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Styrets sammensetning i perioden 
 
Leder: Pål Eide Hansen 
Nestleder: Kristin Ertsgård 
Styremedlem: Tiril Schjølberg 
Styremedlem: Frode Bonan 
Styremedlem: Ruth Kjersti Nordhus 
Styremedlem: Per Minge 
 
Valgkomité: Carl Anton Strøm (leder), Roy Eskild Banken 
 
 
 
 
 

Styrets beretning 
 
Det har vært avholdt 7 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 2022 vært representert i langrennskomitéen i Akershus Skikrets hvor Heidi 
Tjernshaugen har påtatt seg verv. 
 
Skigruppa hadde i sesongen 2021/2022 ca. 60 innmeldte utøvere. Dette er en økning på ca 
10 fra i fjor og det er naturlig nok de yngste som bidrar. Det har vært jobbet med tiltak og 
informasjon for å få flere medlemmer, men jobben kan med fordel økes/intensiveres. 
Tiltaket vi hadde i sesongen 2020/2021 med 2014 har boret frukter og vi har nå en fin gjeng 
der. Den kan blir større, men da må vi ha flere foreldre. Styret vil prøve å rekruttere flere 
foreldre til de yngste gruppene. 
Vi tror fortsatt det i hovedsak er mangel på snø, snøproduksjon, 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.  
 
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 

 
Ettersom oppstart nytt snøproduksjonsanlegg ble mye seinere enn vi var forespeilet, har det 
for sesongen 2022/2023 ikke vært anledning til å produsere snø for langrenn på Nesodden. 
Starten av 2022 hadde vi godt med snø og klarte å arrangere alle planlagte onsdagsrenn. 
Starten i 2023 har vi klart å arrangere 2 av 4 renn på natursnø rundt Berger Stadion. 
Konturene av det nye anlegges ser veldig lovene ut og bassenget er kjempe stort, løyper blitt 
bredere og nye lys på gang. 
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Treningsgruppene høsten 2022 

Gruppe 2008 og eldre: 
Trond Askautrud og Øyvind Nitteberg, Mona Strøm og Monika Minge 

Gruppe 2009-2011: 
Leif Marcussen, Pia H. Sundby, Monika Minge og Eirik Enbusk 

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

Gruppe 2014: 
Tiril Schjølberg og Arne Magnus Wisniewski 

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 yngre utøvere (2012-2013) 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.  
 
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. De yngre har hatt hjelp fra Eirik Enbusk og Tord Hegdahl. 
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Follo-samarbeid 
Skiteam Follo har hatt samlinger og treninger også sesongen 2021/2022. 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 2022 har fire av våre utøvere deltatt aktivt på Follo-
treninger og en samling på Trysil Tidligsnø, men det understrekes at deltakelse er mulig for 
alle i aldersgruppen. 
 
Testløp 
Det ble gjennom høstsesongen arrangert tre testløp, med lysløype trasé som i fjor. Vi har 
sett en synkende deltagelse gjennom de senere årene og ny trase har vel ikke økt 
deltagelsen nevneverdig. Vi ser nå på en mulighet for å arrangere både ny og gammel trase i 
2023. Siste testløp ble avsluttet med felles kveldsmat til detaljere og tilskuere og dette var et 
veldig godt tiltak fra Monika som vi ønsker å videreføre også til neste år.  Testløp #2 hadde 
flest som gjennomførte med 16 stk. Selv om det var få som faktisk deltok så vil vi fortsette 
dette tilbudet i 2023 og kanskje sende ut innbydelsen til de andre gruppene i tillegg. 
 
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 2021/2022 var første som ikke var 
preget av pandemien og det var veldig hyggelig igjen å kunne møtes på renn utenfor 
Nesodden. 
 
Lommedalsrennet ble arrangert lørdag 8.januar og selv med koronavennlig arrangement 
stilte Nesodden med Eirik i M19/20, Tor Even og Manda i G/J16, Mia, Aase og Kaja i J14, 
Edvard i G13, Vilja i J12 og Emma og Milla i J11. Sistnevnte tvillinger kom på delt 1.plass med 
da identisk tid. 

   
 
GIF stafetten ble arrangert 9.januar og  Nesodden stilte med stafett-lag i flere klasser og to 
stafett-lag tok med seg seier hjem igjen. Gratulerer !!! 
  Jenter 09-10 år stilte Nesodden med Ingrid, Philippa og Marthe. Litt skuffet over glider som  

deltakerpremie (     ), men til tross for dette var det tre fornøyde jenter som hadde vært på 
sitt første renn utenfor Nesodden. 
  Jenter 11-12 år stilte Nesodden med Milla, Emma og Vilja som - ett godt lag med fine 
jenter, som ble heiet helt frem til seier. Gratulerer !!! 
  Gutter 09-10 år stilte Nesodden med Christian, Marius og Elias. De fullførte med god stil og 
motivasjonen på topp. Gratulerer !!! 
  Jenter 13-14 år stilte Nesodden med Aase, Kaja og Mia i et stort felt med 27 påmeldte lag.  
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Nesodden sine jenter ledet fra start til mål og gikk inn til en komfortabel seier i 
Kretsmesterskapet. Gratulerer !!! 

   

   
 
OBOS Oslo Skifestival ble i Holmenkollen 15.januar Nok et renn med flere fra Nesodden på 
start, der det for aldersgruppen 15 og 16 år også var Østlandsmesterskapet. Fra Nesodden 
stilte Tor Even (16), Manda (16), Tara (16), Aase (14), Mia (14), Kaja (14), Edvard (13), Clifford 
(13), Vilja (12), Emma (11) og Milla (11). Innsatsen og viljen var det ikke noe å si på og gøy for 
store og små med mer eller litt mindre enn 100 deltagere i hver klasse. 
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Ficherrennet ble arrangert 22.januar. Fra Nesodden stilte Eirik (19), Tor Even (16), Manda 
(16), Aase (14), Mia (14), Kaja (14), Edvard (13), Clifford (13), Vilja (12), Anne Olivia (11), 
Emma (11) og Milla (11). Veldig stats med så mange med fra Nesodden! 

   
 
KM-Lang, Gjerdrumsrennet på Åasen ble arrangert 23.januar. Nesodden stilte med mange 
skiløpere i forskjellige aldersklasser. I K-19/20 stilte Maja Ellefsrud og Victoria Hammersmark 
Nitteberg, G16 stilte Tor Even Askautrud, J-16 Manda Thuv. G-13 Edvard Strømsæther, J-14 
Mia Minge, Aase Strøm og Kaja Thuv. Mia kom inn til en solid 3.plass, og Kaja leder 
Sparebank 1 cupen. Fra de yngste skiløperne stilte J-8 Ella Schølberg, J-9 Marthe 
Engebretsen, J-11 Emma og Milla Minge, J-12 Louise Engebretsen og Vilja Schølberg 
Hegdahl.  

     
 
Jutulcrossen ble arrangert 29.januar. Fra Nesodden deltok Manda og Tara fra J-16 og Tor 
Even fra G-16, og fra G-13 stilte Edvard og Clifford til skicross på Jutulcrossen. Motivert 
skiutøvere stilte til start, og i dag ble det litt knall og fall for jentene, mens guttene holdt seg 
på beina. Men alle utøverne var glade og stort sett fornøyde på vei hjem. En spennende og 
noe utfordrende løype, så det er bare å glede seg til neste år. 
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Drøbaksrennet ble arrangert 30. januar. I strålende sol og vind gikk flere skiutøver fra 
Nesodden Drøbaksrennet. Lite snø satte ingen stopper for utøverne. Fra G-9 deltok Christian 
og Elias, de kom raskt i mål. I J-8 stilte Ella til start og Marthe i J-9. Fornøyde jenter. Milla 
vant J-11. Anna Olivia deltok også med god innsats. I J-12 deltok Louise med god innsats og 
Vilja kom inn til en solid 2.plass. I G-13 deltok de raske guttene Clifford og Edvard. I J-14 
deltok Mia, Kaja og Aase. I J-16 og G-16 deltok Manda, Tara og Tor Even. Vi gratulerer alle 
med god innsats. 

   
 
Ungdommens Holmenkollrenn ble arrangert 5. og 6. februar. UHR er uoffisiell NM for 13 og 
14 åringer. Hit kommer det utøvere fra hele Norge, samt noen utenlands fra. I helgen var det 
samlet mellom 600-700 utøvere i Norges nasjonalanlegg, Holmenkollen. Det var fantastiske 
forhold og været var strålende.  
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  Nesodden stilte med 5 veldig spente utøvere og støtteapparat begge dager. Clifford 
Marcussen og Edvard Pålssønn Strømsæther i G13 og Aase Strøm, Kaja Nordhus Thuv og Mia 
Minge Johannesen i J14.  
  Flere sterke prestasjoner og heroisk innsats fra alle 5.  
  Nesoddens (og Akershus skikrets) beste og meget sterke plassering fikk Mia Minge 
Johannesen i klassiskrennet med 7.plass.  

   

  
 
Vintertriathlon i Andorra ble arrangert 4. til 6. februar. Victoria Nitteberg deltok i 
juniorklassen i VM i vintertriatlon i Andorra, på 2000 meter høyde. Selve konkurransen 
består av løping, sykling og langrenn. Det er to runder i hver disiplin, og totalt 6 runder med 
skiftesoner i mellom. Det ble tett kniving med en utøver fra Russland og en fra Østerrike. 
Victoria lå som nummer to etter første løpeetappe, men var først inne i skiftesonen etter 
sykkeletappen, og beholdt ledelsen resten av konkurransen, og vant 3 gull !!!!! 

  

  
 



 
9 

Åsrennet ble arrangert 12. februar. I litt hutrende forhold gikk 5 skiutøver fra Nesodden 
Åsrennet i Drøbak. Gode forhold og lav deltagelse satte ingen stopper for utøverne. Fra G-9 
deltok Christian og han gikk som en vind. G-11 deltok Casper og gikk inn til årsbeste på 2,5 
km. I G-13 deltok Noah, Clifford og Edvard. 
For å utvide dagen sammen, bestemte hele gjengen seg for å bade på Bølgen og fylle på med 
næring på Peppes, så dette ble til slutt en dags-tur/ «helaften» for de 5 heldige skigutta fra 
Nesodden. Dette var så gøy at det ble uttalt at hadde det vært sånn på alle renn ville nok 
flere blitt med? 

   
Rossignolrennet ble arrangert 12. februar. Rossignolrennet, arrangeres på Lillomarka Arena i 
Oslo. Rennet er et av få renn som har fellesstart fra 11 år og oppover.  Så det er litt ekstra 
spennende å delta på dette rennet. 
Tara i J16 hadde et uhell i starten, og fikk ikke fullført dessverre. Resten av deltagerne, Aase i 
J14, Vilja i J12 og Emma og Milla i J11 gjorde en hederlig innsats og fikk gode plasseringer. 

 
 
KM-sprint ble arrangert på Hvalstjern Skistadion 13.februar. Alle startet spente med prolog, 
og deretter ble det kvartfinale, så semifinale, og det var flere utøver i finalen i flere 
aldersklasser. Victoria vant i klassen K 19/20. I J-16 kom både Tara og Amalie til finalen, god 
innsats fra begge to, men nådde ikke helt opp til pallplass i dag. I G-13 kom Clifford til 
semifinalen, og Edvard gjorde også ett godt løp i kvartsfinalen. I J-14 kom Kaja til semifinalen 
og gjorde ett strålende løp, mens både Aase og Mia gikk videre til finalen. Aase kon inn til en 
god 4.plass, mens Mia vant finalen, og ble kretsmester i sprint. 
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Junior NM ble arrangert 11. til 13. februar. Etter to år med avlyste mesterskap ble Junior NM 
denne helgen avviklet på Nes. Fredag gikk Eirik Enbusk M19/20 og Maja Ellefsrud K 19/20 
den lengste distansen i NM som er henholdsvis 20 km og 15 km. De var ikke helt fornøyde 
med hvordan det gikk, men tar med seg nyttig erfaring videre.  
  Lørdag var det klart for 10 km og 5 km klassisk. Foruten Eirik og Maja gikk også Victoria 
denne dagen. Langt bedre resultater denne dagen og fornøyde utøvere.  
  Søndag ble NM avsluttet med stafett hvor Maja gikk på 1.etappe på Akershus sitt 2. lag. 
Maja gikk en svært god første etappe hvor hun hang med i en tetgruppe på 6 lag frem til 
første veksling. Laget endte opp på 5 plass av 61 lag .  
  Alt i alt er flott mesterskap med mange glade utøvere og støtteapparat etter 2 år med 
avlysninger. 

  
 
Hovedlannsrennet ble arrangert i Holmenkollen 25. til 27. februar. Vi gratulerer Tor Even 
med tredje plass i Skicross. Dette var gøy. Hele helgen var Tara, Tor Even, Manda og Amaile 
på Hovedlandsrennet i Holmenkollen. De konkurrert i skate, sprint, skicross og stafett. De 
hadde det gøy, og de hdder en stå på vilje og motivasjon som var gøy å se på. De var stort 
sett fornøyde med resultatene, men flere av skiutøverne kjenner at coronaen henger igjen i 
kroppen. Vi gratulerer alle med gode prestasjoner. 
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Mistbergrennet ble arrangert 5. mars. 3 spente NIF jenter stilte til start i Sparebank 1 Cup på 
Minnesund skiarena, i det som trolig er en av de nordligste arenaene i gamle Akershus fylke. 
Kaja stilte med leder trøya, men den var det flere som ville ha. Alle Nesodden-jentene gikk 
bra. Mia dro seieren i land med 1 sek margin. Aase og Kaja kom på flotte 4 og 5 plass. Med 
denne seieren overtok Mia sammenlagtledelsen i cupen og stiller med ledertrøya neste helg.  

  

 
 
Ragde-sprinten ble arrangert 5 mars på Linderudkollen skiarena. Fra Nesodden deltok 
Manda og Tor Even i rennet, som også inngikk Møller Cup for 15 og 16 åringer. Manda gikk 
bra, og kom seg til semifinalen. Tor Even gjort det meget bra og kom til A finalen hvor han 
ble nr 5 i et heat som inneholdt flere gode utøvere og ikke minst vinneren fra HL sprinten 
forrige helg. 
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Asker Skifestival ble arrangert 6. mars. Nesodden stilte med Ella i J8, Christian i G9, Anne 
Olivia, Emma og Milla i J11 og Vilja i J12. Fantastisk innsats fra alle sammen!  

 
 
Fossum Skicross KM ble arrangert 12.mars. Blå himmel og sol på Fossum i dag. En 
spennende skicross-løype møtte skiutøverne fra Nesodden IF Ski. Mange gode prestasjoner i 
dag. I G-16 kom Tor Even på en solid 3.plass bare sekunder etter første plassen. I J-14 stilte 
Aase, Kaja og Mia. Mia kom på på en fantastiske delt 3.plass, og hun leder fortsatt cupen. På 
guttesiden gikk Casper for G-11, Clifford og Edvard gikk i G-13. Guttene var stort sett 
fornøyd, og Edvard uttalte etter rennet at han var passe fornøyd i dag. Fra G-12 stilte de 
sporty guttene Hjalmar, Odne og Julian. I J-11 kom Minge-tvillingene på delt første plass. 
GØY. Helt til slutt kom Gaute (G8) susende ned de samme løypene som de eldre og stod som 
en gud etter landing på hoppet! 
Nye Rush Bærum ligger 5 min unna Fossum. 7 løpere fra 09,10,11 og 13 tok en skikkelig 
teambuilding etter rennet med hopping, pizza, popcorn og saft. (tre påmeldte fikk Covid 
dessverre). En sliten og glad gjeng returnerte med premier og gode minner. 
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Staviåsrennet skiathlon ble arrangert 13.mars. Nesodden stilte med Tor Even og Manda til 
skiathlon i strålende sol på Eidsvoll. De startet med to runder klassisk – forså å gjøre et 
skibytte for å gå de siste kilometerne i fristil. Begge 16-åringene var fornøyde, og de uttalte 
at det var gøy i dag. De treffer mange kjente på renn nå, så de legger også inn tid til å varme 
opp med jevnaldrende fra andre klubber, og de oppsummerer dagens renn, deler erfaringer 
før de dra hjem igjen. 

   
 
Njårdrennet ble arrangert 13.mars i Sørkedalen. Noe sykdom reduserte antallet fra 
Nesodden, men de som stilte til start ga alt og fikk gode opplevelser. I J14 stilte Aase, G-13 
stilte Edvard, J11 stilte Emma, Milla og Anne Oliva. Helt til slutt i dag gikk G9 med Christian i 

et forrykende tempo, selv ikke sønnen til Martin Jonsrud Sundby klarte å holde tritt med     
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Norgescup Steinskjær ble arrangert 11. til 13. mars. Victoria og Maja deltok fra Nesodden. 
Flotte forhold og strålende sol alle dager. Fredag gikk jentene sprint hvor begge gikk videre 
fra prologen til kvartfinaler. Lørdag var det 10 km klassisk, og en flott helg i Trøndelag ble 
avsluttet med 10 km skate søndag.  

   
 
Birkebeinerrennet og Ungdomsbirken ble arrangert 20.mars. Birkebeinerrennet er 54 km, 
og går i klassisk stil. I 2022 stilte en godt trent Eirik Enbusk klar til start på Rena, og han gikk 
med en sekk på 3,5 kg på ryggen helt fram til mål. Godt gjennomført renn av Eirik. 
Ungdomsbirken er Norges største ungdomsrenn. Løypa er 15 km med start på Sjusjøen og 
mål på Birkebeineren Skistadion, Lillehammer. Rennet går i klassisk stil og alle deltakere går 
med en sekk som skal veie minst 1,5 kg under hele rennet. Fra Nesodden stilte spente og 
topp motivert ungdommer til start. Tor Even i G-16 og Manda i J-16. Fra J-12 gikk Vilja og fra 
J-14 gikk Asse og Kaja, og fra G-14 stilte Eirik. Denne gjengen ble heiet på av gode venner i 
skiløypa, og dette ga gode resulter for alle sammen. 
Vi i Nesodden IF Ski er imponert av alle og vi gratulerer! 
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MartinCrossen ble arrangert tirsdag 22. Blå himmel og sol i Røa Aktivitestpark Bogstad. Flott 
stemning og masse skiglade gutter og jenter fra 8 år og oppover. Martin Jonsrud Sundby var 

selvsagt også tilstede    Fra Nesodden stilte Ella (J8), Christian (G8), Vilja (K12      ) og 

Edvard (M13      ). Super innsats og gode opplevelser for alle og Vilja var også så heldig at en 
uttrekkspremien fant veien hjem til Nesodden. 

   
 
Nordåsrennet ble arrangert 27. mars. Sesongens siste skirenn, og det var finale i Møller 
cupen og Sparebank 1 cupen. Igjen stilte Nesodden IF Ski med flere skiutøvere. Christian, 
Emma, Milla, Edvard, Vilja, Kaja, Aase, Tara, Manda og Tor Even stilte til start i dag. En hard 
løype ventet utøverne, men med godt mot stilte de alle til fellesstart i sine klasser. Mange 
fornøyde skiutøvere som da la ski på hylla til neste sesong. Vi takker for alle rennen som har 
vært gått av utøvere fra Nesodden! 
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Reistadløpet ble arrangert 3.april. Victoria Nitteberg fikk sin debut i Visma Ski classics. 
Reistadløpet på 50 km og som går over to fjell mellom Setermoen og Bardufoss. I tett 
snøvær ble det en brutal debut i dette landskapet. Victoria som for anledningen 
representerte Team XPND Fuel gjorde et godt renn, og var fornøyd med tiden og 
gjennomføringen. 
Verdt å nevne at også noen av klubbens spreke veteraner deltok og gjorde gode renn: Trond 
Askautrud, Marius Pedersen, Øystein Grøstad og Steina Dahlen. 
 
NM del 2 ble arrangert 5. til 8.april. Maja og Victoria fikk sin debut i senior-NM på onsdag 
6.april, da de deltok i teamsprint.  
Det er første gang det stilles lag på kvinnesiden, Som ventet kom de litt bak de sterkeste 
lagene, men kjempet godt litt lenger bak i rekkene, og gikk til slutt inn til 21. plass.  
Fredag 8.april gikk jentene 5 km skate, mens Eirik gikk 10 km skate. 
En fin avslutning på en lang sesong for våre juniorer! Og de alle syntes det var gøy å gå i 
feltet med verdens beste skiløper, Therese Johaug!! 
Takk for innsatsen og motivasjonen dette gir for yngre utøvere og støtteapparat i Nesodden 
IF Ski. 
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Swenormila - Testrenn rulleski 
Swenormila som det ble hetende i år var igjen en suksess for utøver fra Nesodden som har 
trent på rulleski siden starten av mai. 
I år var det også en suksess for utøver fra Enebakk, Bekkelaget, Strandbygda, Åsen, Heming, 
Oppegård og Lyn. Veldig stas for oss på Nesodden at de kom og satt en ekstra spiss og 
konkurranse på rennet. 
Skirenn arrangerer seg ikke selv og da er det supert med en gjeng som vi har i Nesodden IF 
Ski. Tiltak, forslag og bidrag fra de med og uten egne utøvere til start. Bidrag før, under og 
etter rennet – dere er helt utrolige – Tusen takk for at dere ga de flotte utøverne dette 
rennet og dette arrangementet. 
Starten var satt til 11:00, men tidtaker Lars og Per var i gang allerede før 09:00 og Per kjørte 
hjem først 13:30 blid og fornøyd:) 
Det var 21 utøvere påmeldt og til start stilte nesten alle (17). 
 
Vi startet de yngste først (2013-2009), de fleste på skate, men Edvard prøvde seg på klassisk 
og det gikk også bra. Etter 4,5 km var det ingen som kunne hamle opp med Nicolai som 
hadde et voldsomt driv (ikke så rart at han derfor kommer fra Driv?). Men ikke langt bak 
kom Emma, også hun i en fart og på en tid som var imponerende. Første duell fikk vi mellom 
Milla og Edvard der Milla dro det lengste strået. Men det var ikke slutt for de på kort løype, 
for noe få minutter etter Edvard kom Christian med Eirik Enbusk på halen. At også Christian 
hadde god fart og utholdenhet kunne Eirik skrive under på! 
 
Den eldste gruppen starter 10 minutter etter de yngste og det var nok lurt, for det tempo de 
hadde var naturlig noen hakk opp. Victoria hadde ved halveis løp (4.5km) en solid ledelse og 
holdt den helt til mål og fikk ettersigende personlig rekord med god margin – Gratulerer! 
Etter Victoria kom en stor gruppe med mange utøvere som etter ett fall, ble til to grupper. 
Fallet førte i tillegg til noen skrubbsår også at noen mistet gruppen, men ga ikke opp og 
fullførte i fin stil. Sett fra en amatørs blikk, så de veldig proffe ut og tidene viser at de også 
må ha vært det. Innsatsen var det i hvert fall ikke noe å si på og det er den som kan styres av 

den enkelte!      
 
Etter målpassering samlet vi oss i Fjellkrysset for å spise boller, bananer og brus. Tradisjonen 
tro (og for å gi Øyvind det han trengte) var brusen i år Cola:) 
 
Nytt av året og grunnen til at vi nå har Swenormila, hadde Swenor gitt oss uttrekkspremier; 
drikkebelter, rulleskiposer og Hovedpremien, splitter nye Swenor Skate Rulleski!!!!. 
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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, Trysil 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. 
 
Junior-VM på rulleski 
Victoria Nitteberg deltok i junior-VM på rulleski i Latvia. 7,5 km klassisk individuellstart endte 
hun til slutt på en 7. plass, 52 sekunder bak vinneren. Det ble en litt for tøff åpning, men 
totalt sett var hun veldig fornøyd med rennet. 
  Lørdag var det 200-meter supersprint skøyting. Hun gikk greit videre fra prolog og 
kvartfinale, men røyk ut i semifinalen. Hun ble til slutt nr 8. 
  Søndagen var det 15 km fellesstart skøyting. Det var fra start et forholdsvis rolig tempo i 
fronten av feltet, og halvveis var hun fremdeles med i tetgruppa. Men etter halvgått løp fikk 
hun dessverre et ublidt møte med asfalten og måtte bryte. Røntgen viste dessverre brudd i 
tommel. Så det ble det en periode med mye alternativ trening, MEN som Nesoddens eldre 
utøvere fikk gleden av. Vi har nemlig nå hatt Victoria som hjelpetrener for 2011-2008.  
 
Idrettens dag på Berger 
Idrettens dag på Berger bel arrangert 29.august. I strålende august sol hadde Nesodden IF 
Ski stand på Idrettens dag. Her var det muligheter for nysgjerrige store og små – og få prøvd 
seg på rulleski. Noen tok sjansen på å teste rulleskiløypa med laser, mens andre prøvde seg 
på stakemaskinen. Gode innsats og sporty barn var innom standen hele dagen, 
 
Nesodden IF Ski vil oppdatere hjemmesiden med informasjon og treningstider innen kort tid. 
Vi håper dere ble nysgjerrige på skigruppa, og tar kontakt med trenerne, dersom dere tenker 
at deres barn har lyst til å bli med med på høstens og vinterens treninger.  
 
Oslo Rulleskicup 
Dette var en cup bestående av 3 renn. Nesodden IF Ski har stilt med flere deltagere alle 
gangene.  
Renn 1 – Holmenkollen. Nesodden stilte med 6 deltagere, Christian Nitteberg, i G10, Emma 
og Milla Minge Johannesen i J12, Vilja Hegdhal i J13, Edvard Pålssønn Strømsæter i G14 og 
Aase Strøm i J15. 
 
Renn 2 – Lillomarka. Nesodden stilte med 6 deltagere, Christian Nitteberg, i G10, Emma og 
Milla Minge Johannesen i J12, Edvard Pålssønn Strømsæter i G14 og Kaja Nordhus Thuv og 
Mia Minge Johannesen i J15. 
 
Storåsrennet er et 15 km rulleskirenn i Stokke. Nesodden stilte med Mia og Aase i det flott 
været, og både utøvere og støtteapparat var spente og blide. Vi gratulerer Mia med et 
meget godt renn. 1.plass i J15! 
 
 
 
 
 
 



 
19 

 

OBOS Onsdagsrenn 
Skigruppa gjennomførte i alt 8 OBOS Onsdagsrenn. Vi hadde gjennom sesongen stort sett  
tilgang på 1,5 km i tillegg til 500m rundt banen. Dette var et viktig arrangement også denne 
sesongen selv om de fleste andre arrangementene utenfor Nesodden også 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 2022 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 nærsamling med de som var påmeldt og alle fikk en 
flott dag med trening og felles lusnj. 

 

 
 
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 21.oktober til 23.oktober 
inntok Nesodden IF Ski tunellen i Torsby med 19 utøvere og foreldre. Det var et sosialt og 
treningsmessig god samling. Vi gleder oss allerede til neste år! 
 

   
 
Snø-/skisamling – Trysil 11.-13. november 
Fredag 11.november dro en fin gjeng fra Nesodden til Trysil for gå på ski og ha det hyggelig 
sammen! 
Utøvere og familier kom spredt utover kvelden fra rundt 16 til ca 20, men de aller flest var på 
plass til middag. Noen hadde allerede badet og brukket albuen da middagen startet 19:30. 
Ella var tapper der hun satt med brukket albu, men med legebesøk i Trysil og gipsing i 
Elverum var hun med oss hele helgen – du er en helt! 
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Flotte rom, lekrom for de minste, bowling og basseng, var det nok å ta seg til mellom 
skiøktene. Vi starter første økt på lørdag 09:00, men felles avgang fra hotellet og siste økt på 
lørdag 15:00. 
Tradisjonen tro var det fellessamling i et rom vi hadde fått låne, men quiz og stafett. 
Spørsmålene i quizen var også tradisjonelle og faktisk de samme som tidligere eldste utøver 
hadde funnet fram til. Ikke alle husket svarene fra i fjor eller årene før der, så vinnere ble 
utropt og nye runder med quiz gjenomført. 08-Jentene (Mia, Kaja og Aase) gjennomførte 
quizen, mens styret i skugruppen gjennomførte stafetten. En fornøyd gjeng avsluttet kvelden 
med «boksen-går», før rommene igjen måtte tas i bruk for å få noe søvn før siste økt på 
søndag.  

   
Maten hotellet serverte var også god og hyggelig at vi fikk egen sone for Nesodden iF Ski i 
matsalen. 
Ettersom det var sol og 16 varmegrader på lørdag bar skisporet/snøen preg av dette og var 
en utfordring for store og små. De største gjennomførte barmarksøkter, mens de yngste 
trosset glatte og harde løyper og fikk kjent på snø for første gang denne sesongen. Søndag 
var det null grader og løypene freset, så da var det fine spor og gode forhold. 

   
 
Alt i alt virket de fleste fornøyd med helgen og flere ønsket seg tilbake til Trysil neste år. Vi 
gjennomfører en evaluering og kommer tilbake med konklusjonen. Men uansett har jeg i 
hvert fall allerede starte å glede meg til neste tur:) 
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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 2022 igjen mulighet til å gjennomføre funksjonærfest. En fantastisk avslutning for de 
voksne som bidrar i funksjonær- og kaféoppgaver, og alt arrangert av Carl Anton, Thomas og 
Frode. Tusen takk for en super avslutning på sesongen! 
 
Premiefester 
Premiefest for de som hadde deltatt i Barnekarusellen (barn under 8 år) ble avholdt onsdag 
16.mars for deltagere på Barnekarusellen. Spente og glade barn møtte med foreldre, søsken 
og besteforeldre til kakefest og premieutdeling på Berger. Det var ett yrende liv av fornøyde 
barn hele kvelden, som fikk opptil tre kakestykker og fine premier. Nå er det bare å sette 
skiene i garasjen, hvor de lett kan tas frem igjen til neste års OBOS skirenn. Vi takker alle de 
søte små for årets innsats i skiløypa. 
Vi gleder oss til å se dere alle igjen neste år, og ta gjerne med en venn også – for skirenn er 
gøy. 
 
 
 

 
Premier til de yngste som hadde gått Barnekarusellen 

 
 
 
 

Premiefest for den ordinære karusellen ble i år gjennomført onsdag 23.mars. Klubbhuset 
fullt av fornøyde barn og ungdommer, som sammen snakket om en fin sesong og 
morsomme onsdagsrenn. God stemning hele kvelden. Alle fikk gode kaker, opptil flere 
stykker og brus, mens de klappet frem sine skivenner som mottok fine premier som de kan 
sette på hylla, og en fin lue og drikke flaske, som de kan bruke hver dag. Vi takker alle for 
årets innsats og gleder oss til å se dere alle på nye renn til neste sesong. 
Takk til foreldre som stiller opp, kakebakere, trenere, funksjonærer og ikke minst til de som 
hjelper til med å lage snø, samt ett stort takk til Nesodden kommune. 
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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. Årets Bragdpris gikk til Mia 
Minge Johannesen for hennes prestasjon på Ungdommens Holmekollrenn. Vi gratulerer med 
en fantastisk 7.plass !! 
 
Innsatspokalen er en utmerkelse som går til den utøveren i skigruppa som i løpet av 
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. Årets innsatspris gikk til Kaja Nordhus Thuv.  
 

   
 
 
 
Status Berger Multisportanlegg 
Etter flere års arbeid med varierende typer prosjekter er det nå startet opp "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) i tillegg til et 
nytt vannmagasin som fylles fra to borrehull ved myra i tillegg til det som benyttes i dag. 
Antatt ferdigstillelse og trykktesting av anlegget er estimert til april/mai 2023. Nesodden IF Ski 
har bidratt med innkjøp av 3 snøkanoner (2 faste og en transportabel) og kommunen står for 
resten i  tillegg til at de også har kjøpt inn en transportabel kanon. Det nye anlegges antas å ha 
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 
Skigruppa har i 2022 kjøpt inn laser og Blazepods til bruk ved rulleskitrening. Utøvere har 
satt veldig pris på disse.  
 
Dugnad 
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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 2023 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. 
 
Snøproduksjon 

For året 2022 hadde vi snøproduksjon i januar og februar. Så fikk vi ikke startet produksjon i 
november og desmber på grunn av oppstart «Utvidet produksjonsanlegg». Dette er veldig 
beklagelig, men vi håper det skal være en innvestering for framtiden og at vi kan få en boost 
i slutten av 2023 og inn i årene som kommer. 
 
Økonomi 
Skigruppa har de siste årene med pandemi og «Utvidet produksjonsanlegg» valgt å holde 
kostnader/aktiviteten på samme nivå som tidligere selv om inntektene har sviktet noe. Dette 
er begrunnet med at vi mener det skal blir mulig å få opp inntektene igjen når vi kan 
produsere snø i 2 km og med behov for kortere kuldeperioder. Vi har ifm «Utvidet 
produksjonsanlegg» også brukt noe av overskuddet som er opparbeidet gjennom årenes løp, 
da vi er helt avhengig av snøproduksjon for å kunne ha en skigruppe på Nesodden som er 
først og fremst basert på snø. Vi har sett de siste årene at lange kuldeperioder tidlig på 
vinterne er sjeldnere.   
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. 
For 2023 vil skigruppen se på muligheter for å øke inntektene innenfor nye områder og 
utnytte den økte sannsynligheten for gode og tidlige snøforholdene vi nå har investert for å 
få.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nesodden, 6. februar 2023 
Pål Eide Hansen 

Styreleder, Nesodden IF Ski 


