
Årlig møte 

Nesodden IF ski 

Tirsdag 9. februar 2021 

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 2020 (Vedlegg 1) 
5. Behandle gruppens årsregnskap for 2020 (Vedlegg 2) 
6. Behandle gruppens budsjett for 2021, herunder fastsettelse av gruppeavgift for 

2021/2022. Styret foreslår å holde satsene uendret, dvs. kr. 900,- (f. 2011 og 
senere) og kr. 1.100,- (f. 2010 og tidligere)  

7. Endring av «Målsetning for Nesodden IF Skigruppa 2021-2024 (Vedlegg 3) 
8. Velge gruppens styre og valgkomité. Formelt valg vil være under Nesodden IFs 

årsmøte i mars 
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Vedlegg 1 

Årsberetning NiF ski 2020 
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Styrets sammensetning i perioden 
Leder: Robert Onarheim 

Nestleder: Kirsti Anker-Nilssen 

Styremedlem: Frode Bonan 

Styremedlem: Tiril Schjølberg 

Styremedlem: Trond Askautrud 

Styremedlem: Roger O. Nordby 

Styremedlem: Per Minge 

Valgkomité: Carl Anton Strøm (leder), Roy Eskild Banken 

 

Styrets beretning 
Det har vært avholdt 7 styremøter i perioden. Grunnet Covid 19 færre enn normalt, noen utendørs 
og med løsere agenda enn ved normal aktivitet.  

I tillegg har Nesodden IF Ski (heretter kalt skigruppa) sitt styre, vært representert i møter med 
Nesodden Kommune. Det er samtidig bestemt at NiF administrasjonen er hoved kontaktpunkt mot 
kommunen også vedrørende saker som vedgår skigruppa.  Skigruppa har også i 2020 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 2019/2020, 82 betalende utøvere. For sesongen 2020/2021 er antallet 
lavere – 63.  

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

• Multisportanlegg og/eller utvidelse av trase i Berger Idrettspark 
• Snøproduksjon i Berger Idrettspark 

 

Treningsgruppene 
Høsten 2020 ble det besluttet oppstart av organisert barmark og snø skiretning for barn i første 
klasse (6 år). Begrunnelsen for dette er at Skigruppa ønsker å få med seg barn i organisert aktivitet på 
samme tid som andre aktiviteter starter opp og gjennom det søke å få flere barn i skiaktivitet.  

Treningsgruppene i 2020 bestod og var trenet av:  

Gruppe 2006 og eldre: 
Trond Askautrud, Kjetil Thuv, Carl Anton Strøm, Morten Anker Nilsen, Jan-Petter Enbusk og Øyvind 
Nitteberg 

Gruppe 2007/2008: 
Monika Minge og Mona Strøm  

Gruppe 2009: 
Leif Clifford Marcussen, 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 

Gruppe 2012 – 2013:  
Roy Eskild Banken, Stian Halvorsen, Kristin Ertsgård, Pål-Andre Thorsby 

Gruppene har trent fra 1-5 ganger i uka og særlig i 2020, har det hovedsakelig blitt utendørs trening. 
Det er styrets oppfatning at vi har et godt og sosialt miljø i hver enkelt treningsgruppe og på tvers av 
gruppene. Samtidig har 2020 vært et spesielt år, der nasjonale, regionale og lokale renn og 
arrangement har blitt avlyst og mulighetene til arrangement på tvers av grupper har vært begrensede.   

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 fra 2008, har dette vært Ragnar Bragvin 
Andresen. 

Høstsesongen 2020, ble det arrangert tre testløp med fellesstart. De eldste startet fra Hellvik brygge 
og de yngste fra Bergertoppen. Målgang var ved Jegerhytta. De yngste løp sammen med foreldrene.  

Testløpene er åpne for alle medlemmer og venner av Nesodden IF og har ingen startkontigent. 

Trenerkus 
Ingen av trenerne har deltatt på kurs i 2020. De trenerressursene som er tilknyttet gruppene, har 
gjennomført kurs, samtidig som kursaktiviteten har vært begrenset. Leder og nestleder har vært med 
på Teknisk Delegert kurs, for å få innsikt i særlig hvordan renn kan/skal gjennomføres gitt Covid 19.  

Nesodden IF Ski støtter og verdsetter den økte kompetansen trenerkurs gir 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.  

Felles treninger til årets sesong startet opp med en rulleski økt i Kollen 27 september, men 
dessverre ble det kun 3 treninger før Covid 19 igjen satt en stopper for flere felles treninger i 2020.  
 

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 og i sesongen 2020 og frem til midten av mars var det god aktivitet blant klubbens 
utøvere:  

2020 sesongen startet i Natrudstilrennet i desember 2019 og tre blad Minge Johannesen deltok i dag 
på Natrudstilrennet i tett snøvær. Alle tre gikk kjempe bra og nok engang ble det seier til Mia i J12.  
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Emma, Milla og Mia fulgte opp innsatsen i Natrudstilen med deltakelse i Sjusjørennet i klassisk stil på 
Med misunnelsesverdig mye snø var det flott føre og skikkelig julestemning. 

Super innsats av alle tre hvor Mia byttet plass på pallen med hun som kom på 2.plass dagen før.  

Ivrige deltagere fra Nesodden deltok også i desember Hakadalsrennet 2019 i morsomme og 
krevende løyper på Varingskollen Skistadion. Fantastisk innsats og gode prestasjoner av samtlige.  

 

Maja, Manda og Aase, etter deltakelse i Hakkadalsrennet 

Tour de Hedemarken ble arrangert i romjulen med renn på Gåsebu og Budor og Mia ble sammenlagt 
nummer 3 etter tre streke renn.  

Vi hadde også en god kontingent løpere under Lommedalsrennet som var flyttet til Vestmarka 
Skiskytterstadion. 

Mia tok en suveren seier og fikk følge av Aase på pallen i konkurranse med 43 løpere i J12 og i G14 
leverte Tor Even en meget sterk prestasjon og ble nr. 5 av 56 deltakere kun små sekunder bak 
vinneren.  
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Tor Even i fint driv under Lommedalsrennet 

 

Foreldre og utøvere samlet, med brede smil og varmt i koppen  

Årets utgave av GIF-stafetten var flyttet til Varingskollen og Nesodden IF Ski stilte lag i G11-12 med 
Edvard, Clifford og Emil. 

Flott innsats av alle tre i konkurranse med mange som var ett år eldre.  
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Clifford, Edvard og Emil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Henrik Anker-Nilssen gikk Lygnasæterrennet Lygna i 5. januar.  Snøvær på morgenen gjorde at det 
gikk trått, og i tillegg var det sterk vind. Henrik kjempet seg inn til en 11.plass av 30 deltakere, og var 
ganske fornøyd med at avstanden til teten var akseptabel.  

 

Henrik i godt driv på Lygna 

Eirik og Gaute tok samme helg som Lygnasæterrennet, turen til Sørkedalen og benyttet seg av fine 
forhold for en god gjennomkjøring på 10 km klassisk, i Lauritz Bergendahls Minneløp. Flott innsats av 
begge to, gav seier til Gaute og 3de plass til Eirik. 
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Erik i godt driv og Gaute på toppen av pallen 

Lyn Ski arrangerte lørdag 11. januar, Skagen Oslo Sprint i særdeles utfordrende vær og føre. Mia 
Minge Johannesen deltok i J12 hvor hun tok seg videre fra kvartfinale og semifinale til en plass i A-
finalen der det til slutt ble en 3.plass.  

Under Oslo skifestival i Holmenkollen, stilte 12 løpere i fristil-renn.  Flott innsats av alle sammen.  

Nesodden stilte med 16 ivrige deltagere i KM Langrennscross på Eid Skiarena under Asker skifestival. 
Med strålende sol, fine forhold og et morsomt renn-konsept var det massevis av smil, innsats og 
«guts» på alle. Noen knall og fall og veldig mange gode prestasjoner. Dagens to beste fra Nesodden 
var Mia og Aase i J12 som inntok de to øverste plassene på pallen.  

 

Eirik med god teknikk opp bakkene!  
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Aase i fint driv på vei mot en meget sterk 2. plass 

Årets kretsmesterskap normaldistanse ble avholdt i klassisk stil på Åsen skistadion i Nannestad 25. 
januar og klubben stilte med hele 15 deltakere inkl. de yngste (opp til J/G12) som gikk vanlig 
sonerenn. 

Best av våre i KM var Tor Even Askautrud (G14), Maja Ellefsrud (K17) og Tor Håkon Hellebostad 
(Menn Sr) som alle ble nr 5 i sine klasser. I sonerennet hadde vi tre stykker på pallen med Mia og 
Aase på første og tredje i J12 og Eirik på tredje G12 

 

 

Bøy, tøy og latter før start  
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Aksel – 08, på startstreken i sonerennet 

KM langdistanse 26. februar måtte pga. snøforholdene flyttes fra Fet til Åsen skistadion, med 
fellesstart i fristil. 

Maja klatret opp på pallen til en fin 3de plass i K17, Tor Håkon rykket opp en plass til 4de i Menn Sr 
og Amalie kjempet jevnt og hardt inn til en 6te i J14, blant våre 6 deltakere i KM.  

I sonerennet for de yngre, stilte vi med 7 løpere. Mia kunne nok en gang innkassere pallplass med å 2. 
plass i J12. 

Sondre Bjørnstad representerte Nesodden ski i NM på Konnerud 29. januar, på en flott måte og 
nedenfor er et sjeldent bilde av en Nesodden utøver på rikskringkastingen.  
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Målsettingen er at vi på sikt skal stille et stafettlag i NM!  

Fire løpere var i sving under Ungdommens Holmenkollrenn: Amalie, Manda, Tara og Tor Even i 
J/G14. Lørdag ble det gått 3km klassisk i gråvær på særdeles sugende føre mens søndagen kunne by 
på gnistrende forhold når øvelsen var 3km fristil. 

 

Amalie under søndagens øvelse 
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I Tour de Bærum hadde vi tilsammen 12 deltakende løpere de fire rennene. De gikk av stabelen over 
3 dager. To fra J12 gikk alle rennene og Mia tok seieren sammenlagt med Aase på en sterk 4de plass.  

 

Mia på topp av pallen etter Tour de Bærum 

 

Glade jenter på skirenn på Skui 

Nesodden IF Ski deltok med 4 utøvere på Staviåsrennet 9. februar. Denne gangen måtte rennet 
avholdes på Nordåsen skistadion i Nannestad. 

Rennet ble arrangert som fellesstart i fri teknikk og var også en del av Sparebank1 Cup for 13- og 14-
årsklassene. 

Amalie gikk inn til en sterk 4. plass i klasse J14, mens Manda gikk inn til en 19. plass i samme klasse. I 
G14 ble det i dag en 16. plass på Tor-Even. 

Kaja gjorde også et godt renn og skøytet inn til en flott 4. plass i J12. 
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Nesodden IF Ski hadde tre løpere i sving alle dager under NC i Holmenkollen med Maja og Victoria i 
K17 og Henrik i M18. Fredag gikk alle tre gode renn, hentet hjem poeng i cup’en alle sammen og 
Maja kunne notere en gledelig opptur og en meget sterk prestasjon med en 12. plass i 5km klassisk. 
Dette ble fulgt opp av en meget solid 26. plass søndag. Victoria leverte sitt sterkeste renn fredag og 
ble nr. 43 av 139 deltakere i klassen.  

Dag tre var det  distanserenn i fristil og Henrik leverte et strålende karrierebeste med en 25. plass i 
M18! Han gjorde særdeles vanskelige og tunge forhold til sin fordel og la 4/5 av landets mest hardt 
satsende 18-åringer bak seg på resultatlisten. En meget imponerende innsats!  

Alle tre fikk flotte resultater og forhåpentligvis god motivasjon i det videre treningsarbeidet. 

 

Maja, Victoria og Henrik 

 

Lørdag 15. februar tok Mia turen til Mjøndalen og var med på fristilrennet ved MIF-hytta. Solen skinte 
i flott «påskevær», Mia gikk et fint renn og endte på en delt 2.plass i J12.  
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Maja, Mia og Aase gikk Hemingrennet 26. februar i klassisk stil i Varingskollen. Mia tok 2.plassen, 
Aase og Kaja kapret henholdsvis 5.  og 13.plass i J12. Flotte prestasjoner fra alle tre. 

Vi hadde også med Amalie og Manda i J14, Tor Even i G14 og Eirik i M Junior. 

Årets utgave av Fischerrennet var også flyttet til Varingskollen og vi hadde 10 løpere til start der det 
for J/G13-14 også var Sparebank 1 Cup og viktige poeng å hente. 

Blant mange gode prestasjoner og flott innsats trekker vi frem 2008-jentene våre, som nok engang 
inntok pallen med Aase på 2. plass og hvor Ida ble nr.8 og Kaja nr. 9. 

Mia tok turen til Skullerud lørdag 29. februar. Der deltok hun i «Veidekkesprinten» arrangert av 
Kjelsås IL. 

Gjennom sterke heat i både kvart og semifinalen tok hun seg til A-finalen og kapret tilslutt 2.plassen i 
J12. 

Årets KM Stafett gikk i fristil og ble arrangert på Nordåsen skistadion i Maura av Nes Ski. For de 
yngste under 13år var det vanlig sonestafett og vi stilte lag i J9-10, J11-12, J13-14, G11-12, G15-16 og 
Menn Jr. 
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I KM var det Tara, Manda og Amalie som leverte dagens beste resultat fra oss med en 5te plass i J13-
14 og blant de yngste gikk Aase, Kaja og Mia inn til en soleklar seier i J11-12! 

  

 

Gaute, Kasper, Eirik -M17, Tor Even G14 , Mia og Aase J12, Milla og Emma J9 deltok i 
Rossignolrennet som ble gjennomført på Lygna i fantastisk vintervær.  
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Jan Petter, til venstre i bildet  

Sesongen ble grunnet koronarestriksjoner avsluttet 8. mars 2020 og Nesodden stilte med 6 lag i 
Madshussprinten på Hvalstjern skistadion. Under særdeles sure værforhold med vedvarende regn og 
vind leverte alle parene fantastisk innsats, både i semifinaler og finaler.  

I slutten på mai/starten av juni åpnet samfunnet noe opp igjen og aktivitetsnivået tok seg gradvis opp. 
Det ble gjennomført økter i flere av gruppene og de født i 2006 og eldre var i Kollen og ble instruert 
av et råflott trenerteam bestående av Ragnar Bragvin Andresen, Sondre Sundby og Ludvig «Ludde» 
Søgnen Jensen. En meget inspirerende og fartsfylt økt for de 8 påmeldte utøverne (og nesten like 
mange trenere).  

 

I starten på juni møttes også treningsgruppene til uformelt testløp og bading på Skaubygda. 
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Alle fikk seg en fin tur i skogen i de velkjente terrengløypene på Dal, enten de valgte runden på 3,7 
km eller 6,4 km. For de som ønsket tidtaking var det fellesstart for begge distanser. 

Etter vel gjennomført løp dro hele gjengen ned på Brevik-stranda og fikk seg en velfortjent dukkert. 

 

 

I slutten av juni ble det holdt en vellykket samling for eldstegruppa på Sognefjellet.  

 

Spreke ungdommer Henrik, Gaute, Eirik, Kasper, Victoria, Trygve, Arnt, Sofie, Tor Even og Amalie. I tillegg var 
Aase og Eirik A fra 2008-gruppa med.  
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Fire gull-jenter fra klubben deltok på Sognsvann Sommerskiskole, arrangert av Lyn Ski. Der trente de 
på rulleski, rullet seg i myra, løp hinderløyper, spillte kanonball, hadde vannkrig og mye mye mer.  

 

 

Agnes, Pernille Emma og Milla hadde det kjempegøy hver dag! 

 

I slutten av oktober ble det arrangert fellestrening i Holmenkollen med Marit Bjørgen. Et fantastisk 
initiativ og en veldig motivert og glad gjeng gjennomførte spretten skigang, spenst i trappene på 
tribunen og stafett, før en populær runde «selfies» med en av våre aller største skistjerner. 
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En glad gjeng med Marit Bjørgen i midten 

 

OBOS onsdagsrenn  
Vi fikk gjennomført tre onsdagsrenn i 2020. Hovedgrunnen til at det kun ble tre, var snømangel.  

Onsdagsrennet 12.02, ble tellende som klubbmesterskap.  

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. 

Nesodden På Langs 
Tur- og familierennet Nesodden På Langs ble i avlyst grunnet en kort og snøfattig vinter.  

Nærsamling  
Nærsamlingen gikk av stabelen på Berger stadion 13. september  i strålende høstvær med masse smil, 
super innsats og god stemning hele veien.  

Den startet med felles oppvarming før alle fikk en inspirerende økt ledet av Marianne Husby fra 
friidretten som gikk igjennom drill og øvelser for god løpeteknikk. Gruppene hadde også økter på 
rulleski, langtur i skogen og spretten skigang med staver før vi møttes til den tradisjonsrike stafetten 
rundt banen. Årets komprimerte utgave, ble deretter avsluttet med varm lunsj i klubbhuset. 
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Samlinger  
Gjennom sesongen ble det avholdt noen gruppevise samlinger. Ellers utgikk det meste av sportslige 
og sosiale samlinger som premiefester, avslutningsfester, funksjonærfester, Torsby og Nordseter 
samling, grunnet Korona.  

Bragd og innsatsprisen  
Navn og begrunnelse, avsløres i årlig møte.  

Status - utvidet snøproduksjon, 2 km og bredere løypetrase 
«Berger Multisportsanlegg og rulleskitrase» ble i 2020 av kommunestyret, besluttet ikke realisert. 
Kort oppsummeres saken, på følgende måte:  

• Budsjettvedtak 2018/økonomiplan 2019–2022 har gitt prosjektet en kostnadsramme på 35,4 
millioner inkl. mva. 

• Undersøkelser viser at trasé kommer i konflikt med beskyttet eikeskog, og fordrer felling av 
edelløvskog. 

• Statens vegvesen krever ny avkjørsel med venstresvingfelt og endring og utvidelse av 
parkeringsplass. 

• Utvidelse av parkering vil trolig også fordre felling av edelløvskog. 
• Trafikkanalyse viser at venstresvingfelt er nødvendig for å skape tilstrekkelig trafikksikkerhet i 

krysset. 
• Bygging av ny avkjøring fordrer flytting av busslomme og parkering mot vest, og skaper nye 

utfordringer med edelløvskog. 
• begrunnes det med for høye kostnader, samt for omfattende inngrep i eksisterende natur.  
• Isteden er det besluttet at traseen skal gjøres lengre  

Isteden er det besluttet og igangsatt etablering av et nytt vannbaseng på Berger, økt tilgang på vann 
og forlengelse og utvidelse av løypetraseen til 2 km. Dette er veldig bra tiltak og skigruppa mener at 
det vil gi raskere snøtilgang samt en lengre trase der det vil kunne legges kunstsnø for skiaktivitet og 
glede.  

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

I 2020 mottok skigruppa søknader fra Victoria Nitteberg og Maja Ellefskjær og de ble innvilget et 
stipend på 5 000, hver.  
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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 grunnet Korona og utfordringer med koordinering, ikke arrangert dugnad i 2020. Vi var enige 
om at 2021, bør bli et bedre år for dugnad.  

Snøproduksjon  
Snøproduksjonen for 2020 sesongen, startet i midten av desember 2019 og reddet tre onsdagsrenn, 
flere renn enn mange andre i østlandsregionen.  

Økonomi  
Skigruppa har sunn og god økonomi. Til tross for variable vintre har vi hele tiden hatt god deltakelse 
under våre onsdagsrenn og stabile sponsormidler, de viktigste bidragsyterne 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. 

 

 

 



Vedlegg 3 

Målsetning for Nesodden IF Skigruppa 2021-2024 

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 2021-2024: 

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. etablere egen 
vannforsyning og –magasin ved Berger idrettspark og gjennomføre nødvendig 
oppgradering/fornyelse av produksjonsutstyr/snøkanon. 

 Etablere nytt løypesegment for «2km»-sløyfe fra Berger idrettspark. 

 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. 

 


	Årlig møte - Agenda
	Årsberetning NiF ski 2020 v020221
	Vedlegg 3 Målsetning_NIF_ski_2021-2024

