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Jeg takket ja til ledervervet i NLI tidlig i no-
vember. Svein Furuseth var den første som 
ringt og takket for at jeg ville ta jobben, han 
skulle hjelpe meg sa han. Nå ble det ikke noe 
hjelp å få fra Svein. 

-Sorger og gleder er en del av livet, også for 
NLI.

Det er et stort ansvar jeg har tatt på meg, 
men jeg har allerede merket at det er så mange 
positive og flinke folk i SU og i gruppene at 
jeg har tro på at det skal gå bra. Vi har også en 
gjeng frivillige som gjør en stor dugnadsjobb.

Av gleder vil jeg nevne Ole Klokkersveen 
som har fått kongens fortjenestemedalje. Han 
har vært en ildsjel i NLI i mange år. Jeg grat-
ulerer, det var vel fortjent, og jeg håper at vi 
kan nyte godt av hans kunnskaper og velvilje 
i mange år framover. 

NLI-Telemark har gjort det strålende i vint-
er, Sondre Kristenstuen som vinner av Konge-
pokalen i NM, med Ådne som verdensmester 
i juniorklassen og Mathilde Ilebrekke med tre 
VM medaljer. Bedre kan det nesten ikke bli.

Ellers har vi mange unge som utvikler 
seg til å bli ”noe stort”. Vi har en utrolig stor 
bredde unge som får utfolde seg i laget vårt. 
Gledelig er det at Allidrett er kommet tilbake.

Når det gjelder økonomi står vi foran store 
utfordringer, og vi må redusere utgiftene og 
prøve å øke inntektene. Vi må satse enda mer 
på dugnadsånden i framtida.

Det aller viktigste er at vi har mange unge 
og eldre som er aktive i laget vår, og at det 
er plass for alle, både topp-  
og breddeidrett.
Lykke til, store og små, aktive 
og gode hjelpere.

Grete Stensvold, Leder

NLI KontorKjære idrettsvenner

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

Vel møtt til et bad i saltvann

Kjenner du noen som ikke har fått 
NLI Posten, eller har du behov for flere? 

NLI Posten er lagt ut hos NLI marked i 
Bondlidtorget, 
Esso-Stasjonen, 
Frivillighetssentralen og 
Sport 1 i Bergfosssenteret.

Alle nummer av NLI Posten vil nå bli lagt ut i 
PDF format på hjemmesiden til NLI. 

Er det noen som ønsker bilder som er benyttet 
i NLI Posten, er det mulig å få disse tilsendt 
på forespørsel.

Nordre Land Idrettslag ønsker alle en God Påske
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ANDELER I 
KUNSTGRESSBANEN

Som sikkert alle vet koster 
det idrettslaget mye penger 
med å ta dette løftet med å 
bygge en kunstgressbane. 
Som en del av finansierin-
gen 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 selvangiv-
elsen (27% «rabatt»).

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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Ole Klokkersveen har fått tildelt Kongens 
fortjenestemedalje. Under en tilstelning 
torsdag den 26. februar ble altså Ole Klok-
kersveen hedret for sin sitt samfunnsen-
gasjement og lange virke ved Vokks. I 
rundt 40 år har Ole viet mye av sin tid til 
Nordre Land Idrettslag, vært politisk en-
gasjert og ansatt i Vokks i 50 år.

Som tillitsvalgt i idrettslaget startet kar-
rier for 40 år siden i skøytegruppa og ski-
gruppa. Sener ble han valgt inn i fotball-
gruppa hvor han satt i styret i mange og 
derav 3 år som leder. Senere ble han valgt 
inn i styret i hovedlaget og det var anlegg 
og anleggsutbyggingen som ble Ole sitt 
arbeidsområde i laget. Ole ble leder av 
anleggskomiteen og var med på og lede 
lagets største anleggsutbygging gjennom 
tidene i en 20 års periode. I denne perioden 
ble Brovoll anlegget utbygd med ishock-
eybane, klubbhus og kunstgressbane, 
nærmiljøanleggene i Dæhli, Glimt, Gry og 
Smeby ble også etter hvert ferdig utbygd.

I 1998 arrangerte Nordre Land Idrett-

slag NM i skiskyting og her var Ole med 
i hovedkomiteen med ansvaret for den 
tekniske gjennomføringen. Når man skal 
trekke frem Ole Klokkesveen kjennetegn 
til idrettslaget, er det alltid den positive 
dugnadsånden vi alle tenker på. Ikke bare 
har Ole lagt igjen en enorm dugnadsinnsats 
i laget, men han har også vært utrolig flink 
til å motivere andre til dugnadsarbeid. Ole 
var også og ledet arbeidet med stiftelsen 
av idrettslaget aksjeselskap NLI Marked, 
som har vært den største inntektskilden til 
idrettslaget gjennom mange år.

I 2000 ble Ole Klokkersveen hedret av 
idrettslaget som utnevnte han til æresm-
edlem, og nå har han altså blitt tildelt Kon-
gens fortjenestemedalje. En tildeling som 
kom svært overrasket på han, men som 
Ole takket hjerteligst for og setter virkelig 
stor pris på.

Nordre Land Idrettslag gratulerer 
Ole Klokkersveen med 
Kongens fortjenestemedalje.

Ole Klokkersveen hedret

Ole Klokkersveen og nestleder i idrettslaget Åse B. Solstad
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MARKED
NLI/NLI MARKED AS INFORMERER 
OM MARKEDET
Nordre Land idrettslag har oppunder 
1000 medlemmer og 11 aktive grupper. 
Laget har flotte anlegg på Brovold og 
Smeby på Dokka, NLI Gry, NLI Dæhli, 
NLI Glimt og Snauhaug. Her er det lagt 
til rette for at bygdas idrettsungdommer 
og andre kan bolte seg i ulike aktivite-
ter.

Den viktigste inntektskilden for 
idrettslaget er bingoinntektene fra NLI 
Bingo. 

NLI Marked AS, som eies av NLI, har 
driften av bingoen. Dette medfører at 
det ikke er private aktører som stikker 

av med noe av overskuddet. Vi er nå ut-
satt for stadig flere aktører som kommer 
inn på spill- og bingotilbudet også på 
Dokka, både med bingohaller og nett-
spill. Forskjellen på disse og NLI Bingo 
er at bingo arrangeres lokalt. 

NLI Bingo spiller ikke i «link» med 
andre bingohaller.  

Vi unngår dermed at gevinsten på 
spillet kan havne hos en spiller i andre 
deler av landet.    Vi tar vare på det so-
siale med matservering, hyggelige loka-
ler, lokale medhjelpere og mye dugnad 
fra gruppene.

Viktig: Ikke glem det sosiale ved å spille 
bingo. Her kan du treffe andre mennesker i 
et fellesskap. Vi skal overraske med enkelt 
gratis servering ved enkelte anledninger.

Vi har tilbud til deg som vil være sammen 
med andre i et spennende miljø

Til deg som har lyst til å spille bingo, pa-
pir eller elektronisk 

Til deg som har barn eller ungdom som 
nærpersoner som du ønsker å støtte i sitt 
idrettsmiljø 

GI DITT BIDRAG VED Å DELTA I 
BINGOSPILL. 

Dette blir en vinn/vinn-situasjon, til nytte 
for deg og idrettsmiljøet.

Vi benytter anledningen til å takke alle 
faste og tilfeldige spillere ved vår bingo. 
Dere har gjennom flere år bidratt til viktig 
aktivitet i NLI. Tusen takk. 

Ta gjerne med dere en venn eller ven-
ninne til neste spill.

Og husk: Dersom du legger igjen noe til 
kveldens overskudd går dette uavkortet til 
NLI og våre foreninger. Det er ingen pro-
fesjonell aktør som stikker av med noe av 
overskuddet.

Det viktigste er at alt overskuddet forblir 
i idrettslaget og ikke hos profesjonelleaktører.
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MARKED

VI SPILLER IKKE I LINK MED NOEN, 
GEVINSTENE FORBLIR I LOKALET

Velkommen til bingospill i NLI`s lokaler i Bondlidtorget.

Grete Stensvold                      Kjetil Bjerke                             Eva Furuseth
               Leder i NLI                   Leder i NLI Marked AS     Daglig leder NLI Marked AS

Våre tilbud er:  VANLIG BINGO   STOR BINGO
        MANDAG   18.30 OG 20.00     ONSDAG   18.30 OG 20 00
        TIRSDAG    18.30 OG 20.00     SØNDAG   16.30 OG 18 00
        TORSDAG  18.30 OG 20.00 
        FREDAG     18.30 OG 20.00
        LØRDAG     11.00 OG 12.30    BELAGO FRA NORSK TIPPING
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Vi er i gang og trening har pågått mer eller 
mindre for fullt i hele vinter. Dette gjelder 
de som er 12 år og eldre.  I 2015 så har vi 
så langt meldt på følgende lag: 

• 4 divisjonslag  
  Trener Mats Jørgenstuen. 
  Hjelpemann Steinar Jørgenstuen  
• 5 divisjonslag 7er 
  Trener Roger Sandaker. 
  Oppmann Gudbrand Thomle  
• Gutter junior  
  Trener Odd Harald Øvrum. 
  Oppmann Arne Korpberget  
• Jenter junior  
  Trener Rune Myrvang 
  Trener Asgeir Kvarberg
  Oppmann Lene Økern
  Oppmann Anne Lise Kasenborg 
• Gutter 16 r  
  Trener Jonny Schjørlien
  Trener Arne Edgar Rosenberg
  Trener John Løvmoen 
  Oppmann Per Ivar Nørstebøen
• Jenter 16 7er  
  Trener Jan Erik Østeng 
  Oppmann Tone Brattsveen
• Jenter 14 7er  
  Trener Tommy Selnes
  Oppmann Linda Moen
• Gutter 14 7er  
  Trener John Olav Kokkvoll
  Trener Leon Lynard
  Oppmann Tommy Ludvigsen

Lagene tilknyttet Smeby 
meldes på senere i år. 

Det er blitt spilt noen treningskamper og i 
mars starter kvalikkamper til NM og Elite.

• 11 mars kl. 19.30: Gutter 19 – Gjøvik Lyn
• 13 mars kl. 19.30:  Gutter 16 – Gran 2
• 17 mars kl. 19.30: Gutter 19 – Søndre Land
• 20 mars kl. 19.30: Gutter 16 – Fagernes
• 22 mars kl. 13.00: Jenter 19 – Storhamar

Du er velkommen til å komme og se på 
kampene :)

Når terminlister er produsert så vil disse 
legges ut på hjemmeside og facebooksiden 
til Brovold kunstgressbane. 

Vi har hatt årsmøte og styret er ikke full-
tallig. Vi trenger leder, nestleder, sportslig 
leder Brovold og Smeby.  

Valgkomiteen melder om at folk tror dette 
er mye og vanskelig jobb. Ja, mye jobb er 
det, men vanskelig er det ikke. Arbeids-
instrukser og årshjul er utarbeidet, vi har 
handlingsplaner og sportslig plan liggende 
slik at det den biten er greit. Trenere, lag-
ledere og spillere er en flott gjeng å jobbe 
sammen med og dere får en unik mulighet 
til å komme fotballen enda tettere på gjen-
nom krets og samarbeid med andre klub-
ber. 

Det er mange ulike arbeidsoppgaver og vi 
trenger frivillige til å delta med Tine fot-
ballskole, anlegg, kiosk, renhold, arrange-
ring av 4 og 5 divisjonskamper osv. Inter-
essert i å ta i et tak, men ikke nødvendigvis 
sitte i et fotballstyre? Ta kontakt med Anne 
Lise Kasenborg, mobil 98212403 eller 
epost: fotball@nlinett.no.

Vedr personer i styret så haster det!  Ta 
kontakt med valgkomiteen v/ Lene Vest-
land mobil  97160454.

FOTBALL
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Leder:   Ubesatt
Nestleder:  Ubesatt
Sportslig leder Brovold: Ubesatt
Sportslig leder Smeby: Ubesatt
Sekretær:   Stine Fremgaard
Kasserer:    Dorota Chrusciel
Styremedlem/
matrialforvalter:   Henny Ringvold
Styremedlem/
anleggskontakt:   Reidar Sveen
Informasjonskontakt: Tonje Knutsen

J 16 SESONG 2014
Vips- så var denne sesongen over !! Og 
vi kan se på tilbake på en lang sesong. 
Vårt 9/7 lag gjorde det bra før somme-
ren og ble puljevinnere. Fra høsten ble 
de satt en høyere pulje opp, men de ble 
allikevel beste 7èr lag og var kvalifisert 
til KM sluttspill. Vi hadde ikke dagen 
på Vind, det ente med to tap og en seier, 
men vi skal være godt fornøyd med se-
songens innsats 

11èr laget har spilt mange kamper den-
ne sesongen. Etter litt frem og tilbake ble 
vi nummer fem i 1. div pulje 1 og var 
klare for Eliteseriespill. De fem beste la-
gene fra pulje 1 og 2 i 1. div fra våren, 
ble samlet i eliteserien, noe som var vårt 
mål. Vi fikk vist frem at vi absolutt had-
de noe i eliteserien å gjøre da vi lå godt 
an når 3 kamper gjensto. Vi havnet på en 
6.plass med lik poengsum som 5. plas-
sen, men målforskjellen avgjorde. Håpet 
var også her og havne på en femte plass,  
så vi må si oss MEGET godt fornøyd  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
med vår satsning og jentenes pågangs-
mot! Siste helgen i fotballsesongen reiste 
11èr laget på T lent cup, hvor de beste J 
16 lag fra Norge var invitert, noe vi også 
fikk merke. Men som flere av jentene sa: 
Vi har lært mye denne helgen, selv om 
vi har tapt kamper. Vi må først og fremst 
hjem for å trene på kondisjon og styrke. 
Tenk vi er en gjeng fotballjenter fra en 
liten klubb som faktisk i enkelte kamper 
mot de beste lagene, klarer å holde tritt :)  
Ja det er faktisk mulig å være stolt over 
kamper som blir spilt, selv med tap.

J 16 fokuserer ikke bare på fotball 
gjennom sesongen! Det er viktig å ta 
vare på andre som også er utenom selve 
laget. Jentene stemte selv frem « kiosk-
dama» på Brovold, Ragnhild Korslund, 
som ei jente som fortjente litt oppmerk-
somhet for at hun er blid og har verdens 
beste skolebrød/ wienerbrød. Hun fikk 
etter siste 7`er kamp tildelt fotballgenser 
og blomster.

FOTBALL
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Vår æresupporter fra i fjor Inge Kampesveen har trofast vært på hjemmekamper for J 
16- når han ikke har vært forhindret med et par sykehusbesøk. Han fikk et bilde sammen 
med «gromjintene» etter siste 11`er kamp hjemme.
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Ellers var det spennende hvem som 
hadde tippet riktig antall scoringer på 
konkurransen vi hadde før sesongstart. 
183 mål ble scoret på begge lag, i fjor 
scoret vi over 400! Hvor mange scorer 
vi i sesong 2015?? Etter fin regning og 
opptelling var det kun en som hadde tip-
pet riktig: GRATULERE TIL STINE 
JØRANLI. Takk til alle som støttet oss 
med tipping, vi prøver igjen med sco-

ringsbrev, så ta vel i mot våre jenter som 
selger disse

Vi har hatt avslutning på Brovold med 
heder og ære til ALLE jentene som har 
bidratt hele året. Ekstra koselig var det at 
flere som har sluttet etter sommeren, var 
med oss på denne avslutningen, hvem 
vet…kanskje vi ser dem igjen når studier 
er ferdige :) Litt ekstra oppmerksomhet ble 
det jo på noen, se  bilder.
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På vegne av styret i NLI Fotball - Anne Lise Kasenborg

God Påske til alle sammen
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Telemark
WC i Telemark ble arrangert i Slove-
nia 20. januar. Sondre Kristenstuen og 
Mathilde Olsen Ilebrekke kjørte inn 
til hver sin 2 plass på pallen og Ådne 
Kristenstuen ble nr. 8 i WC sprint. 
Sondre leverte for øvrig en meget 
sterk 2. omgang.

 

 
Helgen etter var det klart for WC i  
Rauris i Østerrike. Også her ble det 
pallplass til Mathilde og Sondre med 
hver sin 3. plass.  Sondre var for øvrig 
bare 24 hundredeler bak regjerende ver-
densmester Tobias Müeller. I klassisk 
ble det 2. plass til Mathilde.

VM

Fra 24.-28 februar ble verdensmester-
skapet for senior og juniorer arrangert i 
Steamboat i USA, og det var knyttet store 
forventninger av telemarkkjørerne fra 
Nordre Land.

   I åpningsdistansen fikk Mathilde sin 
første mesterskapsmedalje med sølvme-
dalje i sprint. I juniorklassen ble det 8. 
plass til Ådne Kristenstuen. I team paral-
lell ble det en 4. plass til det norske laget, 
knepent slått av Tyskland. Mathilde og 
Ådne deltok på det norske laget.

   I parallell kjempet Mathilde mot sveit-
siske Amelie Reyomond som ble en tøff  
kamp helt inn til målstreken, hvor Mathil-
de ble slått på målstreken og tok sin andre 
sølvmedalje i mesterskapet.  I juniorher-
renes finale ble det en kamp mellom Ådne 
Kristenstuen og franske Guillaume Issau-
tier, og her viste Ådne seg klart best og 
kjørte inn til gull, sin første mesterskaps-
medalje.  Dette er den beste følelsen jeg 
har hatt som idrettsutøver sa Kristenstuen, 
som holdt hodet kalt i alle heatene og lot 
skiene gjøre jobben.  I avslutningsøvelsen 
klassisk telemark leverte Mathilde sterk 
kjøring og tok bronsemedaljen, hennes 3. 
medalje i mesterskapet.

SKI/SKISKYTING

Mathilde OlseIlebrekke med sølvmedaljen.
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Ådne Kristenstuen i føringen i «reiplykja».

En stolt Ådne Kristenstuen med gullmedaljen.
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NM gull og Kongepokal

I NM i telemark som ble arrangert i Wül-
lerløypa i Oslo Vinterpark i begynnelsen 
av februar tok Nordre Lands telemarutø-
verne godt for seg av premiebordet.

Allerede på fredag kom NM’s høy-
depunkt for NLI. I klassisk sprint gikk 
Sondre Kristenstuen helt til topps og tok 
med seg gullmedaljen og selveste Hans 
Majestet Harald V’s Kongepokal. Og 
det stoppet ikke her, Mathilde Olsen Ile-
brekke tok også gullmedalje i dameklas-
sen, mens Sondres bror Ådne tok bronsje 
i denne Øvelsen.

 
 
I lørdagens parallell tok Mathilde nok 
en gullmedalje, men Sondre tok bronse 
og Ådne ble nr. 4.

I avslutningsrenne på søndag var det 
klassisk som stod på programmet. Det 
så plutselig ikke så lyst ut for Mathilde 
da hun kolliderte i «reiplykkja», men 
Mathilde kjempet iherdig og klarte og 
komme først over målstreken og inn 
til sin tredje gullmedalje for helgen. 
Sondre kjempet seg også inn til en ny 
gullmedalje, men Ådne knep sølvme-
daljen.

Mathilde og Sondre kan juble etter hver sin NM gullmedalje
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Det er 81 år siden en skiløper fra Nordre 
Land Idrettslag sist vant en kongepokal, 
da Hans Vinjarengen ble norgesmester i 
kombinert i Porsgrunn i 1934 og tok da 
sin siste av i alt 4 kongepokaler.

   Riktig nok er det en skiløper fra Nor-
dre Land som har tatt en kongepokal i 
mellomtiden, Nils Slåttsveen vant kon-
gepokalen i kombinert i Brummundal i 
1950, men han var på den tiden bosatt i 
Oslo og representerte Skiklubben BUL.

HOVEDLANDS- 
RENNET I HOPP  
OG KOMBINERT
Hovedlandsrennet for 15 og 16-åringer 
ble i år arrangert i Vestfold. Hoppdelen 
gikk i Breimyrbakken K-61 i Botne, mens 
langrennene gikk på Storås skiarena i 
Stokke. I hopp og kombinert var det tre 
deltagere fra Nordre Land IL. Henrik 
Haave og Jon Fossen Rosenberg i G-15 
og Anders Ladehaug i G-16. 

Etter mye god hopping tidligere i se-
songen med bl.a. deltagelse i Europeisk 
Ungdoms-OL (EYOF) og senior-NM i 
Holmen kollen, var Anders blant favorit-
tene i 16-årsklassen i spesielt hopp. Han 
innfridde sine egne forventninger, gjen-
tok bedriften fra 2014 og ble nr. 2! Anders 
hoppet 65m i første omgang, men kom 
bakpå og var svært nær ved å falle. Dette 
medførte trekk i stil, slik at han lå på 3. 
plass etter første omgang. I andre omgang 
satt nedslaget som det skulle, han hoppet 
65,5m, fikk 3 x 18,5 i stil og endte tilslutt 
2,6 poeng etter vinneren, Fredrik Villum-
stad fra Skimt.

Henrik hoppet 59m i første omgang og 
lå på 7. plass etter ett hopp. Han slo av litt 
i andre omgang, men endte likevel på en 
flott 8. plass. Henrik deltok også i Kom-
bicross, der han ble nr. 13. I G-15 ble det 
for øvrig dobbeltseier til Oppland og To-
ten ved Thomas Aasen Markeng og Jens 
Gaarder.

Jon leverte to jevnt gode hopp på hen-
holdsvis 47 og 47,5m i det spesielle hopp-
rennet. Noe som holdt til en respektabel 
31. plass. I kombinert gikk Jon et meget 
godt langrenn. Han hadde 3. beste lang-
rennstid og gikk seg opp til en fin 9. plass. 
Han ble nr. 7 i Kombicross.

HL 2015 skulle avsluttes med lagkon-
kurranse i spesielt hopp, men denne måtte 
dessverre avlyses p.g.a. vind, sludd og 
regn.

Jon Fossen Rosenberg i Hovedlandsrennet
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Anders Ladehaug i Hovedlandsrennet

Henrik Haave i Hovedlandsrennet
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Smeby
Lørdag den 24. januar ble det arrangert krets-
renn i hopp og kombinert i Smebybakkene og 
med rundt 20 deltagere. Nordre Land Idretts-
lag var godt representert med mange gode 
plasseringer. I hopprennet ble det seier til Hen-
rik Haave i kl. 15 år og på 2. plass kom Jon  

 
 
Fossen Rosenberg. I klasse 10 år leverte Tho-
mas Stubberud Åbø og Ole Fossen Rosenberg 
2 gode hopp hver.
   I kombinert ble det seier til Jon Fossen Ro-
senberg i kl. 15 år, men Thomas og Ole i kl. 
10 år leverte fin innsats også i langrennssporet. 

Eskil Tørhaug nr. 1 og Sander Snertin nr. 3 konsentrerer seg før starten går.

Barneskirenn

Lørdag 7. februar ble det arranger bar-
neskirenn på Dokka. Rennet som hadde 
10-årsjubileum ble arrangert på stasjons-
området. Selv om uværet «Ole» gjestet 
Dokka med kraftige vindkast, hindret 
ikke dette at bortimot 80 skiglade unger 
stilte til start i det eller flotte vinterværet.   

 
 
Løypa gikk i en 600 meters lang runde på 
området mellom lokstaller og stasjons-
bygning og Nordre Land Røde Kors had-
de kjørt opp en perfekt skiløype for anled-
ningen. Foreldre og kjente heiet ungene 
frem og inn til målpassering der de fikk 
utdelt medalje samt varm saft og boller.
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Thommas Stubberud Åbø i svevet.Ole Fossen Rosenberg i svevet.

Henrik og Jon viser stolt frem premiene sine
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Hedda og Hanna Hermanrud Jørgenstuen kommer sammen over målstreken og inn til varm saft.

Det har også blitt arrangert klubbrenn i 
Smeby i vinter. 8 klubbrenn med omkring 
50 deltagere i hvert renn viser nytten av 
nærmiljøanlegget som er blitt bygget i 
Smeby.

Varmestue med toaletter og kiosksalg 
blir flittig benyttet av deltagerne og «støt-
teapparat».

Ski og Skiskyttergruppa 
ønsker alle en God Påske!
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Det har siden forrige nummer av Nli pos-
ten skjedd følgende på nærmiljøanlegget 
i Dæhli.

Først og fremst så er vi veldig fornøyd 
med deltagelse på skirenn denne vinteren, 
vi startet opp den 8. januar med 61 påmeld-
te, og det har vært mellom 50 og 60 på alle 
rennene. Vi har kjørt hver torsdag med 
opphold i vinterferien, og kjører til påske 
hvis snøen holder seg. Premieutdeling av-
holder vi fredag, 24 april på Dæhli krets-
hus som tidligere i samarbeid med Dæhli 
Vel og den årlige basaren, klokkeslett blir 
annonsert på hjemmesiden senere.                                                                                                      

Heisen er nå ferdig montert, koblet 
strøm og prøvekjørt. Gjenstår kun god-
kjenninger før den kan tas i bruk. Når alt 
er klart så kommer dette til å bli annonsert 
på Nordre Land Idrettslag sine hjemmesi-

der, og på NLI Dæhli sine facebooksider, 
så følg med utover. Åpningstider for hei-
sen er bestemt, og blir onsdagskvelder fra 
kl. 17,30 – 20.00 og søndager fra kl. 12.00 
– 18.00. Det er i sommer lagt ned utrolig 
mange dugnadstimer for å få dette til. Så vi 
er kjempetakknemlig for all hjelp og glade 
for nå å kunne si oss så ferdig med dette 
prosjektet.             

Ellers så er det til enhver tid fenome-
nale skiforhold og nypreparerte spor i vår 
ca. 2 km lange lysløype. Det er mulighe-
ter for både klassisk og friteknikk. Lysene 
slåes på med brytere utvendig på klubb-
hytta og slår seg automatisk av kl. 22.00 
på kvelden. Oppfordrer alle til å benytte 
seg av dette flotte anlegget. Grill er også 
laget som står bak klubbhytta og som kan 
benyttes av alle som måtte ønske det.

DÆHLI

Vi i Dæhli ønsker alle en God Påske
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Januar og februar 2015 har vært to gode 
måneder med mye vinteraktivitet på NLI 
Glimt sitt anlegg. Morten og Henry fikk 
lagt en bra skøyteis i januar. Det gleder 
oss å se at isen har vært flittig benyttet! Et 
godt vintervær har også gjort sitt til at alle 
4 planlagte skirenn har blitt avviklet. Det 

første skirennet hadde 25 deltakere, så det 
var vi veldig fornøyde med. Både yngre 
og eldre skiløpere deltar på skirenna våre, 
og aldersblandingen gjør disse skirenna 
ekstra hyggelige. Etter skirenna har det 
vært flere som har benyttet seg av den fine 
skøyteisen. 

Etter årsmøtet vårt 8. februar, 
ser styret slik ut:

Linda Nilsen (leder), 
Knut Finstad (nestleder), 
Thorleif Væring Willassen (kasserer), 
Elisabeth Stomlien Andersson (sekretær), 
Morten Sagstuen (anleggskontakt), 

Fredrik Magnussen (utdanningskontakt), 
Webjørn Thorsen (sportskontakt), 
Bente Lundgård (styremedlem) og 
Trond Mæhlum (styremedlem).

Vi håper at vi i styret skal gjøre en god 
innsats for å ferdigstille anlegget og bidra 
til mye positiv aktivitet på Vestsida!

GLIMT

Yrende skøyteliv på Glimt.
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God Påske fra Glimt!
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Alt går ikke bra selv om hestesportgruppa 
har en fin henger som blir flittig brukt. Det 
kom en meget ubeleilig punktering, men 

Emma Hagen og Sandra Bergene tok også 
dette med et smil. Ponniene stod som to ten-
te lys og ventet på at turen kunne fortsette.

Nytt styre i NLI Hestesport
Leder Else Hasvold
Nestleder Siw Kristin Hagen
Sekretær Kari Småladen
Utdannings kontakt Aina Vikersveen
Ungdomskontakt Sandra Bergene
Materialforvalter Aina Vikersveen
Styremedlem Emma Marie Hagen

Ungdomsgruppa
Leder Sandra Bergene
Medlem Hanne Bergum
Medlem Anne Marte Nordeng
Medlem Emma Marie Hagen
Medlem Hanna Ullsakerhaugen

HESTESPORT

Punktering med et smil.

Hestesportsgruppas nye styremedlem og 
Sandemoens Troja på Starum.

God Påske fra 
hestefolket!
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Det har vært masse aktivitet i Allidrettsgruppa 
i hele vinter.  Barna har ivrig prøvd seg i man-

ge ulike idretter som turn, lek i vann, tullball 
(lek med ball), judo, langrenn, aking og hopp.

Et av de store høydepunktene for både store 
og små var Disco på Parkens ungdomssklubb 
hvor vi hadde juleavslutning. For anledning 
kom det 2 gutter fra Parkens DJ gruppe og 
spilte musikk. Dansegleden var stor og det ble 
spilt biljard og bordtennis. 

På senvinteren ønsker vi å besøke de ulike 
nærmiljøanleggene hvor vi skal teste isen på 
Glimt, og skiløypene og akebakken på Gry.  
På planen for våren står dans, geocaching, rid-
ning, lek i vann og fottur og natursti. 

Det hadde ikke vært mulig å få til så mange 
bra og varierte aktiviteter om det ikke hadde 

vært for våre svært positive og velvillige sam-
arbeidspartnere!  Vi vil rette en STOR TAKK  
til NLI Hestesport, Parken ungdomsklubb, 
NLI Svømming, NLI Judo og NLI Ski som 
har stilt med instruktører, husvære og utstyr. 

28.01.2015 ble det avholdt årsmøte i NLI 
Allidrett.  

Styret for perioden 2014-2016 består av: 
Leder  Lisbeth Gulbrandsen 
Sekretær  Torunn Sandlie Lunde 
Kasserer  Ole Magnus Johansen 

ALLIDRETT

Tore instruerer Sigurd i kasteteknikk

Så ble kasteteknikken testet ut. 
Fra.v, liggende Kristoffer, Even, Christoffer, 
Jens Kristian, Bendik og Sindre.

Christoffer og Leah slapper av med en solbærtoddy i Smeby.

God Påske til alle!
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NLI Gry gjennomførte 
årsmøte i Gutukollen 
søndag den 22. februar
Det nye styret har følgende 
sammensetning:
Leder Ole Furuseth, ikke på valg
Nestleder Brede Brattsveen, gjenvalg 2 år
Kasserer Kristine Myrstuen, ikke på valg
Sekretær Ingunn Mathisen Kampesveen, 
ikke på valg
Infokontakt Henning Haldsrud, ny 2 år

Hovedfokus i NLI Gry i 2014 var ferdigstil-
ling av klubbhuset, og dette arbeidet ble avslut-
tet mai 2014. Fremdeles gjenstår noe arbeid, 
blant annet noe beising, etablering av bålplass 
og utbedring av gjerde rundt anlegget. Dette vil 
bli prioritert i 2015.

Det har vært økende aktivitet i Gutukollen 
denne vintersesongen, det merkes at anlegget 
har blitt mer kjent. Kiosken har vært oppe hver 
søndag fra 1200-1500, og har vært godt besøkt. 

Både akebakken og den 1,2 km lange løypa 
rundt anlegget er mye brukt. Mange går også 
innover i løypa til skihytta. Det er 4,6 km til 
Snauhaug fra Gutukollen i flatt og således bar-
nevennlig terreng. 

Det har de foregående årene vært et problem 
at løypemaskinen ikke kommer fram når elve-
ne går opp om våren. I løpet av høsten har det 
på dugnad blitt bygd tre bruer i traseen Gutu-
kollen til Snauhaug, dette vil muligjøre kjøring 
med løypemaskin, også etter at elvene går opp 
om våren.

De tre bruene ligger ved Vejle, Tjennet og 
ved Midtvatnet der løypa går innpå Ellingsve-
runden.

Akebakken på Gry.

Ole Bygger bru ved Tjennet.

Brede bygger bru ved Tjennet.

Jørgen bygger bru ved Midtvatnet.

Klubbhuset på Gry.

God Påske til alle!

GRY
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Da er snart sesongen 2014/2015 slutt, det 
gjenstår noen kamper i skrivende stund 
og felles avslutning for gruppa som skal 
avvikles over påske. 

Vi sliter med rekruttering av håndball-
spillere i Nordre Land, men vi gir ikke 
opp. Vi prøver på nytt år etter år og håper 
etter hvert at folk finner tilbake til hånd-
ballen og finner ut at det er både utfor-
drende, og ikke minst veldig gøy å spille 
håndball :) Vi vet at det er flere klubber 
rundt i distriktet som sliter med rekrut-
tering, så det er dessverre blitt en negativ 
trend å spille håndball  rundt omkring :)

Vi har denne sesongen kun hatt Lek 
med ball, Jenter 10 (fra nyttår), Jenter 14 
og en treningsgruppe med damer.  

Håper at vi beholder de ovennevnte 
kommende sesong, og at vi kan klare 
å rekruttere flere slik vi kan stille flere 
smålag. I tillegg håper vi at vi kan få 
stablet på beina nok damer til at vi kan 
stille et lag i serien kommende sesong, 
men dette er litt usikkert foreløpig. 

HÅNDBALLSKOLE 
Håndballgruppa arrangerte for 6. året 
på rad håndballskole i vinterferien. Den 
gikk av stabelen i Dokkahallen mandag 
til og med onsdag. 

For første gang hadde vi så liten delta-
kelse at vi vurderte å avlyse arrangemen-
tet, men sammen med region ble vi enige 
om å kjøre som planlagt. I år ble det 29 
deltakere og med et tak på 50 stk så var 
det god tumle plass for oss i hallen disse 
dagene. Det gledelige var at vi hadde så 
mange som 14 deltakere fra Snertingdal, 

så noe riktig må vi da gjøre når noen 
kommer igjen år etter år og samtidig får 
med seg venner og kjente :) At vi valgte 
å arrangere var jo bra for de som deltok, 
for vi har fått mange positive tilbake-
meldinger på at barna koser seg sammen 
med små og store i hallen disse dagene. 

Vi deler barna i grupper ut fra alder og 
har 2 instruktører pr gruppe. De har ulike 
økter de skal gjennomføre disse dagene 
som finter, ballsidighet, kast og mottak, 
småspill, skudd og sist men ikke minst 
lek og stafetter :) De får servert baguet-
ter, frukt og diverse drikke midt på da-
gen. 

For å få et lite avbrekk fra hallen, har 
vi tilbud om svømming siste halvdel av 
tirsdagen. Der har vi hatt alle årene et 
godt samarbeid med svømmegruppa i 
Nordre Land som er behjelpelige med å 
stille med badevakter sånn at vi kan ha 
dette tilbudet til barna. Det er et tilbud 
som blir veldig godt mottatt :)

Det kreves også to voksne i hallen alle 
tre dagene som er der og passer på og er 
der for trøst, megling, ”skader” og lig-
nende og i år har undertegnede hatt med 
seg Monica Sæther, så takk for god hjelp 
og fine dager Monica. Vi har også hatt to 
mødre til å hjelpe oss med smøring av 
mat og kutting av frukt og i år var Liv 
M. Hasvold og Elisabeth Samsonstuen 
så snille og hjalp oss. 

Det må også nevnes at med masse 
godvilje fra en del butikker så lar det 
seg lettere gjøre å arrangere og i tillegg 
kunne sitte igjen med et lite overskudd 
i klubb kassa som alltid kommer godt 
med :)

HÅNDBALLGRUPPA
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De som har sponset oss med smått og 
stort i år er Kiwi, Rema 1000, Kjeldstad Ba-
keri, Mega, Jørgen Engum og Gjølberg. Så 
nok en gang tuuuuusen takk til dere alle :)

Da gjenstår det bare å takke for nok en 
flott vinterferie i Dokkahallen, også håper 
vi at vi sees igjen til neste år  :)

Tone Berget
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STYRET I HÅNDBALLGRUPPA 
SESONGEN 2015 / 2016

Leder : Tone Berget
Nestleder : Elisabeth Samsonstuen
Kasserer : Tove Sagbakken
Sekretær : Monica Sæther 

 
 
Kioskansvarlig :  Lillian Bang Hagen
Materialforvalter : Hege Valhovd
Dommerkontakt : Mette Lillejordet
Sportslig leder : Tone Berget
Web-ansvarlig : Tom Erik Våtsveen
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God Påske ønskes fra 
alle i Håndballgruppa
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TURN
Twentyfour cup Rytmisk 
Gymnastikk i Dokkahallen 
11. og 12. april

Lørdag 11. og søndag 12. april arrange-
rer NLI Turn twentyfour cup i Rytmisk 
Gymnastikk i Dokkahallen. 

Konkurransen er for junior og senior-
gymnaster i nasjonal klasse fra hele 
Norge. Juniorene (13 - konkurrerer indi-
viduelt i divisjonene A, B, C og D, mens 
seniorene konkurrerer i divisjon A og B. 
I tillegg kan begge aldersgrupper stille i 
duo / trio og nasjonal klasse tropp.

«Å holde på med rytmisk gymnas-
tikk gir allsidig trening av kroppen, god 
kroppsbevissthet og selvtillit.

Rytmisk gymnastikk er en kombina-
sjon av kroppstekniske vansker, redska-
per i bevegelse og dans til musikk. Med 
kroppen skal man gjøre ulike vansker 
innenfor hovedgruppene; hopp/sprang, 
balanser, piruetter og bølger/bevegelig-
het. Det skal også være rom for danse-
trinn og bevegelser som passer til mu-
sikken. Samtidig skal man håndtere et 
redskap. Det finnes fem ulike redskaper: 
Tau, ring, ball, køller og bånd. Redska-
pene skal være i bevegelse på ulike må-
ter, kastes og fanges. Harmonien mel-
lom kroppen, redskapet og musikken 
utgjør en helhet. Elementene skal settes 
sammen på en naturlig måte slik at det 
blir flyt i programmet. Man må velge 
elementer, stil og musikk som passer til 
gymnastenes ferdigheter og personlig-
het». 

Konkurranser i RG
 
Den 13. desember 2014 ble det i Hol-
men Fjellhall gjennomført rekrutt-test i 
rytmisk gymnastikk for gymnaster født 
2002, 2003 og 2004. Totalt 83 jenter 
deltok. Testen gikk ut på å gjennomføre 
24 forskjellige øvelser basert på styrke, 
bevegelighet, kroppsteknikk og redskaps-
teknikk. Av 83 deltagere ble 30 kvali-
fisert til rekrutteringslaget. Fra Nordre 
Land ble Gina Sollien nr. 25, og dermed 
kvalifisert til å gå inn i rekrutteringsla-
get 2015.Gymnastikk- og turnforbundet 
har ikke økonomiske midler til å drifte 
et rekrutteringslag, så uttaket har størst 
betydning for gymnastenes motivasjon 
for videre trening.

Gratulerer til Gina :)

Gina med bånd.
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17. og 18. januar 

gikk årets første RG-konkurranse av sta-
belen i Asker. Seniortroppen bestående 
av Marte Magnussen, Kariann Sollien, 
Therese Nystuen, Malin Aasen og Emilie 
Hagen Bergmann deltok med sitt ring / 
kølle-program og fikk 2. plass. Marte og 
Kariann stilte i tillegg i duo-klassen med 
sitt kølleprogram og innkasserte seieren 
for kjøringen denne gangen, og la hele 7 
lag bak seg på resultatlisten. Hurra! 

Fra v. Marte, Therese, Emilie, Malin, Kariann, Maja og Eira.

Marte og Kariann på toppen av seierspallen.
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31. januar og 1. februar 

var det konkurranse i Njård-hallen. Gina 
Sollien startet i rekrutt internasjonal klas-
se nivå 2 med programmer i både frittstå-
ende, ball, køller og bånd. I konkurranse 
med 38 andre fikk Gina en velfortjent 6. 
plass. 

I rekrutt nasjonal klasse 11 år div. A del-
tok Sara Sherifi i sin første konkurranse 
noen gang som RG-gymnast. Sara stilte til 
start med 3 programmer – frittstående, tau 
og ring. Gratulerer med 3. plass Sara :)

I rekrutt nasjonal klasse 12 år div. A 
stilte Lisa Solbrekken til start med pro-
grammer i frittstående, ring og ball. Lisa 
ble belønnet med 12. plass for innsatsen 
sin. Gratulerer :)

Seniortroppen stilte til start i denne 
konkurransen med to programmer – både 
vimpel og ring / køller. Denne gangen 
fikk de en 3. plass for kjøringene sine. 

7. og 8. februar 
hadde enkelte av oss en vindfull helg i 
Trondheim sammen med «Ole». Kon-
kurransen ble arrangert av Malvik 
Gym og Turn. 

Her stilte NLI med 7 gymnaster. 
Marte og Kariann deltok i duo og in-
dividuelt (senior nasjonal divisjon A). 
Begge startet individuelt med 3 pro-
grammer. Marte fikk en 8. plass mens 
Kariann ble nr. 14. I duo / trio fikk de 
en 4. plass. 

Mathilde Magnussen, Mathilde 
Våtsveen, Nora Felde Sevaldrud, Vil-
de Moen og Oda Tomter stilte til start 
både individuelt og i tropp (nasjonal 
klasse tropp). I årets første troppskon-
kurranse (tidlig i konkurranseseson-
gen) fikk jentene en 7. plass av totalt 
9 startende. I den individuelle kon-
kurransen stilte alle til start med to 
programmer. Hvert program kjøres en 
gang, og det er programmet med best 
poengsum som blir tellende på resul-
tatlista. 

Mathilde M. ble best av våre med en 
kjempefin delt 2. plass. Deretter fulg-
te Nora på 5., Mathilde V på 8. mens 
Oda og Vilde ble henholdsvis nr. 16 
og nr. 20.

Gratulerer til alle med fine plasse-
ringer og hederlig innsats på teppet :)Lisa og Sara.
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Senior-troppen på trening i 
Asker 23. – 25. februar
Før RG-konkurransen i Ålesund den 
28.februar til 1.mars avtalte vi på senior-
troppen og trener Liv Marie en treningstur 
til Asker. Alle på seniortroppen trengte å 
få litt ekstra trening både i tropp og indi-
viduelt før neste konkurranse. Treningen 
skulle foregå i Askerhallen på mandag og 
tirsdag. I tillegg fikk de som ville en ekstra 
dag til å trene individuelt. De som deltok 
på denne treningsturen var Marte Mag-
nussen, Kariann Sollien, Malin Aasen, 
Emilie Bergmann, Therese Nystuen, Eira 
Solstad og Maja Myhre. Den 23. februar 
dro vi alle tidlig fra Dokka for å trene med 
den bulgarske treneren DoriPadareva. Det 
var for det meste hun som trente oss alle 

tre dagene, men noen ganger hadde vi 
også noen av de andre trenerne fra Asker. 
Det var veldig annerledes å ha Dori som 
trener. Hun brukte andre treningsmetoder 
enn de vi vanligvis er vant til å bruke. Og 
hun hadde også mange ideer rundt hvor-
dan programmene våre kunne være. Det 
var en uvant, men også spennende opple-
velse å få prøve noe nytt.

Begge de to dagene, mens alle fra trop-
pen fortsatt var der, trente vi flere økter 
om dagen. Vi startet ganske tidlig på 
morgenen og avsluttet seint på kvelden. 
Ofte trente vi alene, siden de andre gym-
nastene fortsatt var på skolen, men på de 
litt senere øktene var det også andre der 
samtidig med oss. På tirsdag kveld, da 
noen fra seniortroppen hadde dratt hjem, 
trente Eira, Kariann og Marte individuelt 

Senior tropp og Dori.
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sammen med de andre gymnastene, og 
konkurrentene våre, fra Asker. Alle tre var 
litt usikre angående denne økta men når 
vi fikk kommet i gang gikk det veldig bra 
allikevel. Akkurat den økta var ganske in-
spirerende men også ganske slitsom siden 
vi hadde hatt to økter tidligere på dagen. 

I løpet av denne turen fikk vi på seni-
ortroppen vært sammen utenfor treninga 
også. Blant annet gikk vi ut og spiste på 
Egon sammen den første kvelden. Det er 
sjeldent vi møtes alle sju utenom trening, 
så det var koselig å få gjort noe sammen. 
Vi lærte alle sammen veldig mye bare på 
to-tre dager. Dette er en erfaring vert å ha 
med videre og som vi definitivt vil få bruk 
for senere.

Kariann, Marte, Maja, 
Therese, Malin, Emilie og Eira 

Årsmøte NLI Turn 
10. februar
Turn har i 2014 hatt egne komiteer både 
for Rytmisk Gymnastikk (RG) og Tropps-
gymnastikk (TG). Turngruppa har sine 
treninger i Dokkahallen, gymsalen på 
Dokka barneskole samt dansesalen på 
Dokka videregåendeskole. Av egne arran-
gementer i 2014 ble det gjennomført KM 
Rytmisk Gymnastikk den 30. mars, vår-
avslutning 6. mai samt turnshow / juleav-
slutning den 23. november. Det ble også 
gjennomført 3 klubbkonkurranser i RG 
våren 2014. Turngruppa har 19 trenere og 
ca. 120 utøvere i alderen 1 til 18 år. Vi har 
i 2014 hatt tre aktive RG-dommere i klub-
ben. Dette er Liv Marie Simensveen, Unn 
Silje Brattsveen  og Camilla Ulsakerhau-
gen som alle er forbundsdommere i RG. 

Liv Marie Simensveen ble i april tildelt 
Oppland Idrettskrets hederspris. 

Turngruppa tilbyr 4 ulike treningspar-
tier: Turnlek, puls / styrke, troppsgymnas-
tikk og rytmisk gymnastikk. Sistnevnte er 
igjen delt inn i 6 mindre partier. 

RG-gymnastene har deltatt på konkur-
ranser både i Asker, Njård, Malvik, Ber-
gen, Skjeberg, Rakkestad og Ålesund. 
Den gjevesteplasseringen fikk seniortrop-
pen, som sammenlagt i Norges Cupen fikk 
en kjempefin 3. plass. Troppen har bestått 
av Marte Magnussen, Kariann Sollien, 
Therese Nystuen, Malin Aasen og Emilie 
Hagen Bergmann.

Turn har opplevd økt rekruttering til de 
yngste RG-partiene dette året. Antall barn 
her har utgjort ca. 50. Dette setter vi stor 
pris på, selv om det også skaper utfordrin-
ger i forhold til bl.a. antall trenere. 

Styret er veldig fornøyd med innsatsen 
som legges ned fra utøvere, trenere og 
foreldre både innen RG og TG. Gymnas-
tene viser stor treningsglede og iver, og 
RG får jevnt over gode plasseringer i kon-
kurranser både individuelt, duo / trio og i 
tropp, Dette er vi stolte av :)

TG har hatt sitt første år med egen ko-
mite, og både styret og trenere opplever 
dette som positivt. Antall turnere på TG 
har vært jevnt de siste årene, og mange 
av turnerne begynner å få lang fartstid i 
gruppa. Styret er også glad for at vi i 2014 
har kunnet tilby mer halltid til dette par-
tiet. Vi gleder oss også over at TG i mars 
2015 skal delta i sin første konkurranse, 
nemlig Opplandspokalen.  

Både TG og RG er idretter som er ut-
styrskrevende – TG trenger stort og plass-
krevende utstyr, mens RG trenger mindre, 
men mer utstyr. TG fikk tilført noe nytt 
utstyr i fjor, mens det for RG har vært 
beskjedne innkjøp de siste årene. Begge 
grupper har behov for nytt utstyr. Det er 
ønskelig å gå til anskaffelse av dette uten 



NORDRE LAND IDRETTSLAG                                                  37

nlinett.no
Den nye hjemmesiden til Nordre Land Idretts-
lag har nå vært i bruk et halvt år, og en kan vel 
fastslå at dette var et stort fremskritt i den digi-
tale verden for Idrettslaget. Siden blir flittig be-
nyttet av de fleste grupper, men enda er det mye 
informasjon som mangler hos enkelte grupper. 
Men etter hvert håper vi også at disse gruppene 
fyller sine sider med oppdatert informasjon.  

 
Det er svært viktig at styrene og kontaktperso-
ner er oppført med riktig informasjon.

Idrettslaget har egen facebookside hvor man 
kan finner linken på hovedsiden til NLI. Man-
ge av undergruppene har også facebooksider, 
og det hadde vært flott om linker til disse sidene 
også hadde ligget på gruppenes hjemmesider.

at det skal føre til store økonomiske ek-
strautgifter for hver enkelt utøver. 

Takk til foreldre og trenere for godt 
samarbeid i året som har gått. Vi vil også 

takke Oppland Gymnastikk- og Turn-
krets, NLI, NLI Marked, RG- og TG-
komite for støtte og godt samarbeid i 
2014 :)

Turngruppa ønsker alle 
en God Påske!

Styret og komiteer for 2015 består av:

Leder    Siv Nermoen
Nestleder   Bente Øverby
Sekretær 
Kasserer    Henriette Hovdelien
Styremedlem   Irina Sørengen
Anleggskontakt/materialforvalter Svein Morten Tomter

Gruppekomite Rytmisk Gymnastikk (RG)
Leder    SavitaSherifi
Sekretær   Tone Øversveen Myhre
Kasserer    Berit P. Svanem
Anleggskontakt/materialforvalter Randi Voldhaug Magnussen

Gruppekomite Troppsgymnastikk (TG)
Leder    Camilla Grønvold
Sekretær   Monica Linnerud Cambüken
Kasserer    AnikaWassong
Matr.forvalter   Mette Lillejordet
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Årsberetning Nordre Land 
Idrettslag 2014

1. INNLEDNING 
1.1. SU
SU har i 2014 avholdt 8 møter og behandlet 
63 saker. SU har i 2014 fortsatt arbeidet med 
å tilrettelegge for den administrative driften av 
idrettslaget og gruppene. 
Noen av de viktigeste sakene SU har jobbet 
med i 2014 var: 
- Sluttføring av anlegg: Snauhaug garasje, 
tildelt spillemidler 2014: 108 000, varmestue 
Gry: spillemidler: 100 000, Smeby snøanlegg: 
tildelt spillemidler: 47 000, Åvella nær van-
ning: kommunalt tilskudd: 19 000, til sammen 
i støtte på anlegg 274 000
- Påbegynt heisanlegg i Dæhli, påbegynt la-
ger Brovold: avslag spillemidler, ny søknad 
sendt i 2014, Åvella nær vanning: anlegg 
ferdig men ekstra søknad om midler er sendt. 
Varmebu Dæhli, heis og heisbu er under ut-
bygging, spillemidler 40 000. Snauhaug lys: 
gjenstår fra Myrbråten til skihytta. 
- Ekstra fokus på økonomi
- Nytt system for politiattester
- Nytt medlemsregister

1.1. Styret
Styret har i 2014 avholdt 4 møter og behand-
let 37 saker. SU mener det har vært en god 
og åpen dialog mellom SU og styret i 2014. 
Foruten orientering om driften i laget har blant 
annet disse sakene vært diskutert: 
- Endring i medlemsavgift 
- Innføring av nytt medlemsregister fra idretts-
forbundet
- Nye forskrifter for politiattester
- NLI-postens framtid

1.3. Annet
Antall medlemmer i 2014 var 936  fordelt 
på 18 grupper hvorav 13 har vært aktive. I 
NLI-Skøyter, NLI-Ishockey, NLI-Trim og 
Helsesport, NLI Volleyball, og NLI Tennis er 
det ingen aktivitet. Disse gruppene har vært 
administrert av SU. NLI har hatt driftsleder 
i hele 2014. Det har vært flott innsats av en 
gjeng frivillige, de er en stor resurs for laget. 
Vi håper også å dra nytte av dem i 2015. SU 
ser for seg at det bør tillegges gruppene mer 
ansvar for å øke inntekter.

Grete Stensvold ble valgt som leder på ek-
straordinært årsmøte mandag 24. november 
2014.
 
2 .ANLEGG
2.1. NYE SPILLEMIDDELSØKNADER
- Sluttføring av anlegg: 
• Snauhaug garasje, tildelt spillemidler 2014: 
108 000, 
• varmestue Gry: spillemidler: 100 000, Sme-
by snøanlegg: tildelt spillemidler: 47 000, 
• Åvella nær vanning: kommunalt tilskudd: 
19 000, 
• til sammen i støtte på anlegg 274 000
- Påbegynt heisanlegg i Dæhli, påbegynt lager 
Brovold: avslag spillemidler, ny søknad sendt 
i 2014

2.2. GODKJENTE ANLEGG FOR TIL-
DELING AV SPILLEMIDLER
1. Fått utvidet rammen for spillemidler Bro-
vold kunstgress.
2. Åvella nær vanning: anlegg ferdig men 
ekstra søknad om midler er sendt. Varmebu 
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Dæhli, heis og heisbu er under utbygging, 
spillemidler 40 000. Snauhaug lys: gjenstår 
fra Myrbråten til skihytta.

3. AKTIVITETER 
Nordre Land Idrettslag er fortsatt den desidert 
største frivillige organisasjonen i Nordre Land 
kommune. Den brede aktiviteten og mangfol-
det i tilbudene idrettslaget har, gjenspeiles i 
de innholdsrike årsberetningene fra gruppene 
som følger senere i årsmeldingen. I disse be-
retningene kan vi også lese om mange sterke 
sportslige prestasjoner som verdsettes høyt i 
idrettslaget. Dette kommer i tillegg til de øv-
rige gruppene der masseidretten fortsatt står 
i fokus. Detaljer om aktiviteten og sportslige 
resultater er utførlig presentert i gruppenes 
årsberetninger. 

4. NLI KONTOR 
NLI Kontor har mange og varierte arbeids-
oppgaver for SU og gruppene.  En av de vik-
tigste 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 profesjonelt sekretariat som vi kan søke 
bistand hos med forskjellige typer arbeids-
oppgaver. Disse oppgavene kommer i tillegg 
til driften av NLI Marked AS. Kontoret er be-
tjent mandag til torsdag i tiden 08-16, fredag 
08-12. Inntekten fra NLI Marked AS til NLI 
har det siste året gått ned.

5. NLI-INFORMASJON 
NLI Posten har i løpet av året kommet ut med 
4 nummer. Tilgangen på stoff kan bli mye 
bedre, oppfordrer alle til å sende inn stoff slik 
at NLI Posten fortsatt kan utgis. Den er ønsket 
både av NLIs medlemmer og andre i kom-
munen. 

Mange av gruppene i NLI har vært veldig 
flinke til å bruke nettsidene sine i 2014, men vi 
har også her et forbedringspotensial.

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 grupper på 
kr 334 521.

Regnskapet for SU viser et overskudd på 
kr 514 890 etter avskrivninger som i 2014 
er bokført med kr 2 267 580. De største av-
skrivningspostene er fortsatt avskrivning av 
tilskudd til anlegg under utbygging. Budsjet-
tert overskudd for SU i 2014 var kr. 154 200. 
Egenkapitalen i SU er i 2014 økt til kr. 5 739 
720.

NLI har ingen langsiktig gjeld pr. 
31.12.2014.

NLI har nedbetalt lån i DNB i 2014 på 1,6 
millioner kroner.

7. REPRESENTASJON 
Svein Furuseth har representert NLI som sty-
remedlem i Nordre Land Idrettsråd. Åse B. 
Solstad har representert NLI i komiteen for 
Sverre Kolteruds Idrettspris. 

Geir Steinar Loeng har representert klub-
ben internasjonal og nasjonalt som TD og 
hoppdommer. Vegard Hove sitter som klub-
bens representant i styret i Hoppteam Opp-
land. Sondre Skrebergene sitter i Oppland 
skikrets Telemark. Stine Jøranli er sekretær i 
Oppland skiskytterkrets.

Brynulf  Larsen erleder i Oppland Frii-
drettskrets.

Ingvild Hjortnæs Larsen er styremedlem i 
Oppland friidrettskrets og representerer der 
NLI.  

Liv Marie Simensveen sitter i en dommer-
gruppe i NGTF underlagt Teknisk Komite 
Rytmisk Gymnastikk. Liv Marie sitter også 
som RG-kontakt i OGTK sin tekniske komite.

Lars Otto Sevaldrud har vært keepertrener i 
Indre Østland fotballkrets. 

Arne Korpberget sitter i styret i Oppland 
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Svømmekrets som sekretær for perioden 
2013-2014. 

Arne Korpberget, Heidi Kvamme og Ann 
Kristin Dybhavn representerte svømmeklub-
ben som dommere.

At så mange av våre medlemmer har verv 
både sentralt og på kretsnivå viser at NLI også 
markerer seg utenfor Nordre Land kommune.

8. SPORTSLIGE AKTIVITETER
Det vises til årsberetninger fra sportsutvalget 
og gruppene angående sportslig aktivitet og 
sportslige prestasjoner. 

9. ARRANGEMENTER 
9.1 
I sesongen 2014 har det vært mange arrange-
menter i NLI.

Skigruppa har arrangert Ellingsverunden 
som ble arrangert for 21 gang, det har også 
vært Snauhaugrenn, Snauhaugsprinten med 
KM en av dagene og klubbrenn på onsdager. 
Telemark arrangerte Telemarknedslaget ved 
Spåtind sporthotell. Hopp har hatt klubbrenn 
i Smeby.

Fotball har arrangert Tine fotballskole med 
100 deltagere.

NLI Glimt arrangert hatt skirenn 4 sønda-
ger i februar og ukentlig fotballtreninger for 
herrer og damer.

NLI Dæhli har arrangert klubbrenn hver 
torsdag fra nyttår til påske.

Friidrett har arrangert Tinestafetten, Mu-
seumsstafetten, 6 stevner i Land løpskarusell 
og Dokkarunden. Totalt 430 deltagere og 600 
starter. Det er også avholdt firidrettsskole og 
dommerkurs.

Turn har arrangert KM Rytmisk gymnas-

tikk, våravslutning NLI Turn, turnshow/jule-
avslutning og 3 klubbkonkurranser i RG.

9.2. 
De tradisjonelle stevnene som Snauhaug-
rennet, Ellingsverunden, Dokkarunden og 
klubbrennene vil bli arrangert som tidligere.

Det arrangeres håndballskole, fotballskole 
og friidrettsskole også i 2014.

NLI Turn skal arrangere 24-cup, dette er en 
del av norgescupen i RG.

10. UTMERKELSER
Sverre Kolteruds idrettspris for 2014 ble til-
delt skytter Ola Tore Dokken fra Nordre Land 
skytterlag. Denne ble overrakt på et arrange-
ment i Sentrum kino 4.juledag 2014.

Liv Marie Simensveen ble i april tildelt 
Oppland Idrettskrets hederspris. 

11. AVSLUTNING
2014 ble for Nordre Land idrettslag et svært 
spesielt år, da vår mangeårige leder og æres-
medlem fra 2012, Svein Furuseth gikk brått 
bort 14. november. 

Nordre Land Idrettslag, SU, takker for den 
tilliten som er vist oss i 2014.

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, supportere 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 2015. Vi ønsker alle, både 
tillitsvalgte, aktive utøvere og andre brukere, 
lykke til.

Dokka, 23.2.2015

Grete Stensvold
leder

Svein Pedersen
kasserer

Åse Solstad
nestleder

Paal Kristenstuen
sekretær

Tore Sandal
Informasjonsleder
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VALG
Valg av styre til styreutvalget

Leder: 
Grete Stensvold, Gjenvalg
Nestleder: 
Åse Solstad, Gjenvalg
Sekretær: 
Paal W Kristenstuen, Gjenvalg
Kasserer: 
Svein Pedersen, Gjenvalg
Infoleder: 
Tore Sandal, Ikke på valg
Leder sportsutvalg: 
Paul Branvold, Ikke på valg
Leder sportsutvalg: 
Johnny Schjørlien, Ikke på valg

Leder kontrollkomite: 
Brynulf Larsen, Ikke på valg
Leder valgkomite: 
Astrid Bondlid Ikke på valg

I tillegg utpekes øvrige komitemedlemmer

ÅRSBERETNING
NLI SPORTSUTVALG 2014
Sportsutvalget har i 2014 bestått av:
Paul Brandvold
John Erik Høitomt (trakk seg sommeren 2014)
Grete Stensvold, leder 

Under det ekstraordinære årsmøtet i NLI 
ble det valgt nye medlemmer til Sportsut-
valget.

Gunn Nerseth
Thomas Berger
Paul Brandvold, leder.

Aktivitet
Sportsutvalget har internt hatt: 
• styremøter 
• arbeidsmøter 
• telefonmøter       
                                                                                                 
I tillegg har vi hatt: 
• Møter med undergrupper i NLI ang. tre-
ningstider i Dokkahallen.
Saker som det er jobbet med:
• Fordeling av treningstider i Dokkahallen.
• Tildeling av økonomisk støtte etter søk-
nader.
• Tildeling av lokale aktivitetsmidler 
(LAM)  
• Idrettslagets bragdpris
• Kosthold og basistrening, kurs

I februar 2014 fikk vi Anne Mette Rusta-
den til Dokka for å snakke om kosthold og 
basistrening. Like før jul kom hun tilbake 
til Dokkahallen og gjennomførte en meget 
lærerik treningsøkt med fokus på basistre-
ning. Ca. 50 utøvere og trenere/lagledere 
møtte.

Sportslige prestasjoner i NLI
Vi viser til gruppenes egne årsberetninger.

Bragdprisen
Bragdprisen i 2013 ble tildelt Mads Peder 
Sveen, NLI Fotball. 

Vi takker gruppene for godt samarbeid 
i 2014.

Dokka, 19. februar 2015 
For NLI Sportsutvalget

Paul Brandvold

Nordre Land Idrettslag takker alle 
for det gode samarbeidet i 2014
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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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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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Jenter 17 fikk Sverre K
olteruds idrettspris for 2000.

F
oran fra venstre: Vibeke Stanes, A

nne Sigrid Thom
le, Lene Sveum

, G
ine R

aaum
, E

lisabeth Stom
lien A

ndersson og Lisbeth  
Vestrum

. B
ak fra venstre: Å

sne Sløttet, E
vy H

augom
, Thea Pedersen, M

ari R
øste F

røslid, M
ona B

ilit og H
anne B

ergum
.

G
lim

t fra jubileum
sboka

 Jubileum
sboka kan kjøpes i N

LI M
arked. Pris kr. 200,-


