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Styrets sammensetning i perioden 
 
Leder: Pål Eide Hansen 
Nestleder: Kirsti Anker-Nilssen 
Styremedlem: Tiril Schjølberg 
Styremedlem: Frode Bonan 
Styremedlem: Trond Askautrud 
Styremedlem: Ruth Kjersti Nordhus 
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 administrasjonen i Nesodden IF. Skigruppa 
har også i 2021 vært representert i langrennskomitéen i Akershus Skikrets hvor Heidi 
Tjernshaugen har påtatt seg verv. 
 
Skigruppa hadde i sesongen 2020/2021 ca. 50 innmeldte utøvere. Ved utgangen av 2019 var 
vi ca 90. Det vil si en merkbar nedgang. Det jobbes i styret med rekruttering. Vi har valgt å ha 
stort fokus på de yngste (2014) som pt ikke ligger inne  blant de innmeldte utøverne, men 
trening er startet opp og vi har stor tro på å beholde disse utover i 2022. 
Vi tror det i hovedsak er mangel på snø, pandemi (restriksjoner på 
onsdagsrenn/barnekarusell) og konkurranse fra andre idretter på Nesodden som er årsaken. 
Uavhenigg av dette jobber vi kontinuerlig for at vi som gruppe kan gjøre trening og 
arrangementer enda mer interessante for barn og unge på Nesodden. Det er jo heller ikke til 
å legge skjul på at andre ski-klubber i nærområdet og i Norge generelt sliter med stort frafall. 
 
I tillegg til organisering av skigruppas hovedaktiviteter gjennom året, har styret arbeidet med 
følgende: 

- Nytt og utvidet snøproduksjonsanlegg i Berger Idrettspark 
- Dialog med Nesodden kommune for å sikre/bedre dagens trase/lysløype 

 
Januar 2021, slutten av november og starten av desember var preget av kuldeperioder og 
fine utsikter til å produsere snø. Snøproduksjonen ble avsluttet 1.februar for sesongen 
2020/2021 og startet opp 29. november for sesongen 2021/2022. På tross av at vi fortsatt 
bare har ett borrehull og lite vannbasseng klarte vi i januar å produsere nok til at 1,5 km ble 
lagt med kunstsnø. For sesongen 2021/2022, produserte vi også mye snø. Det var ikke nok til 
1.5 km, men vi fikk en veldig tykk såle for 500m i uken før jul. Natursnø hjalp også til at det 
gikk an å gå både 1,5, 2, 3 og 3,5 kilometeri løpet av julen. 
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Treningsgruppene høsten 2021 

Gruppe 2006 og eldre: 
Trond Askautrud, Jan-Petter Enbusk og Øyvind Nitteberg 

Gruppe 2007-2008: 
Mona Strøm og Monika Minge 

Gruppe 2009-2011: 
Leif Marcussen, Pia H. Sundby, Pål Eide Hansen og Eirik Enbusk 

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

Gruppe 2014: 
Tiril Schjølberg og Johanne Anker-Nilssen 

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 allerede i 
ung alder. Det er styrets oppfatning at vi har et godt og sosialt miljø i hver enkelt 
treningsgruppe. Noen av gruppene rakk så vidt å avholde avslutninger før pandemien igjen 
stengte mulighet for sosiale samhenger for barn. 
 
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 
Ragnar Bragvin Andresen. Det har i tillegg vært avholdt fellestrening med Marit Bjørgen i 
Holmenkollen (barmark). 
 
 
 
 

 
Nesodden IF Ski sammen med Marit Bjørgen 
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Follo-samarbeid 
Skiteam Follo har hatt samlinger og treninger også sesongen 2020/2021, på tross av 
pandemien. Det ble ikke gjennomført noen landsrenn denne sesongen pga pandemien. 
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 2021 har fire av våre utøvere 
deltatt aktivt på Follo-treninger, men det understrekes at deltakelse er mulig for alle i 
aldersgruppen. 
 
Testløp 
Det ble gjennom høstsesongen arrangert tre testløp, med ny trasé av året. Vi har sett en 
synkende deltagelse gjennom de senere årene og ønsket i år å se om det kunne være den 
krevende løypen med målgang på Jegerhytta som var noe av grunnen. Det ble i år derfor 
arrangert testløp i lysløypen med samme distanser som under onsdagsrennet.  Det var totalt 
32 deltagere påmeldt der noen deltaok på alle 3 løpene og andre bare 1. 
 
Deltakelse i skirenn utenfor Nesodden 
Mange av våre utøvere pleier å delta på skirenn utenfor Nesodden, og hevder seg godt i 
konkurranse med utøvere fra andre klubber. Sesongen 2020/2021 herjet pandemien og det 
var veldig begrenset mulighet for å delta på renn utenfor Nesodden. 
Men Nesodden er jo som kjent representert når det er mulig. 
Åsenrennet ble arrangert over 2 dager (6. og 7.mars) og gikk i fristil under gode vinterlige 
forhold på Åsen skistadion i Nannestad. Nesodden stilte med Maja (K18), Eirik (M18) og Tor 
Even (G15) på lørdag og  Mia (J13), Aase (J13) og Eirik (G13) på søndag. 
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Testrenn rulleski 
Testrenn klassisk ble arrangert i lett duskregn og 15 grader søndag 20.juni for utøver fra 
2002 til 2006. Starten gikk ved Garder-krysset og mål var på toppen av Midtveien før Fjell 
veiskille (Lunner busstopp), ca. 10 km langt. Løpet ble preget av tette dueller, den første 
mellom Henrik og Filip (fra Drøbak), der Henrik trakk det lengste strået i den siste 
oppoverbakken til mål. Neste duell var mellom Tor Even og Trond og det var yngstemann 
som overbeviste mest i spurten. Victoria og Sondre  lå også sammen helt til den siste 
motbakken, da Victoria demonstrerte at staking går fortere enn diagonalgang og kom foran 
Sondre i mål. Øyvind dannet baktropp og sørget for at alle kom til mål! Aase og Mia (2008) 
deltok også, med start på samme sted, men mål ved Gulbjørnrud byggemarked. De var 
veldig jevne og kjempet side om side hele veien, men Aase var sterkest i spurten og var et 
snaut sekund foran Mia i mål.  
Dette var andre år på rad sommerferien ble innledet med dette testrennet. Det var god 
stemning blant utøvere, støtteapparat og tilskuere. Takk til Øyvind og Thomas for fin 
organisering! 
 
Resultatliste: Henrik Anker-Nilssen 25.31, Filip Fæste (DFI) 25.32, Tor Even Askautrud 28.17, 
Trond Askautrud 28.20, Victoria Nitteberg 29.08, Sondre Martinsen 29.11, Øyvind Nitteberg 
31.24. 
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Oslo Rulleskicup 
Dette var en cup bestående av 3 renn. Nesodden IF Ski har stilt med flere deltagere alle 
gangene. Men det er bare fire av jentene i klubben som har gjennomført hele cupen. Emma 
og Milla i J11 og Aase og Mia i J14. Siste rennet ble som det første, gjennomført i 
Holmenkollens rulleskiløyper.  Emma og Milla har vært sterke i sin klasse i alle tre renn. 
Emma klatret igjen på toppen av pallen, og med Milla på en 3. plass denne gangen har begge 
to vært på pallen i alle tre renn. Aase og Mia har vært veldig jevne i disse rennene, det har 
bare skilt noen sekunder dem i mellom. Denne gangen var ingen unntak. Mia kapret 2.plass 
og Aase bare noen få sekunder bak på 6.plass i denne sterke og jevne klassen. Gratulerer til 
alle sammen! 
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Sommer-skiskoler 
På tross av nedgang i medlemsmassen er de som fortsatt er med veldig aktive. Mange 
utøvere var med på sommer-skiskole i år og det var alt fra Sognsvann, Geilo og helt til 
Meråker. Gøy at aktiviteten er høy og gleden ved ski også er stor om sommeren, for det er jo 
blitt en veldig kort snø-sesong på østlandet de siste årene. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Agnes O, Emma og Milla M, Vilja H og Pernille S.B har storkost seg Sognsvann Sommerskiskole 
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OBOS Onsdagsrenn 
Skigruppa gjennomførte i alt 7 OBOS Onsdagsrenn. Vi hadde gjennom sesongen stort sett  
tilgang på 1,5 km i tillegg til 500m rundt banen. Dette var et veldig viktig arrangment denne 
sesongen da de fleste andre arangementer utenfor Nesodden ikke ble gjennomført. 
Rennene hadde også god oppslutning, selv om restriksjonene satt begrensning på antall 
deltakere. 
 
 
 

 
God oppslutning i OBOS Barnekarusellen 

 
 
 
 
 

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 ikke arrangert i 2021 da det ikke var nok snø i 
løpypen. 
 
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 Styret er veldig fornøyd med foreldrenes velvillige oppslutning og 
engasjement! Også i år måtte festen som takk for innsatsen utsettes/avlyses, så det er mye 
opparbeidet fest-behov/takk-behov i klubben nå! 
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Nærsamling 
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. 

Ettersom medlemsmassen er synkende var ogå deltagelse på dette arrangementet lavere enn 
tidligere år. Det ble likevel gjennomført en mini-nærsamling med de som var påmeldt og alle 
fikk 1 time rulleski-teknikk med Tord Hegdahl. Felles lunsj og noen stafetter før gruppene 
avsluttet med en egen økt.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En fin gjeng under høstens nærsamling 

Vi hadde også utdeling av Innsatsprisen til Manda Thuv for innsatsen gjennom sesongen 
2020/2021 – Gratulerer igjen! 
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Tidligsnø-samling – Torsby 
Skigruppens utøvere fra 10 år og oppover har pleid å dra til Torsby for å få første kjenning 
med snø for sesongen. Også i år klarte vi å gjennomføre det og 22.oktober til 24.oktober 
inntok Nesodden IF Ski tunellen i Torsby med 33 utøvere og foreldre. Det var et sosialt og 
treningsmessig god samling. Vi gleder oss allerede til neste år! 
 

 
 
Snø-/skisamling – Nordseter 19.-21. november 
Helgen 19.-21. november arrangerte skigruppa årets snø- og familiesamling på Nordseter. 
Natrudstilen skistadion på Sjusjøen ble vår skibase på grunn av lite natursnø, men det var 
mer enn vellykket! At det var litt hardt i svinger og i enkelte bakker, satte heller ikke en 
stopper for barna. Vi fikk testet klister på klassisk økt og god glid på skate-øktene. Alle 
grupper fikk øvet på balanse, tyngdeoverføring, med og uten staver, og masse lek. Vi 
avsluttet søndagens økt med felles «utstyrs-stafett», det var gøy for de aller minste å leke 
med de store!! Vi var ikke alene på stadion disse dager, det var flere klubblag og flere 
landslag. Vi så vel også en olympisk mester i løypene. 
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Fellessamling på kvelden lørdag var også i kjent stil, selv om de vanlige arrangørene (de 
eldste utøverne) ble nødt til å dra hjem lørdag morgen. Mye konkurranseinstinkt ble vist og 
alle utøvere var med! 
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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 2021 nok en gang ikke mulighet for å gjennomføre funksjonærfest. 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 gir ikke opp og vil i 2022 igjen prøve  å 
arrangere en Funksjonærfest.  
 
Premiefester 
Premiefest for de som hadde deltatt i Barnekarusellen (barn under 8 år) ble avholdt etter 
siste renn og utdeling ble utført i forbindelse med utdeling av toddy og rosiner. De som ikke 
kunne delta på siste renn fikk mulighet til å hente premierpå Nesdden IF Klubbkontor i tiden 
etter siste onsdagsrenn. Stor takk til Mona og Arild på «Kontoret» for at dere tok på dere 
denne jobben! 
 
 
 

 
Premier til de yngste som hadde gått Barnekarusellen 

 
 
 
 

Premiefest for den ordinære karusellen ble i år gjennomført ute, med publikum/utøvere på 
tribunene foran Bergerbanen og med utdeling og premiepall (snekret av Per Minge for 
anledningen) på løpebanen.  
For de eldste ble det også utdelt premier for klubbmesterskapet. 
Etter forholdene var dette en fin avslutning på sesongen og hyggelig for arrangøren og 
kunne dele ut premier til de som gjennom 7 renn hadde gitt alt! 
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Karusellpremier 

 
 

 
Utdeling av klubbmesterskapspremie Jenter 11 

  

Premieutdeling 
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Bragd- og innsatspokalen 
Utdelingen av Bragdpokalen og Innsatspokalen ble gjort av Marius Pedersen.  
 
Bragdpokalen er en utmerkelse som går til den utøveren som i løpet av sesongen har stått 
for klubbens beste enkeltprestasjon i nasjonal sammenheng. Maja Ellefsrud (f. 2003) fikk 
Bragdprisen for sin fantastiske prestasjon i Norgescupen med sin 12.plass. Vi gratulerer! 
 
 

 
 

 
 
 
Innsatspokalen er en utmerkelse som går til den utøveren i skigruppa som i løpet av denne 
sesongen har utmerket seg med spesielt målrettet innsats for å forbedre seg som skiløper, 
og som gjennom sin deltakelse i fellesskapet, og med sin væremåte, har stor positiv sosial 
betydning for gruppa. Innsatspokalen for skisesongen 2019/2020 gikk til Tor Even Askautrud 
(f. 2006) og Manda Nordhus Thuv (f. 2006) fikk Innsatsprisen for skisesongen 2020/2021. Vi 
gratulerer dem begge to for innsatsen.  
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Status Berger Multisportanlegg 
Etter flere års arbeid med varierende typer prosjekter er det nå en beslutning/forslag om å gå 
for et "Utvidet produksjonsanlegg", som innbærer utvidelse av løyper til 6 meter bredde og 
omlegging/nylegging av en løype som gir en runde på 2 km (dagens er litt lenger). Arbeidet 
gikk ikke så fort som vi hadde ønsket, men avtale med grunneier, hogst av trase ble 
gjenomført og Nesodden IF Ski har satt av midler til å dekke produksjonsutstyr til en verdi av 
ca. 1million kroner (2 nye snøkanoner, stativ til å få de 4 meter over bakken). Resten har 
Nesodden Kommune budsjettert med, og vil i starten av 2022 forhåpentligivs beslutte 
gjennomført. Total kostnadsramme ligger på ca. 12 millioner. Dette vil gi et nytt basseng, men 
tilførsel av vann fra 3 pumpehull (mot 1 i dag), med nok vann til å produsere snø til 1,5 km 
(kanskje 2km) i løpet av ca. 3 dager mot 7-12 dager i dag.  
 
Investeringer/materiell 
Øyvind Nitteberg søkte Akershus Amtstidene og Sparebankstiftelsen om midler til innkjøp av 
skiutstyr tidlig i 2021. 
Det var med stor glede vi mottok brev 01.06.2021 med følgende melding: 
 

 
 
Skigruppa har derfor gått til innkjøp og vil organisere utleie på følgende måte: 
I og med at vi er brukbart dekket med juniorski, har vi denne gangen gått til innkjøp av 
seniorski (brukes av utøver fra 13 år og oppover). 

• Utstyr for utøvere som ikke har fullt ut av både klassisk og skate, men som av og til vil 
være med på fellestreninger   

• Utstyr for eventuelle foreldre og trenere som deltar og for eksempel danner 
baktropp osv 

• Nærsamlinger, jentesamlinger, testrenn osv 

• Mulighet for våre utsendte utøvere som er hjemme på besøk til å være med på 
fellestreninger. De slipper da å frakte utstyr til og fra Nesodden på tog og fly etc 

• Reserveløsning for utøvere som har ødelagt utstyr.  
Vi har bestilt 4 par klassisk, 2 par skate og 3 par staver i ulike lengder. Dette skal bli nøyaktig 
kr 15 000,-.  
 
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. 
Det jobbes nå i styret for å se på mulighet for å kjøpe inn ett sett til med sensorer, slik at det 
kan bli mulig ed mellomtid/split-tid både ifm Onsdagsrenn/Sykkelritt og Nesodden På Langs. 
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Dugnad 
Det ble planlagt med flere dugnader, men prosess med kommunene for å få tillatelse til å 
rydde var ikke lett og endt til slutt opp med at kommunen ville gjøre det selv. Vi gir ikke opp 
og vi vil også i 2022 prøve å få til dugnad, både for å forbedrede for neste sesong, men også 
for å få til en samling med litt jobb og mye hygge en gang på våren og/eller høsten. 
 
Idrettens Dag 
Det ble på grunn av pandemien heller ikke i år arrangert Idrettens Dag. Håper det blir 
muligheter i 2022. 
 
Snøproduksjon 

For året 2021 hadde vi snøproduksjon i januar og til 1.februar. Så startet vi med produksjon 
29. november og holdt i 5 dager før vi hadden en pause til ny oppstart i januar 2022. det ble 
produsert nok snø til at vi hadde en kjukt lag med snø i 500 meter ferdig lagt og preppet til 
jul, det ble mye brukt av Nesoddens befolkning i romjulen. 
 
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. 
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, 1. februar 2022 
Pål Eide Hansen 

Styreleder, Nesodden IF Ski 


