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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: Linda Nilsen
NLI Allidrett: Lisbeth Gulbrandsen

NLI Ski/Skiskyting: Rune Jøranli
NLI Fotball: John Olav Kokkvold
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.

Tekstilinnsamling

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

NLI Posten er lagt ut hos 
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

Søndag 14. februar var det G14 sin tur for 
å reise til Etnedal. I klassen G14 var det 
påmeldt 16 lag fra de fleste regioner i Opp-
land. Dagens første kamp var kl. 08.30 mot 
Bagn/Begnadalen/Hedalen 1. Den viktige 
første kampen endte med seier 1-0 til NLI. 
Kamp nummer to for dagen var mot Etne-
dal som også endte 0-1 til NLI, og laget 
var sikret sluttspill. Siste kamp i gruppe-
spillet endte med tap 1-0 mot Slidre/Røn 3. 

På grunn av at NLI var det første laget 
som var ferdig med gruppespill, ble det 
mye venting frem til 1/4 finale hvor mot-
standeren ble Søndre Land. Dette skulle 
vise seg og bli en meget spennende kamp 

hvor NLI gikk i ledelsen 1-0 ganske tidlig 
i kampen. NLI styrte kampen helt til Søn-
dre Land fikk ett mål i slutten av kampen 
og etter full tid var resultatet 1-1. Det var 
klart for 5 min ekstraomgang og «sudden 
death». Midt ut i ekstra omgangen ble en 
Nordre spiller felt innenfor straffefeltet og 
dommeren dømte straffe. Gutta stod ikke i 
kø for å ta denne straffen på grunn av spen-
ningen, men en måtte gjøre det. Straffen 
ble tatt på en sikker måte og Nordre var 
videre til semifinale.

I semifinalen møtte guttene Eina/Reins-
voll/Bøverbru, dette ble en meget spennen-
de kamp som endte 1-1 etter ekstraomgang 
og det var klart for straffesparkkonkurran-
se. Eina/Reinsvoll/Bøverbru skulle starte 

FOTBALL
Etnedal Sparebank 
Cup 2016

Bak fra venstre: Amanuel, Andreas, Didrik, Emil, Hallvard, Hans Erik og August.
Foran fra venstre: Daniel, Bartek og Nathaniel.
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NLI Fotball ønsker 
alle en god sommer!

og de startet med å skyte over mål. Da var 
det bare for Nordre å sikre alle tre straffene 
i nettmaskene, noe de utførte på en glim-
rende måte og laget var i finalen. 

Etter en meget lang dag møtte vi et ube-
seiret Follebu/Gausdal G14 til finalen. Fi-
nalen begynte kl. 18.30 og skulle spilles 
over 2x15 minutter. Etter at gutta hadde 
kjempet seg til en finaleplass begynte de 
til å bli veldig slitne, noe spillet i finalen 
bar preg av. Etter første omgang lå Nordre 

under 0-4 og etter ytterligere et mål i andre 
omgang ble resultatet 0-5.

Nordre stilte med et ungt lag hvor over 
halvparten av laget er 2003 modeller. Inn-
satsen og kampviljen til gutta imponerte 
oss trenerne denne dagen. Det blir spen-
nende å følge disse gutta utover i sesson-
gen. Engasjerte og treningsvillige gutter 
kombinert med engasjerte foreldre gjør at 
alt ligger til rette for at vi skal ha det artig 
på fotballbanen i sommer.

TRENINGSROM  
BROVOLD
Treningsrommet på Brovold er nå i orden 
og klart for trening.

Treningsrommet er gratis for bruk av med-
lemmer av Nordre Land idrettslag nFore-
løpig kvitteres nøkkel ut på Esso mot 

visning av legitimasjon. Brukeren må være 
over 16 år.

Se for øvrig Brovold sin Facebookside, for 
reglement. For spørsmål; ta kontakt med 
John Olav Kokkvoll, tlf 93813650.

Fra venstre: Markus Andersen, Linus Aalseth, Emil Erdal Sveen, Markus H. Loeng,     
Kristian Tåje, Martin Vestrum og Ole Fossen Rosenberg.

SKI/SKISKYTING
Vintersesongen 2015/16 – 
Anders Ladehaug
Anders Ladehaug går i 1. klasse på NTG 
Lillehammer og var 1. års junior i seson-
gen 2015/16. Hoppernes Norgescup er delt 
inn i tre klasser uavhengig av alder. De 35 
beste starter i Eliteklassen, de påfølgende 
35 i A-klassen og resten i B-klassen.  

Vinterens Norgescup startet i Midtstu-
bakken 7. og 8. november. Anders hoppet 
i A-klassen og endte opp med en 23. plass 
lørdag og 16. plass søndag. 28. og 29. no-
vember gikk turen til storbakken på Rena. 
Her ble Anders nr. 23. lørdag og 13. søn-
dag. 

Formen var ikke helt på topp da Anders 

Anders på toppen av seierspallen i NC – Sprova.
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ble tatt ut til å hoppet FIS-cup på Notod-
den 10. og 11. desember. Med deltagelse 
fra hele 15 nasjoner og høyt nivå ble det 
73. og 68. plass. (FIS-Cup er tredje nivå 
internasjonalt uansett alder). 

Helga før jul begynte Anders å finne for-
men og ble nr. 6 i NC-A i Vikersund K-105 
lørdag. 9. og 10. januar overtok Granåsen 
Norgescup-rennene som skulle gått i Køv-
steinbakken i Meldal. Anders var uheldig 
og falt på trening, med hjernerystelse som 
resultat. Han stod derfor over lørdagens 
renn. 

Søndagsrennet ble avlyst p.g.a. vind. 
Fallet satte ikke Anders noe tilbake. Helga 

etter var det på nytt NC i Midtstubakken, 
og Anders ble nr. 9 lørdag. 

Søndag 17. januar gikk han helt til topps 
og vant sitt første renn i NC-A! 

23. og 24. januar var det duket for nok en 
trøndelagstur. I Steinfjellbakken i Sprova 
ble det 2. plass lørdag og 1. plass søndag. 

Tirsdag 26. januar ble NM senior ar-
rangert i Lysgårdsbakken på Lillehammer. 
Det ble et renn preget av vind og snø, men 
Anders kom godt ut av det og endte opp på 
en flott 25. plass. 

Helga etter flyttet Norgescupen seg til 
Holmenkollen, og etter de gode resultatene 
i A-klassen debuterte Anders i Eliteklassen 

med 16. og 22. plass. 
I slutten av februar ble Anders tatt ut av 

Norges skiforbund til å delta i Nordisk ju-
niorlandskamp i Otepää 25. -27. mars. Her 
ble han nr. 12 individuelt. 

I lagkonkurransen ble det konkurrert 
med tomanns-lag, og Anders hoppet på 
Norges tredjelag som ble nr. 7. 

NM junior ble arrangert i Granåsen 11. – 
13. mars. Her ble Anders nr. 13. i K-90 og 
nr. 11. i K-124. Han var tredje beste hopper 
fra Oppland individuelt, noe som ga plass 
på førstelaget til Oppland som tok bronse i 
den avsluttende lagkonkurransen! 

Sesongens avsluttende Norgescuprenn i 
Molde 19. og 20. mars ble sterkt preget av 
få deltagere, sludd, regn og kraftig vind. 

I lørdagens renn lå Anders på 4. plass (i 
eliteklassen) etter 1. omgang. I 2. omgang 
blåste det så kraftig når Anders fikk grønt 
lys at treneren ikke turte å slippe han ut-
for… Han ble følgelig stående med ett tel-
lende hopp og 8. og sisteplass. 

Søndagens renn ble avlyst etter at B-
klassen hadde hoppet ett hopp. Sesongen 
sett under ett var meget positiv for Anders, 
med mange gode enkeltresultater og mye 
nyttig erfaring.

Anders i svevet foran kongetribunen i Holmenkollen.

Telemark sesongen 2015/16:
I år har NLI hatt tre aktive telemarkkjø-
rere, Mathilde Olsen Ilebrekke og Ådne 
Kristenstuen har vært på det som kalles 
WC laget (tidligere landslaget) og Guro 
Helde Kjølseth har vært på rekruttland-
slaget. De hadde alle en fin oppkjøring og 
hadde lagt ned mye trening før sesongen 
startet. WC åpning var i Hintertux allerede 
i slutten av november 2015. Guro var uhel-
dig og skadet tommelen i Hintertux og fikk 
et skadeavbrekk.

Til tross for at Guro ikke var på WC la-
get har hun allikevel klart å kvalifisere seg, 
og deltat på alle WC renn i vinter, Mathil-
de og Ådne har også kjørt alle WC renn. 
De har vært i Hintertux, La Plagne, Les 
Contamines hvor det også ble arrangert JR 
VM, Espot, Bad Hinderlang, Golte, Rju-
kan og avslutningen var i Murren. I tillegg 
til dette har de kjørt NC og NM flere steder 
i Norge.

Det har vært en hektisk sesong med mye 
reiser, NC avsluttes på Filefjell helgen 
8-10 april.

   Mathilde kom på 2 plass sammenlagt i 
WC og hadde til sammen hele 15 pallplas-

seringer, Guro og Ådne som fortsatt var 
juniorer denne sesongen kom begge på 8 
plass sammenlagt i WC, Guro klarte i til-
legg to pallplasseringer.

I junior VM der det ble arrangert 3 øvel-
ser tok Ådne to bronser og en fjerdeplass, 
Guro tok en bronse, en fjerdeplass og en 
5 plass.

Mathilde og Guro har også tatt hvert sitt 
NM gull denne sesongen, og de tok i til-
legg delt NM gull i Fjelltelemark.

Sondre Skrebergene har også i år deltatt 
på noen fjelltelemarkrenn, han har også 
vært aktiv leder på treninger i Hafjell og 
på samling i Hintertux.
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Mathilde i aksjon under WC på Rjukan, hvor hun tok 3 andreplasser.

Liatoppen Skiskytterfestival

Tradisjon tro har skiskytterne i NLI avslut-
tet sesongen med deltagelse på Liatoppen 
skiskytterfestival. Festivalen omtales som 
verdens største mønstring for barn 10-16 
år og samlet i år hele 1150 deltagere fra 
inn og utland. Der var hele 13 deltagere fra 
NLI, nybegynnerne Malin Olsen, Markus 
Loeng, Sara Tronrud og Merete Berntsen, 
gutter 11 år: Jonatan Korshavn og Henrik 
Berger, jenter 12 år: Lene Jøranli, gutter13 
år: Hans Kristian Dokken, jenter 13 år: 
Thea Olsen og Eline Øversveen, gutter 14 
år: Anders Alme Eng, gutter 15 år: Simen 
Jakobsen og Sivert Øversveen. Det startet 
med stafett fredag hvor Thea, Hans Kristi-
an og Anders gikk inn til en 22.plass i mix 
13-16 år. I mix 11-12 år gikk Lene Jøranli, 
Henrik Berger og Jonatan Korshavn inn til 
en fin 7. plass. Våre nybegynnere avsluttet 
fredagen med flotte løp i nybegynnerklas- 

 
 
sen. Lørdag og søndag var det normal på 
programmet for nybegynnerne, 11 og 12 
åringene, mens 13-16 år gikk sprint og 
fellesstart. Mange gode løp og fine resul-
tater ble det. Av noen kan nevnes Jonatan 
Korshavn med 14. plass lørdag i gutter 12 
år, Lene Jøranli med 7. plass lørdag og 9. 
plass søndag og Thea Olsen med 21. plass 
lørdag og 20. plass søndag. 

Det sosiale er også viktig på en slik av-
slutningstur. Vi hadde felles overnatting 
i hytter og campingvogner på Hallingdal 
feriepark med felles middag på lørdag. Nå 
venter en velfortjent pause noen uker. Ny 
sesong er i gang fra mai og vi gleder oss al-
lerede til ny sesong med denne flotte gjen-
gen og ønsker nye velkommen! Benytter 
anledningen til å nevne at dersom noen 
vurderer å starte på skiskyting blir det ny 
skiskytterskole til høsten!
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Jonatan H. Korshavn i fint driv ut fra skyting

Stafettlaget i mix 13-16 år Hans Kristian Dokken, Thea Olsen og Anders Alme Eng

Thea Olsen på 1. etappe på stafetten i mix 13-16 år

Lene Jøranli skjøt feilfritt gjennom hele helga og reiste hjem med en 7. plass og en 9.plass
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NLI Ski/Skiskyting ønsker 
alle en god sommer!

Det er stas med kjendiser! Sara Agnete Granvang Tronrud møtte selveste Tarjei Bø

TURN
Gina Kristine Sollien er en jente av 12 som 
har kvalifisert seg til Norgesmesterskapet i 
klasse yngre junior. Gina har kvalifisert seg 
ved deltagelse i Norges Cup, hvor det er om-
kring 35 deltagere. Gina deltar i individuelt, 
og skal kjøre 4 program: 
Tau – ring – ball og køller.

Mathilde Magnussen og Nora Sevaldrud  
deltar i international klasse Duo jenter. De er 
også bland de 8 par som har kvalifisert seg 
til Norgesmesterskapet i RG. De deltar i pro-
gram med 4 køller.

Eira Solstad og Maja Myhre deltar i interna-
tional klasse duo senior. De har også kvalifi-
sert seg til Norgesmesterskapet i RG, hvor de 
sammen konkurrerer med ball og ring.

Eira Solstad og Maja Myhre

Gina Kristine Sollien
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Dagene blir stadig lysere, sola varmer godt 
i kinnene og våren nærmer seg med storm-
skritt. Vi kan se tilbake på en fin vinter med 
mange kalde dager. Faktisk så måtte vi av-
lyse de tre første skirennene etter jul p.g.a 
kulde.  Men så braket det løs og vi var 57 
stk påmeldte på første rennet som ble av-
holdt. Nå er det igjen to renn og vi nærmer 
oss avslutning på sesongen.                                              

Heisen ble åpnet med brask og bram søn-
dag 31. januar og vi serverte gratis pølser og 
saft til alle. Det var også fri kjøring for alle 
som møtte opp. Det var så hyggelig at så 
mange tok turen denne flotte søndagen. Det 
var knallfin sol fra skyfri himmel. Det er så 

gledelig å se at heis er en etterspurt aktivitet 
i nærområdet. Det har vært mellom 10-30 
akende på dagene vi har holdt oppe, noe 
som har vært over all forventning. Vi har 
hatt utvidede åpningstider i vinterferien, og 
kommer til å ha det i påsken også hvis føret 
holder. Følg med på NLI sine hjemmesider 
eller NLI Dæhli sine Facebook sider for å 
se åpningstider. Kiosken har vi også hatt 
åpen alle dager heisen har vært i gang. 

Vi er så evig takknemlige for alle som 
bidrar med frivillig arbeid og gjør dette mu-
lig.

Årsmøte ble avholdt torsdag den 21. ja-
nuar. 

DÆHLI

Ønsker alle en riktig 
god og aktiv sommer!Turngruppa ønsker alle en god sommer!

Mathilde Magnussen og Nora Sevaldrud
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Først av alt må jeg få takke alle som 
har bidratt med dugnadsinnsats på Glimt-
anlegget det siste halve året. Det er godt å 
møte så mange positive mennesker når en 
ber om hjelp til å holde anlegget i orden! 
Til sammen er det mange på Vestsida som 
har gjort en stor innsats med kvistrydding, 
snøbrøyting, islegging og diverse rydding 
i og rundt murbygget. Tusen takk til dere 
alle! En spesiell takk til Henry Hagen som 
legger ned mye tid i maskinpleie og kjø-
ring av skiløype og akebakker. 

Jeg våger å påstå at vi har verdens bli-
deste renndeltakere på Vestsida. Her er det 
ikke stoppeklokke, men skiglede og det å 
møtes som står i fokus. Aldersspennet på 
deltakerne våre er stort, og 6-åringer går 
side om side med 60-åringer. Vi håper å 
kunne tilby aktiviteter som får folk ut og 
i bevegelse resten av året også. Følg oss 
gjerne på Facebook-sida vår; NLI Glimt 
for å holde deg oppdatert om hva som 
skjer.

GLIMT

Webjørn, Liam, Henry, Kolbjørn og Bente på ryddedugnad.

Vi rakk å skaffe oss “ny” løypemaskin 
akkurat i tide til årets skirennsesong. 

18 blide deltagere i sesongens avslutningsrenn.

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.

NLI Glimt ønsker alle en god sommer
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Land løpskarusell 2016 
 
 

Alle onsdagsløp starter kl: 18:30, påmelding en halv time før start 
  

Torsdag 5. mai: Rådhuset i Hov.  
Landsstafetten  m. innlagt gateløp. Start gateløpet kl 14.00. Distanser: 400 m/750m/2400 m 

Onsdag 11. mai: Lyngstrand Camping .  
Terrengløp 400 – 3600 m 

Onsdag 18. mai: Dokka stadion.  
Baneløp 60m, 300m, 600m og 1500m. 

Onsdag 25. mai: Lands museum .  
Terrengløp,  300m, 800m og 3200 m 

Lørdag 4. juni: Hov stadion.  
Friidrettens dag med innlagt løpskarusell. Start løpskarusell kl 13.00. 
Distanser 370m/740m/2960m    

Onsdag 8. juni: Renseanlegget på Dokka, «folkestien». 
Terrengløp. Distanser 500m/3500 m. 

Onsdag 22. juni: Kråkvika Hov.  
Null–løp . To runder med minst mulig tidsdifferanse. Runder på 600m, 800m eller 1500m  

Onsdag 17. august: Sollisvingen Dokka, 1km sør for sentrum 
5000m gateløp Dokka- Odnes. Sykkel for barn. Kontrollmålt løype. 

Onsdag 24. august: Dokka stadion   
800m og 3000 m. 3 kamp for barn, løp/hopp/kast. 

Onsdag 31. august: Fryal skole, 2 km sør for Hov. 
Berg og dalbaneløp på bark/asfalt v/,  300 – 2400 meter. 

Onsdag 7. september: Lands museum. 
Løp så mange runder du rekker på 20 minutter. Barn løper i 10 minutter. 
Premieutdeling for karusellen. 

 

Premier til alle barn som deltar i minst 3 løp, og alle voksne som 
deltar i minst 5 løp. 
 
Startkontingent  
16-79 år: 50 kr per løp. Helårslisens, eller karusellisens kr 50. Kan delta i et løp uten å betale lisens. 
13-15 år: 20 kr per løp. Helårslisens eller karusellisens kr 30. Kan delta i et løp uten å betale lisens. 
0-12 år: 20 kr per løp. Ikke lisenskrav. 
Over 80 år: 50 kr per løp. Ikke lisenskrav. 
      

NLI KLUBBHUS 
 

UTLEIE 
 

Klubbhus leies ut til sosiale samvær, barnedåp, konfirmasjon, bryllup, lag, foreninger, 
næringsliv, offentlige etater, styremøter, temakvelder, kurs o.s.v. 
Klubbhusene leies ikke bort til klasse- og russefester. Barne- og ungdomsbursdager skal være 
med foreldre/foresatte til stedet. 
   Leier av hus betaler leie på forhånd og viser kvittering ved henting av nøkkel hos ansvarlig 
for utleie. 
   Leier kan selv velge å vaske etter bruk, men betaler et depositum, kr. 500,- ved henting av 
nøkkel. Dette betales tilbake ved levering av nøkkel dersom vask er god nok og ingenting er 
skadet. 
Forlat huset (kjøkken, toaletter og andre rom) slik du ønsker å finne det. 
 
 
Priser for eksterne brukere. 

Utleieobjekt ”Rom” Pris Vask 
Brovold Hele huset 1500 1000 
Brovold Peisestue 700 300 
Brovold Peisestue m/kj 1000 400 
Brovold Pokalrom 500 200 
Brovold Taktikkrom 300 100 
Brovold Tårnrom 300 100 
Brovold Alle garderober 1000 500 
Brovold Hver garderobe 300 150 
Smeby Hele huset 500 400 
Snauhaug Hele huset 500 400 
Dæhli Hele huset 400 300 
Gry Hele huset 500 400 
Smeby Hus, lys og heis 1000 400 
Smeby Heis 500  
 
 
Ansvar for utleie: 
Brovold: John Olav Kokkvoll  Tlf.: 938 13 650 
Dæhli:  Torstein Barlund  Tlf.: 911 38 928 
Gry:  Ole Furuseth   Tlf.: 489 55 525 
Smeby: Anne Jakobsen  Tlf.: 957 82 083 
Snauhaug: Marit S. Berntsen  Tlf.: 951 67 616 
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ÅRSMØTE 

NORDRE LAND IDRETTSLAG 
Torsdag 17. mars 2016 kl. 18. 

 
 
 
 
 
 
 

3 Beretninger 2015 
3.1 Årsberetning fra NLI. 

 
SUs årsberetning ble referert og lest av leder og kasserer. 
 
 
 
Vedtak: Årsberetning tatt til etterretning med følgende merknad: Under pkt 6, 
økonomi: feil tall er referert, nytt regnskap foreligger. Dette vil bli rettet opp.  
Feil navn på Bragdpris. 
Håndballgruppa har hatt håndballskole 

3.2 Årsberetning fra sportsutvalget 
 
Sportsutvalget har i oppdrag å levere ut Bragdprisen. Den deles ikke ut i år. 
 
 
Vedtak: Årsberetningen tatt til etterretning uten kommentarer.  

3.3 Årsberetning fra anleggsutvalget 
 
Vedtak: Årsberetningen ble tatt til etterretning uten kommentarer. 

 3.4 Årsberetning fra NLI undergrupper 
 
Vedtak: Årsberetningene ble tatt til etterretning med følgende kommentarer: Glimt sin 
beretning er førsteutkastet, dermed er dato for økonomi feil. 
Svømming har arrangert «landsbystevnet» for 9. gang med 146 aktive svømmere, 
ønsker plass i hovedberetning fra neste år. 

 
 
 

4 Regnskap 2015 
4.1 Regnskapet fra NLI 

 
Kasserer Svein Pedersen presenterte regnskapet for NLI SU. 
                     
Vedtak: Regnskapet enstemmig godkjent med kommentar fra kontrollutvalget: Ønsker 
mer detaljert rapport for neste år. Lettere for gjennomgang på årsmøtet.   

4.2 Regnskapene fra NLI undergrupper 
 
Gruppene fikk anledning til å kommentere sine framlagte regnskap.  
 
Vedtak: Regnskapene enstemmig godkjent uten kommentarer.  
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4.3 Revisors bemerkninger: 

 
Odd Harald Øvrum leste revisjonsberetningen. 
 
Vedtak: Revisjonsrapporten ble tatt til etterretning uten kommentarer. 

4.4 Kontrollutvalgets bemerkninger 
 
Bemerkninger på økonomi pga nedleggelse av NLI marked. 
Viktig at budsjettposter som ikke brukes, slettes. 
 
Vedtak: Kontrollutvalgets leder redegjorde for sine bemerkninger.  

 
 
 

5 Budsjetter 2015 
5.1 Budsjett for NLI SU 

 
Svein Pedersen gikk gjennom budsjettet for NLI SU.  
 
 
Vedtak: Budsjettet enstemmig vedtatt. 

5.2 Budsjett for NLI undergrupper 
 
Gruppene fikk anledning til å kommentere sine framlagte budsjettforslag. 
Merknad: Gry har feil årstall i heading. Riktig skal være 2016 
 
Vedtak: Budsjettene enstemmig vedtatt. 

 

6 Innkomne saker 
6.1 Lovendring i henhold til NIFs pålegg 

 
Vedtak: Enstemmig vedtatt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 Medlemskontingent og gruppeavgift 2015 
7.1 Medlemskontingent 2017 
  SU fremmet forslag om satser.  

SU legger fram følgende forslag til 
kontingen, altså ingen endring: 
Vedtak: På bakgrunn av dette ble 
medlemskontingent for 2017 
enstemmig vedtatt som følger: 
 
 

Alder Beløp i kr. 
Støttemedlem 100 
Funksjonshemmet 100 
0 – 17 300 
Over 17 400 
Familie 1500 

   7.2 Gruppeavgift 2017 
 Su fremmer forslag om ingen endring i gruppeavgift for 2016 
     NORDRE LAND IDRETTSLAG 
 
 

Vedtak: På bakgrunn av dette ble gruppeavgift for 2016 enstemmig vedtatt. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 Valg 
 Følgende forslag til verv ble lagt fram for årsmøtet av leder i valgkomiteen: 

 
 Styreutvalg: 
Leder: Grete Stensvold Ikke på valg 1 år igjen 
Nestleder: Åse Solstad Ikke på valg 1 år igjen 
Sekretær: Paal W. Kristenstuen Ikke på valg 1 år igjen 
Kasserer: Svein Pedersen På valg Gjenvalgt 2 år 
Infoleder:  På valg 2 år 
Medlemsansvarlig: Anne Lise 
Kaasenborg 

ny 2 år 

SU får fullmakt til å finne infoleder 
 
Sportsutvalg: 
Leder: Paul Brandvold Ikke på valg 1 år igjen 
Medlem: Gunn Alund Ikke på valg 1 år igjen 
Medlem: Thomas Berger Ikke på valg 1 år igjen 

 
Anleggsutvalg: 
Leder: Johnny Schjørlien Ikke på valg 1 år igjen 
Medlem:    
Medlem:    
Medlem:   

 
Kontrollutvalget: 
Leder : Erik Olsen På valg 2 år 
Medlem: Ragnar Øversveen Ikke på valg 1 år igjen 
Medlem:    

 
Revisorer: 
Hans Olav Thomle Ikke på valg 1 år igjen 
Nils Harald Mæhlum På valg 2 år 
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Vedtak: På bakgrunn av dette ble gruppeavgift for 2016 enstemmig vedtatt. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 Valg 
 Følgende forslag til verv ble lagt fram for årsmøtet av leder i valgkomiteen: 

 
 Styreutvalg: 
Leder: Grete Stensvold Ikke på valg 1 år igjen 
Nestleder: Åse Solstad Ikke på valg 1 år igjen 
Sekretær: Paal W. Kristenstuen Ikke på valg 1 år igjen 
Kasserer: Svein Pedersen På valg Gjenvalgt 2 år 
Infoleder:  På valg 2 år 
Medlemsansvarlig: Anne Lise 
Kaasenborg 

ny 2 år 

SU får fullmakt til å finne infoleder 
 
Sportsutvalg: 
Leder: Paul Brandvold Ikke på valg 1 år igjen 
Medlem: Gunn Alund Ikke på valg 1 år igjen 
Medlem: Thomas Berger Ikke på valg 1 år igjen 

 
Anleggsutvalg: 
Leder: Johnny Schjørlien Ikke på valg 1 år igjen 
Medlem:    
Medlem:    
Medlem:   

 
Kontrollutvalget: 
Leder : Erik Olsen På valg 2 år 
Medlem: Ragnar Øversveen Ikke på valg 1 år igjen 
Medlem:    

 
Revisorer: 
Hans Olav Thomle Ikke på valg 1 år igjen 
Nils Harald Mæhlum På valg 2 år 
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Valgkomite:  
Leder: Gunn Alund, NLI Turn Ikke på valg 1 år igjen 
Medlem: Trond Olav Lillejordet, 
NLI Friidrett 

Ikke på valg 2 år igjen 

Medlem: Tore Sandal Ny 3 år 
 
 
Vedtak: Valgkomiteens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
Styret gis fullmakt til å utnevne nye personer til alle verv unntatt leder dersom disse faller fra i 
løpet av året. 

 
 
 
 

9 Avslutning 
 

  
 

Leder i idrettslaget takket for året som har gått, og takker av dem som går ut av styret. 

 
 
Nordre land Idrettslag ønsker alle en god sommer 
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Nordre Land IL -friidrettsgruppa
inviterer til

DOKKARUNDEN 2016
søndag 11. september på Dokka stadion

Start konkurranseklasser kl 1300.
Start trimklasse uten tidtaking fra kl 1200.

Påmelding på Dokka stadion inntil en halv time før start.

Klasser:  
10 km:
Konkurranseklasser menn og kvinner: 17-29, 30-39, 40-49 osv
 
Løyperekorder: Kvinner:  Marthe K. Myhre  38,21  (2015)
              Menn:  Carlos Silva de Brito  32,16  (2003)
2,8 km:
Konkurranseklasser gutter og jenter 11-12 år, 13-14 år, og 15-16år, 
Kvinner/menn 60 år og eldre
Trimklasse uten tidtaking, 

Løyperekorder: Jenter:  Agnethe Haslie  12,28  (2013)
              Gutter:  Jo Helmer Skaali  11,00  (2008)

Startkontingent:
Konkurranseklasse 17 år og eldre:  kr  150,-   inkludert engangslisens.
Løpere med helårslisens betaler kr 120,00
Konkurranseklasse jenter/gutter 11-16 år kr 50,- (ikke lisenskrav)
Trimklasse kr 50,- (ikke lisenskrav)

Startkontingenten betales ved henting av startnummer.  
Stevnekontor åpner kl 1130.

Stort premiebord med gavepremier og vandrepokal til beste dame og herreløper.

VEL MØTT TIL EN HYGGELIG DAG 
I TERRENGET RUNDT DOKKA

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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G
lim

t fra jubileum
sboka

Jubileum
sboka kan kjøpes ved henvendelse til N

LI (kr. 200,00)

N
oen flotte dam

er på kretsturnstevne på Raufoss i 2004: 1. rekke fra venstre: Johanne H
åkerud , U

nni Sjåheim
,  Aud M

arie Sørensen.  
2. rekke: Kari  Ø

verhaugen, Else M
arie Rustaden, Ragnhild H

araldsen Lien, Ann Kristin N
ordeng, N

ina N
arm

o, Bjørg Jøranli.


