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husstander i Norde Land

NLI-Kontor: Eva Furuseth
Adresse: Postboks 200, 2882 Dokka
Telefon: 61 11 31 10
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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

Det er inngått en avtale om tekstilinnsam-
ling mellom Norges Idrettsforbund, Right 
To Play, UFF- og Nordre Land idrettslag. 
Vi venter bare på den siste godkjenning 
fra UFF.

For hver kilo som samles inn får NLI 1 
kr. Dersom vi er flinke med innsamling, 
kan vi få mer enn 10.000 kr pr. år pr. inn-
samlingscontainer. Vi får to containere 
som blir plassert på parkeringsplassen på 
Brovold. I tillegg får vi 2.000 kr i honorar 
for å sette ut Containere.

Idrettens tekstilinnsamling og UFF tar 
imot klær, sko, accessoirer og lettere bo-
ligtekstiler, herunder duker, håndklær, 
gardiner, puter, sengetøy, myke leker og 
lignende. Du kan levere alle typer tøy og 
tekstiler, bare det er rent og tørt. Det er 
en utbredt misforståelse at det kun er lite 
brukt tøy av høy kvalitet som er ønske-
lig. Det meste kan brukes om igjen, og det 
som ikke går til gjenbruk går til material-
gjenvinning og blir nye tekstilprodukter. 

Pakk tøyet i lukkede poser eller løst 
pakkede sekker. Dersom du mot formod-
ning ikke får posen inn i beholderen, så 
kan du ta ut noe av tøyet og legge det løst 
inn.

Husk at tøyet må være:
Rent
Tørt
Pakket i lukkede poser
Ikke sett tøy utenfor containeren – 
da kan det bli vått eller stjålet.

NLI KontorTekstilinnsamling

NLI Posten

Åpningstider:
Mandag 09.00 - 16.00
Tirsdag  Stengt
Onsdag  09.00 - 16.00
Torsdag  09.00 - 16.00
Fredag  09.00 - 16.00
Lørdag  09.00 - 12.00
Spisepause 11.30 - 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.

NLI Folkebadinga
Åpningstider:
Tirsdager  17.00 – 21.30
Lørdager 11.00 – 16.00

Vel møtt til et bad i saltvann

Beholderen tømmes normalt 1-2 ganger 
per uke. Det betyr at vi må ta en oppryd-
dingsjobb i skap og skuffer. I tillegg må vi 
informere alle vi er i kontakt med om dette.

UFFs vakttelefon;   918 11 089
Grete Stensvold:     909 41 293
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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.



6                                                       NORDRE LAND IDRETTSLAG NORDRE LAND IDRETTSLAG                                                  7

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

Velkommen til bingospill i NLI`s lokaler i Bondlidtorget.

 Grete Stensvold                      Vigdis H. Larsen                         Eva Furuseth
               Leder i NLI                   Leder i NLI Marked AS      Daglig leder NLI Marked AS

Våre tilbud er:  VANLIG BINGO   STOR BINGO
        MANDAG   16.30 OG 18.00     ONSDAG   18.30 OG 20 00
        TIRSDAG    16.30 OG 18.00  
        TORSDAG  16.30 OG 18.00 
        FREDAG     16.30 OG 18.00
        LØRDAG    16.30 OG 18.00    BELAGO FRA NORSK TIPPING

Guro Helde Kjølseth (20) er nå NLI lø-
per. Hun er opprinnelig fra Åndalsnes og 
Molde, men skal nå studere idrett på Lil-
lehammmer og ønsket å representere og 
kjøre for NLI i sesongene fremover.

Hun har et år igjen som junior, og er i år 
en del av rekruttlandslaget. Hun har vist 
at når alt klaffer, så hevder hun seg helt 
i verdenstoppen, også i kvinner senior. 
Mathilde Ihlebrekke og Ådne Kristen-
stuen som begge er på det som nå kalles 
landslag/WC lag, kjenner Guro godt og 
de har konkurrert og trent mye sammen.

Alle tre stilte på stand med TELEMAR-
KNEDSLAGET under Landsbydagene 
på Dokka, 5. september. De syntes det var 
hyggelig å stå i Storgata og snakke med 
folk om Telemnark.

Det er stor aktivitet med mange samlin-
ger og de har allerede mange dager på ski 
på Juvass breen og Folgefonna. De reiser 
i høst på en lengre skisamling i Hintertux/
Østerike. Tester viser at alle er i god rute 
og det blir spennende å se utover seson-
gen.

Under står noe av det Guro har prestert så 
langt i karrieren:                

3. plass NM 2015 parallell og klassisk
2. plass NC 2015 sammenlagt
4. plass jr. VM 2015 sprint 
2. plass jr. VM 2014 sprint 
1. plass jr. NM 2014 sprint 
2. plass jr. NM 2014 parallell 
4. plass WC 2014 sprint
Skitrekket på Leikarvold er lovet ferdig 

før snøen kommer, og skigruppa har flere 
utstyrspakker til barn, som vi ønsker skal 
bli brukt. Det vil bli aktivitet på Leikar-
vold så fort heisen og forholdene tillater 
det.

For de som ønsker å prøve Tele-
mark eller ønsker mer informasjon,                                  
kontakt Paal W. Kristenstuen på mob . nr. 
48288387

SKI/SKISKYTING

Guro Helde KjølsethGuro Helde Kjølseth

NY LANDSLAGSLØPER I 
NLI SKI-TELEMARK!
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NPA-SHOW
NPA-show på Dokka med bruksklasser ble 
avholdt den 15.august på Ulvshus gård, og 
for første gang i historien fikk vi strålende 
sol! Det var mange startende i bruksklas-
sene, og det var også mange tilskuere som 
koste seg i det fine været! Til sammen var 
det 30 ponnier påmeldt og 65 startende, 
som kom fra hele Østlandet og Sørlandet. 
Dommerne denne dagen var eksteriørdom-
mer Stein Langørgen og bruksdommer 
Bente Oxhovd. I tillegg var vi så heldige 
og få bruksklasse- og eksteriørdommeren 
Sheila Brooks helt fra Skottland, som var 
hoveddommer på showet. Hun syntes det 
var mange fine ekvipasje og kom med 
mange forslag til hvordan vi kunne gjøre 
bruksklassene mer spennende.  Sammen 
med de andre premieringene på slutten av 
dagen, kom dommerne med et forslag om 
å sette opp egen veteranklasse, og dette ble  

 
gjort. Kjempemoro å se så mange eldre 
gode bruksponnier samlet i ringen. I til-
legg hadde vi eget New-Forest champio-
nat. Beste New-Forest bruksponni ble San-
demoens Troja og Skoglys Justin ble beste 
New-Forest unghest og beste New-Forest 
eksteriør. Beste veteran ble Stegstedsgårds 
Madonna og reserve beste veteran ble Fer-
dinand fra Steinsrud. Best in show denne 
dagen ble den flotte connemaraen Ing-
lingstads Balder. Sandemoens Troja stakk 
igjen av med premien for beste bruksponni 
og Skoglys Justin beste unghest! 

På søndag ble det avholdt mønstrings-
kurs for våre danske besøkende og Sheila 
hadde en ”eksamen” for de som ville møn-
stre for henne til slutt. 

Vi på Dokka vil takke alle som kom og 
håper dere hadde en flott dag med fine re-
sultater!

ET BLINKSKUDD

Midt inne i et vellykket show med mange 
deltagere i bruksklassene kom våre uten-
landske gjester og sa de gjerne ville yte 
noe tilbake for gjestefriheten, og foreslo at 
neste dag som var en søndag også skulle ha 
hesteaktiviteter. De foreslo en klargjøring 
til utstilling og mønstringsdag. Da de var 
avlere, utstillere, dommere i eksteiør og 
engelske rideklasser, hadde vi masse kom-
petanse å ta av. En av dem var sågar hes-
tepraktiserende veterinær. En var en meget 
erfaren mønstrer i Danmark og hadde vun-
net flere priser der for beste mønstrer.

 
 
Ja så vi satte i gang påmelding og 15 ville 
være med. De ble delt i tre grupper, en 
for klargjøring til utstilling. Gruppe nr. to 
gjennomgikk først hvordan det skal møn-
stres og etterpå så vår skotske dommer på 
og kom med gode råd. Den siste gruppa 
var med veterinæren hvor små og store 
problem ble tatt opp og et par ponnier ble 
sjekket og fikk med seg gode råd på vei-
en hjem. Deltagerne var veldig fornøyde. 
En hadde kjørt ganske langt, men hun sa 
bare kurset var verdt den lange turen til  
Dokka!!!

HESTESPORT

Sara Pernille Stadheim med ponnien «Berry Flax». Dommerpanelet i Ponnyshowet.
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TURN

Barnekretsturnstevnet i 
Skjåk 2015

Troppsgymnastikk  deltok på det 73. Bar-
nekretsturnstevnet i Skjåk 6-7 juni . For 
første gang på mange år reiste vi  lørdag 
og deltok på aktivitetene også denne da-
gen.  Vi hadde en av de største troppene på 
lenge – og alt i alt var vi 18 gymnaster, tre-
nere og foreldre som reiste til Skjåk. Det 
var rundt 600 gymnaster fra hele Oppland 
tilstede. 

Det ble en opplevelsesrik og sosial tur. 
Vi deltok i paraden og oppvisning i Skjåk 
sentrum på lørdag. På ettermiddagen og 
kvelden var det felles middag og forskjel-
lige aktiviteter man kunne delta på. Blant  

 
 
 
 
 
annet var det mange spennende nye (for 
oss) gymaktiviteter vi kunne prøve, slik 
som gymhjul, kjempetrampoline, trampo-
linebane etc..  Det ble også arrangert buss-
tur til innspillingssteder for den populære 
serien Trio, som mange syntes var stas å 
være med på. De fleste lå over i klasserom 
på skolen.  Det var en opplevelse i seg 
selv..

På søndag var det turnstevne-oppvisning 
på idrettsplassen i Bismo.  I Norges tør-
reste kommune, hadde værgudene bestemt 
seg for å sende regnvær fra morgenen av 
og  gjorde det ekstra spennende for oss..  

Heldigvis ble været bedre akkurat i tide til 
oppvisningene skulle starte! 

Vi hadde program med både airtrack og 
trampett , til musikken fra ”Pirates of the 
Caribbean”. Det ble nødvendig å krabbe 
over airtracken med håndkle på forhånd, 
pga lett regn .. men det ble opphold lenge 
nok til at vi fikk gjennomført et flott pro-
gram!  Det meste klaffet akkurat som vi 
hadde håpet! Det var også morsomt å se 
hva de andre klubbene i Oppland holder 
på med. 

Forrige sesong  var en god sesong for 
Troppsgymnastikk!   Vi har fått til to 
partier, et for de yngre og et for de eldre 
gymnastene.  Vi har begynt å trene mer på 
programmer til konkurranse og har også 
deltatt på konkurranse.  Vi har flotte tre-
nere i Marit Lundon, Anne Guro Moen, 
Jøran Nermoen, Bjørn Olav Jøranli og 
Mathea Jøranli , som stiller opp med på-
gangsmotet i orden år etter år!  Vi satser 
på å fortsette i samme gode spor denne 
sesongen!

Troppsgymnastikk på Barnekretsturnstevne, pyramide. Troppsgymnastikk på Barnekretsturnstevne, pyramide.
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li. Treningsleir i Mandal

Den 27. juli møtte 9 gymnaster ( Kariann, 
Marte, Eira, Milli, Nora, Mathilde, Gina, 
Lisa og Sara) fra Nordre Land opp i Man-
dal for å delta på årets treningsleir. Leiren 
varte i en uke fra 27. Juli og til 1. August. 
Mange andre gymnaster fra forskjellige 
klubber i hele Norge deltok også. I år var 
det i tillegg deltakerrekord med ca. 90 på-
meldte gymnaster. Noen gymnaster skulle 
trene hele uken, mens for andre holdt det 
med halve. Treningsleiren i Mandal er en 
flott mulighet for alle gymnaster å bli kjent 
med andre samt å få trene litt ekstra før 
RG-sesongen begynner igjen for fullt. 

Mens gymnastene er på leir blir de 
delt inn i treningsgrupper. Der havner de 
sammen med andre jenter på likt nivå og 
samme alder som dem selv. Dette gjør det 
både morsommere å trene og det gir ut-
fordringer for alle på gruppen. Hver dag 
trente de forskjellige gruppene mellom 4 
og 7 timer. De eldste gruppene startet gjer-
ne tidlig på morgenen og trente til klokka 
ble over sju på kvelden. De hadde en pause 
midt på dagen men begynte for fullt igjen 
til neste økt. 

På leiren fikk alle gymnastene trening 
i alle redskap samt kroppsteknikk, dans 

og styrke. De lærer mange nye øvelser og 
teknikker som man kan bruke igjen senere. 
I tillegg får alle prøvd å bli trent av flere 
forskjellige trenere. Trenere fra hele landet 
kommer for å være trenere på Mandalslei-
ren. En del av disse trenerne er og uten-
landske, noe som er ganske spennende og 
interessant for jentene. 

Det er ikke bare treningsopplegg i løpet 
av uka. På onsdag var det talentkonkur-
ranse og på fredag var det ”olympiade”. 
På talentkonkurransen kunne de som ville, 
melde seg på. Så fikk de vise seg frem for 
alle gymnastene, trenerne og foreldrene 
som kom for å se på. Noen av trenerne var 
også dommere. De skulle bedømme alle 
innslagene og til slutt velge frem en eller 
flere vinnere. På ”Olympiaden” ble alle 
delt inn i nye grupper. Her var oppgaven 
å ”representere” et land og så konkurrere 
i ulike grener. Årets vinnere ble ”Hawaii” 
hvor gymnaster fra Nordre Land og var 
med. 

Årets Mandalleir var som alltid en suk-
sess og tror det var mange som koste seg, 
selv om de innimellom hadde noen ganske 
harde treningsøkter. Gina og Marte dro og 
direkte til Haugesund etter at leiren i Man-
dal var ferdig. Der skulle de trene enda 
mer på en ny treningssamling.

Gina og Marte skuer utover Mandal.
Kariann, Marte, Eira, Milli, 

Nora, Mathilde, Gina, Lisa og Sara.
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HÅNDBALL

JENTER 16
Vi er 12 jenter i denne gruppa som tri-
ves med å trene sammen. Våres forrige 
sesong 2014/15 var vår siste sesong som 
j14. Den gikk veldig bra og vi forbedret 
oss en god del alle sammen.  På avslut-
ningen for sesongen ble det delt ut to 
priser. Den ene prisen var ”årets spil-
ler” som laget stemte på selv. Den ble 
gitt til vår kjære, gode keeper Ingeborg 
Engelien kokkvoll, noe som var utrolig 
fortjent! Den andre prisen var toppsco-
rer for året. Den ble gitt til Mette Aasen, 
som scoret 55 mål gjennom sesongen! 

Den 12.juni dro vi på cup, og hadde 
gitt oss selv en utfordring. Vi hadde 
meldt oss på som jenter 16 for å få en 
liten smakebit på det kommende hånd-
ball året og hva vi hadde i vente. Større 
størrelse på håndballene, klister og mye 
hardere spill sto for tur, men allikevel 
dro vi med et smil og fulle av pågangs-
mot.

Vi kom frem til Larvik ganske sent på 
kvelden, så da satte vi oss godt til rette 
og nøt en pizzabit før vi skulle lade opp 
til vår første kamp dagen etter. 

Vår første kamp ble spilt på asfalt! 
Det hadde vi vært veldig spente på 
hvordan ville gå, og om alle kom til å 
ende opp med skrubbsår over hele seg. 
Men kampen gikk veldig bra, og vi var 
utrolig jevne med laget. Siden det var 
vår første kamp som jenter 16, var vi 
veldig fornøyde selv om vi ikke vant. 
Senere den dagen hadde vi to andre  
kamper som også gikk kjempebra, og  

 
 
 
etter den siste kampen kunne vi kose  
oss den kvelden med god samvittig-
het. Dagen etter var vi klare for enda 
en kamp på asfalt, og den var også gjel-
dene for om vi kom videre eller om cu-
pen var ferdige for oss i år. Kampen var 
utrolig jevn, og vi ga alt vi hadde, men 
uheldigvis tapte vi den kampen. Ingen 
var sure for tapet fordi vi satt igjen med 
en god erfaring der vi så hva vårt forbe-
dringspotensialet var. 

Etter cupen tok vi oss en velfortjent 
sommerferie, og nå har vi startet opp for 
fult igjen! Vi er klare for å ta nye utfor-
dringer og har innstilt oss på et veldig 
bra år! Spillerne dette året er: Ingeborg 
Engelien Kokkvoll (våres faste keeper), 
Pernille Sagbakken Langseth, Sandra 
Jøranli, Tina Sveum, Mette Aasen, Hei-
di Solberg, Marte Øversveen, Karoline 
Dybhavn Børresen, Kristin Haugom, 
Malin Roen Henrikhaugen, Mari Lille-
jordet og Christina Liom. 

Trenerne dette året er: Mette Lillejor-
det, Kai Liom og Silje Mariann Liom. 

Vi har en del hjemmekamper denne 
sesongen, så følg oss på instagram kon-
toen ”NLIJENTER16” der vi legger ut 
kampene våre! Vi gleder oss til seson-
gen, håper vi ser deg som publikum på 
kampene!

Vår første gang på asfalt. Heidi Solberg har ballen her og er klar for å skyte. 

Nordre har fått på seg reservedraktene som er røde, og er klare for kamp.
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LEK MED BALL

Er du 4 -5 år, liker å leke med andre, med eller uten ball. 
Da kan lek med ball være noe for deg.

Dette er et tilbud håndballgruppa har for de aller minste før de 
kan starte og spille håndball eller begynne på andre aktiviteter. 

Vi har ”trening” en dag i uka der vi leker og har det moro. 
Vi bruker litt ball, ellers går det i sisten, stafetter og lignende.  

Håper dette kan være noe for deg.

Vi skal trene på torsdager i gymsalen på 
Dokka Barneskole kl. 18.00 – 19.00

Håper å se akkurat deg der! 

Hilsen 
For Nordre Land Håndball

Tone Berget
988 14806
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Våren og sommeren har gått sin gang, 
og selv om det er skisesongen vi holder 
mest på, har vi fått til noe aktivitet på den 
grønne årstiden også. 

En varm, flott torsdagskveld i starten av 
juli, ble det arrangert sommermoro med 
stjerneorientering på Leikarvoll. Etter litt 
konkurranse med premie til alle barna, 
ble det grilling og sosialt samvær utover 
kvelden.

Det ble ingen oppstart for det nye ski-
trekket under vinterens sesong, men vi fikk 
klarlagt hva som må til for at den skal opp 
å gå. Vi har mange dugnadssjeler i bygda 
som også denne våren har vært med på 
jobb rundt skitrekket og heishuset. Det er 
vi veldig takknemlige for. Til vinterseson-
gen 2015-2016 er vi lovet at anlegget skal 
komme i gang. Det ser vi fram til og gleder 
oss til aktive kvelder i bakken.

DÆHLI
NLI hadde stand i Storgata og på Bede-
hustomta lørdag 1. august. I forkant hadde 
NLI Glimt og NLI fotball, med god hjelp 
av to deltakere fra Nordre Land lærings-
senter, plukket søppel i Storgata på mor-
genkvisten. På formiddagen hadde Grete 
Stensvold og Jan Kolbjørnshus informa-
sjonsstand utenfor Bedehustomta. Her ser-
verte de kaffe og kaker, hadde salg av ulike 
NLI-produkter og slo av en hyggelig prat 
med interesserte forbipasserende.

NLI friidrett ved Knut Lium og Liv 
Thorseng avholdt en uhøytidelig og en-
gasjerende høyde”galla” inne på Bede-
hustomta denne dagen, og her var det nok 
flere deltakere som overrasket seg selv 
med stor iver og spenstvilje! Tross kniving 
om beste plassering i de ulike klassene, var 
oppmuntring og heiarop det som preget 
Bedehustomta denne dagen. Det var man-
ge som i etterkant ønsket at høydeoppleg-
get skulle gjentas!

i Dokka Sentrum 1. august

Deltagerne fra høydegallaen.

Ole og Shifa , vinnere i høyde kl. 6 og 10 år.
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Grete Stensvold på stand.

Beste mann, beste kvinne, best i skjørt og beste senior: Arne Edgar, Vivi, Linn og Jan. 

FRIIDRETT

Dokkarunden

Den 13. september ble årets utgave av 
Dokkarunden arrangert med start og mål 
på Dokka Stadion, hvor i overkant av 30 
løpere stilte på startstreken. Det ble løpt 
i både lang løype (10 km.) og kort løype 
(2,7 km.)

 I den lange løype var Marte Katrine 
Myhre fra Vidar raskest i dameklassen 
med ny løyperekord på tiden 38:21:00. I  

 
 
 
herreklassen lang løype var Arne Mjelde 
Sæther fra Lillehammer IF (Torpa) den 
raskeste med tiden 33:47:00. Av de lokale 
var Vegard Jøranli raskest i herreklassen 
med tiden 38:22:00, mens beste lokale i 
dameklassen ble Liv Thorseng  med tiden 
46:52:00

Av de lokale i den korte løypa  var Eline 
Øversveen og Mahmood Tajik de raskeste.

Her sender Brynulf Larsen årets deltagere i Dokkarunden av gårde.
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Treningspartier NLI svømming 2015/2016

SVØMMING

Treningsparti Nivå Treningstid

Parti 1

Dykke,   flyte, 
gli og fremdrift

(Må   være trygg i vann 
- ringer/flytebøyer ikke 
tillatt)

Mer info kommer

Mandag   18-19
 
Oppstart 
mandag 5.oktober

Parti 2 Grunnleggende opplegg 
rundt de 4 svømmeartene

Mandag   19-20
Onsdag   18-19

Parti 3 Mandag   19-20
Onsdag   18-19

Mandag   19-20
Onsdag   18-19

Parti 4

Lisensierte/konkurranse/
elite svømmere. 

Mer teknikk og distanse

Mandag   19-20.30
Onsdag   18-19.30
Torsdag   18-19.30

ALLIDRETT

AKTIVITETSOVERSIKT HØST 2015

Gruppe 1: Mandag, 5. oktober:       
Ridning/gardsbesøk. Ulvshus gård. Kl. 1730-1830. 

Gruppe 2: Onsdag, 7. oktober:        
NB! Dag og tidspunkt. Lek i vann. Dokka u.skole. Kl. 1700-1800. 

Gruppe 2: Mandag, 12. okt.             
Ridning/gardsbesøk. Ulvshus gård. Kl. 1730-1830.

Gruppe 1: Onsdag, 14. okt.              
NB! Dag og tidspunkt. Lek i vann. Dokka u.skole. Kl. 1700-1800. 

Mandag,19. oktober: 
Tur til Eggedosisberget. Møtested: Dæhlilinna

Mandag, 26. oktober: 
Lek med ball. Gymsalen DBS

Mandag, 2. nov: 
Lek med ball. Gymsalen DBS

Mandag, 9. og 16 nov: 
Skyting for 6-8 åringene. Skytehallen Dokka vdg. 

For de som ikke ønsker å prøve skyting: 
Lek i gymsalen DBS. 

Mandag, 23. og 30.nov: 
Turn Gymsalen DBS. 

Uke 50: Avslutning/disko 

INNBETALING AV GRUPPEAVGIFT: 
Kr. 200,- innbetales til konto: 6179.05.39035                                   Frist: 12.okt. 
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nlinett.no
Den nye hjemmesiden til Nordre Land 
Idrettslag har nå vært i bruk vel et år, og 
en kan vel fastslå at dette var et stort frem-
skritt i den digitale verden for Idrettslaget. 
Siden blir flittig benyttet av de fleste grup-
per, men enda er det mye informasjon som 
mangler hos enkelte grupper. Men etter 
hvert håper vi også at disse gruppene fyl-
ler sine sider med oppdatert informasjon.  

 
Det er svært viktig at styrene og kontakt-
personer er oppført med riktig informa-
sjon.

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

Kjære alle idrettsinteresserte

Dugnad på 
Snauhaug

Aktiviteten i Nordre Land idrettslag er stor. 
Naturlig nok er det fotball, friidrett og hes-
tesport som har størst aktivitet i sommerhal-
våret, men alle gruppene er i gang og holder 
aktiviteten oppe.

Jeg (Grete Stensvold) har vært på Brovold 
og Smeby mange ganger i løpet av sesongen, 
og må si at jeg er overveldet over hvor mange 
lag som trener og/eller har kamper flere gan-
ger i uka. Her er det mange ildsjeler i farta.

Når det gjelder friidrett er det mange loven-
de utøvere, men gruppa lider under mangel 
på tilfredsstillende treningsforhold. Det var 
helt tilbake i 1988 at kommunen lovet oss et 
tidsriktig anlegg, men det mangler fremdeles. 
Det blir vanskelig å holde motivasjonen oppe 
både blant trenere og utøvere når treningsfor-
holdene er så dårlige. Dette jobber vi hardt 
med nå, og håper politikerne står for sine ord 
snart 30 år etter vedtaket.

Hestesport har større aktivitet enn de fleste 
tror. Else Hasvold stiller sin eiendom til dis-

posisjon, men de hesteglade ønsker seg også 
bedre treningsforhold, og å være tettere ved 
Brovold slik at de kan utnytte klubbhuset der. 
En spennende tanke for framtida.

Vi ønsker de andre gruppene lykke til med 
stor og god aktivitet utover høsten og vinteren.

SU sammen med styret i NLI Marked har 
jobbet mye med å redusere utgiftene i NLI 
Marked og å øke inntektene for gruppene.

Driftsleder gikk først ned til halv stilling, 
men har nå sagt opp sin stilling i NLI. På kon-
toret deles 80% stilling mellom to ansatte. De 
har nå færre oppgaver, da gruppene har tatt 
over kioskene på sine anlegg. Dette gjelder 
også folkebadinga som svømmegruppa tar 
over ansvaret for.

At vi står uten driftsleder blir en stor utfor-
dring, spesielt for fotball og ski/skiskyting.

En ting er sikkert, og det er at vi må få til en 
større dugnadsinnsats av flere. Det skal mye 
penger til å holde et så stort lag, med så mange 
anlegg, i drift. Sammen skal vi klare det!

Aktiviteten på Landsbymarked 5. sept. var 
stor fra vår side. Fotball, ski/skiskyting/tele-
mark, håndball, hestesport og turn stilte opp 
for å profilere sin idrett. Vi viste oss frem igjen 
i gata, og fikk markert oss! 

1. august hadde Friidrett Landsbymester-
skap i høydehopp på Bedehustomta. Under 
latter og mange morsomme hopp, ble det kå-
ret flinke Landsbymestere.

Flott gjort av alle.

Flyktninger har jobbet to uker før sommerfe-
rien, to uker før skolestart og i høstferien for 
idrettslaget. De har gjort masse som vi ellers 
måtte ha gjort på dugnad. De har malt, vasket, 
ryddet gress og lauvverk og satt opp mur ved 

innbytterbenkene på Brovold. I tillegg stilte to 
opp på søppeldugnad 1. august., mens Widad 
bakte kaker. 

Vi retter en stor takk til alle som har hjulpet 
oss. 

NLI har ikke store planer om utbygging i 
2015, men vi har fått spillemidler til redskaps-
hus på Brovold. Ei gruppe frivillige starter 
bygging nå i høst. Flott gjort. Vi skal også fer-
digstille lysløypa på Snauhaug.

Husk at det frivillige arbeidet vi gjør, kom-
mer små og store i laget vårt til gode. Sammen 
med mange motiverte medspillere er dette 
drivkraften. 

Grete og Åse
Leder og nestleder i NLI

I løpet av høsten har en ivrig dugnadsgjeng 
pusset opp skihytta på Snauhaug

Nordre Land Idrettslag synes det nå er på tide at friidretten i bygda blir tatt på alvor av kommunen. 
Friidrettsbanen på Dokka Stadion ligner nå mer på en speedwaybane enn en løpebane for friidrettsutøvere. 

Her fra årets Dokkarunde.

Rune Jøranli, Geir Øversveen, Stine Jøranli, 
Lene, Tore Jakobsen, Marit Røste Lundon, 
Agnar Korshavn, Jonatan og Randi.
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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
SØNDAG KL  16.30  OG 18.00

 
STOR BINGO

ONSDAG KL  18.30  OG  20.00

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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