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En aktiv sommersesongen med mange gode resultater går 
mot slutten og vinteraktiviteteneer i ferd med å startes opp 
igjen.

På anleggssiden blir det en hektisk høst med sluttføring 
av en del prosjekter på Brovold, Glimt, Gry og i Dæhli. 
Spesielt kan nevnes at vi nå byggerheishus og skitrekk 
i Dæhli som vi har planer om å sette i drift når snøen 
kommer.  Som dere skjønner er det behov for mye dug-
nadshjelp for å få sluttført anleggene. Ta derfor  kontakt 
med driftsleder Bjørn Hovde eller leder i anleggsutvalget 
Svein Furuseth om du har lyst og anledning til å bidra.

Er det noen som har lyst til å starte opp igjen grup-
per som for tiden ligger nede eller ser muligheter i andre 
grener, er det bare å ta kontakt med undertegnede, så skal 
hovedlaget bidra i oppstarten. Som eksempel kan nevnes 
at det ligger et stort potensiale i klatrefeltene som nå er 
etablert i grenseområdet Nordre Land – Etnedal.

Om dere ikke er aktive i NLI, men er glad i å gå i 
fine skiløyper eller ser på idrettslaget som positivt for 
bygda ellers, er det fint om dere støtter laget med å betale 
medlemsskap. Send en mail til kontor@nlinett.no, så får 
dere tilsendt en giro.

Takk for all innsats så langt i år enten det er på det 
sportlige plan, som dugnadhjelp eller som sponsorer.

Gunnar Berg
Leder NLI

En ildsjel i Nordre Land Idrettslag 
er død. 

Bjørn Erland Myhre ble ut-
nevnt til æresmedlem i NLI i 
mars 2010 etter lang fartstid i 
idrettslaget. Han har vært innom i 

styret hos mange av undergruppene, men var i årene 1978-
1981 leder for NLI Turn.

Ved NLI sitt 75-årsjubileum i 1987 var Bjørn Erland det 
som den gang ble kalt nestformann, før han overtok som 
formann i 1988, og satt som leder fram til årsmøtet i 1992. 
Mange spennende ting foregikk i årene Bjørn Erland satt 
som leder i idrettslaget, blant annet var det et forsøk med 
nær-TV.

Oppland gym og turnkrets arrangerer hvert år barnekret-
sturnstevne på ulike steder i fylket vårt. Tre ganger har dette 
stevnet vært arrangert på Dokka, første gang var i 1983. 
Den gangen satt Bjørn Erland som nestleder i hoved-

komiteen for BKTS. Da stevnet igjen ble arrangert på 
Dokka i 1993, var Bjørn Erland leder for hovedkomiteen. 
Det var derfor et enkelt valg da BKTS, i jubileumsåret 
2012, igjen ble lagt til Dokka, at Bjørn Erland var leder nok 
en gang. Stevnet ble en formidabel suksess!

Fra 2007 til 2012 satt Bjørn Erland som leder for opp-
land Gym og turnkrets, et arbeid som har vært svært viktig 
for NLI Turn og ikke minst tilhørigheten det har skapt til 
kretsen.

Bjørn Erland har i alle år, på sin rolige måte, engasjert seg 
sterkt i barn og unges ve og vel på Dokka. Han var dyktig 
med økonomi og flink til å få ting i gang.

Våre tanker går nå først og fremst til Bjørn Erlands et-
terlatte, hans kone Synnøve og deres tre barn, samt to 
barnebarn.

Nordre Land Idrettslag lyser fred over
      Bjørn Erland Myhres minne

NLI KontorHei alle idrettsvenner

Bjørn Erland Myhre 1943 - 2012

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. 11.30 og 12.00

Åpningstider: 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 59 590

Kjenner du noen som ikke har fått NLI Pos-
ten, eller har du behov for flere? NLI Posten 
er lagt ut hos NLI marked i Bondlidtorget, 
Esso-Stasjonen, G-Sport og Sport 1 i Berg-
fosssenteret.
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NLI Fotball
NORWAY CUP 2013
Torsdag før avreise til Norway cup var flere 
lag samlet til felles grilling og fotballsparking 
på Brovold. Fotballgruppa sponset grillmat og 
drikke på spillerne og dette håper vi kan gjøres 
igjen!

Tre jentelag reiste i år innover til Norway cup, 
alle for å spille 7èr fotball. 

J 13 var nok det laget som overrasket størst!!! 
av alle de fem lagene som reiste innover! De 
hadde problemer med å stille lag og manglet en 
spiller for at de kunne reise innover. Mina K 
Thomle som spiller på 11 års-laget var så tøff 
å si ja, slik at jentene kunne reise innover med 
en innbytter.

Ambisjonene var ikke så store og de håpet i 
beste fall på å vinne en kamp i innledende. 
Jentene var dyktige, og etter 3-1 seier mot 
KFUM Oslo og uavgjort mot Strømmen, var 
våre jenter klare for A sluttspillet. Der vant 
de 32 dels finalen med hele 5-0 mot Sunndal, 

men gikk så på et tap i 16`dels finalen mot 
Dahle som vant i finalen i J 14 !!! En meget 
fornøyd jentegjeng gikk av banen i den siste 
kampen, selv om de tapte med sifrene 6-0. 
Trener Jan Erik og lagleder Tone Brattsveen 
var både stolt og særdeles fornøyd med jen-
tene. Det skal sies at J 13 var meldt opp i J 14 
års klassen med fire 13 åringer, tre 12 åringer 
og en 11 åring!

J 13 vil få takke Rema 1000 som har sponset 
de under Norway cup.

Mina, den tøffe 11 åringen som ble med !

Jenter 13 med trener Jan Erik, Rina, Mathilde, Ingeborg, SiljeMina, Martine, Marte-Mari og Anniken i NC trøyene 
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Jenter 14 hadde som mål i første omgang å gå til 
A- sluttspillet og det klarte de uten problemer. 
Trener Rune Myrvang og Lene Økeren hadde 
vært store i kjæften på forhånd og sagt at gikk 
jentene til FINALEN i A- sluttspillet skulle de 
gå hjem!!!  Dessverre for oss som fulgte med 
og jentene, slapp trenerduoen dette denne gan-

gen. Jentene vant 32`dels finalen, men gikk på 
et d….kjedelig tap mot Hasungot med et mål! 
Skuffelsen var stor, så jentene og trenerteamet 
trengte noe tid på å komme over dette.

J 14 vil få takke Rema 1000 som igjen sponset 
de under Norway cup.

J 14 med trener og lagleder Rune og Lene foran, bak Andrea, Heidi, Stine, Madeleine, Ronja, Ingeborg, 
Tuva, Tiril, Malin, Mathilde etter at de var klare for A- sluttspill.

J 16 etter kampen mot Ghana Girls Ida Marie, Lise L, Ann Kristin, Banin, Heidi, Martine, Malin, Marit 
K, Lise KS,  Veslemøy, Mirjam, Julie
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Juniorlaget og G 99 var guttelagene som var 
med innover til NC 2013. Begge disse lagene 
spilte 11èr fotball- G 99 hadde sitt første år i 
NC med 11èr.

G 99 med Johnny Schjørlien og Per Bøvre 
tapte to og vant en i innledende runde, og de 

måtte derfor spille i B- sluttspillet. Gutta kom 
til 8`delsfinalen, men tapte den på Suden Death 
15 sekunder før slutt!!! Johnny kunne fortelle at 
han var rimelig fornøyd med både laget og uka 
sett under ett.

SÅ GUTTABOYS

Veddemålet og målet om A –sluttspill var det 
samme for J 16, men dessverre ble dette noe 
vanskeligere for disse jentene. Etter innledende 
runder tapte de to og vant siste, men det holdt 
ikke slik at de måtte da spille B- sluttspill. Jen-
tene spilte bedre og bedre for hver kamp og 
møte Ghana Girls i 8`dels finalen og dette ble 
en morsom kamp som jentene gikk seirende ut 

av. Spesielt var det også og møte et utenlandsk 
lag. I kvart finalen tapte de med kun et mål, og 
her var også skuffelsen stor etter en del tvil-
somme dommeravgjørelser, som bl.a. at dom-
meren blåser av kampen 4-5 min før slutt!!

J 16 vil få takke Mega og Spar som sponset 
disse jentene under Norway cup.

Trenerteamet for disse to lagene med Rune 
Myrvang, Asgeir Kvarberg; Anne Lise Kasen-
borg og Lene Økern var allikevel godt fornøyd 
med årets Norway cup. 

Det ser ut til at jentene har kost seg på Tåsen 
skole med fotballprat, opplevelser, samhold, 
gutteprat/ gutte kikking, og alt annet som hører 
med når man er på cup.  Trenere og lagledere 
påpeker spesielt det samholdet alle lagene har 
på skolen- fra juniorer til de minste J 13. Godt 
jobbet Nordre Land spillere.

Det er vel så å si allerede bestemt at det blir Nor-
way cup også til neste år og da med 11èr fotball 
med sammenslåing av J 14/ J 16, spennende. 

Og Rune og Lene står fortsatt ved sitt veddemål 
!! Mye oppmerksomhet har jentefotballen i 
Nordre Land fått under Norway cup uka, som 
sikkert mange har fått med seg. Utrolig hva et 
veddemål fører med seg av oppslag i OA og 
Dagbladet. Moro har vi alle hatt rundt dette og 
spesielt at journalisten i OA glemte å skrive at 
veddemålet gjaldt hvis de kom i FINALE i A 
–sluttspill for J 14 og J 16- hehe.

MMM så får vi se om trenerduoen til J 13 kom-
mer opp med noe veddemål…? 

Takk til generalsponsor DNB for og G- sport 
som sponset alle disse tre jentelagene under 
Norway cup.

G 99 er her samlet i Oslo etter å ha spist pizza og vært på kino.



NORDRE LAND IDRETTSLAG                                                  7

”Je har aldri spilt noe særlig med fotball je- 
det var liksom skiløp og orientering me meg. 
Nå prøver je å få me meg dom fleste ta dassa 
jintekampom. Dom er så flinke, og dyktige trei-
nere har dom å, jintom hører på han! Å så er 

dom god på samspill, dom fin enannen på bana. 
Je trur dom kjem tel å nå langt je, dassa jin-
tom!”, kan bestefar Inge Kampesveen fortelle, 
da vi satte oss ned for å ta en prat om dassa 
jintom og fotballen. 

Juniorlaget klarte å komme seg til A- sluttspillet 
ved å vinne to kamper og et tapte en i innledende 
runde. I 32-dels finalen møtte de Tynset og ble 
slått ut med sifrene 0-1. De som måte lure på noe 
i forhold til den kampen, kan jo spørre keeper 

Ole Kristian L hvordan han opplevde kampen 
og dommerne…... :) Trener Odd Harald Øverum 
syntes det hadde vært en fin tur både sportslig og 
spesielt sosialt.

Bak fra venstre: Hans Marius Klevmoen, , Thomas Vestrum, Marcus Ilstad, Edvard Klokkersveen, Arne Hovde, Stian 
Haugen. Øystein Gjefle, Mathias Wien, Joachim Menkerud, Øyvind Korpberget, Trener Lasse Algøy.

Foran fra venstre: Trener Odd Harald Øvrum, Ole K. Lauvli, Torjus Strømsjordet, Jostein Kjendseth Myhre, Karl Johan 
Løvsletten, Hans Kristian Kleven, Sebastian Spidsberg, Thomas Menkerud, Espen Tørnqvist, Bjørnar Stabekk.

”BESTEFAR” INGE ER IVRIG OG DEFINITIVT DEN ELDSTE SUPPORTEREN I NORDRE LAND.
”BESTEFAR OG DASSA JINTOM” Barnebarnet Stine Brattsveen med bestefar Inge Kampesveen
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Bestefar Inge er å se på hjemmekamper og 
noen bortekamper, ja vi har sett han på Nor-
way cup også. Ivrig på å følge med på dassa 
jintom, og han presiserer at han følger med på 
alle jintom, itte bære barnebarnet Stine Bratts-
veen. Bestefar Inge ble 81 år nå den 13. au-
gust, så vi kan vel trygt si at han er godt voks-
en og sett det meste. Som vi vel alle har skjønt 
har han fått en forkjærlighet for dassa J 14 jin-
tom, laget som barnebarnet Stine Brattsveen 
har spilt på nå i flere år. ”Du skjønnerje kjøpte 
nye ski at a Stine je, å trudde at hu skulle få 

intressa for dannaskiløpinga, men vart ittno 
ta det- men det er heilt gret at a bære sparker 
fotball, skia dom har a hvis a vil ta seg en tur 
da veit du. Å nå liker je best å sjå på denne 
fotballen og dassa jintom.”

Jeg spør om han bestefar har noen gode råd 
å gi til disse yngre jentene ” Je har itte noe 
spesielt godt rå å gi dom je, men jeg håper 
at dom fortsett videre med å spelle fotball… 
lenge. Dom blir goè skar du sjå dassa jintom, 
dom blir i alle fall itte dårligere enn andre 
plass !”

Oppdatering på den utenomsportslig ” hvem 
har scoret på hodet og fått to liter is” :) på J 14/ 
J 16. Det har det meldt seg på ei jente til som 
spiller på J 14 og J 16`11 er. Heidi Solberg har 
puttet på 3 scoringer med hodet som har resul-
terte i 6 ltr is!!!

Lisbeth Myrvang

Heidi Solberg  6 ltr is
Tiril F Kvarberg 4 ltr is
Andrea Kjelsrud 8 ltr is
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108 deltakere i alderen 7 til 13 år deltok på årets 
fotballskole på Brovold. Tre dager som bestod av 
lek med ball, øvelser og kamper. 28 instruktører 
i alderen 15 år og oppover holdt orden i rekkene. 
På kjøkkenet hadde vi god hjelp av mødre som 
smurte baguetter og holdt styr på antallet. Tus-
en takk til Kreftforeningen v/ May Østeng. De 

sponset oss med frukt alle tre dagene. Tusen takk 
til Rema 1000, Spar, Kiwi og Coop som sponset 
oss med ost og skinke. 

Tusen takk til alle som deltok på fotballskolen 
– uten dere ville det ikke blitt tre flotte fotball-
dager.

TINE FOTBALLSKOLE – 
NLI FOTBALL  24 – 26 JUNI 2013

Deltakere på fotballskolen 2013
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For tredje år på rad arrangertefriidrettsgruppa i 
Nordre Land Idrettslag friidrettsskole for barn 
på Dokka. Friidrettsskolen ble arrangert 28.-
30.juni 2013, og skolen ga over 50 barn en 
leken innføring i mange av friidrettens øvelser. 

Dette er et tilbud som gjelder barn i alderen 
6 til 12 år, og vi har sett at det har slått godt 
an de to første årene. Derfor var det ingen tvil 
om at det burde bli arrangert på nytt, forteller 
prosjektleder Øystein Andresen. DnB Idrett-
sleker, som er det offisielle navnet til årets 
friidrettsskole, arrangeres over 100 steder 
over hele landet, og Søndre Land og Fagernes 
stod ved siden av Nordre Land for Opplands 
bidrag. 

Allsidighet viktigst
I løpet av tre lange dager fikk barna prøve 
seg på øvelser som sprint, hekkeløp, høyde, 
lengde, kulestøt, spyd, lange løp og stafetter. 
En allsidig bakgrunn er viktig for å ha lyst og 
motivasjon til å fortsette med friidrett og idrett 
generelt, og derfor ble barna delt inn i grupper 
og gikk fra øvelse til øvelse. Søndagen gikk til 

tidtaking og oppmåling, og dermed kunne hel-
gen avstedkomme flotte resultater som barna 
fikk med seg hjem. 

Engasjement tross anleggsmangler
Dette er nok et bevis for at friidretten i Nordre 
Land lever sterkt. Vi har her over 50 sprudlende 
og engasjerte barn som gleder seg til å være 
med på friidrettsskole, og det er slett ikke verst 
i en såpass liten bygd som Dokka. Dessverre er 
ikke anleggsstatusen på Dokka den aller beste, 
men vi bruker det vi har, og håper kommunen 
en dag skal oppfylle løftene om bedre løpeba-
ner på Dokka stadion. Barna som deltok under 
årets friidrettsskole har uansett vist at engasje-
ment og god innsats ofte holder lenge til å få 
både gode minner og opplevelser fra friidrett. 

Friidrettsgruppa har et stadig økende antall 
medlemmer, og det er svært positivt. Alle har 
mulighet for å møte opp på trening på tirsdager 
fra 18.00-19.30 så lenge utesesongen holder. 
Treningen er da på Dokka Stadion. Etter at kul-
da har kommet flytter vi oss inn i Dokkahallen, 
og da er treningen mandager fra 18.00-19.30.

Friidrettskolen på Dokka 2013.

Friidrettsskole på Dokka igjen en kjempesuksess

Vi ønsker alle hjertelig velkommen!

NLI FRIIDRETT
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NLI HESTESPORT

Ponnishow på Stav i Gudbrandsdalen 6. juli 2013

En gjeng fra Dokka tok med ponniene sine 
og dro på helgetur til Norsk ponniavls-
forenings sentralutstilling og show på Stav. 
Det var strålende vær og jentene forsynte 
seg godt av premiebordet. To ble kvalifisert 
til landsfinalen som går i slutten av oktober 
i Skien. De to heldige er Emma Hagen og 
Anne Marthe Nordeng.

Den vakreste ponnien: Sandmoens Troja 
som tok opp kampen med de vakre Welch-
ponniene og var med i Best In Showringen 
helt til slutt.

Den mest allsidige ponnien: Skoglys Zam-
zon som ble reservebeste bruksponni med 
Anne Marthe Nordeng i salen

Den mest skuffede deltageren: Hanna Ull-
sakerhaugen: Hanna hadde fått låne ei flott 
4 hjuls vogn og skulle for første gang kjøre 
Latte i en slik vogn. Det var også innkjøpt 
nytt  seletøy for anledningen. Det var klart 
til start og alle tre ponniene fra Nordre 
Lands hestesportgruppe skulle varmes opp.
Hanna selte på og leide Latte i draga for 
så å oppdage at det manglet to spenner på 
draglinene slik at hun ikke kunne spenne 
ponnien fast til vogna. Hanna kunne ikke 
kjøre og måtte trekke seg. Spennene hang 
hjemme på Dokka !!! Gjett om Hanna var 
skuffet etter å ha trent i månedsvis og del-
tatt på to kjørekurs for å kunne starte i Gud-
brandsdalen 

Stevnets største tabbe: Else som hadde 
lovet å pakke inn alle seletøyene og som 
hadde glemt å legge ved spennene til Han-
nas sele. Hun blir nok ikke betrodd denne 
oppgaven mer!

Den mest hjelpsomme: Arvid Granseth fra 
Nortura som kjørte 9 ponnier tur/retur og 
var tålmodigheten selv ved innlasting av 
alle ponniene som måtte settes inn i laste-
bilen i en slik rekkefølge at alle fikk stå ved 
sine beste venner. Selv da han måtte stable 
inn en masse for til hestene, telt, soveposer 
og diverse bager og ryggsekker var han like 
blid. Sjelden har vel en Norturabil vært fylt 
opp så mye.

TUSEN TAKK ARVID FOR FLOTT 
TRANSPORT AV VÅRE GULLKLUMPER

Den klokeste: Skoglys Zucker hoppet av 
lastebilen i vill fart da han så at det var en 
slaktebil. Det måtte mye overtalelse til før 
han gikk på igjen. Han tok nok ikke sjansen 
på at lastebilen skulle kjøre sin faste rute 
til Rudshøgda.

Den mest uheldige deltageren: Mathilde 
Nordeng som slo kokende vann over føt-
tene sine kvelden før stevnet og havnet på 
sykehus istedenfor  på ridebanen.

De mest engstelige: Alle mødrene som ikke 
fikk tak i barna sine på mobil. De burde 
ha forstått at ungdommene hadde det for 
travelt til å prate i telefon i løpet av en slik 
helg.

De mest arbeidssomme: Heidi og Knut 
Hagen som nærmest ble dratt inn på 
sprangbanen og måtte være portåpner og 
hindervakt istedenfor for å kose seg med 
en kaffe i solsteken som de hadde planlagt. 
Heidi måtte ha hatt en positiv innvirkning 
på ponniene, for det var det første stevnet 
det ikke ble revet en eneste bom på.  
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Hanne Bergum Eriksen med Skoglys Jonathan i rideklassen med galopp

Emma Marie Hagen og hennes Troja gjorde en fin innsats i terrengrittet på Stav
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Ponnishow på Dokka 18. september 2013
Årets store stevne for hestesportgruppa ble 
forberedt flere uker før den store dagen, tak-
ket være dugnadsviljen i gruppa som er meget 
stor. Det ble ryddet, malt, pusset utstyr og pon-
nier, samlet inn premier, skrevet startlister og 
tusen andre gjøremål. Vi fulgte spendt med på 
værmeldinga og tenkte at verre en i fjor kan det 
ikke bli. Men det ble det!!!  Regnet veltet ned 
hele dagen. Det største skybruddet kom under 
premieutdelingen. Alt var vått og på bildene 
som ble tatt var det store vannflekker.

Interessen for showet var upåklagelig, det kom 
ponnier fra hele Østlandet og det endte med 85 
starter jevnt fordelt på alle klassene. Tilskuerne 
lot seg ikke skremme av det dårlige været, og 
heiet sine favoritter fram. Terrengrittet måtte 

dessverre avlyses da banen som var lagt opp 
ble for glatt av alt vannet og dommeren sa nei 
av sikkerhetsmessige grunner.

Agilitybanen ble gitt stor oppmerksomhet. 
Store og små førere geleidet sine ponnier over 
bruer, vippeplanker, gjennom plaststrimler og 
andre forhindringer.
Det var også hyggelig at en av dommerne sa 
hun aldri hadde vært på et show med så mange 
flinke ekvipasjer og så jevn kvalitet på pon-
niene.

Takk for et hyggelig show til sponsorer, publi-
kum, dommere, de startende, dugnadsgjengen 
og alle de andre som bidro til det flotte arrange-
mentet.

Mathilde Nordeng, Emma Hagen og Anne Marthe Myhre med ponniene Skoglys Linda og Horsemosens 
Coffe and Cream på Ulvshus

Tekst og foto Else Hasvold
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NLI Marked
Ei bingo-vakt!
………er kanskje ikke slik du tror? -  Vi tar 
en rusletur rundt i lokalet for å sjekke stem-
ningen:

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 pre-
mier, og stemningen stiger. 

Folka på Bingo`ner blide og fornøyde! Mel-
lom trekningene er det mulig å få kjøpt her-
lige og billige (!)  smørbrød, vafler eller en 
pølse eller to. Noen møtes for å prate, noen 
møtes for å spille kort, mens andre venter 
spent på bingotall.   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!

I årets 4 første måneder ble det utbetalt fra Norsk 
Tipping kr. 257.000,- til lag og foreninger i Nordre 
Land Kommune.  Av dette mottok Nordre Land 
Idrettslag kr. 25.000,- fra 211 givere, som har reg-
istrert seg som giver av Grasrotandelen til idrett-
slaget.

Når man registrerer seg som giver av Grasrotan-
delen går 5 % av det hver enkelt spiller for direkte 
tilbake til det lag eller den forening som man reg-
istrerer 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 Grasrotan-

delen, men blir da fordelt likt på alle registrerte lag 
og foreninger i hele landet.

Det koster ikke deg som spiller noe, og selv være 
med å bestemme hvilke lag eller forening som di-
rekte 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 kom-
misjonæren neste gang du leverer spill.  Det eneste 
du trenger, er et spillekort og oppgi idrettslaget sitt 
organisasjonsnummer som er:
982 099 390
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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

SPILLETIDER  - NLI  BINGO
– ALLE DAGER, dørene åpnes to timer før spillet starter

Støtt  NLI`s  
egen bedrift

NLI marked har også for salg buff og drikkeflasker i NLI 
fargersamt krus med NLI jubileumslogo.

Vi har også tøymerker og jakkemerker (pin) i NLI logo 
samt NLI nål i sølv.  Noe av dette bør vi ha på oss i
forskjellige anledninger.

Husk også at vi har jubileumsboka til salgs (200 kroner).

NLI Marked selger nå NLI dresser til barn 240 kroner 
og til voksne 280 kroner.
Markedet selger også NLI bagger til 160 
og 200 kroner samt sekker til 80 kroner.
Det finnes også store bagger med hjul som 
koster 300 kroner.

NLI MARKED
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NLI Ski/Skiskyting

Etter god hopping på forsommeren, med bl.a. 
seier i B-klassen i den nasjonale rekruttcupen 
og flere hopp på over 100 meter i Midtstubak-
ken, ble Anders tatt ut av Norges Skiforbund 
som en av fire norske hoppere til FIS Youth 
Cup i Tyske Hinterzarten 27. juli. Hoppere i 
alderen 13 - 15 år fra 17 nasjoner deltok. Som 
ventet var konkurransen hard, og ingen av de 
norske hopperne hevdet seg helt i teten. Anders 
Håre fra Vikersund ble beste nordmann med 29. 
plass, mens Anders ble nr. 45.  
   Å bli nr. 45 i et internasjonalt hopprenn hvor 

de beste ungdoms-/rekrutthopperne i verden 
deltar, må vel kunne sies å være en stor pres-
tasjon. Det kan jo sidestilles med å kvalifisere 
seg til et WC renn, hvor de 50 beste hopperne 
i verden deltar.
   Vi håper dette har vært en lærerik og inspir-
erende tur for Anders ut i den store hoppver-
denen og idrettslaget ønsker han lykke til inn i 
vintersesongen
   Forøvrig gikk dette rennet sammen med det 
første av årets Sommer Grand Prix for WC-
hopperne. 

ANDERS LADEHAUG I HINTERZARTEN 
– FIS YOUTH CUP

Det Norske «ungdomslandslaget» i Hinterzarten sammen med den firedobbelte OL-vinneren Simon Am-
man. Fra v.: Anders Ladehaug (Nordre Land IL), Simon Amman (Sveits), Jonas Bratlien (Bøverbru IL), 
Jens Gaarder (Raufoss IL), og Anders Håre (Vikersund IF).

Anders Ladehaug i Gjerpenkollen.
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NLI TURN

Tradisjonen tro ble det arrangert treningsleir i 
Mandal Turnhall også i år. Ca. 70 gymnaster fra 
hele landet deltok, hvorav 8 gymnaster fra Nor-
dre Land – Kariann Sollien, Marte Magnussen, 
Eira og Sunniva Solstad, Nora Felde Sevaldrud, 
Mathilde Voldhaug Magnussen, OdaTomter og 
Gina Kristine Sollien. Av trenere fra Nordre 
Land deltok Liv Marie Simensveen og Camilla 
Ulsakerhaugen. Jentene var installert i klasse-
rom på Furulunden skole, som ligger på samme 
område som turnhallen. Samlingen startet med 
quiz søndag kveld. Jentenes treningsdag startet 
etter frokost kl. 08.45 mandag morgen. Inndelt 
i forskjellige grupper trente gymnastene inntil 
6 timer pr dag. Det ble undervist i basis (sty-
rke), vimpel, tau, ball og dans. Etter endt tren-
ingsdag rundt kl. 6 om ettermiddagen var det 
øving / trening i aktivitetsgruppene som sto for 
tur. Disse øvde fram mot «Stjerne i sikte» tirs-
dag kveld og «Mandalsolympiaden» torsdag. 
Under Mandalsolympiaden ble det (uhøyt-
idelig) konkurrert i stikkball, skranke, bom, 
tumbling og frittstående. Til tross for lange 
og hektiske treningsdager fikk jentene også 
tid til strandbesøk og iskrem-turer til byen 
:) Etter endt leir fredag formiddag, satte 
flesteparten kursen nordover mot Dokka, 
mens Kariann og Marte ble helga igjennom 
for innøving av koreografi med Camilla til 
neste RG-sesong.

Med såpass mange unge gymnaster på leir 
var det naturlig at enkelte mammaer også var 

med på turen – alle var innlosjert på Sjøsand-
en, kun et steinkast fra gymnastene.

Takk til gymnaster, trenere og mødre for 
triveligeog sosiale Mandals-dager.

Siv Nermoen

To av seniorene, Marte Magnussen og Kari-
ann Sollien, deltok på Norges-finalen i Asker 
15. juni. Dette er “norgesmesterskap” i Nas-
jonal klasse, og jentene tok flotte plasseringer, 
med henholdsvis 6. og 8. plass. Gratulerer til 
dere!

I forbindelse med Landsturnstevnet som ar-
rangeres hvert 4. år ble det også avholdt NM 
i RG, Internasjonal klasse. Nordre Land del-
tok med senior-troppen, som foruten våre 
tre seniorer også besto av siste-års-juniorene 
Emilie Hagen Bergmann og Malin Aasen. 

RG-treningsleir i Mandal 28. juli – 2. august

Norgesfinale og NM i RG

1. rekke fra ve: Sunniva, Nora, Mathilde, Oda, 
Marthe.
2. rekke fra ve: Liv Marie, Kariann, Camilla, Eira.
I treet: Gina
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Konkurransen ble avholdt i Hamar OL-amfi 
28. og 29. juni. Troppen hadde håpet på NM  
medalje, men måtte nøye seg med fjerdeplass.  
Imidlertid er avstanden opp til de beste nå blitt 
så liten at neste år er plass på pallen et klart og 
realistisk mål. Arrangementet på Hamar var 

flott, og det er noe ekstra å få lov til å delta i 
NM. På finaledagen var stevnepartiet (ledet av 
Johanne Håkerud) til stede i hallen som ivrig 
og godt hørbar heiagjeng – det satte jentene på 
troppen stor pris på!

Liv Marie Simensveen sammen med Therese Nystuen, Kariann Sollien og Marte Magnussen.

Troppsbilde med Therese Nystuen, Kariann Sollien Emilie Hagen Bergmann og Malin Aasen.
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Onsdag, 26. juni reiste 9 voksne damer fra 
Dokka for å være med på Landsturnstevne på 
Hamar.  Disse var: Bjørg Jøranli, Else-Marie 
Rustaden, Eli Stubberud, MajenSjåheim, 
Ragnhild Harldsen Lien, Nina Narmo, Unni 
Sjåheim Hella, Anta Herberg og Johanne 
Håkerud. For noen av disse var det deres 
første gangen på et så stort stevne.
   Stevnet åpnet onsdag ettermiddag og vi 
hadde den første fellestrening kl. 10.00 på 
torsdag formiddag med flott vær.  Da defiler-
ingen gjennom Hamars gater på torsdag et-
termiddag «bøttet» det ned med regn, og det 
var en kald og pjuskete gjeng som marserte 
inn porten på Briskby Stadion denne torsd-
agskvelden til den offisielle åpningen av ste-
vnet.
   Fredag var det treninger og oppvisninger 
og været var på vår side med sol og god tem-
peratur.  Men på lørdag kom det noen vold-
somme regnskurer, så våte ble vi alle sam-
men, men det var ingen sure mine å spore for 
det. På lørdag kveld var det avslutning med 
bankett og hygge.
   Søndag var det hele over og en godt fornøy 
gjeng med damer fra Dokka reiste hjem.  Alle 
synes dette hadde vært en hyggelig tur, men at 
tiden går altfor fort i så godt selskap.

   En helt fantastisk tur, og vi håper enda flere 
vil være med oss på stevner. Til neste år er 
det vanlig kretsturnstevne, Landsturnstevner 
arrangeres hvert fjerde år.

Johanne Håkerud

Ragnhild Harldsen Lien, Bjørg Jøranli og Eli 
Stubberud på tribunen på Briskebt Stadion.

Landsturnstevne 2012
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11 turnere fra troppsgymnastikk deltok under 
årets barnekretsturnstevne på Gran 09.06.13. 

De hadde oppvisning på airtrack og trampett 
og avsluttet med en flott pyramide. 

BARNEKRTETSTURNSTEVNE

Jentene trener til oppvisningen

Mathea Jøranli deltok 
på sitt 8. turnstevne og 
fikk overrakt plakett.
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Nordre Land Idrettslag
Turngruppa
Tilbud sesongen
2013-2014
Oppstart uke 37 
(fra mand. 09.09.)
FORELDRE OG BARN
Sangleker og lek, med og uten musikk. 
Foreldrene er med på øvelsene. 
For jenter og gutter 4 år eller yngre.
Tid/sted: Onsdager 17.00—18.00, Dokka barneskole
Trenere: Hanne Barlund og Andrea Øiom Øyhus
Gruppekontakt: Åse Solstad tlf 41416966 /
aasesolstad@hotmail.com

LEKEPARTIET
Vi legger vekt på å leke og ha det 
gøy med allsidige aktiviteter.
Barna får innføring i turn som passer for jenter 
og gutter, fra fylte 4 år og frem til skolealder.
Tid/sted: Mandager kl 17.00—18.00,
Dokka barneskole
Trenere: Hanne Barlund og Andrea Øiom Øyhus
Gruppekontakt: Lene Sagstuen, tlf 90070514 
lesagstu@bbnett.no

TRIM OG GYM ER TOPPEN,
STYRKER HELE KROPPEN!

TROPPSGYMNASTIKK / 
TURN GUTTER OG JENTER, yngre
Hovedvekt på airtrack, frittstående og trampett. 
For barn født 2004 - 2007. 
Vi trener fram mot oppvisninger.
Tid/sted: Tirsdager kl 17.45 – 18.45 i Dokkahallen
Trenere: Marit Lundon (hovedtrener), 
Anne Guro Moen Jøranli, Mathea Jøranli.
Gruppekontakt: Camilla Grønvold, tlf 90867635 /
camilla@storslatte.no

TROPPSGYMNASTIKK / 
TURN GUTTER OG JENTER, eldre
Dette partiet er for barn født 2004 og eldre. I tillegg 
til tirsdagstreningen, med hovedvekt på airtrack, 
frittstående og trampett, tilbys trening også torsd-
ager. Torsdagstreningene vil ha fokus på kondisjon, 
styrke og tøying. Partiet trener fram mot oppvis-
ninger og har som mål å delta på minimum 
en konkurranse i løpet av sesongen.

Tid/sted: Tirsdager kl 18.30 – 20.00 i Dokkahallen
Trenere tirsdag: Marit Lundon (hovedtrener),
Anne Guro Moen Jøranli, Jøran Nermoen,
Michael Cosford, Erik Bråten, Maren Øversveen.
Torsdager (for de som ønsker) kl. 17.30 – 19.00 i
gymsalen på Dokka barneskole. 
Trener: Jøran Nermoen. 
Gruppekontakt: Camilla Grønvold, tlf 90867635 /
camilla@storslatte.no

RG Perler
Allsidig trening med vekt på lek, RG og turn. Vi 
øver fram til oppvisninger på juleshow 
og våravslutning.
RG Perler er for jenter født 2007 – 2008.
Tid/sted: Torsdager kl 17.15 – 18.15, Dokkahallen
Gruppekontakt: Gunn Nerseth, tlf 99036546 /
gunn.nerseth@gjovik.kommune.no

RG Stjerner
Allsidig trening med vekt på RG. Vi øver frem til 
oppvisninger på juleshow, våravslutning, 
klubbkonkurranser og KM.
RG Stjerner er for jenter født 2005 – 2006.
Tid/sted: Torsdager kl 17.15 – 18.30, Dokkahallen
Gruppekontakt: Gunn Nerseth, tlf 99036546 /
gunn.nerseth@gjovik.kommune.no

RG Rekrutt gruppe 2
Partiet er for jenter som ønsker å
trene to ganger pr. uke.
RG-trening i tropp og individuelt. 
Vi trener fram til oppvisninger og konkurranser, 
og deltar på Glade RG-dager i Asker. 
For jenter født 2005 og eldre.
Tid/sted: Tirsdager kl. 16.30-18.00 og
torsdager kl. 15.30-17.00, Dokkahallen

RG Rekrutt gruppe 3, junior og senior.
Disse partiene trener individuelt, duo/trio og tropp 
2-3 dager i uka fram til oppvisninger og konkurrans-
er på krets- og nasjonalt plan. Ta kontakt med Liv 
Marie Simensveen (e-post livsimen@gmail.com) for 
mer informasjon

RG-trenere:
Unn Silje Brattsveen, Mette Vie Egset, Amalie 
Haave, Christina Sæther Harefallet, Silje Liahagen 
Jamne, Amalie Kristenstuen, Camilla Ulsakerhau-
gen, Siw Anja T. Svendsby og Liv M. Simensveen.
Gruppekontakt for RG rekrutt gruppe 2 og 3, junior 
og senior: Berit Solbrekken, tlf 90156495 / berit.
solbrekken@gmail.com

Alle som trener hos oss må være medlem av Nordre Land Idrettslag. 
Ta kontakt med NLI-kontoret på tlf 61 11 31 10 for innmelding.
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Vi har startet opp igjen judotreninga i dojoen 
i Parktunet på Dokka etter ferien. Trenings-
tidene er: 

Tirsdager kl. 18-19: Barn. Kl. 19.00-20.30: 
Ungdom/voksne/viderekomne
Torsdager kl. 19.00-20.30: Ungdom/voksne/
viderekomne.

Helga 15.-17.november får vi besøk av 
Rosalie Evans. Mange vil huske henne fra 
hennes forrige besøk i klubben og den flotte 
treningssamlingen hun hadde for oss da. 
Evans er den høyest graderte kvinnelige ju-

doutøver i Norge (5.dan) og har vært leder 
av Teknisk komité i Norges judoforbund i 
en årrekke. Hun er en svært dyktig instruk-
tør og pedagog. Denne gangen skal hun 
lære oss Kime nokata, en gammel selvfor-
svarskata der både sverd og kniv blir brukt 
(i tremateriale når vi trener!) Evans er in-
ternasjonal dommer i denne kataen (og i tre 
andre!) og Norges fremste ekspert. Så dette 
blir en anledning av de sjeldne til å lære 
selvforsvar!

Knut Elefsrud
Leder judo

Fra treningsamlina med Rosalie Evans i fjor høst.

NLI JUDO
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