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NLI-POSTEN

Et aktivt organ for
Nordre Land idrettslag.

Utkommer gratis fire ganger
i året til nærmere 2500

husstander i Norde Land

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

Nok et aktivt år for Nordre Land Idrettslag er snart omme. 
Det er moro å være leder for et idrettslag som har så 
mange engasjerte tillitsvalgte og aktive idrettsutøvere. 
NLI er et av Opplands største idrettslag med mange ak-
tive undergrupper med tilbud til de fleste store og små, 
både aktive og trimere i bygda. Som leder er det ikke lett 
å følge med på alt som skjer i de forskjellige gruppene, 
men takket være et stort antall flinke tillitsvalgte i de ulike 
gruppene, fungerer idrettslaget meget bra. Igjen tusen 
takk til dere alle sammen.
2013 har vært et konsolideringsår hvor vi ikke har hatt 
noen store utbygginger, men har hatt fokus på å sluttføre 
og komplettere anlegg. Spesielt kan nevnes oppsetting av 
skitrekk i NLI Dæhli, sluttføring av huset på NLI Gry og 
fullføring av anlegget på NLI Glimt. Men Fortsatt står det 
noe igjen som vi har som mål å gjøre ferdig i 2014.
Det går raskt mot årsmøtetid. Da er det er fint om dere 
hjelper valgkomiteene i deres arbeid, slik at vi får fylt al-
levervene.

Til slutt vil jeg få ønske dere alle, 
sponsorer, samarbeidspartnere 
og medlemmer ei god og 
fredfull Jul og Godt Nytt År.
Gunnar Berg
Leder NLI

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

Redaktør: Harry Jensvold

Nordre Land Idrettslags styre, 2013

NLI KontorJulehilsen

NLI Folkebadinga

NLI Posten

Styreutvalg:
Leder: Gunnar Berg
Nestleder: Åse Solstad
Sekretær: Paal Kristenstuen
Kasserer: Svein Pedersen
Informasjonsleder: Eirik Gjerdalen

Leder Sportsutv.: Grete Stensvold
Leder Anleggsutv.: Svein Furuseth

NLI Dæhli: Torstein Barlund
NLI Gry: Ole Furuseth
NLI Glimt: Trond Mæhlum
NLI Allidrett: SU

NLI Ski/Skiskyting: Bjørn Brattsveen
NLI Fotball: Anne Lise Kasenborg
NLI Håndball: Astrid Bondlid
NLI Turn: Siv Nermoen
NLI Friidrett: Laila Iren Ødegård
NLI Judo: Knut Ellefsrud
NLI Ishockey: SU
NLI Trim/Helsep.: SU
NLI Tennis: SU
NLI Hestesport: Siw Kristin Hagen
NLI Volleyball: SU
NLI Skøyter: SU
NLI Svømming: Johnny Schjørlien
NLI Sykkel: SU

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.

NLI Posten beklager.

I forrige nummer av 
NLI Posten skrev vi dessverre 
feil årstall i minneordene ved 

Bjørn Erland Myhres bortgang. 
Bjørn Erland Myhre gikk 

bort i år – 2013. 

NLI Posten beklager dette sterkt, 
særlig ovenfor familien.
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Fotball
JENTELAGENE 
PÅ BROVOLD

Vi har fire jentelag på Brovold: J13 7èr, J14 
7èr, J16 7èr og 11èr laget vårt bestående av 
J14 og J16 og ALLE jentelagene har gjort 
det kjempe bra i sesongen 2013 !

Etter at J14 hadde vunnet alle sine kamper 
i 7èr serien og ble seriemestere, var neste 
steg da å bli Kretsmestere.  Noe skuffet var 
både trenere og jenter etter ikke å ha kom-

met lengre i Norway cup, derfor smakte 
det utrolig godt å komme til KM sluttspill 
og vinne det hele. Etter å ha spilt finale før 
selve finalen og slo Otta/Sel var jubelen 
stor og finalen ble vunnet over Roterud 
6-1.En fin avslutning på en god sesong. 
Litt vemodig at dette var siste gang J14 var 
et eget lag, og de fleste av disse jentene har 
vært på lag siden 6- 7 års alderen.

J 16 hadde noen tøffe kamper i serien, 
som heldigvis gikk vår vei tilslutt. Siste og 
avgjørende kamp mot Roterud ente med 
tap, men J16 havnet øverst på tabellen lik-
evel. J16 var da klare for å spille om KM 
tittelen. Dessverre gikk det ikke rett vei 
denne dagen, med et tap og en uavgjort ble 
det en annen plass. J16 er allikevel godt 
fornøyd med å bli seriemestere. Dette er 
også siste gang disse jentene spiller sam-
men som et eget lag.

J16 11`er.”Prøveåret” med 11`er fotball 
har virkelig vært et høydepunkt. Jentene 
ble meldt opp til 2. divisjon sammen med 
lag som Raufoss 2. Halvparten av trop-
pen det har blitt spilt med er jenter som 
skulle ha spilt i 14 års serien og to andre 
års J16 spillere og resten første års J16, så 

vi har vært et ungt lag, MEN vi har virke-
lig fått vist oss frem! Siste kampen skulle 
spilles på bortebane mot Toten, dette var 
en avgjørende kamp. Vant vi toppet vi ta-
bellen på flest scoretmål, uavgjort 2. plass 
og med tap 3. plass. Oj oj for en spennende 
kamp og resultatet ble 2-2 og vi kom på 
andre plass på tabellen og det er vi VIR-
KELIG GODT fornøyd med! Neste år blir 
vi ET lag= J16 hvor det blir meldt opp et 
11`er og et 7èr lag. J16 og trenerteamet er 
allerede godt i gang med sesongen 2014, 
alt er klappet og klart. Vi gleder oss :)Vi 
ønsker de nye spillerne Hanne B Erik-
sen, Anne- Marte Berget og Sarah Tåje 
velkommen i gjengen :) Trenerteamet er 
veldig godt fornøyd med sesongen når de 
ser på oppnådde resultater og ikke minst 
iveren til alle jentene. Det må sies at blant 

KRETSMESTERE 2013 J14 7ÈR: Stine Brattsveen, Mathilde K Thomle, Tuva Wien, Ronja Myrvang, An-
drea Kjeldsrud, Ingeborg Rødbergshagen, Madeleine Øvrum, Tiril Flagstad, Malin Jøranli og Heidi Solberg

SERIEMESTERE 2013 J16 7èr: Lise K Stensrud, Banin Ali, Heidi Knutsen, Lise Løvmoen, 
Ann Kristin Berget, Marit Kolbjørnshus, Julie S Nybråten, Malin Brusveen, Martine A Eng, 

Ida Marie Skjærstein, Mrijam Ilstad og Veslemøy Klokkersveen Kristensen
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denne gjengen er det mange som fyller en 
rolle for at jentene skal ha det best mulig: 
Det er hovedtrener Rune Myrvang, hjel-
petrener Asgeir Kvarberg, sjefsfotballfrue 
Lene Økern og lederkvinnen Anne Lise 
Kasenborg som utgjør trenerteamet, men 
vi har også  fysioterapeut/ skadeekspert 
Grete Klokkersveen, fotballfotograf/ fa-
cebookadministrator Stine Jøranli,  Nli 
Posten fotograf Lisbeth Myrvang, dug-
nadsansvarlig Tone Berget, ivrige sup-
portere representert ved ”bestefar” Inge 
Brattsveen og andre slekt og venner. 
Sponsorer til Norway cup er: MEGA , 
REMA 1000, SPAR, G- sport og Gen-
eralsponsor DNB som er inne for HELE 
Nordre Land fotballen. Og sist men ikke 
minst ALLE foreldrene. Vi kan alle gi oss 
selv en klapp på skulderen og være stolte 
av å være en del av dette. 

TUSEN TAKK TIL ALLE 
med verdigrunnlaget for J16,     
SAMHOLD, LAGÅND og VILJE

J13 som har slitt med å være fulltallige til 
alle kampene, men dro seier etter seier i 
land. Da siste kamp var spilt var J13 ube-
seiret. Takket være pågangsmot og vilje 
kan jentene med trener Jan Erik Østeng 
og lagleder Tone Brattsveen glede seg 
over å bli seriemestere. En takk må rettes 
til 11 åringene Nora Felde Sevalrud, Tuva 
Rosenberg og KarianneTronslien Barsok 
som sporty stilte opp på et par kamper, 
da vi på grunn av skader og sykdom ikke 
kunne stille lag.Vi ønsker de nye spillerne 
Ingeborg Hogne og Ingrid Tåje velkom-
men :)
J13 kommer til å trene noe utover vinteren 
for å holde fotballferdighetene vedlike.

Disse to jentene står det respekt av, de er 
fortsatt med på kretslaget. De har begge 
vært med fra starten av for to år siden: Tuva 
Wien som keeper og Andrea som spiss.  
De har jevnlige krets/ sone samlinger og 
spiller kamper.  Kretstrener og klubbtrener 
kan fortelle at de ser at utviklingen har gått 
i riktig retting, men begge har forbedrings-

potensial på enkelte områder. Andrea har 
til sammen scoret 163 mål og dette er kun 
på klubblaget. Hun er toppscorerog en 
fryktet spiss både på klubb- og kretslag. 
Hun har et godt talent for akkurat det en 
spiss skal gjøre: Jobbe foran ”kassa” og 
score mål, Hvor mange mål hun har scoret 
i kretskamper har vi ikke telling på. Toppet 

statistikken har hun også gjort i forhold til 
hodescoring, 5 scoringer på hodet gir 1 ltr. 
Keeper Tuva er ikke redd for å slenge seg 
for å ta ballen, sist kamp motRaufoss var 
kampen til Tuva med stor K, tre- fire red-
ninger som var en kretslag keeper verdig. 

Tuva har alle forutsetninger til å videreut-
vikle seg til en enda bedre keeper enn hun 
allerede er. Vi ønsker begge jentene lykke 
til videre og moro å høre fra kretstrener 
at de har et godt potensial for videre ut-
vikling. Klubben VÅR er stolte av dere :)

Rina Myrvang har vært med fra start-
en i januar på sonelaget, slitt med en 
strekkskade etter sommer ferien, men er nå 
tilbake for fullt og får gode tilbakemeld-
inger fra sonetrener. Hun spiller back/ kant, 
men kan brukes på fleste plasser. Marthe- 
Mari Byfugelien fikk prøve seg igjen på 
høsten og hun er nå også fast på sonelaget. 
Marthe-Mari er ren spiss og har scoret i 
bøtter og spann på klubblaget denne seson-
gen, så hun er en klar toppscorer. Disse to 
har fått lov å prøve seg i noen kamper med 
J14 7èr, hvor Marthe-Mari også har scoret 
en del mål, så gode jentespisser har vi Nor-
dre Land. Disse jentene har gode sjanser 
til å spille seg inn på kretslaget, hvis de 
har progresjon iutviklingenog hever seg et 
hakk.Vi ønsker dere lykke til videre.

Ellers har vi to jenter som har gjort seg 

bemerket, da de har spilt noen kamper på 
G14 både 11èr og 7 èretter sommerferien. 
Malin Jøranli og Andrea Kjeldsrud ( J14) 
har spilt guttekamper fra start i så å si hele 
kamper. Tøffe jenter som har tatt en ut-
fordring og har gjort det bra! Moro er det 
også at de er ”en av gutta”når de er med, 
forskjellen er vel kun hestehalen :)

Kretstrener Frode Søby, spiss Andrea Kjeldsrud, keeperTuva Wien og klubbtrener Rune Myrvang

Sonetrener Rune Ødegårdstuen, 
Marthe-Mari Byfugelien, Rina Myrvang og 

klubbtrener Jan Erik Østeng

Andrea Kjeldsrud og Malin Jøranli med gutta boys.
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Heidi, jenta med max uflaks,                                                                                               
ikke bare en gang , men 2 ganger.

Heidi Solberg spiller på J14 7er, men be-
nyttes også på J16 11er, da hun er en jente 
med stor løpsstyrke og fotballferdigheter. I 
2012 sesongen gikk det ille for Heidi, Hun 
rev av noen sener og leddbåndet i venstre-
beinet under en kamp mot Lillehammer. 
Heidi måtte gå med gips i 3 uker og fikk 
mange ukers avbrekk fra idretten.  I au-
gust i år gikk det galt for Heidi igjen, i en 
kamp på   J16 laget mot Ø. Slidre skjer det 
samme som året før. Heidi får en smell i 
det ene beinet og skriker så høyt hun bare 
kunne.  «Vår» fysioterapeut Grete K. er 
raskt ute på banen hos Heidi og konstaterer 
at hun har fått en real smell i det ene bei-
net, denne gangen var det høyrebeinet som 
fikk unngjelde. Da Heidi ble kjørt bort fra 
Brovoll i ambulansen, var hun mer opptatt 
av resultat enn hvor skadet hun var. Det ble 
lange 17 minutter igjen av kampen, men 
da dommeren blåst av hadde vi vunnet 
1-0, og det var Heidi som ble matchvin-
ner.  Heidi kom hjem fra sykehuset samme 
kveld med skinne på beinet og krykker un-
der armene.  Men Heidi gir seg ikke, hun 
ser frem til å begynne å trene igjen.

Treninger.
Etter en aktiv sesong er høstens trening i 
full gang. Skiløperne venter på snøen og 
har alliert seg med friidrettsgruppa for 
felles trening. Hovedansvarlige for tren-
inga er Grete Klokkersveen,  Tore Jakob-
sen,  Liv Thorseng  og Bjørn Bjørneng. 
Vi vil understreke at vi har kjempegod 
hjelp fra mange foreldre som stiller opp. 
For de minste er fellestreninga lagt opp 
som skikkelig sirkeltrening med mange 
stasjoner. De får prøve seg på hopp og 
veksler mellom høyde, lengde og tripp-
trapp trening. De slenger seg også i tau i 
det vi kaller Tarzantrening, dette som en 
forøvelse til stavhopp. Å hoppe tau gir 
god trening og det samme gir  spensthopp 
og  hekkeløping. Å kaste kurvball krever 
god konsentrasjon, og brytekamp med en 
skytterkonge er også gøy. Vi legger vekt 
på allsidighet og alvor i leken. Vi opplever 
at ungene stortrives så nå håper vi de skal 
fortsette med friidrett. De største har skik-
kelig og allsidig styrketrening i regi av 
Grete og Tore. Innendørssesongen startet 
med stevne i Hov lørdag, 23. november.  
På nyåret er det innendørs KM og Bamse-
leker i Stange hallen. INFO om dette leg-
ges ut på NLI friidretts hjemmeside. 

BROVOLD STADION BLIR 
FLITTIG BRUKT                 
                                                
Det har gått ”gjeterord” om det fine anleg-
get vi har fått på Brovold, og Indre Østland  
Fotballkrets med sonelag VEST valgte å 
legge fire onsdags sonelagstreninger for 
gutter og jenter født i 2000 her. Det er vi 
godt fornøyd og vi fikk vist frem vårt an-
legg til folk som kom fra forskjellige klub-
ber. Moro at vi ikke bare har to jenter på 
sone fra Nordre, men vi har også en gutt 
også,  Birk Wien er med som keeper.

Birk Wien eneste gutt fra Nordre Land 
som er fast på sonelaget.

Markus Hovdelien Loeng i dyp 
konsentrasjon før han putter ballen.

Erik Hogne lekende lett over hekken.

Markus Andresen høyt over stanga.

Fotballgruppa ønsker 
spillere, trener, 
støtteapparatet, 

foreldre og alle andre 
en riktig God Jul.

FRIIDRETT

Tøffe Heidi ble macthvinner i denne kampen, det 
var hun som scoret målet som gjorde at vi 

vant 1-0 over Ø. Slidre.



10                                                       NORDRE LAND IDRETTSLAG

Løpskarusellen.
Årets karusell har vært en skikkelig 
løpsfest med over 200 på startstreken. 
Vi startet opp på  Lyngstrand Camping 
i Fluberg i mai og variasjonene har vært 
stor både i løpsarrangement og alder. De 
yngste var 3 år og de eldste nærmere 70 
år. Det har blitt arrangert  løp i Kråk-
vika i Hov, motbakkeløp til toppen av 
Vikerkampen, gate- og sykkelløp på 
gangsykkelvegen fra Sollisvingen til 

Odnes, benyttet den flotte folkestien til 
Helselaget, baneløp på Dokka stadion og 
ikke minst løp på Lands Museum. Victor 
Sørum og Morten Parthaugen fikk med 
seg hele 7 løp.  Resultater er lagt ut på 
hjemmesidene til NLI og SLI friidrett.                                       
Vi følger opp med samme opplegg med 
noen justeringer neste år. Familiestafetten 
blir lagt til en vanlig løpsdag og ikke til 
helg som i år.

VIVILLEKENE  2013
VIVILGRUPPA  er et flott tilskudd til fri-
idrettsgruppa. De stiller på trening en gang 
i uka og har VIVILLEKENE som et tren-
ingsmål. Disse lekene arrangeres hvert år i 
begynnelsen av juni på Nadderud i Bærum.                                                                                                               
I år startet vi med svømmekonkurransene 
fredag, 31. mai og fortsatte med friidrett og 
boccia på lørdag 1.juni og søndag 2.juni.                                                                                                 
I friidrett deltok vi i kast med liten ball, 
100 m, noen på 400 m og 800 m og alle fikk 
løpe stafett.  I dette stevnet er idrettsglede 
i fokus hvor alle yter som best de kan ut 
fra sine forutsetninger.  Troppen fra NLI 
deltok med glans og vi er svært glade for 
alle våre støttespillere og ledere som gjør 
dette mulig.  

Friidrettsgruppa har treninger fra kl. 18.00 
til 19.30 i Dokkahallen i hele vinter.

Vi i friidrettsgruppa ønsker alle en 
Fredelig og God Jul.

Morten Parthaugen, Toril Lindahl og Vegar Jøranli.

Sunniva Myhre Hagelund og Odd Erik Li.

Fra venstre i 2. rekke: Tom Køttet, Odd Erik Li, Bergljot Marie Lybeck og Lars Brustuen. 
Foran fra venstre: Frank Runar Engevold, Tomas Bjørn Ødegård, Sunniva Myhre Hagelund, Martin 

Åsheim og Martin Li Lundemo. Bakerst står trener Bjørn Bjørneng.
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HESTESPORT

I høst har det blitt jobbet med å lage en liten 
terrengløype i skogen rundt Nordsinni kirke. 
Den ble åpnet med et stevne i oktober for klub-
bens medlemmer. Startslista var ikke veldig 

lang, men alle fullførte i fin stil. Dugnadsånden 
var som vanlig meget stor og da vi skulle ha 
den siste dugnadsdagen ble faktisk alt ferdig ! 
Tusen takk til alle dere som stilte opp!

NORDRE LAND IDRETTSLAG                                               13

Mari Øversveen og Skoglys Zidney på vei mot mål etter sitt første terrengritt. Anne Marthe Nordeng og Jerka gjorde en flott innsats i det første terrengrittet som ble arrangert  påUlvshus.
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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

Mathilde Nordeng på Ferdinand.

Mathilde Nordeng var yngste deltager ved ter-
rengrittet. Hun insisterte på at Ferdinand skulle 
hoppe samme høyde som de andre selv om han 

er en shetlandsponni. Noen av arrangørene var 
i tvil om hvordan dette skulle gå, men Mathilde 
og Ferdinand bare suste gjennom løypa.

Ryttere og hester i NLI ønsker alle en riktig God Jul.
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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

Ski/Skiskyting

I skrivende stund er det rett før sesongen braker 
løs, i år er det et hektisk og tett program for våre 
løpere. Vi har tre aktive i Telemark race, og 
noen fler (mer eller mindre aktive) i Fjelltele-
mark. Mathilde Ihlebrekke og Sondre Kristen-
stuen er seniorer, Ådne Kristenstuen har fortsatt 
tre år igjen i junior. Sondre Skrebergene er den 
som er mest aktiv innen Fjelltelemark.

Mathilde, Sondre og Ådne har alle ambisjoner 
om å bli tatt ut til årets WC runder, i tillegg har 
Ådne junior VM som sitt hovedmål.

Ådne og Sigrid har trent mye og bra gjennom som-
meren og høsten, og alle deltok på NSF sin årlige 
samling i Østeriske Hintertux. Der fikk de prøvd 
seg mot de andre Norske løperne, og de viste meget 
gode takter alle sammen. Mathilde hadde et uhell 

og fikk brudd i armen på samlingen. Hun rekker 
allikevel å bli klar til sesongstart. Sondre Skreber-
gene var også med til Hintertux, der han deltok 
på trenerutdanning. Han vil denne sesongen ha 
ansvaret for torsdagstreningene i Hafjell.

Løperne skal kjempe om å bli tatt ut til:

WC i Østeriske Hintertux 29/11-1/12
WC i Franske Les Contamines 19-23/12
WC i Slovenske Bohinj 17-18/1
WC i Steamboat Spring USA 10-15/2
WC i Svenske Funesdalen 18-19/3
WC og Junior VM på Geilo 22-24/3
WC avslutning på Rjukan 27-29/3, 
dette blir sendt av NRK.

I tillegg er det NC og NM.
NC på Gålå 11-12/1
NC Asker 1-2/2
NC Stranda 21/2 
NM fjelltelemark samme Stranda  22/2
NM Molde 7-9/3.

TELEMARK

Ådne Kristenstuen med mentor Sigrid Rykhus

Sondre Kristenstuen, Ådne Kristenstuen 
og Sondre Skrebergene i Hintertux
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Mathilde Ihlebrekke i løypa

Barmarktrening i Smeby

Anleggsutvalget i NLI og dugnadsgjeng er godt 
i gang med å etablere skitrekk på Leikarvold.
Og dette er meget positiv for rekrutteringen in-
nen Telemark, som dermed også vil være mulig  
i nærmiljøet. Minner om at Telemarkkomiteen 
har utstyr som vi leier ut, det er også mulig å 

prøve før man bestemmer seg. For mer info: 
Ta kontakt med Paal W. Kristenstuen på mob. 
nr.48288387.
Følg også med på NLI ski på Facebook, der vi 
også vil oppdatere resultater m.m. gjennom se-
songen.

Klubbrenn i Smeby 
Det blir skilek for alle som har lyst til å gå, 
ake eller hoppe på ski.

For alle som har lyst til å prøve å hoppe 
på ski er dette mulig ved å benytte egne 
langrennsski eller låne hoppski som passer 
til vanlige langrennsko.

Du betaler startkontingent, får startnum-
mer, setter på deg ski og gjør akkurat det 
du har lyst til. Dette er noe som passer vel-
dig bra for de minste og alle andre som vil 
ha det moro på ski.

Startkontigent koster kr. 30,- pr. renn.

5 kr går til nedbetaling av løypemaskin på 
Snauhaug, resten går til premie.

Alle som ønsker å kjøre heis skal ha start-
nummer og hjelm. 

Det er påmelding fra kl. 17.45 og start på 
langrenn rett etter påmelding ca. kl. 18.00.

Alle som hopper vil få målt hvor langt de 
hopper.

Skiheisen vil gå fra kl. 18.00-19.30.

Det skal gjennomføres 8 skirenn, med ski-
avslutning i gymsalen på Dokka barneskole 

søndag 27. april kl. 16.00.   Alle som har 
deltatt på 4 klubbrenn eller mer får premie.

Følgende tirsdager skal det arrangeres 
klubbrenn:

7. jan 14. jan 21. jan 28. jan 
4. feb 11. feb 18. feb Vinterferie
4. mars

Ved kaldere enn -15 grader vil rennet bli 
avlyst og satt opp igjen etter vinterferie.
Informasjon vil bli satt opp på døra i Sme-
by.

Vi er veldig heldige som har så mange 
skiløpere på klubbrenn, men vi trenger 
også litt hjelp for å arrangere rennene. Det 

blir derfor satt opp en dugnadsliste, så vi 
håper alle stiller sporty opp for å hjelpe til 
med å arrangere klubbrenn.  

SKIMORO HVER SØNDAG I SMEBY
Med idrettsanlegget i Smeby har Dokka 
et unikt anlegg med solrik og sentral be-
liggenhet som enda flere bør benytte. 
I fjor vinter var det stor interesse for å hol-
de heisen åpen hver søndag fra kl. 11-15.
Vi håper vi skal greie det denne vinteren 
også.
For å få til dette trenger vi hjelp med å 
kjøre skiheis. For å kjøre skiheisen kreves 
det et lite kurs på 2 timer. Det er derfor vik-
tig at de som ønsker å være med på å lage 
skimoro i Smeby tar kontakt med Arne-
Edgar på telefon 90 78 10 19.

SKIAKTIVITETER I SMEBY VINTEREN 2014
Hopp, telemark og langrenn

Ski og Skiskyttergruppa ønsker alle en riktig God Jul
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TURN

Søndag 24. november hadde turngruppa 
sin tradisjonsrike juleavslutning i Sentrum 
Kino. Turngruppa har i denne sesongen 
ca. 130 turnere og 20 trenere - de aller al-
ler fleste tilstede i kinosalen denne dagen. 
Med foreldre, søsken, besteforeldre, øvrig 
familie og venner til stede ble det trangt 
om plassen, men forhåpentligvis en fin op-
plevelse for alle. 

   Samtlige partier fikk vist sine innøvde 
numre fra sena, og for noen var dette al-
ler første opptreden foran et så stort pub-
likum.
   Turnstyret setter stor pris på turngruppas 
blide, flinke, treningsvillige og engasjerte 
unger - dere gjør turngruppa til det den er 
i dag: En gruppe vi kan være stolte av, og 
nå ønskes alle en velfortjent juleferie.

Jenter fra “Lysøvelsen” under Jule-
showet for NLI Turn. Dette er en tradis-
jon vi har gjort på vårt juleshow hvert 

år siden 1988. Så denne øvelsen er det 
veldig mange RG jenter som har deltatt 
på gjennom årene.

Turngruppa starter opp igjen sine 
treninger fra mandag 6. januar.

Vi ønsker alle ei riktig God Jul !!

JULESHOW I NLI TURN

Foreldre og barn

Lekeparti

RG Perler  og Stjerner.

Bakerst fra venstre: Eira Solstad, Amalie Haave, Malin Aasen, Ann - Iren Thomle Svendsby, Siw-Anja 
Thomle Svendsby, Kariann Sollien, Maja Myhre, Heidi Solstad, Silje Liahagen Jamne, Emilie Hagen Berg-

mann, Camilla Ulsakerhaugen, Therese Nystuen, Marte Magnussen og Amalie Kristenstuen.
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JUDO DÆHLI
Treningssamling i Nadderudhallen.4.-6.
oktober var det treningssamling i Nad-
derudhallen med Jessica og Martin Thib-
lin som trenere. Jessica har vært trener for 
ungdomslandslaget i flere år. Og Martin 
er en av Norges fremste konkurranseutø-
vere gjennom tidene. Nordre Land stilte 
med tre deltakere: Lars, Peder og Knut. 
Det ble tre intense og lærerike dager der to 
konkurranseteknikker sto i sentrum: Uchi-
mata og seoinage.

Vi starter opp igjen med skirenn på Lei-
karvoll torsdag 9.januar 2014. Datoer 
for skirenn vil bli 9/1, 16/1, 23/1, 30/1, 
6/2, 13/2, 20/2, 6/3, 13/3, 20/3, 27/3, 
3/4 og 10/4. Uke 9 går ut pga. vinter-
ferie. 

At det blir skirenn i april er selvsagt 
forbeholdt snømengden, men dette vil 

tiden vise. Oppfordrer alle til å være 
med på skirenn.

SKITREKK PÅ LEIKAVOLL
Ellers så er vi nå i gang med oppsetting av 
skitrekk. Det er støpt ferdig til heishus og 
fundament oppe og nede i bakken til vaier-
trinser er også støpt. Går alt som planlagt 
vil skitrekket være ferdig før jul.

830-cup i Kongsberg.Lørdag, 26.okto-
ber var det norgescupstevne i Kongsberg. 
Nordre Land stilte med to utøvere i -90 
kg.klassen U 18: Peder og Lars. Våre 

utøvere kjempet tappert, men greide ikke 
å beseire Ole Kallerud (Ippon judoklubb 
– klubben til Jessica og Martin Thiblin!). 
Men en flott 2. og 3. plass ble det!

Kime nokata kurs på Dokka.16.-17.
november var vi så heldige å få besøk 
av Rosalie Evans, Norges høyest grad-
erte kvinnelige judoutøver (6.dan) og 
ekspert på den gamle japanske selvfor-
svarskataenKime nokata (hun er inter-
nasjonal dommer i denne kataen – og 
tre andre!). Det ble et spennende kurs 

med mange teknikker vi ikke er vant til 
å trene (forsvar mot slag, spark, kniv og 
sverd!) Kurset var på 11 timer effektiv 
tid på «matta». Og det kom også del-
takere fra Hamar og Lillehammer. Ro-
salie Evans har vært på Dokka tidligere 
og er en stor inspirator for judogruppa 
i NLI.

Judogruppa ønsker alle sammen en riktig God Jul. NLI Dæhli ønsker alle sammen en riktig God jul.

Her er fra venstre: Knut, Peder, Jessica, 
Martin og Lars i Nadderudhallen

Her er Lars og Peder sammen med vinneren Ole Kallerud i midten

Her er arbeidet godt i gang med skitrekket.
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GLIMT GRY
Vi har arrangert aktivitetskvelder på To-
volden hver onsdag i høst. Fotballgleden 
var stor hos små og store. 

Det ble mange hyggelige kvelder med både 
svette og latter. Vi var enige om at dette er 
en fin måte å treffes på, derfor planlegger 
vi flere aktivitetskvelder i 2014.

Det blir skirenn hver søndag i februar i lys-
løypa ved Mæhlum. Datoene for skirenn er 
02.02, 09.02, 16.02 og 23.02. Den 23. feb-
ruar blir det i tillegg akedag på jordet med 
grilling og premieutdeling. 

Vi håper anlegget på Vestsida skal bli en 
god møteplass for lek og aktivitet.

Etter nyttår vil klubbhuset i Gutukollen 
være klart til bruk. Det har vært gjennom-
ført faste dugnader fra og med september 
2012 til og med nå i desember. I perioden 
januar 2013 til mai 2013, ble det gjennom-
ført 2 faste dugnader i uka. Dugnadsgjen-
gen har bestått av 4-5 faste, som har stilt 
opp hele veien. Bygget er på96m2 og er 
bygget i samme stil som klubbhuset i Sme-
by og påBrovold. Det er montert TV i byg-
get, sådet er ogsåen mulighet til åfåmed 
seg litt fra sportsendingene i helgene. Et 
toalett har egen inngangsdør, og vil i alltid 
stååpent som et tilbud til de som bruker 
anlegget. En forutsetning for at dette vi-
dereføres er selvfølgelig at de som benyt-
ter seg av denne muligheten holder orden. 
Det er peis i salen, og kjøkkenet er fullt 

utrustet med stekeovn, mikrobølgeovn, 
induksjonsplater og kjøleskap. Huset er 
således også egnet til utleie til ulike typer 
selskaper i henhold til NLI sine retning-
slinjer. Det er NLI Kontor som adminis-
trerer utleie av bygningsmassen i NLI.

Fra venstre: Marius Voldhaug Magnussen, Tore Mikkelstuen, Vegar Nilsen, Bente Sollien Lundgård, 
Magnus Nilsen, Tommy Lundgård, Julie Sagstuen Schei, Simen Aleksander Sollien Lundgård, David Åmot, 

Emma Midthaug Fredrikstad og Amalie Sagstuen Schei.

 Klubbhuset er snart klart til bruk

Full fart i akebakken

Fra venstre: Vegar Nilsen, Emma Midthaug Fredrikstad, Tommy Lund-
gård, Malin Sollien Lundgård, David Åmot og Julie Sagstuen Schei.

Vi i NLI Glimt ønsker alle en riktig God Jul

NLI Gry åpner snart klubbhuset i Gutukollen
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Et av NLI Gry sine hovedmål i handling-
splanen for de neste fire årene er:

“Etablere Gutukollen som et alternativt 
utgangspunkt for skiturer i Østsinniåsen”
Gutukollen er allerede et naturlig valg for 
mange som ønsker ågåpåski i Østsinniås-
en. Vi håper at når vi nååpner klubbhuset 
og starter med åpen kiosk i helgene vil 
enda flere ta turen opp til Gutukollen. 
Akebakken er preparert og ligger klar for 

ake-aktiviteter før eller etter skituren. Det 
er muligheter for ågåkortere turer i den 1,2 
km lange lysløypa rundt anlegget. Er det 
ønske om ågåen lengre tur går løypa mot 
Snauhaug i flatt og således barnevennlig 
terreng, er det 4,6 km til Snauhaug fra Gu-
tukollen. 

Planen er i åholde åpent hver lørdag og 
søndag fra kl. 10.00– 15.00. Den første 
helga vi holder åpent er 11-12 januar. 

I november åpnet en utstilling om Jo-
hanne Kolstad på Lands Museum. Det 
er Johannes barnebarn tvillingene Ole 
og Knut Aastad Bråten som med god 
hjelp fra sin søster Siv og foreldrene 
som har laget denne utstillingen. Ved 
siden av utstillingen holdt Ole og Knut 
et minneverdig og flott foredrag om sin 
bestemors liv.
   Det nok mange som kjenner til Jo-
hanne Kolstads bravader i hoppbak-
kene rundt omkring i verden, og den 
store karrieren begynte søndag den 18. 
januar 1931 da hun hoppet 46,5 meter i 
Odnesbakken, som det lengste skihopp 
noen kvinne i verden hadde utført. For 
øvrig hoppet Birger Ruud 76,5 meter i 
det samme rennet som var ny verdens-
rekord.
   Etter dette fulgte mange år i USA 
hvor Johanne deltok i forbindelse med 
åpninger av nye hoppbakker, åpninger 
av viktige hopprenn og i show og opp-
visninger over hele USA sammen med 
bl.a. Sonja Hennie og Sverre Kolterud. 

Johanne besøkte mer en 40 stater i USA 
med hoppskiene sine. På en måte ble det 
satt punktum for karrieren i hoppbakken 
for Johanne da hun 6. mars 1938 hop-
pet 228 fot i Berlin i New Hampshire, 
ny verdensrekord for kvinner som ble 
stående i hele 35 år, inntil Anita Wold 
hoppet 80 meter i Kløvsteinbakken i 
Meldal i 1973.
   Johanne Kolstad hadde også et liv et-
ter at den sportslige karrieren var over.  
Da krigen kom flyttet hun til Valdres 
og traff han som skulle bli hennes ek-
temann – Ole Torgerson Aastad. De 
giftet seg og bosatte seg i Vang og et-
ter hvert kom datteren Anne Marie til 
verden. Men det var ikke en sånn hus-
mor vi kjenner til som Johanne ville bli, 
heller ikke delta på symøter og andre 
tilstelninger som husmødrene gjerne 
gjorde den gangen. Hun ble heller med 
sin mann ut i skogen og opp på fjellet 
hvor de drev fangst og fiske og bygging 
av hytter i fjellet.
   Johanne Kolstad var en beskjeden 
dame som sjelden snakket om sukses-
sen i hoppbakkene og de eventyrlige 
reisene på kryss og tvers av USA - fra 
livet som hedersgjest i en suite på Wal-
dorf Astoria i New York til et stille fam-
ilieliv i Valdres.  Hun følte seg nok i 
mange stunder ensom og tydde ofte til 
alkoholen for å bøte på dette.
   De siste årene av sitt liv bodde Jo-
hanne på Vangsheimen som disponerte 
noen rom på Grindaheim Turisthotell, 
hvor hun bodde. Og det hendte noen 
ganger etter at de hadde fått vite om 
henne, mens de var på hotellet som 
gjester, at noen Amerikanske turister 
kom bort til henne og fortalte at de 

God tur i skiløypene på Østsinniåsen.

NLI Gry ønsker alle en riktig God jul, 
og velkommen til skiaktiviteter i Gutukollen

The Queen of Skis

Knut og Ole Aastad Bråten fikk overrakt blomster 
og ble takket fra Nordre Land Idrettslag ved Grete 
Stensvold.
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kunne huske henne fra USA på 30 tal-
let. Når hun fortalte om dette ble hun 
oppglødd og synes det var koselig at 
noen kunne huske henne fra den tiden. 
Og så sa hun «det vel ikke så mange 
som husker meg lenger nå».  Johanne 
husket nok godt hva hun hadde deltatt i, 
men i all beskjedenhet snakket hun lite 
om dette.

   Johanne Kolstad ble utnevnt til æres-
medlem i Nordre Land Idrettslag i 1982, 
laget hun representerte i hele sin karri-
ere. Og da hun fikk blomster fra Idrett-
slaget til sin 80 års dag, sa hun «neimen 
det var koselig at de husket på meg».
  Johanne Kolstad døde 5. september 
1997 på Vangsheimen, 84 år gammel

Håndballgruppas styre sesongen 2011/2012

Leder: Astrid Bondlid  95 82 92 90
 Sandmovegen, 2870 Dokka
 bondlid@me.com
Nestleder: Elisabeth Samsonstuen  91 81 69 18
 Vestheimgt. 2, 2870 Dokka
 esamsonstuen@gmail.com
Kasserer: Anette Ludvigsen  99 51 68 99
 Vesttorpvegen 1, 2870 Dokka
 g_rdbakken@hotmail.com
Sekretær: Monica Sæther  91 81 32 69
 Idrettsvegen 7, 2870 Dokka
 monica-z-z@hotmail.com
Dommerkontakt: Tom Erik B. Våtsveen  93 43 36 29
 Nylinna, 2870 Dokka
 tomev@live.no
Kioskansvarlig: Tone Berget  61 11 15 93
 Bekkefaret 4, 2870 Dokka 98 81 48 06
 sigb-be@online.no
Web-ansvarlig: Terje Midtbøen  46 76 10 21
+ matr.forvalter  Nordgardslinna 323, 2870 Dokka
 terje.midtboen.nli@gmail.com

Johanne Kolstad med hoppskiene sine utenfor Vangsheimen i 1995.

Håndball

ÅRETS ILDSJEL
For femte året på rad ønsker håndballgrup-
pa å hedre personer som er med på å prege
håndballen her i kommunen. Derfor ønsker 
vi forslag på personer som bidrar på en slik 
måte at de fortjener en påskjønnelse. 

Fjorårets vinner ble: Grete Stensvold 

Forslag sendes håndballstyret.
Ta kontakt med Leder Astrid Bondlid, 
om det er aktuelle kandidater du ønsker å 
fremme.

Tlf: 95 82 92 90 - e-post: bondlid@me.com
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LEDEREN HAR ORDET

Håndballsesongen har startet,
og morroa er i gang
Sesongen er i gang med både trening og kamper for de fleste av lagene våre. Nordre 
Land håndball sliter med rekruttering, og har jobbet hardt for å klare å stille flest mulig 
lag.Dessverre så klarer vi ikke stille lag i alle alderstrinn, da det blir for få spillere i hver 
enkelt klasse. Men vi er kjempeglad for de spillerne og lagene vi har fått til så langt. Og 
håper selvfølgelig på att flere melder sin interesse etter hvert. Så langt er vi stolte av å 
presentere: Lek med ball, gutter 8, jenter 9, jenter 14 og damelaget K4.

I skolens vinterferie uke 9, håper vi på Gjensidige Håndballskole for barn i alderen 6 – 13 
år. Den avvikles i dokkahallen de tre første dagene i vinterferien, og alle som vil om de 
spiller håndball eller ei, er hjertelig velkomne. 

Styret jobber intens med hallfordelingen, i tett samarbeid med sportsutvalget i idrett-
slaget. Ellers jobbes det rundt enkelt saker innad i gruppen og i dialog med idrettslaget 
generelt. Håndballgruppa har hatt fokus på samarbeid mellom klubber, foreldre, spillere, 
trenere, dommere, sponsorer, vaktmestere og idrettslaget. Noe som er viktig for at alle 
skal ha gleden av håndballen. For att denne idretten og alle idrettsgrener skal være ett 
tilbud for små og store, er vi avhengige av frivillige som kan være med å bidra. Så vil du 
være med å ta i ett tak for Nordre Land håndball, så gi gjerne tilbakemelding. Vi trenger 
dere!

Styret har i høst også startet oppgradering og gjennomføring av ny kiosk og kjøkken, der 
styret og frivillige har jobbet iherdig. Tusen takk til våre frivillige snekkere. 

En spesiell takk til vaktmestrene i Dokkahallen for imøtekommende og godt samarbeid. 
Våre sponsorer retter vi en STOR takk til, og spesielt vår hovedsponsor SkaTec Oppland 
AS.

Ønsker små og store lykke til i den kommende sesongen, og håper på ett godt samarbeid.

Astrid Bondlid, Leder i NLI Håndball

Terminliste 2013 / 2014
Dokkahallen
LØRDAG 19.10.2013
1100-1200 53J14B2003 Nordre Land - Gjøvik HK 5 Regionsserien J 14 B2
1300-1400 53J14B2087 Nordre Land - Gjøvik HK 4 Regionsserien J 14 B2

SØNDAG 03.11.2013
1200-1300 53J14B2104 Nordre Land - LFH09 3 Regionsserien J 14 B2

ONSDAG 13.11.2013
2000-2115 53K0401123  Nordre Land - LFH09 3/ØTI  Regionsserien  K 4. div

LØRDAG 16.11.2013
1300-1400  53J14B2061  Nordre Land - Kolbu/KK  Regionsserien  J 14 B2
1400-1515  53K0401038  Nordre Land - Gausdal  Regionsserien  K 4. div

LØRDAG 07.12.2013
1400-1500  53J14B2075  Nordre Land - Toten 2  Regionsserien  J 14 B2
1500-1615  53K0401049  Nordre Land - LFH09 3/ØTI  Regionsserien  K 4. div

LØRDAG 14.12.2013
1100-1200  53J14B2036  Nordre Land - Furnes 3  Regionsserien  J 14 B2

LØRDAG 04.01.2014
1600-1715  53K0401114  Nordre Land - Gausdal  Regionsserien  K 4. div

LØRDAG 18.01.2014
1400-1500  53J14B2052  Nordre Land - Gran 2  Regionsserien  J 14 B2

LØRDAG 25.01.2014
1700-1815  53K0401066  Nordre Land - Sørskogbygda/Elverum  K 4. div

LØRDAG 08.02.2014
1100-1200  53J14B2021  Nordre Land - Lunner 2  Regionsserien  J 14 B2

SØNDAG 09.02.2014
1400-1515  53K0401099  Nordre Land - Kongsvinger  Regionsserien  K 4. div

LØRDAG 15.02.2014
1055-1155  53J14B2076  Nordre Land - Snertingdal  Regionsserien  J 14 B2
1200-1315  53K0401077  Nordre Land - Veldre  Regionsserien  K 4. div

LØRDAG 22.02.2014
1600-1715  53K0401129  Nordre Land - Sørskogbygda/Elverum  K 4. div

SØNDAG 23.03.2014
1500-1615  53K0401110  Nordre Land - Lunner 2/Gran   K 4. div



32                                                       NORDRE LAND IDRETTSLAG

N
LIs første seier i B

-N
M

 senior tropp, 1990. F
oran fra venstre: Linda Sim

ensveen Lillesolberg, trener Liv M
arie Sim

ensveen, U
nn 

Silje B
rattsveen. 2.rekke E

llen Synnøve B
råten og Trine K

olstad. 3. rekke M
ette C

ecilie B
ratland, H

ilde Strøm
sjordet, 

M
ette R

ønningen, K
jersti Lind Jensen.

G
lim

t fra jubileum
sboka


