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•	 Vi kan tilby mange forskjellige akti-
viteter: fotball, handball, turn, judo, 
langrenn, hopp, skiskyting, telemark, 
friidrett, sykkel, hestesport, svøm-
ming og allidrett for de aller yngste. 
Det skal være noe for enhver smak.

•	 Vi har tre nærmiljøanlegg med man-
ge tilbud: Glimt, Dæhli og Gry.

•	 Vi	har	flotte	anlegg:	Brovold,	Smeby	
og Snauhaug.

•	 Vi har et stort løypenett med godt 
preparerte løyper.

•	 Vi har gode trenere og et godt støt-
teapparat.

•	 Vi har gratis treningrrom for alle 
medlemmer på Brovold.

•	 Vi	driver	et	flott	svømmebasseng.
•	 Vi tilbyr mange sosiale arenaer.
•	 Vi leier ut klubbhusene til forskjel-

lige formål.
•	 Vi har avtale med Idrettsmedisinsk 

team på Gjøvik og med folk ansatt på 
Dokka. 

•	 Vi har eget brød på Rema 1000.
•	 Vi har egen spekepølse, Kistefoss.
•	 Vi har lav kontigent og treningsavgift 

i	forhold	til	de	fleste	andre	lag.
•	 Vi har medlemsfordeler hos Mekono-

men ( se egen artikkel ).
•	 Vi satser på bredde-, men også på 

toppidrett.

Hva kan du gjøre for å 
støtte NLI?

Du kan bli medlem.  For de som bare vil 
være støttemedlemmer, koster det 100 kr 
pr år.

Hva kan NLI tilby innbyggerne i 
kommunen? 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 be-
nyttet i NLI Posten, er det mulig å få disse 
tilsendt på forespørsel.

Du kan melde deg som dugnadshjelp. 
Vi trenger folk i alle aldre og til mange 
forskjellige oppgaver, store og små. 
Vi klarer oss ikke uten dugnadshjelp. 
Vi vil bli kjempeglade dersom noen 
melder seg som den gode hjelper.

Du kan, som noen gjør, for eksempel 
sende en slant til brøyting av skiløy-
per eller til noe annet.  

Du kan leie klubbhusene våre når du 
har behov.

Jeg håper at vi kan stå sammen og 
støtte opp om NLI, laget som gir akti-
vitetstilbud til barn og voksne.  

Sommerferien står for døra. Jeg vil 
ønske alle en god sommer og takke 
for innsatsen så langt i 2016.   

Grete Stensvold
leder NLI
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ANDELER I 
KUNSTGRESSBANEN

Som sikkert alle vet koster 
det idrettslaget mye penger 
med å ta dette løftet med å 
bygge en kunstgressbane. 
Som	en	del	av	finansierin-
gen har vi lagt ut for salg 

andeler i banen. Responsen 
på dette har til nå ikke vært 
så god som vi hadde håpet. 

Vi håper derfor at enda 
flere	vil	gå	inn	på	fotball	

sine sider under nlinett.no 
og tegne seg for andeler. 

Husk at dette kan være en 
flott	bursdagsgave	eller	

julegave. Husk også at  det 
man kjøper andeler for kan 

trekkes fra på selvangiv-
elsen (27% «rabatt»).

I årets 4 første måneder ble det utbetalt fra Norsk 
Tipping kr. 257.000,- til lag og foreninger i Nordre 
Land Kommune.  Av dette mottok Nordre Land 
Idrettslag kr. 25.000,- fra 211 givere, som har reg-
istrert seg som giver av Grasrotandelen til idrett-
slaget.

Når man registrerer seg som giver av Grasrotan-
delen går 5 % av det hver enkelt spiller for direkte 
tilbake til det lag eller den forening som man reg-
istrerer seg som giver til.  Er man ikke registrert 
som giver til et bestemt lag eller en forening, går 
allikevel 5 % av den man spiller for til Grasrotan-

delen, men blir da fordelt likt på alle registrerte lag 
og foreninger i hele landet.

Det koster ikke deg som spiller noe, og selv være 
med å bestemme hvilke lag eller forening som di-
rekte kan motta din Grasrotandel.

Ønsker du at din Grasrotandel skal gå direkte til 
Nordre Land Idrettslag, kan du selv gjøre dette på 
Norsk Tipping sin hjemmeside eller si fra til kom-
misjonæren neste gang du leverer spill.  Det eneste 
du trenger, er et spillekort og oppgi idrettslaget sitt 
organisasjonsnummer som er:
982 099 390
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Det er inngått en avtale om tekstilinn-
samling 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 ho-
norar 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 

Tekstilinnsamling

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.
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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MX Cupen foregikk i Hov hele helgen 10 
–12 juni, men vi spilte bare søndag.

Vi møtte Kapp 1 i første kamp og tapte 
den. Så møtte vi Hadeland 1 i andre kamp 
som også ble tap. Så var Hadeland 2 mot-

stander i 3 kamp og der ble det seier. Så 
var Kapp 2 motstander i siste kamp der 
ble seier. Herlig gjeng blide jenter som 
mottok premie for vel gjennomført cup-
spill.

Nordre Land Fotballgruppa arrangerte 
TINE Fotballskole 20.- 22. juni. I år 
var det rekorddeltagelse med 140 iv-
rige fotballspillere fra 6-13 år. 22 in-
struktører fra jente- og guttelaget og 
juniorlagene stilte villige opp. De ble 
i forkant kurset med Barnefotballkveld 
med instruktør fra fotballkretsen, i til-

legg til oppfølging fra trener i klubben. 
Været var med oss alle dagene og det 
ble lært mange nye triks på feltet. Alt 
fra lek og tekniske øvelser til spill stod 
på programmet. Onsdagen ble avsluttet 
med fotballturnering. Spillerne har hver 
dag fått servert lunsj og frukt. Takk til 
dugnadsgjengen som stilte opp og hjalp 

FOTBALL
MX Cup

Tine Fotballskole

Fra venstre: Mila Strømsjordet, Malin J Nygård, Kaja Nygård, Thea Hagenborg, Silje Steigedal, Karoline 
Lunde, Marthe Kr S Barlund, Rikke Sveum , Leah Nygård. Liggende foran Agnethe Tollefsrud.
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til på kjøkkenet og som vakter. I tillegg 
må vi takke Kiwi Dokka for sponsing 

av bagetter og saft og Spar Dokka for 
sponsing av frukt. 

Fotballgruppa avholdt årsmøte den 8. mars 2016.

Følgende ble valgt:
Leder: John Olav Kokkvoll
Nest leder: Arne Edgar Rosenberg
Sekretær : Anna Ekrem
Kasserer : Anne Lise Kasenborg

 
 
Sportslig leder Brovold: Steinar 
Jørgenstuen
Sportslig leder Smeby: Stine Fremgård
Anleggsleder: Ikke valgt
Matrealforvalter: Martin Engum

Simon Fredriksen (G12) dribler Anne Dorthe Rønningen (J11).

Even Nerødegård /G9) i kamp mot J9.

Alle ønskes en god sommer 
fra Fotballgruppa
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SKI/SKISKYTING
Anders i gang med ny 
sesong!

Anders Ladehaug er godt i gang med for-
beredelsene til kommende hoppsesong. 
Sommerhoppingen foregår fortrinnsvis i 
Midtstubakken i Oslo og Lysgårdsbakkene 
på Lillehammer. I år er situasjonen litt spe-
siell.	K-90	på	Lillehammer	fikk	oppgradert	
profilen	 til	Ungdoms-OL,	og	 i	 vår	 startet	
arbeidet med å legge ny plast. Dette er tid-
krevende og bakken er neppe hoppklar før 

i slutten av juli. De siste årene har seson-
gen startet med sommerhoppuke i slutten 
av juni, men den er utelatt i år. Første kon-
kurranser blir derfor Norgescup i Midtstu-
bakken 13. og 14. august og Lysgårdsbak-
ken 27. og 28. august. Anders er nå ferdig 
med første året på NTG Lillehammer. Han 
trives godt og satser for fullt også kom-
mende sesong. Fra og med august blir det 
tre Nordrelendinger på Hopp/kombinert-
linja; Anders i 2. klasse, Henrik Haave og 
Jon Fossen Rosenberg begynner i 1. klasse 
på henholdsvis hopp og kombinert. 

Anders i Lystgårdsbakken

NLI Ski/Skiskyting ønsker 
alle en god sommer!
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TURN

Defilering vårshow

Turngruppa hadde 27. April sitt årvisse 
vårshow i Dokkahallen. Her hadde alle 
gymnastene våre, store og små sjansen til 
å vise foreldre, besteforeldre, venner og 
andre frammøtte, hva de har øvd på i år.  
Turngruppa har denne sesongen hatt over 
150 medlemmer. Disse er fordelt på partie-
ne Turnlek, Rytmisk Gymnastikk, Tropps-
gymnastikk , Stevneparti for voksne og 
Spenst/Styrke-trimparti 

Liv Marie Simensveen geleidet publi-
kum trygt gjennom programmet. De yng-
ste sjarmerte med sin glede og iver, der de 
danset til ”Bli me dansen» og de minste 
RG-jentene, kalt «Perler» danset med inn-
levelse til Markus og Martinius. .  RG jen-
tene viste  at det spirer og gror i rekkene.  
De eldste jentene og minirekrutt-troppen 
viste	 sine	 flotte	 	 troppsprogram	 -	 vi	 fikk	
også	 se	flere	 duoprogram	 	 blant	 både	 ju-
niorer	og	rekrutter.			Mange	fikk	også	vist	
sine  redskaps-programmer , enten alene 
eller sammen med andre. Dette var siste 

gjennomkjøring før «Glade RG -dager» 
for mange av jentene. 

Troppsgymnastikk viste stort mangfold, 
da nærmere 50 gymnaster fra 6-16 entret 
gulvet samtidig.  Rekrutteringen her har 
vært stor i år - og trener Bjørn Olav Jøranli 
fortalte litt om hva vi har jobbet mot og 
opplevd denne sesongen.  De har blant an-
net startet opp med «Frittstående tropp» 
etter jul, i tillegg til tumbling og trampett, 
og de deltok med dette på konkurransen 
«Opplandspokalen».  Både junior og re-
krutt-troppen viste frem sine programmer 
på våravslutningen. 

Turngruppa hadde den siste uka før vår-
avslutningen besøk av Abeliana Bregu 
fra Albania. Hun er turner på landslaget 
der. Her har hun deltatt på treninger med 
både Troppsgymnastikk og RG. RG jen-
tene opptrådde med et program i «Estetisk 
gymnastikk» som de hadde lært av henne. 
Abelianna hadde også et eget sprekt inn-
slag! 

Turngruppas Vårshow
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Troppsgymnastikk frittstående

RG Juniortropp

Minirekrutter
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Vakkert på Voksenturnstevne i Fagre Stryn.

Foran fra venstre er: Bjørg Jøranli, og Johanne Håkerud. 2 rekke Unni Sjåheim Hella, 
Britt Strømsjordet, Aud Marie Sørensen. bakerste rekke Nina Narmo, Ragnhild Haraldsen Lien, 

Ann Kristin Håkerud Nordeng, Eli Stubberud, Tone Kildal og Else Marie Rudstaden.

Vår region som består av Nord- og Sør-
Trøndelag, Hedmark og Oppland var inn-
budt til Vestlandturnstevne for voksne i 
Stryn 10. – 12. juni. Hedmark og Oppland 
stilte med 48 turnere, hvorav 11 kvinner 
fra Nordre Land I.L. Hedmark og Oppland 

fremviste et eget oppvisningsprogram.
Det var et strålende stevne både arrange-

ments- og værmessig. Alt var lagt til rette 
for alle de  750 turnerne som deltok i stev-
net. Det var turnere i alderen 16 til mange 
og 80 år.

Voksenturnstevne

NLI Turn ønsker 
alle en god sommer!
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Sola varmer godt og vi nyter sommeren et-
ter	 en	 fin	 vinter	 med	 mange	 kalde	 dager.	
Faktisk så måtte vi avlyse de tre første ski-
rennene etter jul på grunn av kulde.  Men 
så braket det løs og vi var 57 påmeldte på 
første rennet som ble avholdt. 

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. Mange tok turen denne 
flotte	søndagen	med	knallfin	sol	 fra	skyfri	
himmel. Det er så gledelig å se at heis er en 
etterspurt aktivitet i nærområdet. Vi har hatt 
mellom 10 og 30 akende på dagene vi har 
holdt oppe, noe som har vært over all for-
ventning. I vinterferien og påsken hadde vi 
utvidede åpningstider. Kiosken har vi også 
hatt åpen alle dager heisen har vært i gang.

Følg med på NLI sine hjemmesider eller 
følg NLI Dæhli på Facebook for å se åp-
ningstider. 

Vi er så evig takknemlige for alle som bi-
drar med frivillig arbeid og gjør dette mulig.

Årsmøte ble avholdt torsdag den 21. januar. 
Nytt styre består av:
Torstein Barlund (leder) 
Jan Otto Nordeng (nestleder)
Lene Ulsaker Røste (sekretær)
Inger Lise Nysveen (kasserer)
Kenneth Granlund (sportskontakt) 
Kai Tore Schjørlien (anleggskontakt).

Premieutdeling for sesongen 2016 ble av-
holdt på Dæhli fredag den 22. april klokka 
18:00.

DÆHLI

Ønsker alle en riktig 
god og aktiv sommer!

Velfortjent pause under ei dugnadsøkt på Leikarvoll.
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ALLIDRETT
Etter nyttår besøkte vi våre nærmiljøan-
legg og testet akebakken og skiløypene på 
Gutukollen og Leikarvoll. Vi har også gått 
på skøyter på Dokka stadion, hatt mørkeo-
rientering, tur til våtmarkssenteret og fu-
gletårnet og tur på Dokkastien. 

Inneaktiviteter i vinter/vår har vært: 
Judo, svømming, ”tullball” (lek med ball). 

På våren besøkte vi også fotballgruppa 
og	hadde	en	fin	treningsøkt	på	kunstgress-
banen. 

Som trening til sykkelritt 4.juni syklet vi 
til Baggerudsmoen. 

Vi hadde sesongavslutning 2.mai i Troll-
skogen med grilling og premieutdeling. 
Det har vært opptil 40 aktive barn i alderen 
4-8 år.  

I forbindelse med Fløyterrittet 4.juni ar-
rangerte allidretten i samarbeid med NLI 
ski/sykkel barnesykkelritt. Der var det 38 
deltakere i alderen 3-12 år. 

Vi starter opp igjen med allidrett etter 
skolestart. Det blir i år også 2 grupper. En 
for barnehagebarn 4-6 år og en for skole-
barn 6-8 år. 

Treningstider blir mandager kl. 18-20. 

Verv Navn Ikke på 
valg (X)

Valgt
for antall år Angi årstall

Leder Lisbeth Gulbrandsen 1 år 2016-2017
Sekretær Torunn Sandlie Lunde 1 år 2016-2017
Kasserer Ole Magnus Johansen 1 år 2016-2017
Styremedlem Tom Richard Lillejordet 2 år 2016-2018
Valgkomité Styret NLI Allidrett 

Johanna Sleperud og Tuva Sveen prøver seg med noen judogrep. Sigurd Thomle med et godt 
grep på Johanna Sleperud..

Ole Magnus, Torunn, Lisbeth 
og Tom Richard  ønsker 

en god sommer fra Allidrett!



NORDRE LAND IDRETTSLAG                                                  15

FRIIDRETT
Nytt fra NLI friidrett

Vi i friidrettsgruppa har hatt treninger to 
ganger i uka gjennom vinteren i Dokka-
hallen. Mandager fram til jul har vi sam-
arbeidet med skigruppa og hatt trening 
for de som er 7 år og eldre, og onsdager 
har	vi	hatt	mer	spesifikk	trening	fra	12	år	
og oppover. Det har vært god deltakelse 
på treningene i vinter selv om det tidvis 
er trangt om plassen i hallen som vi deler 
med turn og fotball.
   I mars deltok 6 utøvere på Bamsele-
kenene i Stangehallen som kan sies å ha 
blitt en tradisjon for oss.  Her deltar utø-
ver fra 10 år og oppover fra hele landet, 
så det er Norges største innendørsstevne 
for	barn	og	ungdom.	Her	ble	det	satt	flere	
personlige rekorder fra våre utøvere og 
Erik Røstad og Stian Berntsen oppnådde 
også til sammen 3 pallplasseringer i hen-
holdsvis 12- og 13-års klassa.  
   Jon Fossen Rosenberg er sjelden på 
våre fellestreninger, men han må nevnes 
da han skaffer NLI friidrett litt heder og 
ære.	Jon	fikk	topp-plassering	i	KM	i	ter-
rengløp i år som i fjor, og er å regne med 
når det arrangeres løp. 
   Ellers har vi i tradisjonen tro deltatt med 
både et jente- og et guttelag på Landstafet-
ten i Søndre Land Kristihimmelfartsdagen 
i år også. Her var det i år som i fjor hard 
konkurranse, så ingen pallplasseringer 
her, men vi stiller igjen til neste år og sta-
fetter er alltid gøy uansett hvordan det går. 
   Landkarusellen er også godt i gang,  
og er et samarbeid mellom Søndre- og 
Nordre Land friidrett. Her har vi hatt en 
gledelig økning med løpere i vår og det  

 
 
setter vi pris på! Vi satser på at det fort-
setter til høsten.
   16-19. juni ble Veidekkelekene arran-
gert, og Malin Ludvigsen (13) perset så 
vidt på 60 meter med 9.12. Malin del-
tok også i lengde og på 100 meter, og i 
sistnevnte øvelse var det første gangen 
hun deltok og tida 14.48 ville holdt til 
4 plass i B finalen. Malin er ei talent-
full jente som kommer til oppnå gode 
resultater framover. Ski- og fotballjenta 
Lene Jøranli (12) debuterte på 600 me-
ter, og gjennomførte på bra tid (2.02), 
men det var igjen fotball- og skiguttene 
Erik og Stian som oppnådde de beste 
plasseringene på dette stevnet. Stian 
kom på 5 plass i finalen på 100 meter 
med tida 13.54 og Erik fikk sølv i leng-
de (4.54) og bronse i kule (8.80) Det er 
gledelig at flere av skiløperne deltar på 
treningene våre og at vi får med noen 
fotballspillere innimellom også. Vi har 
stor tro på at allsidighet lønner seg for 
de unge i lengden, og friidrett er i seg 
selv en allsidig idrett.
   Før vi tar sommerferie avslutter vi 
med å arrangere friidrettsskole for 6. 
gang. Dette er en flott anledning til å 
rekruttere flere barn til friidretten og 
flere av de eldre utøverne er med som 
dyktige instruktører.

Med dette  ønsker vi alle en god og aktiv 
sommer og håper vi ser mange på trening 
igjen til høsten også.

Hilsen friidrettsgruppa v/ Bjørn og Liv
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Foran står sjefssupporter Are Rosenberg
Foran fra venstre: Markus R. Gjerdalen, Ole Rosenberg, Jonathan Korshavn, Erik Røstad.  

Bakerst fra venstre: Stian Berntsen, Sivert Øversveen, Jon Rosenberg, Simen Jakobsen
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Liggende foran: Merete Berntsen og bak Malin Olsen 
bak Fra venstre: Mathilde Nordeng, Eline Øversveen, Johanne Lillejordet, 

Rakel Kvamme, Helene Røstad, Malin Ludvigsen. 
Stående bakerst: Miriam Kvamme
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HÅNDBALL

Det ble avholdt håndballavslutning for våre 
aktive søndag 10 april. Etter å ha inntatt mat 
og kaker så var det duket for premieutde-
ling av de spillerne som har vært med på all 
håndballmorro i sesongen 2015/2016.

I sesongen 2015/2016 har vi hatt aktive i; 

Lek med ball, J10, treningsgruppe for gut-
ter og J16.
Håndballstyret	 takker	 for	 en	 kjempe	fin	

innsats som enhver har lagt ned denne se-
songen og håper alle har lyst til å fortsette å 
være med fra høsten igjen.

Avslutning for Håndball
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Idrettsstyret vedtok 22.oktober 2015 en ny 
lovnorm som skal gjelde for alle idrettslag 
i Norge, og som skal være grunnlaget i 
alle lovene for alle idrettslagene i landet. 
NLI	fikk	i	januar,	samtidig	med	alle	andre	
idrettslag, beskjed om å integrere denne 
lovnormen i egen lov, godkjenne loven 
på årsmøtet og sende inn til godkjenning 
i NIF. Dette ble gjort, og NLI har dermed 
vedtatt ny lov. Det er ikke store endringene 
fra gammel til ny lov, men noe nytt er det. 
Her kommer en liten oversikt over hva 
som er nytt i lovene for idrettslaget vårt.

I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 

§ 1 Formål

(1) Idrettslagets formål er å drive idrett or-
ganisert i Norges idrettsforbund og olym-
piske og paralympiske komité (NIF).

(2) Arbeidet skal preges av frivillighet, de-
mokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig 
aktivitet skal bygge på grunnverdier som 
idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.

§ 2 Organisasjon

(1) Idrettslaget er selveiende og frittstå-
ende med utelukkende personlige med-
lemmer. 

§ 3 Medlemmer

(1) For at en person skal opptas i idrettsla-
get må vedkommende:  

a) akseptere å overholde idrettslagets og 
overordnede organisasjonsledds regel-
verk og vedtak.     
b) ha gjort opp eventuelle økonomiske 
forpliktelser til idrettslaget og andre orga-
nisasjonsledd i NIF. 

(2) Styret i idrettslaget kan i særlige til-
feller nekte en person medlemskap. Før 
vedtak treffes, skal personen gjøres kjent 
med bakgrunnen for saken og gis en frist 
på to uker til å uttale seg. Vedtaket skal 
være skriftlig og begrunnet samt infor-
mere om klageadgang. Vedtaket kan på-
klages til idrettskretsen innen tre uker et-
ter at det er mottatt.  Klagen skal sendes 
til idrettslagets styre, som eventuelt kan 
omgjøre vedtaket. Dersom vedtaket opp-
rettholdes, sendes klagen til idrettskretsen 
innen to uker. 

(3) Medlemskap i idrettslaget er først gyl-
dig fra den dag kontingent er betalt.

(4) Medlemmet plikter å overholde NIFs, 
tilsluttede organisasjonsledds og idretts-
lagets regelverk og vedtak.

(5) Utmelding skal skje skriftlig og får 
virkning når den er mottatt.

(6) Idrettslaget kan frata medlemskap fra 
medlem som etter purring ikke betaler 
fastsatt medlemskontingent. Medlem som 
skylder kontingent for to år, taper auto-
matisk sitt medlemskap i idrettslaget og 
skal strykes fra lagets medlemsliste. 

Ny lovnorm fra NIF 
(Norges Idrettsforbund)
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(7) Styret i idrettslaget kan i særlige tilfel-
ler frata et medlem medlemskapet for en 
periode på inntil ett år. Før vedtak treffes, 
skal vedkommende gjøres kjent med bak-
grunnen for saken og gis en frist på to uker 
til å uttale seg. Vedtaket skal være skriftlig 
og begrunnet samt informere om klagead-
gang. 

(8) Ved fratakelse av medlemskap kan den 
saken gjelder kreve at vedtaket behandles 
av ordinært/ekstraordinært årsmøte, og har 
rett til å være til stede ved årsmøtets be-
handling av saken. Kravet må fremsettes 
innen én uke etter at vedtaket er mottatt, 
og årsmøtet må deretter avholdes innen én 
måned.

(9)Ved fratakelse av medlemskap kan 
idrettslagets vedtak påklages til idretts-
kretsen innen tre uker etter at vedtaket er 
mottatt. Klagen skal sendes til idrettslagets 
styre, som eventuelt kan omgjøre vedtaket 
dersom det er fattet av styret selv. Dersom 
vedtaket opprettholdes, sendes klagen til 
idrettskretsen innen to uker.  Idrettslagets 
vedtak trer ikke i kraft før klagefristen er 
utløpt, eventuelt når klagesaken er avgjort. 

(10) Idrettslaget skal føre elektroniske 
medlemslister i idrettens nasjonale med-
lemsregister i tråd med forskrift gitt av 
Idrettsstyret.

II. TILLITSVALGTE OG ANSATTE 

§ 5 Kjønnsfordeling

(1) Ved valg/oppnevning av styre, råd, ut-
valg/komité mv. og ved representasjon til 
årsmøte/ting i overordnet organisasjons-
ledd, skal begge kjønn være representert. 
Sammensetningen skal være forholdsmes-

sig i forhold til kjønnsfordelingen i med-
lemsmassen, dog slik at ved valg/oppnev-
ning av mer enn tre personer, skal det 
velges/oppnevnes minst to personer fra 
hvert kjønn. Bestemmelsen gjelder også 
der det velges mer enn ett varamedlem. 
Ansattes representant teller ikke med ved 
beregningen av kjønnsfordelingen. 

(2) Ved valg/oppnevning til styre, råd, 
utvalg/komité mv. i strid med bestem-
melsen, skal styret innen én måned etter 
årsmøtet sende ut innkalling til ekstra-
ordinært årsmøte der nytt valg foretas. 
Eksisterende medlemmer i det aktuelle 
styret, komiteen mv. blir sittende til nytt 
styre, komité mv. er valgt/oppnevnt.
 
(3) Idrettskretsen kan pålegge idrettslaget 
å oppfylle bestemmelsen, herunder inn-
kalle til nytt årsmøte eller foreta ny opp-
nevning.

(4) Idrettskretsen kan, når det foreligger 
særlige forhold, gi dispensasjon fra denne 
bestemmelsen. Det skal så langt mulig 
søkes om dispensasjon i forkant. Søknad 
om dispensasjon må være sendt til idretts-
kretsen innen 14 dager etter årsmøtet. 
Dispensasjon kan kun gis for én valgpe-
riode/oppnevning av gangen.

Dette er de viktigste endringene. Dersom 
du sammenligner, vil du se at noen av dis-
se lovene var med tidligere og, men de er 
tatt med for å vise sammenhengen. Lurer 
du	på	flere	av	lovene,	ta	kontakt	med	noen	
i SU, så får du lese hele loven. Det kan 
være greit å vite litt om lovene i idretts-
laget vårt.

Juni 2016
Nordre Land Idrettslag
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Hvilke fordeler har du hos oss?

Fordeler til medlemmer i NLI hos Mekonomen Mjøsbil, avd 
Dokka og Dokka Bilverksted AS

NLI har signert sponsoravtale med Mekonomen Mjøsbil, avd. Dokka og Dokka 
Bilverksted. Husk å vis medlemskap i NLI ved bruk av rabatt:

Verksted:
- 10% rabatt på timepris
- 15% rabatt på deler 

Butikk:
- Kundeklubb medlemsfordeler*
- 10% ekstra på våre kampanjepriser

* Kom innom og bli medlem i Mekonomen Kundeklubb, da får du 25% rabatt på ditt 
første kjøp og deretter 10% rabatt på alle varer.* Du vil også få gode tilbud gjennom året 
som kun er forbeholdt medlemmer i Mekonomen Kundeklubb. Rabatten gjelder ikke 
kjøretøy eller varer som allerede er på kampanje. 

Velkommen!

BUTIKK: 
Mekonomen Mjøsbil, avd. Dokka (BUTIKK)

Vest-Torpvegen 2, Dokka

Tlf: 61 11 89 50

Man - fre: 08 - 17

Lørdag: 10 - 14

VERKSTED: 
Dokka Bilverksted AS

Rosteinveien 4, Dokka

Tlf: 61 11 05 58

Man - fre: 08 - 16
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NLI har følgende varer med NLI-logo til 
salgs.

Buff   kr. 30
Caps   kr. 20
Drikkeflaske	 	 kr.	10
2 typer kopper  kr. 20
Ryggsekk  kr. 50
Bag, liten  kr. 100
Bag, stor   kr. 150
Trillebag, liten  kr. 200
Trillebag, stor  kr. 300
Bok, 75 år  kr. 100
Bok, 100 år  kr. 200
NLI- dress  kr. 100 

Dette er utrolig billige dresser. Vi har 
vedtak i SU og Styremøte om at disse 
dressene skal brukes i alle gruppene for 
barn til og med 12 år. Dette vil spare 
foreldre for større utgifter, og NLI får 
solgt ut dresser som ligger på lager. Vi 
har ellers dresser i alle størrelser (fra 110 
t.o.m. XXL) og vil at så mange som mu-
lig og medlemmer i alle aldre skal bruke 
våre  effekter.

Pr. i dag kan Grete tlf. 90941293 og Åse 
tlf. 41416966 ta i mot bestilling. Vi hå-
per at vi etter hvert kan ha NLI-effekter 
til salgs i alle våre klubbhus.

NLI - effekter
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Medlemskontingenten er ei viktig inntekt 
for idrettslaget. Pengene går til å betale 
fellesutgifter og drifte våre anlegg rundt 
omkring i kommunen.  For hvert medlem 
får vi tildelt lokale aktivitetsmidler og 
disse pengene bidrar til å øke aktivitet og 
deltagelse i idrettslaget. 

Alle som deltar i regelmessig aktivitet i 
regi av Nordre Land idrettslag plikter å 
betale medlemskontingent, dette gjelder 
også trenere, lagledere og de som har sty-
reverv. I tillegg så må den aktive betale 
treningsavgift til gruppene, f eks håndball, 
fotball, svømming, turn osv. 

Det er viktig at kontingenten er betalt slik 
at forsikringer er gyldige. 

Vi har gått over til et nytt elektronisk sys-
tem for medlemslister. Dette er pålagt og 
godkjent av Idrettsforbundet.   Det har 
vært en lang vei å gå og vi er fortsatt ikke 
i mål, men vi håper å være à jour i løpet av 
juni måned.  Inn- og utmelding i idretts-
laget gjør du på din personlige side i Min 
idrett.	 Om	 du	 ikke	 har	 en	 profil	 på	Min	
idrett	må	 du	 opprette	 en	 slik	 profil	 for	 å	
kunne melde deg eller et familiemedlem 

inn eller ut av i idrettslaget. For å opprett 
din	 profil	 på	Min	 idrett	 går	 du	 til	 www.
minidrett.nif.no .   På Min idrett så får du 
skrevet ut medlemskort.
Idrettslaget sine medlemmer får rabatt på 
utvalgte varer hos vår samarbeidspartner 
Mekonomen ved å fremvise medlemskort. 
Er du ikke aktiv eller har verv i gruppene 
så anbefaler vi deg å bli støttemedlem. 

Det koster 100 kroner pr år.  

Øvrige satser er:
0-17 år kr 300,00
18 år og eldre kr 400,00
Familiemedlemskap kr 1500,00

BLI MEDLEM I 
NORDRE LAND IDRETTSLAG – 
STØTT IDRETTSLAGET!

Spørsmål?	Ta	kontakt	med	styret:		
medlen@nlinett.no eller kontor@nlinett.no

Juni 2016
Grete Stensvold, 
leder i Nordre Land idrettslag 
Anne Lise Kasenborg, 
medlemsansvarlig. 

Medlemskap i 
Nordre Land idrettslag
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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.

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. 
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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. 
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0-12 år: 20 kr per løp. Ikke lisenskrav. 
Over 80 år: 50 kr per løp. Ikke lisenskrav. 
      



NORDRE LAND IDRETTSLAG                                                  25

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

Besøk oss og la deg inspirere!

Vi har også vedproduksjon 
med topp kvalitet og 

konkurransedyktige priser. 
Kanskje kan vårt 
gavekort på ved 

være gaven som varmer?

Vest-Torpvegen 24,
2870 DOKKA.

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

t fra jubileum
sboka

Jubileum
sboka kan kjøpes ved henvendelse til N

LI (kr. 200,00)

Allidrett har også holdt m
ange kosestunder som

 her m
ed pølsegrilling ved D

okkaelva.
Fra venstre: Vilde M

oen, Linda Engh M
oen, M

ette Koll O
lsen og Thea O

lsen.


