
NLI-POSTEN
INFORMASJON

MEDLEMSBLAD FOR NORDRE LAND INDRETTSLAG                                                                      NR. 5 2014 - ÅRG 20

Nordre Land Idrettslag har tatt i bruk ny
hjemmeside 11. januar 2014 – 

www.nlinett.no

Mathilde Ilebrekke og Sondre kristenstuen



2                                                       NORDRE LAND IDRETTSLAG

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

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
Styreutvalg:
Leder: Gunnar Berg
Nestleder: Åse Solstad
Sekretær: Paal Kristenstuen
Kasserer: Svein Pedersen
Informasjonsleder: Tore Sandal
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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
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Nå er årsmøtene i NLI avviklet og de fleste styreplassene 
er besatt, så takk til alle som har vært sporty og tatt på seg 
verv. Dette er helt nødvendig for at laget skal fungere så 
godt som det gjør.
Fra årsberetningene for 2013 kan man se at aktiviteten 
i gruppene har vært meget bra med mange gode idrett-
slige prestasjoner, og at økonomien i laget er solid. Sverre 
Kolterud’s idrettspris for 2013 ble tildelt skihopper og 
fotballspiller Anders Ladehaug og bragdprisen gikk til 
telemarkkjører Ådne Kristenstuen.
Mange har betalt medlemskontingenten, og det er fint om 
de resterende 300 medlemmene betaler med det første. 
Dette er viktig for å kunne opprettholde aktiviteten, og for 
at forsikringene skal gjelde om du skader deg under tren-
ing eller på kamper i idrettslagets regi. Registrer også NLI 
som mottaker av grasrotandelen når du tipper. Da går 5% 
av det du tipper for tilbake idrettslaget.
Til slutt vil jeg få ønske dere alle lykke til med årets sport-
slige utfordringer, arrangementer og øvrige oppgaver til 
idrettens fremme.

Gunnar Berg
leder

NLI KontorMedlemmer og 
sambygdinger

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, Skysstasjonen og Sport 1 i 
Bergfosssenteret.

Som sikkert alle vet koster det idrettslaget mye penger med å ta dette løftet med 
å bygge en kunstgressbane. Som en del av finansieringen har vi lagt ut for salg 
andeler i banen. Responsen på dette har til nå ikke vært så god som vi hadde håpet. 
Vi håper derfor at enda flere vil gå inn på fotball sine sider under nlinett.no og 
tegne seg for andeler. Husk at dette kan være en flott bursdagsgave eller julegave. 
Husk også at  det man kjøper andeler for kan trekkes fra på selvangivelsen (27% 
«rabatt»).

ANDELER I KUNSTGRESSBANEN
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DNB IDRETTSLEKER 
2014
NLI Friidrett vil også i år arrangere DNB 
Idrettsleker. Dette er det som tidligere ble 
kalt friidrettsskole, og er et aktivit og sosi-
alt arrangement fylt med fysisk lek tilpas-
set alle nivåer.

Dagene fylles med spennende fysisk ut-
foldelse preget av lek, moro og mestring 
på barnas premisser.

Alle deltagere får flotte deltagergaver! 

Sted: Dokkastadion
Tid:  27.-29.juni2014
Aldersgruppe:  6-12 år

Påmelding starter i mai, og NLI Friidrett 
vil legge inn linker og informere om dette 
på NLI sin nettside og på sosiale media. 
Friidrettslekene har vært svært populære, 
og vi har en øvre grense på 50 deltakere. 
Tidligere år har dette blitt fyllt opp før fris-
ten har gått ut, så her gjelder det å være 
tidlig ute. 

FRIIDRETT

Årsmøte NLI Friidrett
NLI Friidrett avholdt sitt årsmøte onsdag 
12.02.2014 på NLI sitt møterom på Bond-
lid. Det var svært få deltakere til stede på 
møtet. Vanlige årsmøtesaker ble gjennom-
gått, samt en innkommet sak vedrørende 
DNB Idrettsleker. 

NLI Friidrett har ikke slitt med å få nye 
inn i styret, og dette ser vi som svært po-
sitivt. Selv om vi er en liten gruppe, er det 
stor aktivitet og godt samhold, samt en 
økende medlemsmasse. 

Det nye styret i NLI Friidrett består av:

Leder: Laila Iren Ødegård 
Kasserer/sportskontakt: Brynjulf Larsen 
Anleggskontakt/styremdl: Bjørn Olav 
Røstad 
Sekretær: Mona Bergum 
Utdanningskontakt/styremdl: Knut Lium
Valgkomité: Tore Jakobsen og Liv Thor-
seng

Velkommen til DNB Idrettsleker 2014!
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GLIMT
Styret for NLI Glimt 2014 består av:
Leder: Trond Mæhlum
Nestleder: Odd Helge Hatlelid
Sekretær: Linda Nilsen
Kasserer: Audun Østgård
Utd. kontakt: Fredrik Magnussen
Sportskontakt: Webjørn Thorsen
Anleggskontakt/materialforvalter:
Morten Sagstuen

Vi har avholdt skirenn alle fire søndagene i 
februar. Tross regnvær og slapseføre var vi 
fornøyde med oppslutningen. 

Små og store skiløpere så ut til å kose seg 
i lysløypa vår. Søndag 23. februar inviterte 
vi til kostymerenn, skiskyting (tennisball i 
bøtte) på idealtid og akedag med grilling og 
utdeling av statuetter. 30 løpere hadde del-
tatt på minst to av rennene, og kunne motta 
fine skistatuetter. 

Even S. Granseth vant fruktkurven for 
beste barn på idealtid, Martin Åmodt vant 
en trebolle for beste voksne på idealtid, 

Erik Mikkelstuen vant gymbag og buff som 
best i akebakken og Milliane V. Magnussen 
ble kåret til beste kostyme på skirenn. Pre-
mien var drikkeflaske og buff. 

Det ble ei hyggelig stund i akebakken 
på Mæhlumsjordet, og med deltakere på 
årets skirenn fra både Oslo, Hamar, Gjøvik, 
Dokka og Vestsida, så sier vi oss veldig for-
nøyde med denne sesongen! 

En stor takk til løypekjørere Morten og 
Henry, startnummerutlåner og trofast delta-
ker Kjell og speaker og starter Tore!                                                           

Vi er også glade for at både flomlys og 
vannpumpe har blitt ordnet i løpet av fe-
bruar. Noen av oss rakk så vidt å teste skøy-
teisen før mildværet igjen forvandlet is til 
vann. Neste vinter er vi stolte av å kunne 
tilby skøyteis dersom frosten kommer.   

Til sommeren har vi planlagt aktivitets-
kvelder. Da kan både store og små delta 
i uhøytidelig ballspill og andre aktiviteter. 
Vi håper at anlegget på Vestsida vil bidra 
til økt aktivitet og trivsel.

Milliane har vært yngste deltaker på Glimt-skirenn 
dette året. På kostymerennet ble hun kåret til beste 

kostyme med sin prinsessedrakt.
Sprek som han er har Kjell Rønningen deltatt i alle 
renn på på Glimt med en imponerende fart i sporet.
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HESTESPORT
Mønstringskonkurranse
Hestesportgruppa har avholdt sin årlige 
mønstringskonkurranse med bra deltagel-
se. Gruppas deltagere har deltatt i mange 
mønstringskonkurranser de siste åra og har 
hevdet seg bedre og bedre. De blir også lagt 
merke til på utstillinger når de viser ponnier 
og hester at de gjør det på en fin måte. Og så 
når ponniene skal undersøkes av veterinær 
er det viktig for at veterinæren skal gjøre en 
optimal jobb at ponniene blir mønstret best 
mulig.

Korrekt mønstring er viktig for at domme-

ren skal få et best mulig inntrykk av hesten. 
Resultatet av mønstrerens jobb har derfor en 
praktisk betydning. Hesten skal vises i god 
form og være i riktig hold, ikke for tykk eller 
for tynn. Den skal være godt trenet og både 
utstyret, hesten og mønstreren skal være rene 
og velstelte. Hesten skal også ha bra høver. 
Hesten skal være veloppdragen og lydig og 
ikke verken for lat eller sprek.

Mønstring vil si at den som leier hesten vi-
ser hesten i skritt og trav på best mulig måte. 
Hesten skal også stilles opp og stå stille un-
der bedømming.

Dommer Mari Krogh  med Sandra Bergene  og Kaffe som  gjorde det skarpt i  mønstringskonkurransen.



Treninger vinteren 2013/14
Det har vært avholdt regelmessige treninger hele 
vinteren så sant føret har vært brukbart. Det har 
vært mange som har ridd og treningene har vært 
fulle hele tiden. På grunn av de dårlige baneforhol-
dene har det ikke kunne avholdes sprangtreninger 
men litt gymnastikkhopping er det blitt. Jentene 

som rir sprang gleder seg veldig til å komme i 
gang nå når våren nærmer seg. Treningene vil bli 
avholdt ca. 4 ganger i måneden framover. Heste-
sportgruppa har startet en liten offensiv for å få 
flest mulig til start i året som kommer og det har 
meldt seg 6 stykker som er med på dette oppleg-
get. Spennende å se om vi greier å få alle til start !!
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Ridekurs og treninger er et sikkert vårtegn på Ulvshus. Her er tre ivrige deltagere på onsdagsgruppa. Emma 
Hagen holder Sandemoens Troja. Ved siden av dem står Simen Fjellstad, Malin Sagstuen og Leif Olav Skogen.  

Hannah Ullsakerhaugen og Skoglys Mackenzie i gymnastikkhopping.
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Årets første føll er kommet, og den skulle få et navn som begynte på J. Det måtte bare bli Justin. 
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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
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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



Ådne har her fått prisen av leder i NLI Gunnar Berg og leder i NLI’s Sportsutvalg Grete Stensvold

BRAGDPRIS
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NLI’s Bragdpris for 2013 ble på lagets 
årsmøte tildelt Ådne Kristenstuen.  

Ådne som er 18 år gammel har i flere år 
satset seriøst innen telemarksporten, og 
han går nå 3. året på skigymnaset på Op-
pdal.

I 2013 ble Ådne juniornorgesmester i alle 
tre disipliner som er:

Sprint Parallell
Klassisk Sprint 
Klassisk

Han vant også Norgescupen sammenlagt i 
2013.

Ådne deltok også i WC for seniorer på 
Rjukan og Geilo samt i Junior VM.

Ådne har fått plass til Norges Skiforbund 
og Statoils satsingsprosjekt «Morgenda-
gens Helter».

Nordre Land Idrettslag gratulerer Ådne 
Kristenstuen med prisen og ønsker han 
lykke til videre med satsningen på Tele-
mark.
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TELEMARK
Mathilde Ilebrekke, Ådne Kristenstuen 
og Sondre Kristenstuen kjører telemark 
race, det har vært mye og bra aktivitet. 
Våre Fjelltelemarkere har lidd under lite 
snø og avlyste renn, i tillegg var Sondre 
Skrebergene uheldig og skadet kneet tidlig 
i sesongen.
   Sondre Kristenstuen ble syk tidlig i se-
songen og måtte ha et avbrekk på ca 2 
mnd. Men han klarte og få med seg de siste 
rennene og NM.
   Mathilde, Ådne og Sondre deltok 
alle i WC i Hintertux (Østerike) og Les 
Contamines (Frankrike). Mathilde og 
Ådne har også deltatt i WC i Steamboat 
springs (USA), og de var begge tatt ut 
til WC Bohinj (Slovenia), men her ble 
det avlyst. 
   Mathilde har hatt flere pallplasse-
ringer gjennom hele sesongen og den 
første helt på toppen kom i Auris i 
Østerrike den 18. januar. (Se egen sak 
nedenfor).  Sondre har en 5 plass fra 
WC Hintertux som sin beste plassering 
og Ådne fikk karrierebeste i WC i USA 
med 11 plass.
   Det har vært kjørt NC på Gålå og 
Asker, NC Stranda ble avlyst og i Nor-
gesmesterskapet i Rauland deltok både 
Mathilde, Ådne og Sondre som ble av-
viklet 8. og 9. mars. Og her ble det NM 
gull til alle i sine respektive klasser.
  Ådne har fortsatt to sesonger igjen i 
junior og han har innfridd sine mål for 
sesongen, som var å kvalifisere seg til 
WC rundene og bli best mulig i NM.
   Nå gjenstår WC i Funesdalen (Sve-
rige), junior VM og WC på Geilo, og 
WC avslutning på Rjukan. Både Ådne 

og Mathilde har fått beskjed om at de 
er tatt ut på WC kvote til disse rennene. 
I WC i Norge tas det også ut en nasjo-
nal kvote. Sondre er også tatt ut til Fu-
nesdalen, etter sykdom må han prestere 
der for å ta en av de to siste plassene på 
WC laget Geilo og Rjukan.
   NLI Telemark skal 5. og 6. april stille 
med ”Telemarknedslaget” ved Spå-
tind høyfjellshotell. Da stiller vi med 
skiforbundets henger full av telemar-
kutstyr som vi låner ut. Det vil også 
bli informert og veiledning om Tele-
marksporten. Her kan alle som har lyst 
til å prøve Telemark møte opp.

Følg med på Nordre Land hjemmesider 
og ski/skiskyttergruppa sine FB sider 
for resultater og info om Telemark.

Mathilde Ilebrekke 
og Sondre Kristenstuen
Mathilde tok tidenes første individuelle 
World Cup seier på ski (Telemark) i Rau-
rus- Østerrike 18. januar som første utø-
ver fra Nordre Land Idrettslag. Og Sondre 
Kristenstuen stod øverst på WC pallen i 
Furnësdalen i Sverige 19. mars. 
   Da Sondre tok sin første WC seier fik 
han ingen lett vei til finalen. Føst slo han ut 
Sveirsiske Nicola Michel og Tyske Tobia 
Mulle som er rangert som henholdsvis nr. 
3 og 1 i verden. Og i finalen slo han Fran-
ske Philip Lau som er rangert som nr. 2

Ådne Kristenstuen 

I junior VM  på Geilo 23. mars kjørte Ådne 
inn til en imponerende VM bronse..

Ski/Skiskyting



SKISKYTING
Etter noen avlyste renn før jul ble Ving-
romrennet første renn for våre skiskyt-
tere. Vi hadde tilsammen 10 løpere på 
start, deriblant 3 av våre nybegynnere 
Eline, Mats Johan og Lene. Thea Olsen 
startet like godt sesongen med seier i J 
11 og leder etter 4 renn cupen for Opp-
land skiskytterkrets. I februar arrangerte 
vi selv Snauhaugsprinten og KM nor-
mal. 

Hovedlandsrennet 2014
Fredag- søndag 21.-23.februar del-
tok Malin Jøranli som eneste NLI-løper 
på Hovedlandsrennet i skiskyting. Årets 
høydepunkt for landets 15 og16 årige 
skiskyttere. Fredag var det normal og 
lørdag sprint. Malin ble hhv nr. 47 på 
normalen og nr. 37 på sprinten. Søndag 
var det stafett og Malin kvalifiserte seg 
til 2. laget for Oppland i J 15-16. Hun 
gikk på lag sammen med Caroline Øyhus 
fra ØTS og Malin Tvenge fra Skrautvål. 
En flott helg på alle mulige måter, som 
absolutt frister til gjentakelse!!

Bendit Skiskytterfestival 
Bjerke
Første helga i mars var det Bendit Ski-
skytterfestival på Nannestad, arrangert 
av Bjerke IL. Lene Jøranli deltok begge 
dager og med vekkeklokka på 05.00 
lørdag og søndag morgen er det med 
andre ord ingen spøk å være skiskytter. 
Lene har sammen med fire andre del-
tatt på skiskytterskolen i høst og dette 
var hennes aller første Bendit skiskyt-
terfestival- og det ga mersmak!! Både 
premie- og autografsamlinga ble bety-
delig utvidet:)

Ådne Kristenstuen troner øverst på seierspallen 
som jr. NM vinner i Rauland

Her gir pappa Paal de siste instruksjoner 
til Ådne og Sondre før NM start.
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Mathilde Ihlebrekk og Somdre Kristenstuen troner øverst på WC seierspallen

En glad Sondre Kristenstuen med norsk flagg på seierspallen i junior WM på Geilo
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Sondre Kristenstuen kjører inn som NM vinner i Rauland.

Malin Jøranli under årets hovedlandsrenn. Hun kan se tilbake på noen meget fine dager i
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Alle har deltatt i klassene nybegynnere til 13 år i klubbrenn denne sesongen. 
Flott innsats av alle sammen!

Lene Jøranli Thea Olsen

Eline Øversveen

Sivert Øversveen, Emil Øversveen

Disse har deltatt på klubbrenn i vinter:
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Simen Jakobsen Silje Jøranli

Hans Kristian Dokken Anders Alme Eng
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TURN
Troppsgymnastikk har dette skoleåret lagt 
om treningstilbudet.

Det er nå i overkant av 40 turnere på 
Troppsgymnastikk. Vi har laget to partier, 
et for de yngste og et for de eldre, som 
trener etter hverandre på tirsdager. Vi har 
også begynt å trene guttene og jentene 
sammen. I tillegg har vi laget et tilbud på 
torsdager, som består av grunntrening - 
styrke, spenst, utholdenhet og smidighet. 
Det er viktig å trene disse egenskapene, for 
å bli bedre turnere og forebygge skader.

Vi er fornøyd med endringene som har 
blitt gjort. Vi synes nå at vi kan gi et bedre 
tilpasset tilbud til de forskjellige alders-
gruppene og med egen grunntrening kan vi 
bruke mer tid på apparatene på tirsdagstre-
ningene. Hovedtrenerne våre Anne Guro 
Moen og Marit Lundon har også vært på 

dommerkurs i høst. Mathea og Bjørn Olav 
Jøranli har også deltatt på mini-convention 
på Hamar.  Vi har ambisjoner om å delta 
mer på konkurranser i tiden fremover. For 
å kunne gjøre dette var vi avhengige av å 
kunne gå til innkjøp av en airtumblingbane, 
da airtracken vi har ikke er godkjent til 
konkurransebruk. Med støtte fra turngrup-
pas overskudd fra barnekretsturnstevnet 
har vi nå gått til innkjøp av en airtumbling-
bane. Den sto klar til første trening etter 
nyttår.  Vi ser frem til å lære oss å bruke 
denne og til å få mindre køer på trening! 
 
Trenerne våre i år er Marit Lundon , Anne 
Guro Moen Jøranli, Jøran Nermoen , Mike 
Cosford, Erik Bråthen, Mathea Jøranli og 
Bjørn Olav Jøranli

Sandra i farten
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Twentyfour-cup i Rytmisk 
Gymnastikk i Asker og i 
Njård
Etter flere gjennomførte treningsøkter i 
juleferien, var våre seniorer klare for årets 
første konkurranse i Asker 18. og 19. janu-
ar. Marte Magnussen, Malin Aasen, Ther-
ese Nystuen, Kariann Sollien og Emilie 
Hagen Bergmann deltok som tropp med 
programmer i ball / bånd og køller. Jen-
tene kjørte veldig bra, og fikk tilnærmet 
lik poengsum for begge programmene. 
Det ble til slutt en 4. plass for NLIs utø-
vere, men kun to små poeng manglet for at 
sølvmedaljen kunne innkasseres. Selv om 
pallplass glapp har jentene all grunn til å 
være fornøyd med vel gjennomført første 
konkurranse.  

   Seniortroppen stilte også til start i 
Njård den 31. januar – 2. februar, også da 
med programmer i ball / bånd og køller. 
Jentene slet litt med gjennomkjøringen 
denne gangen, og endte også her på en 4. 
plass. Denne gangen var spranget opp til 
pall-plass større enn i Asker. 

Vi følger spent med på resten av konkur-
ransene denne sesongen, og ønsker 
jentene LYKKE TIL:) 
 

Troppsgym

Gina Kristine Sollien
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Rekrutt-konkurranse 
i Njård

Tre av NLIs RG-rekrutter deltok også i 
Njård 31. januar – 2. februar med gymnas-
tene Nora Felde Sevaldrud, Mathilde Mag-
nussen og Gina Kristine Sollien. Nora og 
Mathilde konkurrerte også under fjorårets 
sesong, men for Gina er 2014 hennes aller 
første konkurranse-år. Alle tre har trent RG 
tre dager i uka gjennom flere år, og selv 
om Gina ikke konkurrerte i fjor, deltok hun 
med oppvisninger i flere konkurranser.

Nora og Mathilde stilte individuelt i 
2-kamp. Dette vil si at jentene starter in-
dividuelt med tre programmer, og vil – i 
tillegg til frittstående – få den beste av de 
øvrige to redskapene som tellende. Både 
Nora og Mathilde startet i frittstående, tau 
og ring. Nora fikk en bra 10. plass totalt 
mens Mathilde fikk en fin 33. plass.  

Gina har denne sesongen valgt å stille 
i 3-kamp. Det vil si at hun i tillegg til 
frittstående stiller til start i tre andre red-
skaper. Gina var påmeldt i ring, ball og 
køller, men startet i bare ring og køller. Til 
neste konkurranse i Skjeberg 22. – 23. mars 

er også ballprogrammet på plass, og Gina 
kan starte som planlagt og ønsket med fire 
programmer. I tillegg til frittstående vil 
hun da få to av de beste øvrige redskapene 
som tellende. Gina endte på en veldig bra 
9. plass totalt.

Lykke til med resten av konkurransene 
denne sesongen – og ikke minst: Det vik-
tigste er å trives og ha det gøy med idretten 
dere bruker så mange av ukas timer på. 
Plasseringer følger naturlig med konkur-
ransene, og bør være en inspirasjon til vi-
dere trening, snarere enn frustrasjon over 
tallet du er plassert ved på resultatlista :)

Mathilde Magnussen (til v.) og Nora Felde Sevaldrud

Seniortroppen



NORDRE LAND IDRETTSLAG                                                  21

Sverre Kolteruds Idrettspris for 2013 ble 
i en tilstelning i kinosalen lørdag den 8. 
februar tildelt Anders Ladehaug. Prisen 
som ble overrakt av ordfører Liv Solveig 
Alfstad består av femtusenkroner, diplom 
og blomster.

Anders Ladehaug, født 31.10.99. Ski-
hopper og fotballspiller. Medlem i Nordre 
Land Idrettslag og Lillehammerhopp re-
krutt (team).

På nasjonalt nivå hopper aldersgruppa 
13 – 16 år etter en såkalt «utviklingsba-
sert» modell på tvers av alder. Rekruttcu-
pen (RC) er delt inn i fire klasser;  A, B, C 
og D, der A er det høyeste nivået. D-klas-
sen hopper i  K-40 – 50m  og C, B og A 
i  K-60 – 70m. Noen renn går også i bakker 
helt opp til K-90. Det arrangeres en cup i 
vintersesongen og en cup på plast/porselen 
om sommeren.

Vinteren 11/12 startet Anders i D-klas-
sen og oppnådde bl.a. en tredjeplass på 
Raufoss og fjerdeplass i Veggli. Han vant 
Veidekkecupen i Oppland sammenlagt for 
13 åringer, og ble nr. 2 i kretsmesterska-
pet. Han ble også nr. 9 i Solan Gundersens 
Vinterleker i Alvdal (Uoffisielt NM 12 – 14 
år).  Sommeren 2012, hoppet han i RC-C. 
Etter noe varierende raultater innlednings-
vis, avsluttet han sterkt med bl.a. 2. plass 
i det siste rennet, og ble nr. 4 sammenlagt.

Vinteren 2013 hadde Anders flere gode 
plasseringer i RC-B , bl.a. nr. 4 i Tromsø 
og nr. 6 og 3 i avslutningsrennene på No-
todden (K-90). Anders ble kretsmester i 
Oppland i 14-årsklassen og nr. 8 i Solan 
Gundersens Vinterleker. 

Sommer 2013 bestod den nasjonale re-
kruttcupen av fem renn. Anders fikk en 
førsteplass, to tredjeplasser, en fjerdeplass 
og en femteplass. Dette holdt til seirer 
sammenlagt i B-klassen. Sommeren 2013 
ble han også tatt ut av skiforbundet, som 
en av fire norske gutter, til å delta i FIS 
Youth Cup i Hinterzarten i Tyskland. Her 
deltok ca 60 hoppere fra 17 nasjoner.  

Anders hoppet bedre og bedre gjennom 
hele 2013. Han prøvde også den store OL-
bakken på Lillehammer, noe som result-
erte i en personlig rekord på 131m (et par 
uker før han fylte 14 år).

Vintersesongen 13/14 startet med to 
RC-renn på Raufoss i desember. Anders 
debuterte da i A-klassen med en 6. og en 7. 

SVERRE KOLTERUDS 
IDRETTSPRIS

Anders Ladehaug har fått 
Sverre Kolteruds Idrettspris.
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Anders i svevet i Lønnbergbakken.

plass, og var ved utgangen av 2013 rang-
ert som en av Norges aller beste hopper i 
15-årsklassen.

I tillegg til å hoppe på ski hele året, har 
Anders også spilt fotball i mange sesonger 
for Nordre Land IL. I 2013 spilte han 57 
kamper på G-14 laget, og selv om han i 
mange av kampene var keeper, scoret han 

22 mål. Anders spilte også alle kampene i 
sluttspillet da G-14 laget vant kretsmester-
skapet i 7-er fotball høsten 2013. 

Anders ble m.a.o. kretsmester i både ski-
hopp og fotball i 2013.

Nordre Land Idrettslag gratulerer An-
ders Ladehaug med prisen og ønsker han 
lykke til videre i idrettskarrieren.
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ÅRSBERETNING NORDRE 
LAND IDRETTSLAG

1. INNLEDNING
1.1 SU
SU har i 2013 avholdt 7 møter og behand-
let 50 saker. SU har i 2013 fortsatt arbeidet 
med å tilrettelegge for den administrative 
driften av idrettslaget og gruppene. 

Noen av de viktigeste sakene SU har job-
bet med i 2013 var: 
 
Ferdigstillelse av anlegg som Gry varmes-
tue, Snauhaug garasje og Smeby snø.
Påbegynt heisanlegg i Dæhli.
Ny hjemmeside.
Økonomi

1.2 Styret
Styret har i 2013 avholdt 4 møter og be-
handlet 36 saker. SU mener det har vært en 
god og åpen dialog mellom SU og styret 
i 2013. 

1.3 Annet
Antall medlemmer i 2013 var 852 fordelt 
på 18 grupper hvorav 12 har vært aktive. 
I NLI-Skøyter, NLI-Ishockey, NLI-Trim 
og Helsesport, NLI Volleyball, NLI Ten-
nis og NLI Allidrett er det ingen aktivi-
tet. Disse gruppene har vært administrert 
av SU. NLI har hatt driftsleder i hele 
2013.

2. ANLEGG
2.1 NYE SPILLEMIDDELSØKNADER
Det er fornyet søknad om spillemidler til 
lagerbygg på Brovold. Vi viser for øvrig til 
anleggsutvalgets årsberetning.   

2.2  GODKJENTE ANLEGG FOR TIL-
DELING AV SPILLEMIDLER
1. Fornyet søknad om tilleggsbevilgning 
Brovold kunstgress.
2. Tildelt spillemidler for ikke kost-
nadskrevende anlegg til skiheis i Dæhli.
3. Fornyet søknad om tilleggsbevilgning 
til Åvella Nær vanning.

3. AKTIVITETER  
Nordre Land Idrettslag er fortsatt den 
desidert største frivillige organisasjonen i 
Nordre Land kommune. Den brede akti-
viteten og mangfoldet i tilbudene idretts-
laget har, gjenspeiles i de innholdsrike 
årsberetningene fra gruppene som følger 
senere i årsmeldingen. I disse beretnin-
gene kan vi også lese om mange sterke 
sportslige prestasjoner som verdsettes 
høyt i idrettslaget. Dette kommer i tillegg 
til de øvrige gruppene der masseidretten 
fortsatt står i fokus. Detaljer om aktivi-
teten og sportslige resultater er utførlig 
presentert i gruppenes årsberetninger. 

4. NLI–KONTOR  
NLI Kontor har mange og varierte 
arbeidsoppgaver for SU og gruppene.  
En av de viktigste oppgavene er å være 
et servicekontor for alle medlemmer og 
tillitsvalgte i NLI.  Det er nyttig for oss, 
som er et så stort idrettslag, å ha et profe-
sjonelt sekretariat som vi kan søke bistand 
hos med forskjellige typer arbeidsoppga-
ver. Disse oppgavene kommer i tillegg til 
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driften av NLI Marked AS.  Kontoret er 
betjent mandag til torsdag i tiden 08-16, 
fredag 08-12. Inntekten fra NLI Marked 
AS til NLI er stabil og god.

5. NLI-INFORMASJON  
NLI Posten har i løpet av året kommet 
ut med 4 nummer. Tilgangen på stoff har 
blitt mye bedre og vi håper at dette vil 
fortsette og oppfordrer alle til å sende inn 
stoff slik at NLI posten fortsatt kan utgis. 
Den er ønsket både av NLI’s medlemmer 
og andre i kommunen. 

Nettsidene våre er nye og vesentlig bedre.

Mange av gruppene i NLI har vært veldig 
flinke til å bruke nettsidene sine i 2013.

6. ØKONOMI  
Økonomien i Nordre Land idrettslag 
er god. Likviditeten i hovedlaget har 
i år vært bra, og gruppene har fortsatt 
god økonomi.

SU har fordelt bingoprovisjon til grup-
per på kr. 334521,00

Regnskapet for SU viser et over-
skudd på kr. 536099,82 etter avskriv-
ninger som i 2013 er bokført med kr. 
2638084,50. De største avskrivnings-
postene er fortsatt avskrivning av 
tilskudd og momskompensasjon til 
anlegg under utbygging. Budsjettert 
overskudd for SU i 2013 var kr. 80 
400,-. Egenkapitalen i SU er i 2013 økt 
til kr 5224830,16.
NLI har ingen langsiktig gjeld pr. 
31.12.2013.
NLI har et midlertidig lån i DNB nor 

pr. 31 12 2013 på 1,6 mill til spille-
midlene og kommunale tilskudd er ut-
betalt.
Nordre Land Idrettslag har totalt et 
overskudd på kr. 543260,97. Total 
egenkapital er økt til 
Kr. 7311023,32 hvorav kontanter ut-
gjør kr. 1683577,30.

NLI har mottatt kr 75000,00 fra pro-
sjekt Ottar til ekstra nedbetaling av 
leasingavtalen på løypemaskin. 

7. REPRESENTASJON 
Brynulf Larsen er leder i Oppland frii-
drettskrets.

Knut Ellefsrud er medlem i Norges ju-
doforbunds trenerbank.

Arne Korpberget sitter i styret i Opp-
land Svømmekrets, og Arne Korpber-
get, Heidi Kvamme og Ann Kristin 
Dybhavn, representerte klubben som 
dommere.

NLI turn har Liv Marie Simensveen 
som internasjonal dommer, Unn Silje 
Brattsveen og Camilla Ulsakerhaugen 
som forbundsdommere.

En av hestesports medlemmer er utdan-
net ponnimåler.

Tor Ødegård og Sondre Skrebergene er 
styremedlem i Oppland skikrets Tele-
mark komite.

At så mange av våre medlemmer har 
verv både sentralt og på kretsnivå viser 
at NLI også markerer seg utenfor Nor-
dre Land kommune.
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8. SPORTSLIGE  
AKTIVITETER
Det vises til årsberetninger fra sportsutval-
get og gruppene angående sportslig aktivi-
tet og sportslige prestasjoner. 

9. ARRANGEMENTER 
9.1 2013:
I sesongen 2013 har det vært mange ar-
rangementer i NLI.
Friidrettsgruppa har arrangert Tinestafet-
ten, museumsstafetten, 5 stevner i Land 
løpskarusell og Dokkarunden. Totalt ca 
450 deltagere og ca 600 startere. Det ble 
i tillegg arrangert friidrettsskole  med 51 
deltagere totalt.

NLI Dæhli arrangerte klubbrenn hver 
torsdag fra nyttår og frem til påsken. De 
har også arrangert en del aktivitetskvel-
der på sommeren med lek og moro.

NLI Glimt arrangerte to skirenn i febru-
ar, den siste med aking og grilling. To 
skirenn ble avlyst pga kulde. I august og 
september arrangerte de aktivitetskvel-
der hver onsdag, med fotball som hoved-
aktivitet.

NLI fotball arrangerte fotballskole 24-26 
juni med ca 100 deltagere.

NLI hestesport deltok på bygdedagene 
med flere ponnier. Det var mange barn 
som fikk glede av å ri. De arrangerte 
også NPA showet i august i forbindelse 
med Landsbydagene. Det var snaut 40 
ponnier fordelt på ca 80 klasser. De ar-
rangerte et terrengløp på høsten i ter-
rengrittløypa rundt Nordsinni kirke.

NLI Gry har arrangert terrengløp, lav 

deltagelse pgs kolliderende aktivitet i 
andre grupper.

NLI judo arrangerte i november Kime 
no kata kurs med Rosalie Evans (6.dan) 
som instruktør.

NLI svømming arrangerte klubbmester-
skap 23 januar. De arrangerte Lands-
bystevnet 3 februar, med 126 deltage-
re, 29 fra NLI. Det ble i mai arrangert 
klubbstevne og sommeravslutning. Se-
songens andre klubbstevne ble arrangert 
25 september.

NLI turn arrangerte KM rytmisk gym-
nastikk 28 april, Vårshow i Dokka hal-
len 25 april, turnshow i kinosalen 24 
november og 3 klubbkonkurranser i RG 
på våren.

NLI Håndball har hatt hjemmekamper i 
Dokkahallen, og håndballskole i vinter-
ferien. Sesongavslutning ble arrangert 
på Dokka ungdomsskole.

NLI ski har arrangert Snauhaugrennet, 
romjulssprinten, Ellingsverunden og 
klubbrenn i Smedby og Snauhaug.

NLI Sykkel arrangerte Fløyterrittet den 
15. juni med ca. 150 startende.

9.2 2014:
Friidrettsgruppa skal arrangere Tinesta-
fetten, museumsstafetten løpskarusell, 
Dokkarunden og friidrettsskole

NLI Dæhli skal arrangere klubbrenn hver 
torsdag fra nyttår og frem til påsken. De 
skal også arrangere en del aktivitetskvel-
der på sommeren med lek og moro.
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NLI turs skal arrangere KM og klubb-
konkurranser i rytmisk gymnastikk. Vår-
avslutning 29 april og juleavslutning 23 
november.

NLI Gry skal arrangere 3 terrengløp vår 
og høst, og en familiedag i juni.

NLI fotball skal arrangere Tine fotball-
skole 23-25 juni.

NLI ski skal arrangere Snauhaugrennet, 
Romjulssprinten, Ellingsverunden og 
klubbrenn i Smeby og Snauhaug.
Fløyterrittet arrangeres den 14. juni.

NLI Hestesport arrangerer påskestevne 
og stevne i august. 

10. UTMERKELSER
Sverre Kolteruds idrettspris for 2013 ble 
tildelt skihopper og fotballspiller Anders 

Ladehaug på eget kulturarrangement 
i Sentrum Kino lørdag den 8. februar 
2014.

11. AVSLUTNING
Nordre Land Idrettslag’s SU, takker for 
den tilliten som er vist oss i 2013.

Vi takker våre samarbeidspartnere for 
det gode samarbeidet i året som har gått.

SU takker også alle tillitsvalgte i små 
og store verv, trenere, ledere, supporte-
re og andre aktører som har bidratt til et 
nytt godt år for Nordre Land idrettslag. 

Vi går på en ny sesong med håp og tro om 
at dette skal fortsette i 2014. Vi ønsker alle, 
både tillitsvalgte, aktive utøvere og andre 
brukere, lykke til.

Dokka den, 3. mars 2014

Gunnar Berg Åse Solstad Paal Kristenstuen

Svein Pedersen Eirik Gjerdalen

Sign
Leder

Sign
Nestleder

Sign
Sekretær

Sign
Kasserer

Sign
Informasjonsleder
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Vi har distriktets største systue, og 
produserer gardiner, liftgardiner, puter 
og mye mye mer. Vi har et stort utvalg 
gardinprøver, og våre erfarne arbeidsledere 
bistår deg både i valg av stoffer og stil. 

Besøk oss og la deg inspirere!

Vi har også vedproduksjon 
med topp kvalitet og 

konkurransedyktige priser. 
Kanskje kan vårt 
gavekort på ved 

være gaven som varmer?

Vest-Torpvegen 24,
2870 DOKKA.

Tlf: 61 11 31 40
E-post: nlasvo@nlasvo.no
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