                  10 000

4516 Refusjon Emitbrikker 2 000                   1 856                  5 000

5032 Lønn avd 110 6 900                  

6220 Multisportanlegg * 175 000              

6320 Renovasjon NIF - huset 957                     

6360 Renhold 8 500                   8 500                  5 500

6442 Skiinstruktører/ungdomstrenere 14 000

6450 Dugnadsutgifter 1 500                   1 500                  1 000

6460 Sosiale sammenkomster 12 000                13 700               2 000

6620 Snøkanon/kjøleanlegg

6560 Rekvisita 1 000                   900                     2 000

6791 Kostnader adm. 42 500                42 500               45 000

6850 Nærsamling 6 000                   5 741                  10 000

6860 Kurs trenere 25 000                19 566               10 000

7320 Reklame/annonser 12 000                12 569               5 000

7420 Gaver 3 000                   1 288                  5 000

7421 Støtte NC/NM junior 20 000                9 777                  20 000

7422 Idrettstipend 9 000                   4 000                  15 000

7710 Styre og bedriftsforsamling 7 000                   7 499                  7 000

7770 Bankomkostninger -                       3 000

7780 Snøkanonanlegg Brattbakken -                       

7790 Diverse kostnader -                       1 400                  5 000

Sum driftskostnader 867 200              653 480             633 000

Nesodden IF Ski
Budsjett 2019



Konto Regnskapspost Budsjett 2019
Foreløpig regnskap

 31.12.2018
Budsjett 2018

8050 Renteinntekter -8 000                              -7 668                          -8 000
8170 Andre finanskostnader 3 000                            2 683                        

8187 Gebyr Buypass 5 000                            4 574                        

Årsresultat/overskudd 176 700 -33 466 2 000

*  Kommentar til post 6220 Multisporsanlegg - Antatt sum for betaling av makeskifte grunn (kr. 150.000)

** Kan etter søknad til styret benyttes til f.eks. samlinger eller eksterne trenere som forutsetter økt budsjett

Note til konto 4290 - 4299

Gruppe Gruppebudsjett 2019 Antall utøvere 2019 Snitt pr. utøver 2019

Gruppe 2003 og eldre 33 500 10 3 350

Gruppe 2005/2004 22 500 9 2 500

Gruppe 2007/2006 14 000 13 1 077

Gruppe 2008 14 000 19 737

Gruppe 2009 9 000 13 692

Gruppe 2010 4 500 14 321

Gruppe 2011 (ny) 5 000 25 200

102 500

Nesodden IF Ski
Budsjett 2019



Revidert og vedtatt i årlig møte 6. februar 2018 
Revidert og vedtatt i årsmøte 9. februar 2016 

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

 

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 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 tur- 

og mosjonsrenn, 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 innenfor rammer nevnt under: 

1. Startkontingenter (100 % iht. bestemmelser under pkt. A) 

2. Reiseutgifter etter regning, evt. kilometergodtgjørelse etter statenskattefrie satser, samt evt. bom- og 

parkeringsavgifter. 

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, osv. 

5. Skismøring/smøreservice – Felles opplegg i regi av krets/klubb (100 % etter regning). 

Styret har fastsatt følgende hovedramme: 

- 70 % av en maksimal kostnad på kr. 8.500,- pr. utøver inkl. ledsager(e), ekskl. startkontingenter og skismøring. 

Eksempel : 

Ved en total kostnad på kr. 8.500,- pr. utøver (ekskl. startkontingenter og skismøring/smøreservice), vil egenandelen 

pr. utøver utgjøre kr. 2.550,-.  Kr. 5.950,- er således den maksimale summen som etter retningslinjene kan ytes i 

tillegg til startkontingenter og skismøring/smøreservice. 

Samlet søknad med bBudsjett for forventethele deltakergruppen må sendes Nesodden IFSkigruppa v/ Styret innen 20. januar 

i arrangementsåret.  Endelig regnskap med dokumentasjon skal sendes skigruppa v/ Styret innen 15. april i 

arrangementsåret. 

 

C) Norges Cup / NM for juniorer: 
1. Startkontingenter (100 % iht. bestemmelser under pkt. A) 

2. Inntil kr. 4.000,- pr. rennhelg, og totalt kr. 10.000,- pr. sesong dekkes etter søknad medutleggsregning vedlagt 

nødvendig dokumentasjon.  Beløpet kan dekke utlegg til reise, kost og losji. 

3. Skismøring/smøreservice – Felles opplegg i regi av krets/klubb (100 % etter regning). 



Policy/Retningslinjer 
for 

Bruk av eksterne trenere i Nesodden IF Ski 

 

 

Alle treningsgrupper i Nesodden IF Ski drives så langt det er mulig av frivillige trenere med et opplegg tilpasset 
aldersgruppen slik det er anbefalt i "Retningslinjer for treningsgruppene". 
 

Fra og med den sesongen utøverne skal konkurrere i klasse J/G 13 år kan det suppleres med bidrag fra betalte 
eksterne trener-ressurser, innenfor følgende rammer: 
 

Organisering: 

• Et eventuelt tilbud skal være frivillig. 

• Et eventuelt tilbud skal som hovedregel og hovedsakelig komme i tillegg til ordinære treninger. 

• Et eventuelt tilbud skal i utgangspunktet være avgrenset, det vil si et avtalt antall 
økter/arrangement/foredrag til en fast pris.  Dette inkluderer eventuell deltakelse på samlinger. 

• Ekstraøktene skal så langt det lar seg gjøre foregå lokalt. Dette gjelder spesielt de yngste. 

• Det er opp til treningsgruppene å forhandle fram og organisere eventuelle tilbud. 

• Treningsgruppene kan velge å samarbeide om en felles avtale om dette er hensiktsmessig. 

• Det skal utarbeides en kontrakt mellom den/de eksterne treneren(e) og gruppen(e).  Denne skal behandles  
i styret og signeres av leder og nestleder i styret. 

 

Finansiering:  

• Styret setter av egen post i budsjettet for ordningen (utvikling aktive). 

• Det forutsettes en egenandel fra utøvere som melder seg på tilbudet. 

• Størrelse på egenandel foreslås av treningsgruppens trenere, og fastsettes av styret. 

• Det forutsettes at foreldre/foresatte til utøvere som er med i denne ordningen stiller til innkalt 
dugnadsarbeid i skigruppas inntektsbringende arbeid (dvs. onsdagsrenn og/eller Nesodden På Langs). 




