
Årlig møte  
Nesodden IF Ski  

Tirsdag 11. februar 2020  

 

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 2019  
5. Behandle gruppens årsregnskap for 2019  
6. Behandle gruppens budsjett for 2020, herunder fastsettelse av gruppeavgift for 2020/2021 

Styret foreslår å holde satsene uendret, dvs. kr. 900,- (f. 2010 og senere) og kr. 1.100,- (f. 
2009 og tidligere)  

7. Tillegg til kriterier for «Dekning av utgifter ved deltakelse i renn for skigruppa sine utøvere» 
8. Velge gruppens styre og valgkomité. Formelt valg vil være under Nesodden IFs årsmøte 31. 
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Styrets sammensetning i perioden 
 

Leder:   Robert Onarheim 
Nestleder:  Kirsti Anker-Nilssen  
Styremedlem:  Frode Bonan 
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 8 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 og i Skiteam Follo, ved Kirsti Anker-Nilssen. 

 
Skigruppa hadde i sesongen 2018/2019 ca. 80 innmeldte utøvere og for sesongen 2019/2020 
er antallet stabilt.   

 
I tillegg til organisering av skigruppas hovedaktiviteter gjennom året, har styret arbeidet med 
følgende: 
 

• Multisportanlegg i Berger Idrettspark 
• Snøproduksjon i Berger Idrettspark 
• Beskjæring/felling av trær i løypenettet 

 
 
Treningsgruppene høsten 2019 

Gruppe 2004 og eldre: 
Jan-Petter Enbusk og  Øyvind Nitteberg 

Gruppe 2005: 
Carl Anton Strøm og Morten Anker-Nilssen 

Gruppe 2006: 
Trond Askautrud og Kjetil Thuv 
 
Gruppe 2007/2008:  
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 
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Gruppe 2010: 
Anicke Brandt-Kjelsen, Kristin Bjørk og Pia H. Sundby 
 
Gruppe 2011:  
Elisabeth Tennfjord Hardersen, Lin Berntsen og Birgitta Onarheim 

Gruppene har trent fra 1-5 ganger i uka og det trenes hovedsakelig utendørs. Noen av 
gruppene har hatt tilgang til styrkerom eller gymsal. Det er styrets oppfatning at vi har et 
godt og sosialt miljø i hver enkelt treningsgruppe og på tvers av gruppene. Flere grupper har 
holdt avslutninger med ulike aktiviteter. Dette 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.  

 
 

Tross synkende oppslutning, ble det gjennom høstsesongen arrangert tre testløp. De eldste 
startet på Hellvik og de yngste på Berger. Med lys i løypa, ble dette nok en god oppkjøring og 
test på formen.   
 
Trenerkurs 
Flere trenere har igjennom sesongen deltatt på trenerkurs i regi av Skiforbundet. Et 
trenerkurs er en innføring i trenerrollen gjennom teoretisk og praktisk opplæring for foreldre, 
trenere, utøvere og andre engasjerte som ønsker mer kompetanse innen trening av 
langrennsløpere på ulike nivå. Nesodden IF Ski støtter og verdsetter den økte kompetansen 
dette gir innad i trenergruppen og støtter videre utvikling innenfor «Trenerløypa».  
 
Follo-samarbeid 
Høsten 2014 startet Follo-klubbene et samarbeid som har fått navnet Skiteam Follo.  Å delta i 
Skiteam Follo er frivillig og 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. Høsten 2019 ble det gjennomført to barmarks-økter på 
Nesodden i Skiteam Follo-fellesskapet. I forbindelse med HL og Norgescup for juniorer 
samarbeider Skiteam Follo om felles overnatting og felles smørebistand fra Sørensen Sport 
v/Robert Kay. 

 
Deltakelse i skirenn utenfor Nesodden 
Deltakelse under felles seil i renn utenfor nesodden, styrker felleskapet Nesodden ski ønsker 
å bidra til å skape – innad i gruppene og på tvers av alderstrinn.   
 
Basert på trenergruppens oversikt over anbefalte og uvalgte renn, deltar mange i renn 
innenfor rimelig kjøreavstand fra Nesodden.  
 
Utøverne som deltar på skirenn utenfor Nesodden, hevder seg godt i konkurranse med 
utøvere fra andre klubber.  
 
I fare for å utelate noe oppsummeres nedenfor, noen av høydepunktene fra en innholdsrik 
sesong:   
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KM ble arrangert i Drøbak og Asker. KM lang for J/G 13 år og eldre ble arrangert i Drøbak i 
klassisk stil, med fellesstart. Alle våre presterte godt, under flotte forhold og i fine løyper. 
 
For klassene 12 år og yngre var det intervallstart med litt lengre distanser enn vanlig og vi stilte 
med en bred tropp, i flere av klassene. 
 
KM Normal «Solvanrennet» ble arrangert i Asker med normaldistanse, fristil. God deltakelse og 
flotte prestasjoner av alle våre. 
 
Nesodden hadde også mange deltakere med og var representert i alle rennene i Tour de 
Bærum. 
 

  
Mia på Skui  

 
Mia, Aase og flere av 08-jentene, gikk utallige gode renn og holdt jevnt stand på toppen av 
resultatlistene gjennom hele sesongen.  
 
Sesongens hovedmål var for mange 13 og 14 åringer Ungdommens Holmenkollrenn. 

 
Her gikk Sofie jenter 14 år og Tor Even gutter 13 år inn til henholdsvis 26 og 30 plass, i 
konkurranse med over 200 andre utøvere. 
 
I kretsmesterskapet i staffet på Nordåsen gikk jentene i klassen 13 og 14 år, inn til en fantastisk 
sølvmedalje. 
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Sofie, Amalie og Amanda 

 
Henrik deltok i flere renn gjennom sesongen og gikk fantastisk bra under norgescupen på 
Åsen og leverte en 33. plass fredag på 10 km klassisk og en 46. plass i 7.5km fristil. M17-
klassen har omlag 200 hardt satsende deltakere på start fra hele landet og det å hevde seg 
blant den beste fjerdedelen i et slikt selskap, er veldig sterkt.  
 

 
Henrik i godt driv på Åsen 

 
Det var mange flotte prestasjoner og en lang rekke pallplasseringer for løperne under 
Staviåsrennet på Eidsvoll.  
 
Sofie og Amalie helt til topps i årets Madshussprint på Hvaltjern skistadion i Fet.  
 
Etter en god semifinale og en spennende finale ble det tilslutt seier i klassen J13-14 for NIF-
jentene. 
 
Finaleplass også på Vilde og Johanne, samt gode løp også av Tara og Kristine i samme 
klasse. 
 
NIF stilte også med flere lag i de yngre urangerte klassene. Mange tette dueller og flotte 
prestasjoner. 
 
Hovedlandsrennet 2019 gikk av stabelen på Gålå 1-3. mars. Rennet regnes som uoffisielt 
NM for 15- og 16-åringene og fra Nesodden IF Ski stilte Maja, Victoria, Eirik, Gaute, Kasper 
og Mads. 
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Årets distanser bestod av fristil distanserenn 5 / 7,5 km , sprint klassisk stil, skicross og 
stafett. Nesodden stilte også i år med et eget stafettlag for Akershus Skikrets. Veldig fin 
innsats av samtlige under de ulike øvelsene/distansene som ble arrangert over hele tre 
hektiske dager. 
 
Disse, i tillegg til mange gode ski-opplevelser, sosialt samvær utgjorde renn aktivitetene 
utenfor Nesodden i 2019.  
 
OBOS Onsdagsrenn 
Samtlige åtte OBOS Onsdagsrenn ble gjennomført som planlagt. Rennene hadde også god 
oppslutning. 
 
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 avlyst grunnet en kort og relativt snøfattig, 
vinter.  

 
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. 

 
Nærsamling  
Skigruppa har i flere år arrangert nærsamling i Berger Idrettspark. Nærsamlingen var igjen 
bemidlet med fint vær. Denne fungerer som en kick-off til ny sesong. Sosiale aktiviteter på 
tvers av treningsgruppene, er viktig. Samtlige får en "smakebit" på ulike 
barmarksaktiviteter.  Arrangementet var vellykket, og alle var fornøyde med dagen. 

 

 
En fin gjeng under høstens nærsamling 
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Jentesamling  
20 jenter fra 2010 -2005 var samlet til en felles treningsdag på Berger i strålende høstvær, 22. 
september.  
 
Amanda fra 06 og Johanne fra 05 stod, for god og morsom oppvarming. Maja og Victoria fra 
03, ledet dem igjennom en super barmarksøkt - bestående av teknikk, spenst, hurtighet og 
styrke. Etter en times lunsj og lekepause hadde de en variert rulleski-økt med hinderløype, 
stafetter og ti-trekk. 
 
De var en glad, positiv og energisk gjeng - hele dagen. 
 
Torsby 25. – 28. oktober  
De eldste gruppene tyvstartet skisesongen i tunellen på Torsby og hadde et flott utbytte både 
treningsmessig og sosialt.  
 

 
 

 
Snø-/skisamling – Nordseter 
Snøen var tilbake på Nordseter og Skigruppa gjennomførte samlingen 22.-24. november.  
 
Sesongens snøsamling var igjen, et høydepunkt. Vi gikk masse på ski og hygget oss 
sammen på tvers av alder, nivå og fartstid i løypene. 
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Gjengen fra 07/08-gruppa på Nordseter 

 
 

Gruppevise samlinger 
Gjennom året er det arrangert flere treningssamlinger i de ulike treningsgruppene, både 
på barmark og snø.  

 
Avslutningssamlinger/sosiale sammenkomster 
Mange av treningsgruppene har arrangert egne avslutningssamlinger, med det sosiale i 
fokus. Samtlige treningsgrupper har gruppevise budsjett som bl.a. kan benyttes til slike 
formål. 

 
Funksjonærfest 
Det ble også i 2019 igjen takket være festgeneralene Thomas Hansen og Carl Anton Strøm, 
arrangert fest for de voksne i skigruppa. Avslutningen er for voksne som bidrar i funksjonær- 
og kaféoppgaver og også er heiagjeng og støtteapparat for de aktive. Styret takker 
festkomitéen for arrangementet med god mat, korte ski og musikk-quiz som 
hovedingredienser.  

 
Premiefester 
Premiefest for Barnekarusellen (barn under 8 år) ble avholdt i kantinen på Nesodden 
Videregående skole. Der fikk 150 barn utdelt sine premier. Foreldre hadde med kaker, og 
skigruppa stilte med mineralvann, saft slik at det ble en flott avslutning på sesongen. 

 

    
Premier til de yngste som hadde gått 

Barnekarusellen 
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Premiefest for den ordinære karusellen ble som vanlig, delt i to omganger: 
De ikke rangerte klassene 8-10 år og de øvrige fra 11 år og eldre.   

 
Bragd- og innsatspokalen 
Bragdprisen er en utmerkelse som går til den utøveren som i løpet av sesongen har stått for 
klubbens beste enkeltprestasjon i nasjonal sammenheng. 
 
Bragdprisen 2019 gikk til Sofie Kjær Jørgensen (2005) for hennes gode plasseringer under 
Ungdommens Holmenkollrenn og Ungdommens Birkebeinerrenn. 
 
Innsatsprisen er en utmerkelse som går til den utøveren i skigruppa som i løpet av denne 
sesongen og tidligere sesonger har utmerket seg ved spesielt målrettet innsats for å forbedre 
seg som skiløper, og som gjennom sin deltagelse i fellesskapet, og ved sin væremåte, har stor 
positiv sosial betydning for gruppa. 
 
Innsatsprisen gikk i år til Gaute Lien Kjølseth (2003) for en flott innsats gjennom hele sesongen 
med godt oppmøte, bra egentrening, og han har ikke minst vært viktig i den sosiale delen hvor 
han er flink til å ta seg av andre og gi tips og råd. 

 

 
                           Sofie og Gaute 
 

Status Berger Multisportanlegg 
Fremtiden for multisportsanlegg på Berger er høyst usikker og prosjektgruppen  foreslår for 
Formannskapet at ønsket rulleski trasé ved Berger stadion legges død, da Berger har 
utfordringer med parkering, avkjøring og eikeskog. 
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Formannskapet i kommunen ble orientert om status på Berger multisportsanlegg i møte den 
04.12.19.  
 
I referatet fra brukermøtet den 15. januar der NiF, NiF Ski Nedodden kommune og FNF var 
representert, står det:  
 
Det planlagte Multisportanlegget ved Berger har møtt på utfordringer med parkering, 
avkjøring og eikeskog i området. Administrasjonen ble bedt av formannskapet og lage en 
politisk sak til Formannskapet den 12.februar 2020 for og se på mulige alternative løsninger. 
 
Orientering om reduksjon av prosjektomfang ved Berger stadion. 
1. Prosjektgruppen foreslår at vi legger ønske om en rulleskitrasè ved Berger stadion død, da 
Berger har utfordringer med parkering, avkjøring og eikeskog. 
2. Tiltak som ikke berører fylkesveien eller medfører trafikkvekst, vil ikke utløse krav til 
utbedring/oppgradering av kryss. 
3. Nesodden idrettsforening langrenns gruppe kom med forslag om å utvide eksisterende 
løypenett på Berger(se vedlegg), slik at løypen skal bli en fullverdig trase for både klassisk, 
skøyting og gangsti. Anbefalt bredde, 8 meter. Lengden på trasè økes fra 1,5km til 2,0km. 
4. FNF ved Bård Bredesen, uttrykte bekymring om å legge rør i bakken for snø 
produksjonsanlegget, med tanke på røttene til trærne. 
 
Nesodden IF Ski er selvfølgelig skuffet over denne innstillingen og håper politikerne vil snu og 
innse at de trafikale utfordringene uansett må bedres, rundt Berger og Berger stadion. 
Utfordringen er der i det daglige. Både ved bruk av Berger som innfartsparkering og under 
samtlige arrangement og aktiviteter. Parkeringskapasiteten er i underlaget for beslutningen, 
beskrevet som tilstrekkelig, med støtte fra parkeringsplassen på Nesodden videregående. Og 
eiketrærne, finnes det traseer rundt. 
 
Skigruppen understreker samtidig viktigheten av det det uansett arbeides med en utvidet 
løypetrase samt økt kapasitet på vanntilgangen, slik at snøproduksjonen kan gjøres raskere og 
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mer sikker, enn med dagens begrensede vanntilgang.  
 

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 
Høsten 2019 arrangerte vi dugnad i løypenettet. Innsatsen ble lagt ned i traseen for 
«Nesodden på langs» og i området rundt der løypa krysser Kirkeveien, med felling av trær, 
samt fjerning av små-vekst/kratt langs traseen sydover. 

 
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 arrangementet. Skigruppa sin stand under dette arrangementet er hovedsakelig 
bemannet av skigruppas egne aktive utøvere. 

 
Snøproduksjon 
Snøproduksjonen for 2019 sesongen, startet i midten av desember 2018 og med diverse 
avbrudd, ble den holdt gående til midten av januar. Da kom «villsnøen» og reddet resten av 
sesongen. Snøproduksjonen på ettermiddagene og nattes-tid, skjer ved frivillig innsats fra 
skigruppa. Da vanntilgangen er begrenset, kreves mange timer med frivillig innsats for å få 
produsert nok snø. Skigruppens egen anleggsansvarlig, bidro sammen med noen særlige 
snøskapere til at vi fikk et godt grunnlag. Vi håper imidlertid at den nødvendige perioden kan 
kortes ned, ved at vanntilgangen vesentlig bedres.  

 
Økonomi 
Skigruppa har sunn og god økonomi. Til tross for variable vintre har vi hele tiden hatt god 
deltakelse under våre onsdagsrenn - den viktigste bidragsyteren til økonomien. Skigruppas 
inntekter brukes i sin helhet på investeringer og aktiviteter, til beste for utøverne. Skigruppa 
har også sponsorinntekter fra flere lokale næringsdrivende. Disse er synlige på klubbantrekk 
og seil og bidrar til at vi kan ha trygghet for at det er økonomi til å holde samlinger og 
arrangement for gruppens utøvere.  
 
 

 
Nesodden, 3. februar 2020 

Robert Onarheim 
Styreleder, Nesodden IF Ski 



Sak 5 – Årsregnskap for 2019  
Medlemmer av Nesodden IF Ski kan få årsregnskapet utlevert/tilsendt ved henvendelse til NIF-
administrasjonen. 



SAK 7  
Nesodden ski ønsker å bidra til at seniorer velger å bli i klubben og representerer denne selv etter 
at de har blitt seniorer. På bakgrunn av dette foreslås et tillegg til kriterier for «Dekning av utgifter 
ved deltakelse i renn for skigruppa sine utøvere».  

Punkt C foreslås endret fra:  

C) Norges Cup / NM for juniorer: 

Til (endring i kursiv) 

C) Norges Cup / NM for juniorer og senior: 
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