
MEDLEMSBLAD FOR NORDRE LAND IDRETTSLAG NR. 3, 2012 – ÅRG. 18   

INFORMASJON

NLI-POSTEN

På et ekstraordinært årsmøte i Nordre Land idrettslag den 18.
juni ble Gunnar Berg valg til ny leder i idrettslaget. Han tar
over etter Svein Furuseth som har ledet laget i 20 år.

(Foto Oppland Arbeiderblad)
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NLI-POSTEN

Et aktivt organ for
Nordre Land idrettslag.

Utkommer gratis fire ganger
i året til nærmere 2500

husstander i Nordre Land

NLI Kontor: Eva Furuseth
Adresse: Postboks 200, 2882 Dokka
Telefon: 61 11 31 10
Faks: 61 11 31 19
E-post: kontor@nlinett.no
E-post: nliposten@nlinett.no

Nordre Land idrettslags styre, 2012
Styreutvalg:
Leder: Gunnar Berg
Nestleder: Trond Mæhlum
Sekretær: Line Kristenstuen
Kasserer: Frøydis Fretheim
Informasjonsleder: Eirik Gjerdalen

Leder Sportsutv: Grete Stensvold

Leder Anleggsutv: Johnny Schjørlien

NLI Dæhli: Torstein Barlund
NLI Gry: Ole Furuseth
NLI Glimt: Trond Mæhlum
NLI Allidrett: Linda Engh-Moen

NLI Ski/Skiskyting: Bjørn Brattsveen
NLI Fotball: Paul Brandvold
NLI Håndball: John Olav Kokkvoll
NLI Turn: Åse B. Solstad
NLI Friidrett: Bjørn Olav Røstad
NLI Judo: Knut Ellefsrud
NLI Ishockey: SU
NLI Trim/Helsesp: SU
NLI Tennis: SU
NLI Hestesport: Siw Kristin Hagen
NLI Volleyball: SU
NLI Skøyter: SU
NLI Svømming: Johnny Schjørlien
NLI Sykkel: SU

Stoff-frister,
NLI-Posten:
01. mars
01. juni
01. september

15. november

Stoff kan leveres NLI-
kontoret eller til:
nliposten@nlinett.no

Hjemmeside for NLI:
www.nlinett.no

NLI Kontoret
Åpningstider:
Mandag 08.00 – 16.00
Tirsdag 08.00 – 16.00
Onsdag 08.00 – 16.00
Torsdag 08.00 – 16.00
Fredag 08.00 – 16.00

Kontoret har lunsjpause hver dag
mellom kl. 12.00 og 12.30

Mitt navn er
Gunnar Berg, 51
år gammel, og er
samboer med
Lillian Røn-
ningen. Vi har tre
voksne barn,
Maren, Helle og
André. Noen av
dere kjenner meg
vel fra Felles-
kjøpet hvor jeg
hadde mitt virke i 16 år. De siste 10 årene har jeg
arbeidet med blant annet salg hos TOPRO som er
en arbeidsmarkedsbedrift i Hov og på Gjøvik hvor
vi produserer det meste innen mekanikk og elek -
tronikk.

Det er en tillitserklæring å bli spurt om å bli leder
i NLI. Det er med ydmykhet jeg tar over etter
Svein, som gjennom 20 år har lagt ned en for-
midabel innsats for idretten i Nordre Land. Etter å
ha vært med på noen dugnadsøkter på Brovold,
aner jeg konturen av den innsatsen Svein og dere
andre har lagt ned for å bygge opp anleggene i NLI.

Hovedoppgaven min blir å bidra til et fortsatt stort
engasjement for idretten i bygda. Dette vil for meg
innebære og ta vare på det som er bygd opp, holde
god kontakt med undergruppene og bidra til å legge
best mulig til rette for at barn og ungdom kan ha
en meningsfylt fritid så de kan drive med den id-
retten de ønsker.

Har dere innspill av ulike slag er det fint om dere
tar kontakt, så skal vi ta det opp til vurdering. Og
er det noen som kunne tenke seg å ta i et tak for å
få i gang igjen allidretten i NLI hadde det vært flott.

Ha en fin og aktiv høst.

Gunnar Berg

Gunnar@nlinett.no  – Tlf. 91176370

NLI Folkebadinga
Folkebadinga i svømmehallen startet
igjen tirsdag 11. september.

Åpningstidene er:
Tirsdager 17.00 – 21.30
Lørdager 11.00 – 16.00

NLI har behov for flere badevakter.
Nødvendig opplæring vil bli gitt.
For nærmere informasjon kontakt:
Johnny Schjørlien på tlf. 976 59 5901

Ny leder – samme kurs

Har du eller noen du
kjenner lyst til å delta i
f.eks volleyball ishockey
eller allidrett så har vi
gode nyheter!

NLI ønsker å
starte opp igjen med Volley ball, Ishockey
og Allidrett.

Deltakerne
NLI har tilgang på en flott is-

hockeybane med tilhørende utstyr.
Vi har også volleyball bane ved Dokka

Camping og mulighet for inndørsspill i
Dokkahallen. 

Det vi ser etter er DEG som har lyst
til å delta i disse aktivitetene eller
ønsker å være instruktør!
Send en e-post til kontor@nlinett.no
hvis du er interessert!

Vi trenger deg!
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Lillegutter 2 - 2000. Første rekke fra venstre: Remi Sagstuen, Simen Hagen Bergmann, Robin Flått,
Amund Lillejordet og Jonas Vikersveen. 
Bakerste rekke fra venstre: Per-Andres Johnsrud, Henrik Haave, Stefan Schjørlien, Daniel Sagstuen,
Jon-Oskar Bjelland Johnsrud og Vegard Haave.

Vil du støtte NLIs kunstgressbane?
En lenge etterlengtet kunstgressbane i Nordre
Land er nå i ferd med å bli en realitet.  Nordre
Land Idrettslag (NLI) er av Opplands største
idrettslag, og fotballgruppa aktiviserer mer enn
270 spillere, fordelt på over 20 lag. 

NLI bidrar med sine mange gode idretts-
anlegg og aktiviteter til et positivt fritidsmiljø i
kommunen. En kunstgressbane vil være svært
nyttig for så vel organisert som uorganisert
fotballaktivitet året rundt. Slik vil den også
bidra til enda bedre oppvekstvilkår for barn og
unge og være et idrettsanlegg som gir positiv
tilvekst for hele lokal-samfunnet. 

Kunstgressbanen bygges på Brovold. Det har
kommet synspunkter på hvorfor ikke bygge den
på Dokka stadion.  Dokka stadion er kom-
munalt eid. Det vil si at kommunen ville måtte
koste den tredjedel som NLI i dag bekoster og
i tillegg ha kostnader med masseflytting og

utbygging av flomlys. Videre ville kommunen
ha årlige driftsutgifter på vedlikehold, brøyting,
lønn til vaktmester osv. Med dagens kommune-
økonomi så vil det si at en kunstgressbane ville
vært mange år frem i tid. 

Det har vi ikke anledning til hvis Land-dis-
triktet ønsker å hevde seg i fotball.  

Når det gjelder undervarme så koster det
mellom kr 500 000 til 1 million kroner i året å
drifte dette. 

Flere idrettslag som har bane med under-
varme har sluttet å bruke undervarme pga høye
driftskostnader. Baner med undervarme trenger
også brøyt ing og kosting slik at dette er utgifter
som er der uansett. 

Tilskudd fra kommune og spillemiddelord-
ningen finansi erer to tredjedeler av kostnadene
mens idrettslaget må finansiere den resterende
tredjedelen selv. Dette utgjør vel 1,6 millioner
kroner. 

Du, ditt lag eller forening har anledning til å
bidra med et økonomisk tilskudd ved å gi

en gave til kunstgressbanen. Gå inn
på hjemmesiden til Nordre

Land fotball (www.nord-
relandfotball.no) – velg
linken kunstgress på
høyre side. Du kommer

inn på en side som viser
en bane oppdelt i an-
deler og du kan velge

den andelen du ønsker å gi
som gave. Du vil senere motta

pr epost et flott andelsbevis som er
tegnet av Herb. 

Vi håper dere ser gleden i å kunne bidra
til de positive effekter en slik bane gir!

Feil i jubileumsboka
Redaksjonskomiteen for NLI’s 100 års jubileumsbok beklager feil i boka. Dette gjelder side 135
til NLI Fotball. Lagbilde av Lillegutter 1 – 2000 har fått bildeteksten til Lillegutter 2 – 2000.

På neste side kommer de riktige bilder med bildetekst av begge lag Lillegutter 2000.

Lillegutter 1 - 2000. Første rekke fra venstre: Per Kvarberg, Stian Nørstebøen, Hallgeir Bratteng, Håvard
Mæhlum og Fredrik Berget. 
Bakerste rekke fra venstre: Per Ivar Nørstebøen, Øyvind Løvmoen, Iver Kvarberg, Jon Rosenberg, Ole
Kristian T. Barsok og Arne Edgar Rosenberg.
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Nordre Land IL friidretts-
gruppe arrangerte friidretts-
kole siste helga i juni. Rundt
50 barn og unge deltok på
skolen. Disse ble tatt godt
hånd om av omkring 15 in-
struktører gjennom de 3
dagene skolen pågikk. Alle
barna var igjennom i alt 7
forskjellige øvelser hver dag.
Disse øvelsene var lengde,
høyde, sprint, kule, hekk,
spyd og distanseløp (fra 800
til 3000 for de største). Siste
dagen ble det arrangert, i år
som i fjor, friidrettens dag,
hvor de ble målt og tatt tiden
på i de øvelsene de hadde
trent på. Alle barna var slitne
og fornøyde da siste dagen
var over.

FRIIDRETTSSKOLE 
SOMMEREN 2012

Simen Jacobsen støter kule.

Mathilde Klokkersveen Thomle
i lengde.

FRIIDRETTSSKOLE 
SOMMEREN 2012

Tre ekvipasjer dro forhåpningsfulle fra
Dokka til Eidsvoll for å starte distrikts-
stevne i dressu 28 august.r. Emma og Troja
startet i lett C. De gjør stadige framskritt
men er ennå ikke rutinerte nok til å komme
på premielista. På oppvarminga gikk Troja
kjempefint men da de kom inn på en meget
tung bane etter alt regnet ble det litt for
tungt for Troja selv om programmet gikk
uten nevneverdige feil.

Maren og Waikiki startet Lett A og satte
ny personlig rekord sammen med flotte
69.6 %. Dette holdt til en annenplass.
Hesten gikk stabilt og også hun uten større
feil i programmet. 

Fasana og Siw Kristin Berg slo til igjen
og tok sin 4 sier denne sesongen i Lett B
med 65 %. Hesteeier Anne Amdim og
trener Maren Knappe strålte minst like
mye som rytteren over det fine resultatet
og stabiliteten som Siw og Fasana viser.

TUR TIL EIDSVOLL

Siw og Fasana

Maren og Kikki



NORDRE LAND IDRETTSLAG I 100 ÅR 98 NORDRE LAND IDRETTSLAG I 100 ÅR

Lørdag 2. og søndag 3. juni var Dokka fylt til
randen av turnglade gutter og jenter fra opp-
pland gymnastikk og turnkrets. Lørdag var det
opptog og oppvisninger i sentrum, mens
søndag var den store stevnedagen, der alle
lagene skulle få vise hva de hadde øvd seg på
siste halvåret.

Det var i år trippel feiring, da dette var
kretsens 70. barnekretsturnstevne, turngruppa
er 45 år, og ikke minst så er jo NLI 100 år i år! 

På grunn av ustabilt «sommervær», eller
fravær av sådant, ble stevnet flyttet inn i
Dokkahallen på søndag. Her ble det fullt og
varmt, men tryggere for turnerne, og det var jo
viktigst. Her fikk NLI-turn vist fram sitt spreke
åpningsshow, plaketter ble utdelt, slik seg hør
og bør, og Bjørn Erland Myhre ble tildelt
kretsens høyeste utmerkelse; Fortjenes-
temedalje i gull.

Det 70. Barnekretsturnstevnet

Opptog gjennom Dokka.

NLI turnere har oppvisning i Fløyterparken.

Åpningsnummer, John Olav Kokkvoll løfter Gina Kristine Sollien.

NLI-turn har nå arrangert barnekretsturnstevne
tre ganger: i 1982, 1992 og i 2012. Vi bør vel
prøve og ikke la det gå 20 år igjen til neste
gang?!  For selv om det var arbeidsomt, var det
utrolig moro!

Jeg benytter anledningen til å takke alle som
var med på å gjøre stevnet vårt til et utrolig
vellykket arrangement!

Åse B. Solstad
Innmasj i Dokkahallen søndag.Innmasj i Dokkahallen søndag.
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Vi har trent flittig i vinter og denne våren har
vi vært på konkurranser på Gjøvik og Elverum
denne vårsesongen. 

Onsdag 9. mai reiste vi til Gjøvik på KM.
Gjøvik har en fin liten turnhall, og våre gutter
viste gode ferdigheter i alle apparatene; fritt-
stående, sprang, bøylehest, skranke, ringer og
svingstang.
Her er hele gjengen som var med til Gjøvik:

Når poengsummene var lagt sammen, så
viste det seg at vår egen turner Jon Fossen
Rosenberg ble kretsmester i sin klasse, noe han
og vi andre var tydelig stolt over!

Dagen etter KM, altså 10. mai hadde vi vår-
avslutning der gutta gjennomførte programmet

som de skulle bruke på Barnekretsturnstevne i
juni. Denne gjennomføringen gikk bra!

Søndag 13. mai, reiste tre turnere til El-
verum, Terningen Arena for å delta på CUP 2.
Dette må vi vel si var et lite høydepunkt denne
sesongen, da turnhallen i Terningen Arena er
helt ny, har alle fasiliteter og i tillegg fikk vi se
og møte en av norges fremste turnere; Lars
Jørgen Fjeld. Resultatmessig ble ikke dette den
store konkurransen, men opplevelse og møtet
med Lars Jørgen vil nok gutta huske lenge!

Guttene starter opp igjen med turninga i høst,
og vi håper flere vil bli med!!

Hilsen Erik Bråten & 
John Olav Kokkvoll

GUTTETURN 2012

Simen Rognstad, Ola Kovoll og Hans Kristian Dokken omkranser Lars Jørgen Fjeld i Terningen arena i
Elverum.

Tropp KM, bak fra v: Henrik Haave, Simen Rongstad, Jon Fossen Rosenberg og Jonas Vikersveen.
Foran fra v: Hans Kristian Dokken, Ola Kokkvoll og Asbjørn Nysveen.
Liggende foran: Ole Fossen Rosenberg.

Jon Fossen Rosenberg nybakt kretsmester på Gjøvik.
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NLI-Turn deltok i uke 31 på RG-leir i Mandal,
med RG-utøvere fra hele Norge. Her ble jentene
installert på klasserom, og hadde trening flere
økter om dagen. Her fikk de prøve blant annet
redskapsteknikk, kroppsteknikk, dans, turn og
grunntrening. I tillegg til treningsøkter om
dagen, var det kveldsunderholdning, der det var
både rebuskonkurranse og talentkonkurransen
”stjerner i sikte”, hvor NLI-Turn var godt re-
presentert blant de tre beste. Torsdag var det
”Olympiade” hvor gymnastene skulle velge seg

et land, og så konkurrere i skranke, tumbling og
tropp. Jentene ble instruert av utmerkede trenere
fra hele Norge, og vi hadde med vår egen trener
Camilla Ulsakerhaugen, som instruerte dans. 

Parallelt med treningsleir, avholdes det også
trenerkurs, hvor NLI-Turn hadde med to jenter. 
Glade RG-jenter hadde ei fantastisk uke i
Mandal, med bading og moro i tillegg til de or-
ganiserte aktivitetene. Hele fem jenter var på
leir for første gang i år, men det blir nok ikke
den siste.

RG-LEIR I MADAL

Har begynt treninga etter sommerferien. Vi
trener tirsdager og torsdager (og noen
lørdager for viderekomne).

Treningstidene er: 
Tirsdager: Barn kl. 18.00-19.00 .

Ungdom/voksne kl. 19.00-20.30.
Torsdager: Ungdom/voksne kl. 19.00-20.30.
Inndelingen er fleksibel, slik at f.eks foreldre
og barn kan trene sammen på undom/voksen-
partiet. All judotrening skjer i dojoen i kjelleren
på Parktunet.

Judotrening er en fin måte holde seg i form
på, lære selvforsvar og lære seg fallteknikk.

Nybegynnerkurs:
Lørdag 15. og søndag 16. september er det ny-
begynnerkurs i dojoen. Begge dager kl. 13.00-
15.00. Kurset er for de som ikke har trent judo
før og for alle aldersgrupper. En glimrende
anledning til å lære judo for barn og foreldre
sammen!

Vi går gjennom fallteknikk og noen kast og

holdegrep. De som ønsker å fortsette med judo,
trener videre i de ordinære treningspartiene på
tirsdag/torsdag.

Kurset koster kr. 100,- pr. person. De som
fortsetter, får dette trukket fra treningsavgiften.
En trenger ikke drakt på nybegynnerkurset.
Men om en fortsetter, er det greit å ha drakt.
Den koster kr. 300-400 (det er også en del
brukte drakter rundt om i bygda).

Hva koster det å trene videre?
For resten av 2012: Medlemskontingent i NLI
+ treningsavgift kr. 150,- (lisens til Norges
Judoforbund). Og for de over 13.år: forsikring
kr. 110,-.

For senere år: medlemskontingent i NLI +
treningsavgift kr. 300,-. Og for de over 13 år:
forsikring kr. 220,- (de under 13 år er forsikret
gjennom medlemskontingenten i NLI).

Velkommen til judotrening!

Knut Ellefsrud, leder NLI judo

JUDOGRUPPA
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NLI – Håndball 2012

Vårt J 11 lag deltok på Adecco-cup på Elverum
i vår og vi må nevne at vårt OL-lag G 9, gikk
gjennom hele serien ubeseiret (nesten 2 år uten
tap, de tapte en kamp forrige sesong). Alle
spillerne har scoret hver helg og på de 22 kam-
pene har de totalt scoret 521 mål!!! Største seier
kom mot Lena i februar med 40-6! Disse gut-
tene er klare for stor bane i neste år, men de må
få med seg noen flere spillere og vi håper at
guttene som spilte på G 8 i fjor blir med denne
gjengen til høsten!

I tillegg til kamper og treninger arrangerte vi
Gjensidige Håndballskolen i skolens vinter-
ferie:

Gjensidige Håndballskole 2012

For tredje året på rad arrangerte Håndball-
gruppa Gjensidige håndballskole i Dokkahallen
i skolens vinterferie, 27/2-29/2.

36 spente barn og med 8 ivrige instruktører
ble det 3 dager med full fart i Dokkahallen.
Ballkontroll, pasning/mottak, finter, spill og
mange andre aktiviteter skapte mye liv og røre!
På tirsdag etter lunsj var det også tilbud om
svømming i Dokka svømmehall, noe hele 22
barn benyttet seg av!

Barna ble delt i fire grupper, som i hoved-
sak var aldersbasert, her er bilder av alle
gruppene!

I sesongen 2011-2012 hadde vi mange lag i
aksjon. Vårt seniorlag beholdt plassen i 4. di-
visjon og våre yngre lag spilte mange
kamper og scoret mange mål! Vi hadde med

lag i følgende klasser; J 8, G 8, G 9, J 10, J
11 og G 11. I tillegg deltok svært mange på
vårt populære tilbud; Lek med ball, og her
er de:

G9 fra venstre: Hallvard
Røbergshagen, Henrik
Østeng, Anders Alme Eng,
Ola Kokkvoll,  Andreas
Ludvigsen og Mats Johan
Bråten.

Bak fra venstre: Simen S.Røine, Adrian Kjeldstad, Vebjørn Jakobsen, Jørgen Furuseth, Hauk Henrik
Ødegård, Sunniva Ludvigsen, Kasper T. Hansen, Susanne H. Sæther, Mathea Hasvold, Julian Tjeransen
og Elias Sørum. 
Foran fra venstre: Emma Lucia Palmquist, Rikke S.Brattrud, Mads Ø. Solheim, Emilie V. Fenz, Emil
Berget, Even Johansen, Konrad Magnussen, Vetle S. Brattrud, Isak Bondlid, Martin F. Sandaker, Lukas
M. Bråten og Øystein Hasvold. 

J/G 12-13

Vi vil få takke næringslivet på Dokka som
bidro med frukt, saft, baguetter, ost, skinke og
mange andre ting. I tillegg stilte Anette Lud -
vigsen opp alle tre dagene og smurte baguetter!
På tirsdag var Lisbeth Aasen også med!

Da håper vi på flere deltakere neste år, og
gjerne flere enn 1 fra Ringelia, 1 fra Valdres og
2 fra Snertingdalen! I tillegg er jo alltid OA vel-
kommen

G 9-10J/G 7-8

J 11
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Sesongoppkjøringen er godt i gang for vårt
seniorlag, K-4. De sesongåpner hjemme lørdag
15/9, så møt opp og støtt damene i kampen om
to poeng i sesongåpningen. For kamper videre
utover sesongen, følg med på vår nettside. Gå
inn via nlinett.no og klikk deg fram til hånd-
ballgruppa! Møt opp i hallen på kampdager, og
vi kan friste med at vi løpet av høsten åpner ny
kiosk i hallen!!

For de yngre lagene starter ikke sesongopp-
kjøringen før i september. Det er litt ulike tids-
punkter når de starter opp med treninger, men
vi satser på å stille lag i følgende klasser: J7 og
G7, J 9, G 10, J 11 og J 12. De yngste lagene
spiller sine kamper i allerede fastsatte helger og
her er den oversikten. Men legg merke til at
man vet ikke enda hvilken av de to helgedagene
det er, hvor kampene spilles eller tidspunkt for
kampene. Informasjon om dette, kommer noen
uker i forkant!

I tillegg har vi planer om å fortsette med vår
største treningsgruppe fra i fjor; Lek med ball,
MEN vi trenger sårt engasjerte foreldre, da
Tone starter å trene eldre lag! Vi oppfordrer ak-
tuelle kandidater til å ta kontakt, treningstida i

år er torsdager, 17.00-18.30, med muligheter
for tilpasning.

For treningstider for respektive lag, så hen-
viser vi også til nettsida. Det er også mulig å ta
kontakt med leder John Olav Kokkvoll
(93813650 / j-o-kokk@online.no) for spørsmål
rundt lag, treningstider, mm.

Vi skal også arrangere Gjensidige Håndball-
skole i skolens vinterferie, 2013.

Da håper vi i håndballgruppa at vi ser deg i
hallen i høst, vi vet nemlig at; HÅNDBALL ER
GØY!!!

Bak fra v: Mette
Lillejordet, Malin
Nordraak, Ingeborg
Kokkvoll, Tina
Sveum,  Mette Aasen
og Marte Øversveen.
Foran fra v: Sandra
Jøranli, Heidi Sol-
berg, Mari
Lillejordet, Pernille
Langseth og
Mathilde Brattsveen.

J/G 7 J/G 8/9 J/G 10/11
27.-28. okt 27.-28. okt 20.-21. okt
17.-18. nov 17.-18.nov 10.-11. nov

8.- 9. des 8.- 9. des 24.-25. nov
12.-13. jan 12.-13. jan 15.-16. des
9.-10. febr 26.-27. jan 5.- 6. jan
9.-10. mars 9.-10. feb 19.-20 jan

9.-10. mars 2- 3. feb
16.-17. mars

Sted: Snauhaug/ Gutukollen nærmiljøanlegg

Oppstart: Torsdag 11. oktober kl. 1800,
Snauhaug

Alder: Fra 9 år og eldre (født 2003 og eldre)
1 voksen må stille sammen med utøver på ski-
skytterskolen.

Opplegg: Vi snakker om sikkerhetsregler,
våpen, lærer skyteteknikk, treningsteknikk,
klær og utstyr.

Pris: Kr 500,– pr deltager

Gevær: Lånes ut av skiskyttergruppa

Påmeldingsfrist: 1. oktober 2012.
Oppgi alder, adresse, telefon og ansvarlig 
foresatte.

Påmelding/evt spørsmål rettes til:
Bjørn Brattsveen: 
97 12 11 82 – ski@nlinett.no
Rune Jøranli:
91 70 79 99 – rjoeran@online.no

Tenk om det blir noen av dere som tar opp arven
etter Rune.

Skiskytter-
skole 2012

Sesongen 2012 – 2013

Treningstider NLI svømming
Startet 5. september. Parti 1 starter noe senere. Følg med på hjemmesiden og oppslag.

Velkommen til ny sesong i bassenget!

Treningsparti Nivå Treningstid

Parti 1 Dykke, flyte, gli og fremdrift Torsdag 17.30-18.30
(Ringer/flytebøyer ikke tillatt)

Parti 2 Grunnleggende opplegg rundt de 4 svømmeartene Mandag 18-19
Onsdag 18-19

Parti 3 Grunnleggende med lengre distanser Mandag 18-19
Onsdag 18-19

Parti 4 Lisensierte/konkurranse/elite svømmere. Mandag 18-19.30
Mer teknikk og distanse Onsdag 18-19.30

Torsdag 18.30-20

Parti 5 Mosjon Mandag 19-20
Onsdag 19-20
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Nordre land IL Fotball reiste til Norway cup
med 6 lag - Gutter 16 år, Gutter 14 år, Gutter
12 år, Jenter 14 år, Jenter 13 år og Jenter 11
år J . Noen hadde vært på Norway Cup tid-
ligere, mens noen tok turen for første gang.
Vi var ca 80 stk med spillere og ledere. En
stor og motivert gjeng. 

Vi kom til Oslo i øspøsregnvær lørdag 28 juli,
så oppholdet på Ekebergsletta den lørdagen var
en våt fornøyelse. Hvert lag sørget selv for
transport til Oslo. Vi bodde alle på Tåsen skole
sammen med 20 andre lag. En veldig bra skole
både med beliggenhet, uteareal og boforhold.
Søndag så var det full rulle med kamper på oss
alle. Noen vant, noen tapte, og alle fikk nye er-
faringer. Ikke enkelt å ha god oppladning til
kamp når man har sovet på madrass, i en
sovepose, sammen med 30 andre rundt seg og
vært i frokostkø i kantinen. 

Opplegget på skolen og kamparene er greit
nok, men utfordringen i år som tidligere var
trafikkavvikling. Det er en del ting som skal
klaffe når man skal bevege seg fra skole til Eke-
bergsletta eller andre kamparenaer.  Spesielt
søndag var det store trafikkproblemer. Vi som
har vært avgårde tidligere kan bare konstantere
at dessverre så har de fortsatt ikke lært noe av
tidligere år. Det var fullstendig kaos og bl a
Jenter 14 år måtte gå av bussen og springe den
siste kilometeren for å i det hele tatt rekke
kampen. De fikk unna oppvarmingen på en grei
måte, men ikke den beste oppladningen.
Jentene vant forøvrig kampen så all honnør til
de for det. 

Norway cup er ikke bare fotball, det er
sosialt også. På kveldene så var det fotballspil-
ling i skolegården og vi voksne snakket om
dagens begivenheter og utfordringer over en
kaffekopp og et skolebrød. Kl 2300 skulle det

NORWAY CUP 2012 
– Et av sommerens mange fotballeventyr

være stille og med vekslende hell så fungerte
det..  

Vi var en tur på Ullevål stadion og så på
Vålerenga – Brann. To av lagene hadde grilling
og avslutning for to av spillerne som nå har
flyttet. Været var som, før i sommer, vekslende.
På slutten av uken ble det mye regn og
gjørmete baner.  

Resultatmessig blant lagene så ble det både
stang ut og stang inn. Best av alle Nordre Land-
lagene ble jenter 13. De spilte 8-delsfinale i A-
sluttspillet og de ble nr 9 i sin avdeling
bestående av 80 lag. Jeg kunne ha tatt med alle
resultatene her, men har valgt å ikke gjøre dette.
Disse finnes på nettsidene til www.norway-
cup.no.

Ellers så var det både seire og tap i skjønn
forening. Det spilles mye god fotball og det er
opplevelse for alle å kunne delta på denne type
turnering. Fokus på fotballspillet og kampene
skyves litt tilside, men det er litt av sjarmen ved
Norway Cup. 

Vi fikk oss også en liten aha opplevelse da
bussen vi satt i ble påkjørt av en annen buss,
som resulterte i et stort hull i bussen vår.

Tusen takk til alle som har bidratt til at vi
kunne ta turen til Oslo. Mange har jobbet
dugnad for å finansiere både opphold og
lommepenger. 

På vegne av lagene som var på Norway Cup, 
Anne Lise Kasenborg

Her sees hullet i bussen vi satt i som ble påkjørt av
en annen buss.

Jenter 14 år venter på bussen. Foran fra v: Marit Ringstad, Martine Alme Engh, Emilie Bergmann og
Ina Johnsrud. 
I midten fra v: Ida Marie Skjærstein, Lise Kasenborg Stensrud, Lise Løvmoen, Ann Kristin Berget og
Marit Kolbjørnshus. Bakerst sitter Veslemøy Klokkersveen Kristensen.

Jenter 13 år. Bak fra v: Ingeborg Røbergshagen, Frida Wollheim, Tuva Wien, Tiril Kvarberg, Maren
Øversveen og Andrea Kjeldsrud. 
Foran fra v: Ronja Myrvang, Malin Jøranli, Mathilde Thomle og Madeleine Øvrum og Stine Brattsveen
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Nå er det ikke lenge før kunstgressbanen på
Brovoll er ferdig.  Som det kan sees på bilde
foretas finavrettingen på toppdekket.  Det
gjenstår da nedstøping av ca. 100 gjerdestolper
på dugnad, og asfaltering av banen som vil skje
i uke 38.

Da gjenstår inspeksjon og godkjenning fra
Desso, som etter planen skal legge kunstgresset
den 24. september.

Dette er noe fotballen i distriktet ser frem til.

Her blir det snart kunstgresssbane

ANDELER I KUNSTGRESSBANEN
Som sikkert alle vet koster det idrettslaget mye penger med å ta dette
løftet med å bygge en kunstgressbane.  Som en del av finansieringen har
vi lagt ut for salg andeler i banen. Responsen på dette har til nå ikke vært
så god som vi hadde håpet.  Vi håper derfor at enda flere vil gå inn på
fotball sine sider under nlinett.no og tegne seg for andeler.  Husk at dette
kan være en flott bursdagsgave eller julegave.  Husk også at det man
kjøper andeler for kan trekkes fra på selvangivelsen (28 % «rabatt»).

Lørdag, 30. juni arrangerte Nordre
Land idrettslag Fløyterrittet for
sjette gang.  

I år var det heller ikke den helt
store deltagelsen, bare 38 ryttere
stilte til start.

Tor Atle Fuglerud fra Raufoss
var den som kom seg raskest gjen-
nom løypa på tiden 1.41,29. I
kvinneklassen var Elisabeth
Sveum fra Gjøvik den raskeste
med tiden 1.48,21.

Av de lokale som syklet årets
ritt var Kjetil Åbø som hadde den
raskeste med tiden 2.02,15.

Mette Tomter Andersen og
Bjørn Hovde fikk 5 års merket for
å ha deltatt 5 ganger i Fløyterrittet.

BARNERITT
Det ble også arrangert et barneritt
for de til og med 11 år.  Løypa
gikk i skogområdet og på veiene
rundt Brovoll.   Deltagerne fikk is
og medalje ved målgang.

FLØYTER-
RITTET

2012

Tore Bergli på full fart gjennom Østsinniåsen.

En ivrig gjeng på startstreken. Fra venstre: Marie Husnes, Jørgen Furuseth, Emil Øversveen, Mia Øver -
sveen, Morten Bergum og Mari Bergum.

FLØYTER-
RITTET

2012
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Hver dag i kjelleren på Bondelitorget, Storgata 46, Dokka 

 

 VANLIG BINGO STOR BINGO 

 Mandag kl 18.30 og 20.00 Onsdag kl 18.30 og 20.00 

 Tirsdag kl 18.30 og 20.00 Søndag kl 16.30 og 18.00 

Torsdag kl 18.30 og 20.00 

 Fredag  kl 11.00 og 12.30 

 Fredag kl 18.30 og 20.00 

 Lørdag kl 11.00 og 12.30 

 

Nordre Land idrettslag har på ny – den tredje i rekken – skrevet jubileumsbok.
De forrige bøkene ble gitt ut ved lagets 50 års- og 75 års jubileum.  I boka er det
skrevet om lagets historie gjennom 100 år med vekt på de siste 25 årene.
Boka er i salg hos Gjølberg bokhandel og i NLI Marked. Boka koster kr. 200.

Vi takker alle grupper lag og personer som har bidratt med bilder og tekst til
jubileumsboka, en ekstra takk til Nordby Foto som har scannet alle bildene
gratis for oss.

NLI 100 års jubileumsbok
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