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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

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, 2015
Styreutvalg:
Leder: Grete Stensvold
Nestleder: Åse Solstad
Sekretær: Paal Kristenstuen
Kasserer: Svein Pedersen
Informasjonsleder: Tore Sandal

Leder Sportsutv.: Paul Brandvold
Leder Anleggsutv.: Johnny Schjørlien

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

NLI Ski/Skiskyting: Rune Jøranli
NLI Fotball: Anne Lise Kasenborg
NLI Håndball: Tone Berget
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: Else Hasvold
NLI Volleyball: SU
NLI Skøyter: SU
NLI Svømming: Johnny Schjørlien
NLI Sykkel: SU

NLI Kontor

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

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.

 

Fløyterrittet 2015
Fløyterrittet 2015 arrangeres 

lørdag, 22. august med 
start og mål på 

Brovoll Stadion.

Det blir også i år arrangert 
barnesykkelritt opp til 

12 år denne dagen. 

Følge med på NLI sine hjemmesider 
for nærmere informasjon.

Fra fjorårets barneritt.
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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

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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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

Norges Skiforbund Telemark har tatt ut 
10 utøvere (damer og herrer) til landslaget 
for kommende sesong.  4 av disse har fått 
plass på sesongens WC lag, og bland dis-
se er Mathilde Ilebrekke Olsen og Ådne 
Kristenstuen. Ny landslagssjef er Martin 
Gjøra. Gjøra har en klar filosofi med en 
toårsplan som går ut på og bygge et nytt 
norsk lag mot vinteren, og spisse det yt-
terligere mot VM i 2017. Gjøra forteller 
at kriteriene for uttaket har vært basert 
på deltagelse på ulike samlinger, fysiske 
resultater, individuelle samtaler og selv-

følgelig resultatene gjennom siste sesong.
WC laget er noe mindre enn det det tra-

disjonelt har vært tidligere. Tanker er at 
det er de som virkelig er kvalifisert som 
skal være der og skal klassifiseres som 
toppidrettsutøvere og kjøre hver World 
Cup runde. Dette medfører jo at å være på 
WC laget skal henge enda litt høyere enn 
det hat gjort tidligere.

I tillegg til WC laget er det tatt ut et re-
krutteringslag på 6 utøvere som til stadig-
het vil kunne kjempe om å delta i World 
Cup sammenheng.

SKI/SKISKYTING

Mathilde Ilebrekke Olsen og Ådne Kristenstuen er tatt ut på neste sesong WC lag, 
her fra en av sine mange triumfer i vinter, VM i USA.
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Nordre Land Idrettslag var godt representert i uværet under Fjellmaraton på Beitostølen

Mette Olsen med Malin. Lene Jøranli.

Elin Øversveen. Simen og Anne Granly Jacobsen.
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24-26. april reiste jeg, Kaffe og Latte til 
kjørekurs på Starum. Kurset var arran-
gert av Kuskeringen og instruktørene var 
Maria Henriksson og Ståle Sagstuen.

Vi reiste nedover fredag kveld, så 
hestene skulle ”roa” seg litt og for at 
det ikke skulle bli så travelt på lørdag. 
På kvelden var det middag og vi fikk 
utdelt program for helgen og kjøretider 
for lørdagen. På lørdag formiddag var 
det dressur. Dressuren gikk bra, og jeg 
fikk masse tips av Maria til hvordan vi 
skulle gjøre det bedre. Så var det lunsj 
før det var praktisk teori. Det gikk ut på 
at Maria kjørte ulike dressurøvelser med 
sin egen hest, og vi andre skulle fortelle 
hva som var bra og hva som kunne bli 
gjort bedre. Veldig lærerikt! Etter dette 
var det klart for presisjon. Presisjonskjø-
ring går ut på at du skal kjøre gjennom 
kjegler med tennisballer på toppen, river 
du disse får du straffepoeng. Du har også 
en minimumstid og maksimumstid, og 
for å unngå straffepoeng må du komme 
i mellom disse tidene. Kaffe og Latte 
syntes presisjon er kjempemoro, og fik-
ser det meste selv, når kusken viser vei. 
Kjempemoro! På kvelden var det middag 
og sosialt samvær! 

På søndag var det maraton og helgas 
høydepunkt. På morgenen var det tid for 
litt teori igjen og vi fikk en gjennomgang 
på en maratonløype. Maraton består av 
en eller flere etapper og på veien er det 
flere hinder. Tiden du bruker i hindrene 
omgjøres til straffepoeng, derfor gjelder 
det å være rask i hindrene. Vi brukte god 
tid på å gå hindrene før det var lunsj. Vi 
var på første gruppe etter lunsj. Marato-

nen gikk overraskende bra til at vi ikke 
har kjørt så mye maraton før. Kaffe og 
Latte syntes også det her er kjempegøy, 
bare kusken klarer å huske veien og se 
dit vi skal. 

Kurset var vellykket og både kusk og 
ponnier var fornøyde etter helga! Vi fikk 
også beskjed om at vi var startklare og 
håper derfor på å få startet litt denne se-
songen!

Sandra

NLI Glimt avholder aktivitetskvelder 
hver onsdag klokka 18.00 og  lørdager fra 
klokka 15.00 i sommerhalvåret. Her kan 
folk i alle aldre møtes for og «lea på seg». 
Vi sparker ofte fotball, men det foregår 
også andre typer lek som med ball, bok-

sen går, hoppe tau med mer. Lysløypetra-
seen er fin til sykling, løping og gåturer. 
Vi legger ut mer info om aktiviteter på 
facebookgruppa vår.

Håper vi ses! 

GLIMT

Aktivitet på Glimt.

Shetlandsponniene «Kaffe og Latte» med 
sin faste kusk Sandra Bergene er blitt en 

rutinert gjeng som vekker oppmerksomhet.God Sommer fra Glimt!

HESTESPORT
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«Engerbanden»
Enger gård ligger på Østsinni, like ovenfor 
Østsinni kirke. 

Her er vi en gjeng spreke damer som er så 
heldige og få leie stallplass for våre hester. Vi 
kaller oss for Engerbanden! 

Det er pr. i dag plass til åtte hester. Dette er en 
dugnadsstall der vi selv har ansvar for utslipp, 
innslipp og foringer. Her har vi en stor luftegård 
på vinteren og et flott beite hele sommeren. 

Vi er en allsidig gjeng som driver med dres-
surridning, westernridning, kjøring og mye tur-
ridning. Vi har også en stor ridebane. 

Aina Vikersveen reiser ut på dressurstevner i 
Oppland og Hedmark med sin Mason, som er 
en Paintblanding. 

Kari Småladen rir en KWPN: Neder-
landsk varmblods ridehest som heter Nick 
V, deltar på klubbstevner og koser seg med 
det. 

Tone Fredrikstuen rir western med sin 
Evita, som er en renraset Paint. 

Rideinstruktører som brukes er Mari 
Krogh og Dana Djikman. 

Ellers er vi mye ute på tur, både barbakrid-
ning, bading med hester og lange rideturer. 

Her er også tre dølahester, en Quarter hest 
og en kaldblodstraver. Alle hestene går i 
flokk. 

Vi arrangerer Ekorn - cup hvert år. Dette 
er en cup mellom Østsinni og Nordsinni.

Dette er en meget seriøs cup for alle våre 
deltagere. Hvem som vinner i år?  Enger-
banden. Eller hva Nordsinni?

God sommer ønskes fra 
alle i hestesport!

Påskemoro på Ulfshus med Aina Vikersveen og Kari Småladen. (Foto Tone Beate Brattrud).

Hestebeite på Enger Gård.

Vinner av «Ekorncup» Team Nordsinni.
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TURN
Seniortroppen

Tirsdag 5. mai 2015 hadde turngruppa 
sin årlige våravslutning i Dokkahallen. 
Turnavslutningene er alltid en opplevel-
se, da barn og unge fra alle partier får 
vist fram sine programmer og innøvde 
ferdigheter. 

Årets turnavslutning var allikevel ek-
stra spesiell, da dette var siste gang seni-
ortroppen skulle opptre sammen. 

Seniortroppen har sesongen 2014 / 2015 
bestått av 7 gymnaster:

- Marte Magnussen
- Kariann Sollien
- Therese Nystuen
- Malin Aasen
- Emilie Hagen Bergmann
- Maja Myhre
- Eira Solstad

Marte og Therese har trent og konkur-
rert sammen helt siden 2005 – 2006, de 
andre har kommet til etterhvert. Emilie 
har vært med de tre siste årene, mens 
Maja og Eira har vært med kun denne 
sesongen. Disse tre jentene har før dette 
flere år med individuell trening. Amalie 
Kristenstuen trente også RG tidligere, og 
var med i troppen i 2010, 2011 og 2012. 
Jentene har konkurrert som seniortropp 
siden høsten 2011. Før det var de natur-
lig nok juniorer. 

Gjennom alle disse årene har jentene 
hatt minimum tre ukentlige treninger i 
Dokkahallen, samt flittig bruk av skole-

ferier. De har deltatt på mange konkur-
ranser og hatt utallige bil, fly- og togturer 
rundt omkring i Norges land.

Turngruppa har de siste årene opplevd 
god rekruttering. Det har ført til mange 
barn i hallen samtidig, og 4-åringene har 
trent på samme tidspunkt som 18-årin-
gene. Med så mange barn i ulik alder på 
samme trening, er det ofte både trangt og 
høylytt i Dokkahallen. Selv om dette kan 
være utfordrende, har det også sin verdi: 
De små får se og oppleve de eldre jen-
tenes ferdigheter, og de små opplever å 
bli en del av et større treningsmiljø. Å 
ha noen å se opp til er positivt og hjelper 
på motivasjonen! Når felles dansenumre 
skal øves inn, er det alltid sjarmerende å 
se de yngste danse sammen med de eld-
ste. 

På våravslutningen ble hver og en av 
seniorgymnastene takket spesielt av tre-
ner Liv Marie Simensveen. RG-gymnas-
ter er kjent for å være både strukturerte, 
effektive og pliktoppfyllende. Selv om 
ikke alle innehar de egenskapene når de 
starter karrieren, er dette egenskaper de 
gjerne går ut av idretten med – egenska-
per som er gode å ha med seg inn i vok-
senlivet. 

Turngruppa takker for formidabel inn-
sats gjennom flere år – ikke bare har dere 
trent og konkurrert selv, dere har også 
hjulpet Liv Marie med koreografi til pro-
grammer, hjulpet yngre gymnaster med 
brenning av konkurranse-CDer, tapet 
redskaper, og fraktet både drakter og ut-
styr til og fra konkurranser. Det har vært 
år med både blod, svette og tårer – som 

uttrykket heter – men meste har det vært 
smil, latter og glede – masse trenings-
glede. Vi takker dere alle for alt dere har 
bidratt med i RG miljøet vårt! 

Oppstart av turnsesongen i september 
vil nok bli litt vemodig både for gymnas-
ter, trenere og foreldre. Noe vil mangle 
i hallen - nemlig seniortroppen….. som 
«bestandig» har vært der….. 

Vi er glade for at noen av dere fortset-
ter med RG treningen i både duo og indi-
viduelt og flere av dere også som trenere. 
Vi ser fram til fortsatt å dele mange timer 
i Dokkahallen sammen med dere!

Takk for alle timene dere har lagt ned 
i NLI Turn! Dere har verdier, holdninger 
og pågangsmot som vil ta dere akkurat 
dit dere selv måtte ønske i livet!

Bak fra venstre: Malin, Kariann, Maja, Eira. Foran fra venstre: Marte, Therese og Emilie. 
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Miss Gymnast 
Glade RG-dager 2015
Glade RG-dager ble i år arrangert for 25. 
gang i Askerhallen. En konkurranse NLI 
Turn har deltatt på helt siden oppstarten 
for 25 år siden. Årets jubileumskonkur-
ranse samlet nesten 800 gymnaster fra 
hele landet, noe som er deltagerrekord. 

Konkurransen startet fredag morgen 
den 1. mai, og ble avsluttet søndag kveld 
den 3. Det ble konkurrert i 3 haller hele 
helga igjennom. 

Hvert år – i tillegg til premier for gjen-
nomførte konkurranser – deles det også 
ut ekstra-premier til gymnaster som har 
gjort seg spesielt fortjent til det. 

Marte Magnussen fra NLI Turn har 
deltatt i Asker hvert eneste år fra hun i 
2007 var 10 år gammel. Marte deltok nå 
i 2015 for 9. gang. Marte utstråler energi 
og glede når hun konkurrerer, og er kjent 
for programmer med høyt tempo. I år var 
Marte russ, men fant allikevel tid til å 
delta i Asker. 

Gratulerer til Marte med tittelen «Miss 
Gymnast Glade RG-dager 2015» :)

20 000 kroner fra 
Sparebankstiftelsen 
til NLI Turn
Den 22. mai fikk turngruppa overbrakt 
en sjekk på 20 000 fra Sparebankstiftel-
sen DNB. Pengene skal gå til innkjøp av 
deler av et nytt RG-teppe, slik at også de 
minste barna får et teppe å trene på. 

«Sparebankstiftelsen DNB er en ideell 
stiftelse som gir bidrag til allmennyttige 
formål. Stiftelsen eier i underkant av 
10 prosent av aksjene i DNB, og det er 
utbyttet fra disse aksjene som bevilges. 

Stiftelsen støtter prosjekter som skaper 
engasjement, som har verdi over tid, som 
involverer frivillige og som gir et posi-
tivt bidrag til barn og unge. Siden stif-
telsen ble opprettet i 2002, har de delt ut 
til sammen over 2 milliarder kroner til 
ulike formål.

Stiftelsen støtter nasjonale tiltak i hele 
Norge, og lokale prosjekter i deres opp-
rinnelsesområder på Østlandet. Gavefor-
målene er kunst og kultur, kulturminner 
og historie, friluftsliv og naturkunnskap 
samt nærmiljø, idrett og lek».

Turngruppa takker hjertelig for støtten :)

Marte sammen med hovedtrener 
Liv Marie Simensveen.

Inger Johanne Nyhus fra DNB (t.v.) og Bente Øverby fra turn.

Foran fra venstre: Eira Solstad, Oda Tomter, Gina Kristine Sollien, Lisa Solbrekken.
Bak fra venstre: Vilde Moen, Sara Sherifi, Sunniva Solstad, Nora F. Sevaldrud.
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Våravslutning 
turngruppa 2015
Turngruppa hadde sitt årlige vårshow i 
Dokkahallen 5. mai.  Showet represente-
rer slutten  for årets turnsesong.  De fleste 
partiene tar sommerferie etterpå. 

Over 100 gymnaster deltok på avslut-
ningen. Vi har gymnaster fra 2 år og 
oppover, som alle hadde øvd inn fine pro-
grammer for å vise hva de har lært i år. 
Foreldre, søsken, besteforeldre og naboer 
møtte opp og koste seg sammen med tur-
nerne. 

Trenerne fikk en velfortjent påskjøn-
nelse for sin innsats og  Seniortroppen i 
RG fikk også en verdig ”avskjed” .  
Vi håper å møte dere alle igjen til høsten.

Opplandspokalen 2015
6.-8. mars deltok Troppsgymnastikk for 
første gang på konkurranse.!
Vi hadde tenkt på dette lenge, men ikke 
gjort noe med det – før nå..

Vi meldte oss på Opplandspokalen, som 
er en årviss konkurranse for hele landet, 
som arrangeres i Håkonshall på Lilleham-
mer. 

Vi var vel ikke riktig klar over hvor 
storkonkurransen var, når vi meldte oss 

på..  Det var  600 deltakere fra 30 klubber 
der. Men det er jo like greit å hoppe i det! 
først som sist! 

Det var en kjempeopplevelse å få være 
med på et slikt arrangement ! Det var gan-
ske overveldende å komme inn i Håkons-
hall første dagen til våre tilmålte 4 minut-
ters (!) trening !   I forhold til de fleste av 
de andre klubbene, var vi ganske ”grønne” 
i konkurransesammenheng – og vi hadde 
aldri forsøkt vanlig ”tumblingbane”  hel-
ler.  Men, gymnastene våre tilpasset seg 
fort til de nye apparatene – og alle  var 
veldig fokuserte og konkurranseinnstilte!  

Vi stilte to tropper, på til sammen 13 
gymnaster.  Vi deltok i rekruttklassen i 
både trampett og i tumbling.  Alle turnet 
så bra som de aldri noensinne  har gjort 
før – og vi er  kjempefornøyd med egen 
innsats!  Vi havnet ikke øverst på listene, 
men vi havnet ikke nederst heller – og 
tatt i betraktning at vi konkurrerte med 
Norges beste utøvere i Troppsgymnastikk 
på vår første konkurranse så gjorde vi en  
veldig hederlig innsats! 

Dette var en lærerik opplevelse for både 
gymnaster og trenere – og det frister defi-
nitivt til gjentagelse.  Neste sesong kom-
mer vi til å delta på flere konkurranser!

Våravslutningen i Turn

Turngruppa takker for 
sesongen som har vært, 
og ønsker velkommen 
til ny sesong i uke 37.

God sommer!!
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Bakerst fra venstre: Trener Marit Lundon, Caroline Frøslid, Mia Øversveen, Jonas Nordmo, Sandra Løkken 
Szabo, Julie Brunstad Szabo, Ingvild Ladehaug, Trener Anne Guro Moen Jøranli, Trener Mathea Jøranli

Foran fra venstre: Madeleine Myhre Tørres, Nora Lillejordet, Mina Jørgensen, Gerd Marie Berger, 
Marthe Jørgensen, Lucina Emilia Wassong, Maren Sofie Jøranli Rudberg

Fra Opplandspokalen

nlinett.no
Den nye hjemmesiden til Nordre Land Idretts-
lag har nå vært i bruk vel et 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.

100 år siden Granerbakken 
ble åpnet

Det er i år 100 år siden den etter hvert så 
berømte Granerbakken ble åpnet. Bak-
ken ble bygd på privat initiativ, og med 
private midler av en gruppering som be-
stod av noen mektige menn fra bygda. 
Lite visste de den gang hvilken berøm-
melse og betydning denne bakken etter 
hvert skulle få, og at den sterkt skulle 
bidra til gullalderen for skisporten i Nor-
dre Land.

Allerede i 1913 fikk laget den store ære i å 
arrangere årets Kristian Amts (Oppland fyl-
ke) Hovedamtsrenn, som ble gjennomført 
i Dronningbakken ved Ulfshus gård. Alle-
rede da skjønte de fremsynte menn i Nordre 
Land Idrætsforening, som i dag heter Nor-
dre Land Idrettslag, at hopplengder rundt 30 
meter ikke var tilstrekkelig, slik utviklingen 
hadde begynt å gå allerede den gangen. De-
res oppgave ble da først og fremst å skaffe 
tilveie en større og mer tilfredsstillende ski-
bakke.

De fant snart et tilfredsstillende bakke-
emne som lå på Nils Rogneruds eiendom 
Graner, som Rognerud stilte gratis til dis-
posisjon for idrætsforeningen. Det er fra 
denne perioden lagets så etter hvert berømte 
Granerbakken ble til.  Bak planlegging og 
opparbeidelsen av Granerbakken stod den 
berømte «Den Sorte Bande». 

Selv om navnet til denne sammenslutnin-
gen kunne virke noe skremmende, bedrev 
ikke disse herrene med noen kriminelle eller 
andre snuskete handlinger. Det var opprin-
nelig en kortklubb som bestod av 13 følgen-
de aktede menn i bygda: Arne Riiser-Moe, 
Helge og Nils Rognerud, Johan Sætrang, 

Nils og Arne Thomle, Lars Lie, Andreas 
Qvale, Sverre Andersen, Arne Olsen, E. A. 
Kværndal, Eivind Schee og Martin Hveem. 
Det var også fra denne krets opptakten til 
Nordre Land Idrættsforeningen kom.  Som 
nevnt ga Nils Rognerud gratis grunn av sin 
eiendom Graner, resten av området som 
trengtes fikk de fra Martin Hveem og Jens 
Jensen fra Odnes som eide naboeiendom-
men, den såkalte Vinjarmarka. «Den Sorte 
Bande» ofret både tid og penger i stor måle-
stokk for å kunne realisere sitt prosjekt, og 
fremstod deretter som pionerer for skispor-
ten i bygda. Noen av disse herrene var også 
selv dyktige skiløpere.

Da Granerbakken var ferdig til bruk i 
1915 reiste representanter for foreningen 
til Kristiania og Norges Skiforbund for å få 
tillatelse til å arrangere sitt første landsrenn 
som en slags innvielse av Granerbakken.  
Fra Nordre Lands Idrætsforenings protokoll 
kan man lese:

Nordre Lands Idrætsforening er i år kom-
met inne i en ny fase, den har gått et mektig 
skridt fremover med oparbeidelsen av sin 
nye bakke som har fået navnet Granerbak-
ken. Denne bakke fikk sin indvidelse av et 
meget vellykket landsrenn som avholdtes de 
23de og 24de januar 1915. Der blev under 
rendet præstert meget respektable hop, idet 
det var mange hop indpå 40 meter. Længste 
hop under dette rend blev præsteret av Ola 
Grimsby, Gjøvik, med 42 meter. Føret var 
mindre godt, så det er vel lite rimelig at det-
te vil blive nogen langlivet rekord. Begeist-
ringen over bakken var enstemmig både 
blant de fremmødte, deltagere og avisfolk, 
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som turde tiltro den en lysende fremtid blant 
landets første bakker.

Det skulle vise seg at spådommen om 
bakkerekordens levetid slo ganske godt 
til, for allerede 14. mars samme vinter, i et 
amtsrenn, ble den forbedret til 45 meter av 
den kjente Martin Stensrud fra Gjøvik.  Det 
ble kun levert hopp over 40 meter i dette 
rennet, noe som var sjeldent den gang.  Pro-
tokollen forteller at hoppet den gang var 
flyttet 3,5 meter tilbake og samtidig noe 
høyere.

Noe senere reiste foreningens styre, med 
den energiske formann Arne Riiser-Moe i 
spissen til Trondheim for å delta på Norges 
Skiforbunds ting, og fikk der fremforhand-
let tillatelse til å arrangere Hovedlandsren-
net (NM) i 1917. Hovedlandsrennet ble ar-
rangert den 15. til 18. februar 1917, og er 
en av de største idrettsbegivenheter i Nordre 
Lands historie. H. M. Kong Haakon VII var 
tilstede, og kongen bodde på Riisby hos Ri-
iser-Moes familie. Det gikk i mange år fra-
sagn om denne skifesten blant både løpere, 
presse og bygdas befolkning. Hele Norges 
Skiforbunds styre var også tilstedeværende 
under Hovedlandsrennet, og alle var skjønt 
enige om å berømme den enestående gjest-
frihet som ble vist fra bygdas side. Arrange-
mentet ble mønstergyldig gjennomført, men 
på grunn av vanskelige føreforhold ble det 
flere stygge fall under hopprennet, noe som 
ikke arrangøren kunne lastes for, men som 
nok kastet en viss skygge over begivenhe-
ten. Ved siden av hopprennet ble det arran-
gert 15 km og 30 km langrenn samt kombi-
nert.  Kongepokalen ble vunnet av gardist J. 
Langlien fra Oslo, mens Thorolf Strømstad 
også fra Oslo vant damenes pokal, også kalt 
Riisbypokalen som ble satt opp av Arne 
Riiser-Moe for dagens lengste stående og 
Granerpokalen ble vunnet av Josef Henrik-

sen fra Sørlandet. 
Lange hop og mange fald skrev Aften-

posten i sitt referat.  Andre aviser mente 
bakken var for stor, og som en avis skrev: 
Selv om deltagerne var dyktige løbere, er 
de dog ikke at ligne med himmelens fugle, 
og en annen avis skrev: …og det oppstod en 
uhyggestemning bland publikum. Det som 
hendte den gangen var at det på lørdag var 
mildt og sørpete føre, og natt til søndag satte 
det inn med sterk kulde og foran hoppren-
net på søndag var bakken bare is, og dette 
skapte store vanskeligheter for arrangøren. 
Og det sørgelige faktum av all den skarpe 
kritikken, ble at interessen for å arrangere 
hopprenn i Granerbakken ble borte i flere år. 
I stedet ble flere av bygdas mindre skibak-
ker benyttet.

I 1922 ble det igjen liv i «Den Sorte 
Bande» som fortsatt eide bakken, og det ble 
fremsatt et  tilbud til Nordre Land Idretts-
lag om å overta bakken, men først i 1925 
ble den saken brakt i havn da idrettslaget 
tok over bakken med påhvilende gjeld med 
ettusen kroner. Granerbakken ble etter hvert 
om- og påbygget til en av landets beste og 
mest populære hoppbakke, som i renn etter 
renn samlet flere av landets beste skihop-
pere. De som tidligere hadde tiltrodd Gra-
nerbakken en lysende framtid, kunne igjen 
være stolte.

I 1927 var det et nytt landsrenn i den da 
noe «moderniserte» Granerbakken, og her 
deltok mange av Norges fremste skihoppere 
som: Jacob Tullin Thams, Sigmund Ruud 
og ikke minst den 40-årige skikongen Lau-
ritz Bergendahl som gjennom tidene erobret 
hele 10 Kongepokaler. Mange av Nordre 
Lands beste skiløpere som: Ole Kolterud, 
Sverre Kolterud og Hans Vinjarengen var 
selvfølgelig også med. Og det var Ole Kol-
terud  som erobret Kongepokalen denne 
gangen, mens Sigmund Ruud vant Graner-

pokalen. Rennets eldste deltager var den 
gang 46-årige Øistein Midthus fra Etnedal. 
Frem mot 2. verdenskrig ble det arrangert 
mange renn i Granerbakken som hadde sta-
tus som landsrenn med mange av landets 
beste skiløpere som deltagere. I landsrennet 
i 1931 deltok bl. a. Frithjof  Prydz, far til 
den Frithjof «Bassen» Prydz som vi kjenner 
fra hoppbakken på 60 og 70 tallet. I dette 
rennet deltok også Johanne Kolstad med 
startnummer på brystet (nr. 22). Det var 
svært sjelden at Johanne og Hilda «Nusse» 
Braskerud fikk delta i selve konkurranser 
med startnummer på brystet, de hoppet som 
regel i pausen som underholdning for publi-
kum. Fra og med 1928 hadde Nordre Land 
Idrettslag lege tilstede i Granerrennene, noe 
som var svært sjelden den tiden. I 1934 var 
både Dr. Halvard Felde og Dr. Syver Aker-
vold rennets læger.

I 1935 ble Granerbakken gjenstand for 
omfattende modernisering. Det nye stillaset 
ble bygget opp til 14 meter over bakken, 
seks meter høyere enn det gamle og hoppet 
ble flyttet mange meter bakover på kulen, 
samt at det ble en mer moderne profil på un-
narennet.  Det ble også bygget en ny tribune 
på sørsiden av bakken. Elevene ved hus-
morskolen på Riisby hadde sin egen tribune 
i bakken, og Riisby-damerne satte bestan-
dig sitt eget preg på hvert Granerrenn. Også 
på skifestene som ble holdt etter rennene 
satte disse damerne sitt preg på, da eieren 
av Riisby, Sverre Hasvold til stor glede for 
løpere og andre, inviterte med seg elevene 
på husmorskolen til disse festene som fore-
gikk enten på Dokka Hotell eller på Victoria 
Gjestgiveri.

Etter krigen fortsatte idrettslaget og ar-
rangere disse populære rennene i Graner-
bakken, og i et landsrenn i 1951 vant Victor 
Klock og satte ny bakkerekord med 59,5 
meter. I 1955 ble det stor skifest i bygda, 

Granerbakken hadde 40-års jubileum, og 
det ble en overveldende to dagers skifest 
med strålende vintervær og stort opptog 
med skiveteraner og befolkning for øvrig 
som satte seg i bevegelse fra Dokkabyen 
og oppover mot Granerbakken. Hoppren-
net ble vunnet av Sverre Kronvold, mens 
kombinertrennet ble vunnet av Nils Slåtts-
veen. I 1957 ble det mest «stjernespekkede» 
landsrennet gjennom tidene arrangert i Gra-
nerbakken. Blant de 160 deltagerne kan 
nevnes navn som: Asgeir Døhlplass, Cris-
tian Mohn, Arne Hoel, Kåre Berg, Torbjørn 
Ruste, Erling Kroken, Thorbjørn Yggeseth 
og ikke minst Kjell Kopstad fra Eidsfoss 
som vant rennet og satte ny bakkerekord 
med 60,5 meter uten det minste besvær med 
nedslaget. At hele norgeseliten deltok kan 
leses av resultatlista der Sverre Kronvold 
ble beste lokale hopper på 17 plass bare 0,6 
poeng bak Torbjørn Yggeseth, men på plas-
sen foran Erling Kroken. I kombinertklas-
sen kom Nils Slåttsveen på en 3. plass etter 
Per Olsen fra Alta og Arne Barhaugen fra 
Nydalen.

I 1959 var det ubønnhørlig slutt for den 
store Granerbakken. Etter at idrettslaget 
hadde utbedret stillaset etter pålegg for å 
kunne arrangere Kretsmesterskapet det året, 
ble idrettslaget etterpå pålagt å rive ned 
hoppet og stillaset grunnet store råteskader. 
Selv om det ble satt i gang arbeid med å 
bygge opp igjen bakken med stålstillas, ble 
det med planleggingen da det viste seg at 
prosjektet ikke ville bli tildelt tippemidler.

Av funksjonærlister kan man lese at mer 
enn 100 personer var i arbeid under et Gra-
nerrenn. Og Hans Chr. Røste var vel den 
med lengst funksjonstid i Granerbakken. 
Hans Chr. var omtrent nærmeste nabo til 
bakken som nærmest ble hans hjertebarn, 
og som bakkesjef under KM i 1953 hadde 
Hans Chr. fylt 75 år. Kort og godt kan det 
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vel uttrykkes slik: Intet skikkelig Granerren 
uten Hans Chr. Røste som bakkesjef.

Når det gjelder bakkerekorder i Gra-
nerbakken hoppet allerede i 1915 Martin 
Stensrud fra Gjøvik 45 meter. I Landsrennet 
i 1927 satte Ole Kolterud ny bakkerekord 
med et hopp på 53,5 meter. Og vet vi at etter 
utbyggingen i 1935 satte Sverre Kolterud 
ny bakkerekord med 54 meter, under krigen 
hoppet Leif Moon 55 meter og i 1952 satte 
Victor Clock bakkerekord med 59,5 meter. 
Og altså den siste bakkerekorden i Graner-
bakken ble satt under det siste Landsrennet 
der i 1957 av Kjell Kopstad som da hoppet 
60,5 meter. Det har blitt sagt at det under 
trening har blitt hoppet både 4 og 5 meter 
lenger, men dette er da helt uoffisielt, men 
allikevel troverdige opplysninger.

At Granerbakken har hatt den største be-
tydning for oppfostring av skiheltene fra 
Nordre Land i gullalderen, etterlater seg 
ingen tvil. I 1932 skrev Oslo Aftenavis og 
det svenske Idrottsbladet at Nordre Land 
Idrettslag var Norges, og dermed verdens 
beste skiklubb. Med særlig glede minnes 
nok I.L. Heming jubileumsrenn, der guttene 
fra Nordre Land ikke bare vant lagpokalen, 
men Nordre Lands 2. lag ble nr. 2 foran 
Kongsberg I.F. Da uttalte den gang eier av 

Riisby Husmorskole, Sverre Hasvold: Å, vi 
har så mange gode løpere her – at vi gjerne 
kunde skjenke 10 av oslolagene en stjerne 
hver.

Etter at Granerbakken ble revet ble det 
bygget et hopp på kulen ved siden av det 
gamle hoppet. I denne bakken ble det hop-
pet vel 40 meter og denne var i bruk til 
midten på 60 tallet. Det var også 2 bak-
ker til i Granerbakken, Mellomgranern og 
Veslegranern. Mellomgranern lå rundt 20 
meter øst for storbakken, og vi vet at Odd 
Vestby satte bakkerekord med 33,5 meter 
der i 1951. Veslegranern lå enda lenger øst, 
og i denne bakke kunne man hoppe vel 20 
meter.

«Granerflagget» er et velkjent begrep i 
historien om Granerbakken. Gjennom mel-
lomkrigsårene var hoppet i Granerbakken 
dekket med det norske flagget under renn, 
men etter krigen ble det sydd et rødt flagg 
med NLI bokstavene i hvit. Dette ble hengt 
opp foran hoppet i alle renn. «Granerflag-
get» er i dag restaurert og har blitt benyttet 
ved skihistoriske utstillinger og hopprenn i 
Smebybakken.

Dokka 2015
Harry Jensvold

Fra Kongetribunen under Hovedlandsrennet i 1917. Fra vesntre Arne Riiser-Moe, H. M. 
Kong Haakon, ordfører Torstein Rudi, sokneprest Pastor Bydal og Skiforbundets leder Hassa Horn.

Fra den velfylte Riisbytribunen. (Foto privat).

Her ser det etter hvert berømte «Granerflagget» be-
nyttet ved en skihistorisk utstilling på Dokka i 1992.

(Foto Harry Jensvold).

Granerbakken på 30 tallet.(Foto Lands Museum).

Det første billettørkorpset i Granerbakken under 
åpningsrennet i 1915. Fra vestre: Ukjent, Jens 

Grangård, Jens Ekern og Marius Bakken.
Foto Land Museum).

Fra et renn i Granerbakken på 50 tallet.( Foto NLI).
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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

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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