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Nestledervervet i SU er nå besatt. Åse Solstad 
har takket ja, og vi ønsker henne velkommen 
i SU. Åse har tidligere blant annet vært leder 
i NLI turn.

Om du har ideer til forbedringer eller andre 
spørsmål til SU kan du ta kontakt med de nye 
gruppekontaktene som er fordelt slik;

Paal W Kristenstuen har NLI Ski og Skiskyt-
ing, NLI Gry og NLI Judo.

Eirik Gjerdalen har NLI Dæhli, NLI Friidrett 
og NLI Håndball.

Åse Solstad har NLI Turn, NLI Glimt og NLI 
Svømming.

Gunnar Berg har NLI Sykkel, NLI Hestes-
port, NLI Fotball og NLI Allidrett.

Det er behov for dugnadsinnsats på de forskjel-
lige anleggene, så ring leder i anleggsutvalget 
Svein Furuseth eller gruppenes anleggskontak-
ter om du ønsker å bidra. Det hadde vært flott 
om vi fikk med enda flere til å drifte de forskjel-
lige anleggene.  Sosialt er det også.

I NLI kan du støtte barn og ungdoms positive 
aktivitet på forskjellige vis som for eksempel:
- Bidra som trener, støtteapparat eller ved dug-
nadsinnsats på anleggene.
- Betale medlemskontingent, også om du for 
tiden ikke er sportslig aktiv.
- Som næringsdrivende kan du kjøpe 
arenareklame eller støtte gruppene som sponsor.
- Besøk bingoen vår på Bondlid hvor du også 
kan kjøpe litt mat og treffe mye hyggelig folk.
- Registrere NLI som mottaker av grasrotan-

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. Respon-
sen 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»).

ANDELER I KUNSTGRESSBANEN

NLI KontorNLI har behov for deg

NLI Folkebadinga

NLI Posten

Åpningstider:

Mandag 08.00  –  16.00
Tirsdag 08.00  –  16.00
Onsdag 08.00  –  16.00
Torsdag 08.00  –  16.00
Fredag 08.00  –  12.00

Kontoret har pause mellom 
kl. 12.00 og 12.30

Er stengt i sommer.
Starter opp igjen 3. september.

Kjenner du noen som ikke har fått NLI 
Posten, eller har du behov for flere? NLI 
Posten er lagt ut hos NLI marked i 
Bondlidtorget, Esso-Stasjonen, 
G-Sport og Sport 1 i Bergfosssenteret.

delen når du tipper. Det koster deg ingenting 
ekstra.
Takk til dere alle som bidrar til positiv 
aktivitet,og gjør Nordre Land til et enda 
hyggeligere sted å bo.

Ha en fin og aktiv sommer :)

Gunnar Berg - leder
Gunnar@nlinett.no – Tlf. 911 76370
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NLI Fotball
Felles Oppstartsdag For Nye Knøtt/ 
Mini Spillere På Brovold
Onsdag 3. april var det klart for å ta i mot nye 
fotballspillere, knøtter og mini jenter og gut-
ter. Vi var heldige som hadde fint vær med sol 
denne dagen, så ingen unnskyldning for ikke å 
ha møtt opp.

Vi kunne telle at det var mellom 35- 40 små 
og store fotballspillere denne dagen, som resul-
terte i to gutteknøtte/mini lag og et jenteknøtte-
lag, noe vi i fotballgruppa er godt fornøyd med.

Denne dagen stilte jenter 2000/ 2001 opp for å 
veilede de små nye knøttejentene, noe som var 
veldig gromt for de yngste spillerne.

Etter en times trening kunne alle små og store få 
vafler og saft for innsatsen. Vi ønsker alle nye 
spillere/ trenere velkommen til Nordre Land IL 
fotballgruppa og håper på mange fine treninger 
og kamper i sommer.

Her er  Rina Myrvang t.h. fra 2000 
spillerstallen sammen med en ny 
knøttespillerLinnea Engen Bjørkeli.

Minigutter 2006 har her satt seg ned for en prat 
med trener Sigbjørn Berget, før det er klart for å 
sparke fotball.
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Oppstart For J13
I år har trener Jan Erik Østeng og lagleder Tone 
Brattsveen valgt å slå sammen to lag, da vi 
dessverre mistet et par spillere før sesongopp-
start. Laget består nå av jenter født i 2000 og 
2001( 12 og 13 år) Mange av disse jentene har 
trent fotball en gang i uka etter nyttår, kombin-

ert med andre aktiviteter i vinterhalvåret. Jen-
tene trener nå to ganger i uka samt at de spiller 
en kamp. Vi har vært heldig å få en ny spiller 
denne sesongen, Anniken Solheim. Hun spilte 
fotball for noen år siden, men er nå tilbake etter 
pausen.

Bak fra v: Trener Jan Erik Østeng, Martine Østeng, Anniken Solheim, Marthe-Mari Byfugelien, Ingeborg 
Kokkvoll og lagleder Tone Brattsveen Foran fra v: Matilde Brattsveen, Helene Bondlid Nygård, Sara Rid-
derhaugen, Silje Jøranli, Rina Myrvang og Tuva Aalseth.

Her er noen av de nye og gamle fotballspillerne 
med trenere/styremedlemmer denne kvelden
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Jentene har trent sammen med 2001 gutter, noe 
som gir jentene store utfordringer. Jentene har 
spilt to kamper til nå med et og to måls tap. Det 
må sies at jentene er i pulje med hovedsakelig 
14 års lag, så her får jentene prøvd seg.

Jentene er i år som i fjor meldt på til Norway 
cup, dette året i 14 års klassen. Så her er det 

bare å trå til!!!!

Dere kan følge oss på link på venste side” ter-
minliste” på NLI Fotball sine sider eller på fa-
cebook under gruppen ”nordre land j 13”
Ellers er det bare å ta kontakt, hvis det finnes 
noen fotballjenter som ønsker å spille fotball og 
er i alderen 12 eller 13 år :) 

Før nyttår plukket trener Jan Erik ut 3 jenter 
som skulle prøve seg på sonetrening/ lag for In-
dre Østland sone vest. Rina Myrvang, Ingeborg 
Kokkvoll og Marthe-Mari Byfugelien. Rina 
Myrvang var jenta som gikk videre etter gjen-
tatte uttak til sonelaget. 

Det siste uttaket gjaldt kretslaget og her skulle 
Rina kjempe mot 80 andre jenter fra forskjel-
lige andre soner for å komme gjennom nåløyet. 
Dessverre klarte ikke Rina dette, men hun er 
fortsatt med på sonelaget og har mulighet for å 
prøve seg igjen til høsten.

Vi i Nordre Land fotball er stolt over å ha to 
jenter på kretslaget og ei på sone og vi ønsker 
de alle tre lykke til videre.

Jenter 12 var på Elverum i april og deltok i 
Adecco-cup. Det er andre gang vi deltar og er 
i ferd med å bli en tradisjonell måte å avslutte 
sesongen på.

Jentene spilte veldig bra i innledningen og 
endte opp på andre plass i vår pulje. Da ble det 
A-sluttspill og 1/8 delsfinale mot Sverresborg. 
Det ble en jevn kamp som endte med tap 6-3.

Jentene koser seg i sammen og har det morsomt 
uansett resultat.

Vi sier tusen takk for sesongen og håper alle er 
med igjen til høsten!

Trener Jan Erik Østeng med sonelagspiller 
Rina Myrvang

Bak f.v: Sandra Jøranli, Ida Skiaker, Tina 
Sveum, Heidi Solberg og Pernille Langseth. 

Foran f.v: Mari Lillejordet, Mette Aasen, 
Ingeborg Kokkvoll, Ronja Myrvang og 

Malin Nordraak.

Adecco-cup



NORDRE LAND IDRETTSLAG                                                  7

Juli/august  2011. nevnte jeg for Rune Dahlen, hva 
med å få til en treningsleir for gutta for å binde 
dem enda mer sammen?  Sverige hæll Danmark 
du tenkjer på sa’n. Nei sa jeg, Syden. Rune ble 
stille. Snus og tunge gikk aktivt fram og tilbake 
under overlæppa. Dæ får vi tæl, å my koster det 
spurte’n. Nesten like billig som en treningsleir til 
Sverige og Danmark sa je.

Det førte til modning og foreldremøter i febru-
ar/mars 2012. Jeg lanserte tre muligheter, Sverige, 
Danmark og Tyrkia. Foreldrene bemerket, vi har 
kun hørt Tyrkia fra gutta, merksnodig det da……

Foreldrene var med på tanken og det ble jobbet 
flere hundre timer dugnad for å jobbe ned egenan-
deler. Mange klarte det og hadde sågar lomme-
penger. Alle var med, noe som gjorde at vi hadde 
stor tro på at dette gikk an.

Depositum ble betalt inn og resterende beløp 
ble betalt innenfor frist, og alle ble med!!

Det var en spent gjeng som reiste med buss fra 
«Håpet» til Gardermoen. 43 personer telte vi med 

spillere, foreldre, søsken og lagledere. For en tur 
dette ble!

Etter ankomst i Tyrkia ble vi hentet med egen 
spillerbuss med klubblogo på. Vi ble kjørt til ho-
tell Topkapi hvor vi fikk servert nattmat. Detur 
hadde en fantastisk guide i Bitte, en dame med 7 
års erfaring fra denne type sportsreiser. Hun hadde 
stålkontroll.

Det ble orientert om stedet og trenings fasilite-
tene første dag. Vi fikk egen buss til treningsfeltet 
som kjørte og hentet oss to ganger pr dag. Vi 
trente i alt 7 økter, og spilte en treningskamp mot 
et sveitsisk juniorlag hvor vi tapte 7-1. Vi holdt 
3-1 til det var igjen 20 minutter, men vi dro mye 
positivt ut av kampen. Sportsklær ble vasket hver 
dag så gutta hadde rent tøy til hver eneste trening.

Foreldre og søsken koste seg og nøt uka. Gutta 
hadde en del fritid, men måtte gjøre lekser en time 
hver dag,tirsdag til og med fredag. Alle jobbet og 
det var godt å se.

Det sosiale var vel så viktig som det sportslige. 

Bak fra venstre: Ole Goplen, Marcus Øyhus, Andreas Hovdelien Hagen, Arne Hovde, Andreas Granvold, 
Jøran Dahlen, Joachim Andre Sveen, Sivert Hansebakken, Marcus Håkerud, Martin Våtsveen, Per Kris-
tian Nilsen, Henrik Vinjarengen, Simen Goplen, Torjus Røste Strømsjordet og Roar Ødegård.
Midten fra venstre: Erik Haug, Shabbir Ali Zade, Bjørn Emil Solheim, Vebjørn Bratland Barlund, Vetle 
Bjørkeli Nygård, PuyuSay, AbyelTestfaldetAraya og Remi Brenden Ødegård.
Foran fra venstre: Ola Kvarberg og Håvard Thomlevold.

Samarbeidslag Nordre Land – Nordsinni G97-G98
på tur til Antalya-Tyrkia i vinter
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Gutta koste seg og det ble tid til en cowboy strekk 
for dem som ønsket det, bading, vannscooter, 
bowling, bordtennis samt en kikk på damene. 
Ingen ble syke og mistet ting og det er bare en-
estående og beskriver en gjeng som passer på 
hverandre.

Et skår i gleden var at Henrik fikk en alvorlig 
kneskade. Vi håper Henrik snart er på beina igjen 
idet operasjon ser ut til å ha vært vellykket. Opp-
fordrer alle som kjenner Henrik og familien om å 
ta kontakt med dem, slik at han har det best mulig. 

En kunne sagt mye, men alt i alt en svært vel-
lykket tur. Den ble kronet med shopping inne i 
Antalya hvor vi oppsøkte et kjøpesenter og et 
«basar» området hvor vi opplevde pågående sel-
gere… Mange gjorde en god handel der..

Det gjenstår et foreldremøte hvor vi tar for oss 
turen i sin helhet, og kanskje har noen nye spen-

nende planer.
Takk til alle foreldre som ga støtte apparatet 

den tillit de gjorde ved å la guttungen reise på tur 
til utlandet. Det setter vi stor pris på. Takk for all 
velvillighet til dugnader og ikke minst den støtte 
dere gir til spillere og støtte apparat. Dere er en fin 
gjeng å reise på tur med og ikke minst være sam-
men med. Takk til det lokale næringsliv som bidro 
med gode avtaler og spons til turen. 

Takk til NLI og NSK for at det ble en samar-
beidsavtale for to år siden. Dette har fungert opti-
malt og gutta har opplevd mye sportslig med bra 
resultater og ikke minst mye sosialt sammen med 
mange og gode minner, og flere skal det bli. « For 
det er for unga vi driv med detti og itte oss sjøl!»
Marit, Ole og Roar ønsker alle en flott vår og som-
mer med mange fotball kamper på Baggerudmoen 
og Brovold.

Jentene har blitt en stor spillergruppe og trener-
teamet kan fortelle at det har vært god oppmøte 
på trening nå før sesongstart. (Oppdateringen er 
ut mai)

J 14 har til nå vunnet alle sine seks 7`kamper 
med maaaange mål- de reiser langt på 
bortekamper, men både foreldre og jentene 
stiller.

J 16 har spilt tre kamper i sin 7`serie med to 
seiere og et tap mot Biri! Men vi skal ha revansj 
på hjemmebane.
11`laget som er sammensatt av 14 og 16, har 
gjort det meget bra til å være i oppstart fasen av 
å lære å spille 11`fotball- noen ”eksperter” har 
sett på og mener dette er et veldig lovende lag å 
bygge videre på.
Kretsspillerne våre Andrea K og Tuva W holder 
seg fortsatt oppdatert på kretsnivå. Til høsten 
slås J 99 og J 98 seg sammen som et kretslag- 
da blir det nye utfordringer med å kjempe om 
plassen for våre to spillere. Lykke til :)
Ellers kan vi fortelle om den morsomme interne 
greia som er innad på begge lag: De som scorer 

Planleggingen av Norway cup er allerede i gang, 
motstandere er lagt ut og nå venter vi på svar på 
hvor vi skal overnatte. Dugnader og annen hjelp 
jobbes det med i disse dager, så alt skal være klart.

Følg oss gjerne på facebook: Nordre Land Jenter 
14 og Nordre Land J 16

Oppdatering av lagene 
J 14 og J 16

J 14 skåler i Solo etter seieren i Bang- da 
mamma`n til Mathilde Thomle hadde kjøpt 
inn bursdagsbrus

Tiril Kvarberg og Andra Kjeldsrud

med hodet- får to liter is fra sjefen sjøl!! :) Til 
nå har vi to jenter som har klart dette:
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NLI Friidrett oppfordrer alle til å ta del i Land 
Løpskarusell, Landsbystafett og Dokkarunden.

Det er plass til alle på disse løpene, du trenger 
ikke være i superform. Både barn og voksne 
kan delta, og det er egne opplegg for barn på 
alle løpene. Det er premie til alle som deltar i 
minst 5 karuselløp (for barn 3 løp).  Startkon-
tingent kr 50,- per løp for alle over 16 år. Barn 
kr 25,-.  

Landsbystafetten er en uhøytidlig stafett som 
foregår på museumsområdet. I år ønsker vi å 
utfordre alle til å stille lag. Ta utfordringen og 
konkurrer mot naboen, bedriften vegg i vegg 

eller med andre familiemedlemmer. Etter endt 
løp serveres det en matbit til alle deltakere på 
museumstomta.

Mer informasjon om denne stafetten, samt 
Dokkarunden vil komme i august og septem-
ber. Følg med i Kulturkalenderen og OA. Og 
for dere som jobber på noen av bedriftene på 
Dokka, følg med på informasjon som kom-
mer, og still lag til stafetten.!!! Har dere noen 
spørsmål kontakt Bjørn Bjørneng på tlf. 976 27 
086 eller Laila Iren Ødegård på tlf. 993 01 160.

NLI Friidrett ønsker alle innbyggere i 
kommunen en riktig god sommer!

Dato Arrangement Sted Kommune Distanse

12.06.2013 Land Løpskarusell Renseanlegget Norde Land 6 km

14.08.2013 Land Løpskarusell Dokka Norde Land 7 km

21.08.2013 Land Løpskarusell Dokka Stadion Norde Land 300m - 3 km

04.09.2013 Land Løpskarusell Hov Søndre Land 4 km

14.09.2013 Landsbystafetten Museet Norde Land 300m - km

22.09.2013 Dokkarunden Dokka Stadion Norde Land

Fra et løp i Land Løpskarusell

NLI FRIIDRETT
Arrangement Sommeren Og Høsten 2013
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VELKOMMEN TIL FRIIDRETTSSKOLE
FOR BARN PÅ DOKKA

Hva?
Tre dagers sommerskole i friidrett for barn

Hvor?
Dokka Stadion/Lands Museum

Når?
Fredag 28.juni 2013 kl. 17.00-20.00
Lørdag 29.juni 2013 kl. 10.30-14.30
Søndag 30.juni 2013 kl. 10.30-15.00

Hvem?
Alle barn i barneskolealder, fra 1. til 7. klasse

For tredje året på rad arrangeres det friidrettsskole på Dokka. 
Den etter hvert så populære skolen har trukket 50 barn i alderen 6-12 år de to siste årene, 

og med mange voksne og erfarne instruktører, 
gis barna et godt tilbud om innblikk i friidrettens mange muligheter.

Friidrett er en allsidig idrett med flere øvelser, og alle kan finne en øvelse de liker godt. 
Det forsøker vi som arrangerer DNB Idrettsleker på Dokka å få til, gjennom 

postsirkulering og fokus på lek og moro. 
Friidrettsskolen arrangeres hovedsakelig på Dokka Stadion. 

Vi vil også bruke Lands Museum som arena for å utnytte de varierte forholdene og naturen vi har 
rundt oss. Barna blir servert lunch både lørdag og søndag. 
Ved dårlig vær har vi mulighet til å bruke Dokkahallen, 

men vi ønsker i det lengste å være utendørs selv i litt småyr. 
De to siste årene har vi vært veldig heldige med været. 

Øvelsene som barna får prøve seg på , er allsidige og gøyale. Kulestøt, spydkast, slegge (for 
barn), høyde, lengde, 60 meter og hekkeløp står alle på planen. I tillegg kommer detstafetter og 

hinderløp, samt mye annen moro. Barna får flotte premier og deltakerutstyr fra DNB, s
om sponser friidrettsskolen vår.

Friidrettsskolen koster kr. 400 pr. deltaker, og all påmelding skjer via nettportalen til DNB:
http://www.deltager.no/DNBIdrettsleker/participant/arrangement.aspx?id=70424

Bli med!
La ditt barn få en aktiv og sosial ferietid fylt med fysisk lek tilpasset alle nivåer.
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NLI GRY
påmelding fra

18:00
Startkontingent

20,-

NLI GRY inviterer til 6 terrengløp
 i gutukollen denne sesongen

torsdager: 23 mai, 30 mai, 13 juni, 
22 august, 5 september og 17 oktober.

alle klasser fra 3 år og opppover
Følgende løyper: 0,4 km 1,2 km 2,4 km og 3,6 km

diplom og saft til alle startende hver gang.
den 17 oktober utdeles premie til de som har 

deltatt på 5/6 og 6/6 terrengløp.

velkommen til terrengløp i gutukollen
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NLI HESTESPORT
Supert kjørekurs på Starum

Lørdag morgen var det 7 forventningsfulle 
kursdeltagere fra Dokka som var oppe i «otta» 
for å dra på kjørekurs med Lene Krag og 
Wenche Johannesen som instruktører. Jentene 
hadde selvsagt vært inne på nett og orientert 
seg om merittene til instruktørene og forvent-
ningene var skyhøye. 3 New Forestponnier og 
like mange Shettiser ble stappet på hengerne 
og med  hjelpsomme pappaer bak rattene ble 
kursen satt mot Norsk Hestesenter. Det ble un-

dervist i påseling og forspenning og de forskjel-
lige selene og vognene ble nøye gjennomgått. 
Det ble lagt spesiell vekt på at alt utstyr skulle 
være riktig tilpasset. Første dagen ble det for 
de mer uerfarne ekvipasjene trent med kjegler 
i ridehuset for å være på den sikre siden. Etter 
to økter hvor den siste var kjøring på en pre-
sisjonsbane på tid ble alle ekvipasjene erklært 
flinke nok til å dra ut i skogen og trene der. 
Det var rett og slett helt utrolig, to av kuskene 

Kjørekurs på Starum:  Fra venstre Hanne Bergum og Skoglys Jonathan, Emma Hagen og Sandemoens 
Troja, Mari Øversveen og Skoglys Zidney, Anne Marthe Nordeng og Ferdinand fra Steinsrud, Hanna 
Ullsakerhaugen og Horsemosens Latte, Sandra bergene og Horsemosens Kaffe.
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Sandra Bergene og Horsemosens Kaffe.

hadde aldri kjørt en vogn før og ponniene deres 
var ganske uerfarne !!! Det er vel unødvendig å 
si at stemningen var høy. På kveldene red jen-
tene til vannhinderet og avkjølte ponniene før 
vi slitne avsluttet med pizza.

Høydepunktet var vel da instruktørene fastslo 
på slutten av kurset at to av ekvipasjene var 
klare til å starte. Det var Sandra Bergene og 
Horsemosens Kaffe og Anne Marthe Nordeng 

med Ferdinand fra Steinsrud. 
Tusen takk til Wenke og Lene som hjalp oss på 
en så fin måte og ga oss masse inspirasjon til 
å fortsette å kjøre og takk til Norsk Ponniavls-
forening som avholdt kurset.!

Det var en kjempefin helg, vi gleder oss til fort-
settelsen !!!

Hilsen gjengen fra Dokka
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På distriktstevne i dressur på Starum gjorde 
medlemmene fra hestesportgruppa en fin 
innsats. Emma Hagen og Troja red Lett C til ny 
personlig rekord med 64 %. Det var god har-
moni mellom ponni og rytter og Emma viste 

tydelig at hard trening gir resultater. Fremgan-
gen fra i fjor er stor og vi venter spendt på de 
neste stevnene. Maren Knappe og Kikki startet 
Middels B og vandt for første gang. Prosenten 
her ble 62.

Maren Knappe og «Kikki»
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NLI
Ei bingo-vakt!
………er kanskje ikke slik du tror? -  Vi tar en 
rusletur rundt i lokalet for å sjekke stemningen:

De første vi møter er to blide damer i ”luka”. De 
ønsker meg velkommen, og svarer villig på mine 
spørsmål.  De forteller at her er det alltid god 
stemning, og en livat gjeng på 25-30 personer på 
hver trekning, både menn og damer. Det er eget 
rom for de som vil røyke. Onsdager og søndager 
er det ekstra store premier, og stemningen stiger. 

Folka på Bingo`ner blide og fornøyde! Mel-
lom trekningene er det mulig å få kjøpt herlige 
og billige (!)  smørbrød, vafler eller en pølse el-
ler to. Noen møtes for å prate, noen møtes for 
å spille kort, mens andre venter spent på bingo-
tall.   Dørene åpnes to timer før selve bingoen 
starter, og folk møtes til en rolig prat. “Her er 
det trivelig å være” – sier en fornøyd mann som 
kjøper seg en pølse, ”- og så går det så radig med 
trekninga”! 

Hvordan er det å ”ta ei Bingo-vakt”?   Vi spør 
en av de som står og smører mat:  Alt er godt 
tilrettelagt på kjøkkenet, liste over alt som skal 
gjøres, og her er alle blide og hyggelige!

VANLIG BINGO

MANDAG KL 18 30  OG  20 00
TIRSDAG KL 18 30  OG  20 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

STOR BINGO
ONSDAG KL  18 30  OG  20 00
SØNDAG KL  16 30  OG  18 00

JACKPOT 18 000
JACKPOT    2 400

VI HAR
BELAGO FRA NORSK TIPPING

Åpent alle dager!
Det spilles alle hverdager 18.30 og 20.00!   

Onsdag er det STOR BINGO!
Lørdager 11.00 og 12.30!

Søndager  STOR BINGO 16.30 og 18.00!
Og husk: Dørene åpnes to timer før!    

ÅPNINGSTIDER  - NLI  BINGO

Støtt  NLI`s  egen bedrift
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I årets 4 første måneder ble det utbetalt fra 
Norsk Tipping kr. 257.000,- til lag og fore-
ninger i Nordre Land Kommune.  Av dette 
mottok Nordre Land Idrettslag kr. 25.000,- fra 
211 givere, som har registrert seg som giver av 
Grasrotandelen til idrettslaget.

   Når man registrerer seg som giver av Grasro-
tandelen går 5 % av det hver enkelt spiller for 
direkte tilbake til det lag eller den forening som 
man registrerer seg som giver til.  Er man ikke 
registrert som giver til et bestemt lag eller en 
forening, går allikevel 5 % av den man spiller 
for til Grasrotandelen, men blir da fordelt likt 

på alle registrerte lag og foreninger i hele lan-
det.

Det koster ikke deg som spiller noe, og selv 
være med å bestemme hvilke lag eller forening 
som direkte kan motta din Grasrotandel.

Ønsker du at din Grasrotandel skal gå direkte til 
Nordre Land Idrettslag, kan du selv gjøre dette 
på Norsk Tipping sin hjemmeside eller si fra 
til kommisjonæren neste gang du leverer spill.  
Det eneste du trenger, er et spillekort og oppgi 
idrettslaget sitt organisasjonsnummer som er:
982 099 390

NLI Telemark
Sesongen 2012/13 er over og NLI Telemark 
kan være veldig fornøyd. Det har vært en hek-
tisk sesong med mye reiser.

Vi har hatt med tre løpere i Telemark racing og 
to i Fjelltelemark, alle med svært gode prestas-
joner.

I Fjelltelemark har Sondre Skrebergene hatt 
flere gode plasseringer i norgescupen, noe som 
førte til av han vant norgescupen sammenlagt 
for junior i fjelltelemark. 

Tage Øversveen er en meget habil og erfaren 
telemarkkjører og han stilte til start i NM 
Fjelltelemark som gikk av stabelen på Gald-
høpiggen. Han imponerte stort og tok bronse i 
klassen for «litt eldre»

Mathilde Ilebrekke, Sondre og Ådne Kristen-
stuen har alle kjørtTtelemark Racing, altså 
portkjøring. De har deltatt i NC, NM, WC, jun-
ior VM (Sondre og Ådne) og senior VM.
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5

Alle de tre bidro til av Norge vant sammenlagt 
seieren i WC og stolt kunne motta «kula».

Sondre valgte å stå utenfor landslaget denne 
sesongen, men han sto for den beste prestasjon 
av de norske herrene med en 2 plass i WC renn 
i Rauris - Østeriske tidlig i sesongen. Han har 
også valgt å stå utenfor landslaget neste sesong.

Mathilde fikk en pallplassering i WC med 3 
plass, hun har også flere 4 plasser og er også 
landslagskjører neste sesong. Hun vil bli Norg-
es sterkeste «kort» i kvinneklassen neste år, og 
vi gleder oss til å se hva hun presterer.

Ådne har hatt en flott sesong med tre av tre 
mulige NM titler, deltagelse i WC og junior 
VM, og en klar sammenlagt seier i norgescu-
pen for junior. Han ble etter sesongen tatt ut til 
å være med i skiforbundets og Statoils satsing-
sprosjekt «Morgendagens Helter»

Telemarkkomiteen er veldig glad for at NLI nå 
vil etablere et skitrekk på Leikarvoll, da håper 
vi at flere unge i Nordre Land vil prøve Tele-
mark. Vi er behjelpelig med utlån av utstyr. Ta 
gjerne kontakt for mer info. Ring 48288387 
(Paal Kristenstuen) for mer informasjon.
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2
Bilde 1
Sondre Skredbergene, sammenlagtvinner 
i Norgescup Fjelltelemark

Bilde 2
Tage Øversveen, bronse i Fjelltelemark 
«godt voksne»

Bilde 3
Mathilde Ihlebrekk

Bilde 4
Sondre med Nationalcup «kula»

Bilde 5
Ådne Kristenstuen, bl.a. 3 ganger Norgesmester

3

4

1
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NLI TURN
Turngruppa har vært igjennom en aktiv og be-
givenhetsrik sesong. Vi har hatt flere turnere 
enn på lenge – ca.150 totalt. Vi ønsker å dele 
noe av aktiviteten med NLI Postens lesere, så 
nedenfor gis det en oppsummering og oversikt 
over aktiviteten denne sesongen.
 
Foreldre og barn
Dette partiet er for de aller yngste i turngruppa 
– fra halvannet og opp til fire år. Hver onsdag 
i gymsalen på barneskolen, har 27 barn (både 
jenter og gutter) møtt opp på treningene her, 
gymsalen har rett og slett vært full. Trening-
stimen har startet med sangleker, så enklere 
gymaktiviteter, før timene ble avsluttet med 
hinderløypa – hele tiden under påpass av forel-
dre. Trenere har vært Åse B. Solstad og Silje 
Jørgenstuen. 

Lekepartiet
Lekepartiet har trent på mandager i barnesko-
lens gymsal. Ca.15 barn har vært i aktivitet 
året igjennom. Treningen har vært preget av 
både tilrettelagte aktiviteter og frilek. Trenere 
har vært Hege Strømsjordet Myhre og Hanne 
Barlund.

Troppsgymnastikk og gutteturn
Disse to partienehar i vinter trent samtidig i 
Dokkahallen på onsdager. Gutteturn har hatt 
fokus på apparatene svingstang, bøylehest, 
skranke, ringer, frittstående og sprang. Ca. 25 
jenter har deltatt på troppsgymnastikk denne 
sesongen. De yngste og de eldste har vært delt 
opp i grupper gjennom deler av treningen med 
felles oppvarming, deretter ulik teknikktren-
ing. Begge grupper bruker trampett og airtrack. 
Troppsgym har lenge hatt ønske om mer tren-
ingstid, samt mulighet til å delta i konkurranser. 
Turnstyret jobber nå, sammen med trenerne, for 
at dette skal kunne bli realisert neste sesong. 
Trenere har vært Erik Bråthen, Marit Lundon, 
Anne Guro Moen Jøranli, Bjørn Olav Jøranli, 
Jøran Nermoen, Michael Cosford og Maren 
Øversveen. 

Puls / styrke
Dette er et tilbud til damer i alle aldre. Partiet 
har trening mandager i gymsalen på barnesko-
len. Aerobic brukes under oppvarmingen, der-
etter fokus på step og styrke. Trener har vært 
Unn Silje Brattsveen. 

Voksenturnpartiet
Under ledelse av Johanne Håkerud har 8 damer 
(Ragnhild Haraldsen Lien, Unni Sjåheim, Nina 
Narmo, Eli Stubberud, Else Marie Rustaden, 
Bjørg Jøranli, Anita Herberg og MajenSjåheim) 
hver mandag siden nyttår møtt opp i barnesko-
lens gymsal og trent fram mot Landsturn-
stevnet på Hamar siste helga i juni. Ettersom 
Landsturnstevnet kun arrangeres hvert 4. år, har 
damene vanligvis deltatt på Voksenkretsturn-
stevnet. Men i år falt altså valget på Landsturn. 
Reportasje fra stevnet kommer i neste utgave 
av NLI-posten.

Rytmisk Gymnastikk (RG)
Av alle partiene i turngruppa så er RG den 
største og mest aktive. Gymnastene her er i 
delt inn i 5 forskjellige partier: Perler 1, perler 
2, perler 3, junior og senior. Disse partiene er 
også delt opp igjen internt, i tillegg til at alle 
fra perler 3, junior og senior trener individuelt 
i tillegg til tropp. De eldste jentene trener inntil 
9 timer pr uke. 

Konkurransesesongen startet med Norges Cup i 
Njård 1. – 3. mars. Her deltok seniorene (Ther-
ese Nystuen, Emilie Hagen Bergmann, Marte 

Fra venstre: Marte, Emilie, Therese Nystuen, 
Kariann Sollien og Malin Aasen.
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13. -14. april var det perler 3 (rekrutter) 
som konkurrerte for første gang. Nora Felde 
Sevaldrud, Oda Tomter og Vilde Moen deltok i 
individuelt – alle tre i både frittstående, tau og 
ring. Plasseringene her var spredt – fra 8. til 40. 
plass.MinirekrutteneGina Kristine Sollien, Sar-
aSherifi, Amalie Sagstuen Schei og Sunniva Sol-
stad kjørte også veldig fine program i Skjeberg. 
Disse gymnastene har denne sesongen vært for 
unge til å konkurrere. 

Torsdag 25. april markerte turngruppa avslut-
ningen av sesongen med det tradisjonelle vår-

showet i Dokkahallen. Her ble det gitt oppvisn-
ing av alle partiene. Det var mange som hadde 
tatt turen til Dokkahallen denne kvelden – med 
ca 140 publikummere i tillegg til  turnerne og 
trenere ble hallen godt oppfylt denne kvelden. 
Alle frammøtte fikk se godt innøvde program 
fra alle gruppene – gutteturnerne imponerte med 
saltoer på airtracken, og troppsgym briljerte med 
eget dansenummer og akrobatikk på airtracken. 
Ekstra hyggelig var det at Marie Hole, leder av 
Oppland gymnastikk- og turnkrets, hadde tatt 
turen til Dokka denne kvelden. 

Selv om sesongavslutningen ble markert 25. 
april, betød ikke det sommerferie for alle. 

Allerede søndag 28. april var det duket for 
kretsmesterskap i Dokkahallen. Siden vi er en-
este klubb i kretsen med konkurransegymnaster 
i RG, er det i klassene med kun en deltager satt 
opp kriterier for å bli kretsmester. Jentene in-
nfridde disse kravene, og verdige kretsmestere 
kunne kåres: 

Junior nasjonal klasse individuelt: Emilie 
Hagen Bergmann

Junior duo / trio: Nordre Land (Maja Myhre, 
Eira Solstad, Heidi Solstad)

Senior nasjonal klasse: Kariann Sollen
Rekruttmester (for ung til å bli kretsmester): 
Nora Felde Sevaldrud

Turngruppa er så heldige å ha trenere som også 
er dommere – takk til internasjonal dommer 
Liv Marie Simensveen, forbundsdommer Unn 
Silje Brattsveen, Camilla Ulsakerhaugen og 
Mette Vie Egset!

Fra venstre: Maja Myhre, Emilie Hagen Berg-
mann, Eira Solstad og Malin Aasen

Magnussen, Malin Aasen og Kariann Sollien) i 
to tropper: ball / bånd og køller. Begge troppene 
fikk en fin 3. plass.

9. og 10. mars var det ny Norges Cup, denne 
gang i Trøgstad og individuelt for junior og 
senior. Emilie Hagen Bergmann, Maja Myhre, 
Eira Solstad, Malin Aasen, Marte Magnussen, 
Kariann Sollien og Therese Nystuen deltok her. 
Her sørget jentene for å bruke hele resultatlista 
– fra 3. og til 28. plass

15. -17. mars var det ny Norges Cup i Asker – 
også for seniorer. Her deltok samme gymnaster 
som i Njård første helga i mars. Jentene avan-
serte fra sist og tok en super 2. plass!

5. -7. april var det igjen Norges Cup – denne 
gang i Bergen. Junior og senior (Emilie Hagen 
Bergmann, Maja Myhre, Malin Aasen, Marte 
Magnussen og Kariann Sollien) deltok her. 
Plasseringene her ble fra 3. til 29. plass.
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For 23. året på rad var det første helga i mai 
klart for «vårens vakreste eventyr»: Nemlig 
Glade RG-dager i Askerhallen. Her deltar 
hvert år ca 600 gymnaster fra hele Norge – i 
år også deltagelse fra både Sverige og Estland. 
Det konkurreres i tre haller fra fredag etter-
middag kl. 17 til søndag ettermiddag kl. 16. 
Her er det med andre ord full rulle og høyt 
volum – absolutt hele helga! Alle RG-partiene 
(med unntak av perler 1) deltok i forskjellige 
konkurranser / oppvisninger:

- NM i Duo/Trio tropp: Kariann Sollien og 
Therese Nystuen. 

- Duo/Trio junior: Nordre Land Blå (Malin 
Aasen og Emilie Hagen Bergmann), Nordre 
Land Lilla (Maja Myhre, Heidi og Eira Sol-
stad) 

- Senior Tropp ball/bånd: Therese Nystuen, 
Emilie Hagen Bergmann, Marte Magnussen, 
Malin Aasen og Kariann Sollien)

- Senior Tropp køller: Therese Nystuen, Emi-
lie Hagen Bergmann, Marte Magnussen, Ma-
lin Aasen og Kariann Sollien. 

- Individuelt junior og senior: Malin Aasen, 
Emilie Hagen Bergmann, Maja Myhre, Eira 
Solstad, Heidi Solstad, Marte Magnussen, Ka-
riann Sollien, Therese Nystuen

- Rekrutt 2-kamp: Nora Felde Sevaldrud, Oda 
Tomter, Mathilde Våtsveen, Mathilde Mag-
nussen. 

Perler 3 eldst, Tropp, ring: Nora Felde 
Sevaldrud, Mathilde Våtsveen, Mathilde Mag-
nussen, Oda Tomter og Vilde Moen.

Perler 3 yngst, Tropp, ring: Lea E. Furre Våga, 
Gina Kristine Sollien, SaraSherifi, Amalie 
Sagstuen Schei og Sunniva Solstad. 

Perler 2, Tropp: Anna Nordraak Sørli, Jen-
ny Habberstad, Ida Slette, Lene Walhovd, 
FaridaKhurami, Anne Dorthe Rønningen, Gay 
Nei RoeSay og Benedicte Rotmo.

For de yngste gymnastene var dette første 
møtet med Asker Ishall – det krever mot å ut 
på teppet i en så stor hall med så mange pub-
likummere – det står stor respekt av jentene 
som gjennomførte med glans

Emilie Hagen Bergmann

Therese Nystuen
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25. – 26. mai var det Norges Cup i Malvik i 
Trøndelag. Vi deltok med fire gymnaster; Ka-
riann Sollien, Therese Nystuen, Eira Solstad og 
Marte Magnussen. Her var det også premiering 
for Norges-Cup’en  sammenlagt denne seson-
gen, og vi var veldig fornøyde med klubbens re-
sultater.  Marte Magnussen fikk medalje for sin 
6. plass, Kariann Sollien ble nr. 12 og Therese 
Nystuen nr. 21 av i alt 35 deltakere i seniorklas-
sen.
For klasser som ikke har NM (nasjonale klasser) 
arrangeres det Norgesfinale iAskerhallen 15. 
juni. Her får de 15 beste gymnastene gjennom 
sesongen delta, og Kariann Sollien og Marte 

Magnussen er derfor kvalifiserte og skal være 
med der. Samme helg er det også Norges Cup 
for Senior-troppen samme sted. Reportasje her-
fra kommer i neste utgave av NLI-posten.
Den siste konkurransen for RG-gymnastene er 
NM for Senior Tropp på Hamar fredag 28. og 
lørdag 29. juni (i forbindelse med Landsturn-
stevnet), og de fem jentene trener derfor hardt 
fram mot dette nå. De skal delta med begge sine 
program. Lykke til – Therese, Marte, Malin, Ka-
riann og Emilie!! Og vi håper heia-gjengen på 
Hamar blir stor! Her blir det mye fin RG å se på. 
Mer info om denne konkurransen kan du lese om 
i neste utgave av NLI-posten. 

RG-trenere denne sesongen har vært Liv Marie 
Simensveen, Unn Silje Brattsveen, Mette Vie 
Egset, Camilla Ulsakerhaugen, Silje Liahagen 
Jamne, Christina Sæther Harefallet, Maren 
Elise Mæhlum, Amalie Kristenstuen, Amalie 
Haave, Emilie Hagen Bergmann, Kariann Sol-
lien og Malin Aasen. 

Turnstyret ønsker å takke alle turnere, gymn-
aster, foresatte og trenere for strålende innsats 
denne sesongen – det gjelder oppmøte på or-
dinære treninger, ekstratreninger (i skolens fer-

ier, helligdager og ekstra-treninger andre hel-
ger). Dere har alle vist stå-på-vilje og et utrolig 
engasjement – en stor takk til alle sammen.

Turnstyret er i gang med planleggingen av neste 
sesong. Det vil bli noen justeringer av tilbudet i 
forhold til sesongen som har vært, så følg med 
på folderen som distribueres til alle skoleelever 
og barnehagebarn etter skolestart.

Inntil da – en riktig GOD SOMMER!

Senior tropp



NORDRE LAND IDRETTSLAG                                               23

FLØYTERRITTET 2013

BARNERITTET

Fløyterrittet 2013 ble lørdag, 15. juni arrangert 
for 7. gang.  I flott solskinnsvær startet rundt 
130 deltagere fra Brovoll Stadion. Som vanlig 
gikk løypa oppover omkring Torpaveien for 
deretter å ta av ved skytterbanen og opp Lerres-
dalen.  Førstemann på toppen var Vegard Fred-
heim (elite) fra Toyota Fuji Team som dermed 
tok spurtprisen. Fredheim holdt også farten opp 
gjennom Østsinniåsen og kom i mål som første-
mann på tiden 1:39,45. Den raskeste kvinnen i 
år ble Elisabeth Lockert (turklasse) som syklet 
på tiden 2:06,58. 

   Av lokale helter syklet Mette Tomter Andres-
en gjennom løypa på til den gode tiden 2:12,43. 
Blant de lokale herrene syklet Tage Øversveen 
på 1:55,50 vel 6 minutter raskere en Bjørn Olav 
Røstad og Stein Hallvard Woldheim.

Rett etter start av Fløyterrittet ble det i år også 
arrangerte et barneritt for unger under 12 år i 
området rundt Brovoll Stadion, med omkring 

30 startende. Ved målgang fikk alle startende is 
og medalje.

Vinner av årets Fløyterritt Vegard Fredheim i fullt 
jag gjennom Øastsinniåsen

Her instruerer Magnus Sirirud noen av 
ungene i barnerittet før start.
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