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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

Nå er det ryddet ut fra Bondlidkjelleren. 
Bingoen er borte, kontoret med de ansatte 
er borte, også driftsleder. Inventar er delt 
ut til grupper i den grad de trengte noe, 
noe er solgt og masse saker og ting står på 
Brovold.

Jobbene som kontoret og driftsleder gjor-
de, må nå gjøres av ledere i NLI med un-
dergrupper. Det er et stort savn etter drifts-
leder og desto mer arbeid lagt spesielt på 
fotball- og ski/skiskyttergruppa.
Utlysning

• Vi trenger dugnadshjelp til det meste. De 
aktive, trenere og ledere bruker mye tid på 
aktiv idrett og det blir liten tid igjen til å 
delta i mye dugnadsarbeid. Det vil være til 
kjempehjelp for oss dersom noen, kanskje 
pensjonister eller andre, kunne tenke seg å 
bruke bittelitt eller litt mer tid på å hjelpe 
NLI med forskjellige gjøremål.

• Vi trenger en person, som kanskje en 
gang i måneden, kan motta telefon fra 
Lilly i Røde Korsbutikken om at hun har 
tekstiler som vi kan få. Oppgaven blir bare 
å hente det i butikken og kjøre det til con-
taineren på Brovold stadion.

• Vi trenger noen som kan ta litt småryd-
ding rundt på anleggene våre, kanskje slå 
litt gress om sommeren og ta litt snø foran 
dørene om vinteren.

• Vi trenger noen som kan ta litt gulvvask 
en gang imellom, kanskje 2 ganger i året pr 
person, på Brovold.

Informasjon fra Idrettslaget

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.

• Vi trenger noen som kan gjøre ferdig 
gjerde og en mur (blokker ligger klare) 
på Brovold.

• Og så trenger vi en «snekker» eller 
flere som kan hjelpe oss med å få satt 
opp redskapshuset på Brovold. Det 
haster før vinteren kommer. 

• Og så er det mange flere små og store 
arbeid som skulle vært gjort.
Vil du hjelpe med noe?

Ring leder for anlegg: Johnny Schjør-
lien, tlf. 97659590 eller leder i NLI: 
Grete Stensvold, tlf 90941293



4                                                       NORDRE LAND IDRETTSLAG NORDRE LAND IDRETTSLAG                                                  5

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

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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Jenter 19 deltok på Norway cup og vi spil-
te 11er i klassen 18/19 år.  Vi møtte Ask 
fotball, Oppsal og Nord. Vi vant 3-0 over 
Ask, tapte 3-0 for Oppsal og vant 3-0 mot 
Nord.

Vi gikk dermed videre til 1/8 delsfinalen 
i A-sluttspillet.  Det var med skrekkblandet 
fryd at vi møter opp til den kampen da vi 
kvelden før fikk beskjed om at den skulle 
sendes på TV2 sportskanalen.  Vi møtte et 
sterkt Gimse-lag fra Trøndelag og vi tapte 
5-0. Så dermed var Norway cup eventyret 
over for oss denne gang. Det ble Lille-
strøm som vant vår pulje til slutt.

Vi fikk spilt mye bra fotball, vi møter bra 
lag som er stort sett året eldre enn oss. Det er 
lærerikt på mange måter både med styrke og 
kondisjon. Sosialt veldig artig og alle Nordre 
Land lagene bodde i samme fløy.  Vi bodde på 
Tåsen skole og Gruner Hockey er damene som 
holdt styr på nesten 600 innkvarterte på skolen. 

Tusen, tusen takk til Astrid på Spar Dokka med 
masse god mat. Den ble spist og satt meget stor 
pris på. Tusen takk!!!!

Hilsen fra Jenter 19 og trenerteam
Anne Lise Kasenborg

NLIs G12 imponerte med en flott tredje-
plass i høstens talentcup på Hamar.

Det var hele 40 lag som spilte i turnerin-
gen, og gutta viste svært godt spill gjen-
nom hele turneringen. De vant sin gruppe 
i det innledende spillet på lørdag, etter å 
ha beseiret Bjerkreim (7-2), Asker (11-2) 
og Ski (11-0). I sluttspillet på søndag star-
tet det med seier i kvartfinalen mot Flisa 
(5-3), mens det ble tap i semifinalen for 
Korsvoll fra Oslo med sifrene 2-5, etter at 
landingene også lå under med 1-2 etter før-
ste omgang. I bronsefinalen ble det deri-
mot ny solid seier (6-3) mot Trygg/Lade 
fra Trondheim.

-Jeg er svært godt fornøyd med både inn-
satsen og spillet til alle gutta i helgen. De 
har vist fin framgang gjennom hele seson-
gen, og helgens opptreden i talentcupen 
var rett og slett imponerende, sa trener 
Tage Øversveen etter at bronseplassen var 
sikret på søndag.

Guttelaget har også tidligere vist gode tak-
ter på fotballbanen. Sommersesongen re-
sulterte stort sett i seire, og laget spilte seg 
for øvrig også fram til sluttspillet i årets 
Norway Cup.

FOTBALL

Foran fra venstre: Anne Berit Vollheim, Frida Vollheim, Madeleine Øvrum, Anne Marthe Byfuglien, Ronja 
Myrvang, Tiril Kvarberg, og Stine Brattsveen.
Bak fra venstre: Trener Odd Harald Øvrum, Sarah Jørandli, Aase Johansen, Mari Flattum, Maria Haug, 
Siri Sterud, Mirjam Ilstad, og Lise Kasenborg Stensrud.
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SKI/SKISKYTING
Telemark

Våre tre løpere har vært på flere samlinger, 
både barmark og ski gjennom hele som-
meren. De er i god rute. Guro og Ådne går 
mot sin første sesong som seniorer og ho-
vedmålet er VM i La Plagne, Frankrike 15-
20 mars 2017. Alle tre er stipendiater for 
Olympiatoppen, noe som er til stor hjelp. 
Alle er også nå på det som kalles WC lag, 
som er det øverste nivået i Norge. Det er 
et tett program med tester og samlinger 
fremover. WC åpning er i Hintertux, Øste- 

 
 
rike 24-27 november 2016. Det vil i vinter 
være flere WC renn i Tyskland, Østerrike, 
Slovenia, Italia, Sveits, Frankrike og Nor-
ge. I Norge blir det WC både i Hurdal og 
på Rjukan. Ønsker samarbeid med Dæhli 
til vinteren mtp rekruttering. Vi har flere 
barnepakker med Telemarkski og støvler, 
som vi mer enn gjerne ønsker å låne ut. 

Ta kontakt med Paal W. Kristenstuen,
tlf. 482 88387 for mer informasjon.

Hopp

Sesongstart i hopp og kombinert
Hopperne innledet sesongen med Nor-
gescup i Midtstubakken K-95 13. og 14. 
august. Anders Ladehaug ble nr. 5 i NC-A 
lørdag og nr. 10 søndag. Henrik Haave ble 
nr. 40 og 41 i NC-B. 3. og 4. september ar-
rangerte Gausdal Skilag Norgescup i Lys-
gårdsbakken K-123. Her ble Anders nr. 16  

 
i NC-A lørdag og nr. 4 søndag. Henrik ble 
nr. 39 i NC-B lørdag. I andrehoppet søn-
dag hoppet han hele 122 meter og hoppet 
seg dermed opp til en sterk 23. plass. 17.  
 
og 18. september hoppet Anders FIS Cup 
i Hinterzarten i Tyskland. Her var konkur-
ransen tøff med nesten hundre deltagere. 
Anders endte på 65. plass lørdag og 72. 

plass søndag.
Kombinertløperen Jon Fossen Rosen-

berg har imponert med gode langrennsti-
der i sesonginnledningen. I Norgescupen i 

Granåsen 13. august hadde Jon 11. beste 
langrennstid og endte på 22. plass totalt. I 
sommermesterskapet på Lillehammer 18. 
september ble Jon nr. 24.

Granåsen 1. og 2. oktober
Anders ble nr. 2 i NC-A i Granåsen K-124 
lørdag. Han ledet etter første omgang etter 
et hopp på 133m og 3x18,5 i stil, men ble 
slått med 0,9 poeng til tross for et meget 

bra annet hopp, der han fikk 3x19 som tel-
lende karakterer. Dette var helgens beste 
stilhopp uansett klasse. Søndag hoppet han 
også bra og ble nr. 6. B-klassen konkur-
rerte i K-90. Her ble Henrik nr. 19 og 20. 

Supre forhold under samlingen i Hintetux i september.

Anders Ladehaug i svevet i Lysgårdsbakken

Henrik Haave i Granåsen.
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Knut Ellefsrud, leder i NLI Judo, er til-
delt graden 3. dan av Norges Judofor-
bund. Dette er den tredje graden av svart 
belte, og den viser svært høy kompetanse 
innenfor judo. Presidenten i Norges Judo-
forbund, Geir Reehorst, besøkte klubben i 
dag for høytidelig overrekking av diplom.
   Knut har lagt ned en enorm innsats gjen-
nom 40 år, både med drift av klubber og 
med utvikling av sin egen judokompetan-
se. Det er svært gledelig at Norges Judo-
forbund verdsetter innsatsen og kompetan-
sen til Knut ved å tildele han 3. dan. Den 
kunnskapen han har opparbeidet seg gjen-
nom mange år har vært helt avgjørende for 
det faglige nivået NLI Judo ligg på i dag. 
Vi er svært takknemlig for det han bidrar 
med i klubben.

NLI Posten gratulerer.

DÆHLI

Nå ligger leikarvold klar til å ta i mot kulde og snø, slik at skøyteis, akebakker og skiløyper
blir klare til bruk. Og ikke minst skitrekket vil nok glede mange.

Vi gratulerer Robert Eriksen med gradering til 4. kyu 
(oransje belte)! Det var ei fint gjennomført gradering! 

Her sammen med Tore Sandal.

Knut Ellefsrud mottar utmerkelsen for sin nye grav av Geir Reehorst fra Norges Judoforbund.

NLI – Dæhli ser frem mot 
vintersesongen 16/17
Etter en sommer av den noe variable typen 
har vi i NLI-Dæhli begynt å legge planene 
for den kommende vintersesongen. Vi gle-
der oss til kong vinter igjen legger et flott 
hvitt teppe over Dæhli slik at vi kan sette 
i gang med skiaktivitetene våre! Skiren-
nene våre har som vanlig oppstart rett etter 
nyttår, og skulle det bli nok snø starter vi 
skiheisen allerede før jul. Vi har også av-
talt et samarbeid med Telemark-gruppa for 
å få til rekrutteringskvelder nå i vinter.

Ellers har vi gjort noen forbedringer denne 
våren og sommeren i varmestua vår på Lei-
karvoll. Oppvaskmaskin og flere kjøkkenskap 
er på plass for å gjøre kjøkkentjenesten vår 
enklere når vi skal ta imot de som vil besøke 
aktivitetene våre fremover. 

Vi ber alle følge med oss på Facebook – mer 
informasjon kommer der når det nærmer seg!

Vel møtt til en aktiv vinter på Leikarvoll!

Hilsen oss i
NLI-Dæhli

JUDO
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ALLIDRETTVil du være med på

Allidrett er et variert aktivitetstilbud hvor barna får prøve seg i flere idretter 
og i ulike miljøer. Barna skal ha det moro og oppleve mestring. 

Målgruppe: Barn født i 2012-2008. 

Pris: Medlem i NLI pluss gruppeavgift allidrett på kr. 200,- 

Primært foregår treningene på mandager fra 1730-1930. 

I inneaktiviteter deles gruppen i alderstrinn hvor 
barnehagebarn årskull 2012-2011 trener først (1730-1830) 

og deretter skolebarn årskull 2010-2009-2008 (kl. 1830-1930).

NB! Tidspunkt og sted kan variere. Dette blir det da gitt beskjed om. 

Planlagte aktiviteter i 2016-2017 er blant annet: 
Utelek, friidrett, lek med ball, skilek, klatring, 

kampsport, svømming, turn, dans, ridning. 

Etter oppstart får deltakerne en detaljert aktivitetsoversikt. 

FØRSTE TRENING:
MANDAG 19 sept. Kl. 17.30 ved Dokka renseanlegg. 

Aktivitet: Natursti rundt Dokkastien. 
 

VELKOMMEN

Kontaktpersoner allidrett:   Lisbeth Gulbrandsen. Tlf. 97 09 32 97
    Ole Magnus Johansen. Tlf. 95 03 12 63
    Torunn Sandlie Lunde. Tlf. 92 80 9758
    Tom Richard Lillejordet.  Tlf. 93 04 53 55

E-post: allidrett@nlinett.no

FRIIDRETT
Kretsmesterskapet for 
Oppland og Hedmark 
på Fagernes 9. og 
10. september.
Stevnet var åpent for alle, men det var 
innlagt KM for aldersklassene 11-14 år.

Nordre Land IL hadde med 10 deltagere 
på stevnet, noen deltok begge dagene, 
mens resten deltok en dag. Disse var Anne 
Birgit Dokken J9, Edda Moen Jøranli J9, 
Erik Røstad. G12, Johanne Lillejordet 
J13, Julie Røstad, J7, Malinn Ludvigsen, 
J13, Merete Bernsen J10, Stian Berntsen 
G13, Hedvig Enerstvedt J11 og Hedda 
Enerstvedt J8.

Erik ble kretsmester i lengde og kule og 
Stian kretsmester i lengde. Alle gjorde 
sitt beste, og de satte mange personlige 
rekorder. Erik Røstad på toppen av seierspallen i KM.

Anne Birgit Dokken 340, Edda Moen Jøranli 345, Erik Røstad. 349, Johanne Lillejordet 373, Julie Røstad, 379, 
Malinn Ludvigsen, 397, Merete Bernsen 409, Stian Berntsen 427, Hedvig Enerstvedt 436 og Hedda Enerstvedt 437.
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Friidrettsforbundets ung-
domsleker for 13 og14 åringer 
på Jessheim 27. og 28. august.
Stian Berntsen deltok på Oppland friidretts-
krets sitt lag på Ungdomslekene.

Ungdomslekene er et av tre landsdelsstevner 
og på Jessheim deltok utøvere fra de 8 øst-
landsfylkene.

Stian gjorde det svært bra, han ble nr. 5 i 
lengde, nr 5 og heatvinner på 200m og nr 7 
og finalist på 60m.

Friidrettsleker
24. til 26. juni arrangerte NLI Friidrett frii-
drettsleker for barn i barneskolealder på 
Lands Museum og Dokka Stadion. Dette er 
noe som etter hvert har utviklet seg til å bli en 
tradisjon, så arrangementet flyter godt med 
erfarne veiledere og instruktører. Antall del-
takere gikk noe ned i år sammenlignet med 
tidligere år, men de drøye 20 barna som var 

med så ut til å stortrives i hverandres selskap.
   Nytt av året var at en nasjonal sponsor har 
trukket seg vekk fra arrangementet, men 
med støtten fra Norges Friidrettsforbund 
var det nok ikke mange av deltakerne som 
merket noe til det. Som ved tidligere års ar-
rangementer fikk deltakere og instruktører 
nyte godt av maten vi fikk sponset av Kiwi 
Dokka. Dette gjør matpausene til en sosial 
samling på lik linje med øvelsene.
   Lekene startet fredag ettermiddag med opp-
varming og leker på Lands Museum inspirert 
av konkurranser fra blant annet «Farmen» og 
«71 grader nord». Resten av aktivitetene var 
mer friidrettsrelaterte, i form av løp, hopp og 
kast. Alle deltakerne roterte til de forskjellige 
stasjonene, og fikk flere sjanser til å prøve 
øvelsene under kyndig veiledning.
   I tillegg til de omtrent 20 deltakerne, samlet 
NLI Friidrett denne helgen seks voksne og 
sju mer ungdommelige instruktører. De sist-
nevnte har nok alle sammen vært med som 
deltakere i tidligere års friidrettsleker. Re-
krutteringen er det ingenting å si på, verken 
på deltaker- eller instruktørsiden.

Hekkeløp.Handikappstafett. 

Bårebæring.

Land løpskarusell 2016
Også i år arrangerte friidrettsgruppa i Nor-
dre Land IL «Land løpskarusell» i samar-
beid med Søndre Land IL. Det var i alt 11 
løp. Det var baneløp, 2 på Dokka stadion 
og 1 på Hov stadion, gateløp, 1 i Hov sen-
trum og et fra Sollisvingen til Odnes skole 
og 6 terrengløp, på Lyngstrand, i Kråkvika 
på Hov, ved Fryal skole, ved renseanlegget 
på Dokka og 2 på Lands museum.
   Deltagelsen økte kraftig fra fjoråret, en 
medvirkende årsak var nok at alle løpene 
ble arrangert i fint vær, men vi var også 
mye flinkere i år til å bruke facebook til 
å skape blest om arrangementene. Alle 11 
løpene hadde økning, totalt var økningen 
54%.
  Den raskeste løperen i årets karusell var 
stjerneskuddet Olav Stuedal. 16 åringen 
ble bare slått i et av de 7 løpene han deltok 
i, og det var av mesterskapsløperen og tor-
pingen Arne Mjelde Sæther.
   Totalt var det med 126 løpere, med i alt 
337 starter. 4 løpere, Viktor Kyllingstad på 
13 år, og veteranene Hans Lysen, Tor Kyl-
lingstad og Morten Parthaugen fikk plakett 
for å ha deltatt i alle 11 løpene. 36 barn, 15 
år og yngre, fikk premie for å ha deltatt i 
minst 3 løp, og 7 «voksne» fikk premie for 
å ha deltatt i minst 5 løp. Olav Stuedal.
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De yngste premievinnerne i løpskarusellen.

Plakettvinnerne i løpskarusellen.

Dokkarunden
Dokkarunden ble arrangert for 30. gang 
søndag 11. september med start og mål 
på Dokka stadion.

32 stilte til start i konkurranseklasse-
ne, det var nøyaktig samme antallet som 
i 2015!

Marthe K. Myhre fra Gjøvik FIK star-
tet for tredje gang i Dokkarundens 10 
km, alle tre gangene har hun vunnet, og 
i alle har hun satt løyperekord. Denne 
gangen slo hun fjorårsrekorden med 1 
sekund.

I herreklassen vant debutanten Jarle 

Jakobsen fra Moelven, som også ble 
klassevinner i M 30-39.

Andreplassen totalt gikk til Helge 
Holthe fra Varde IL, som har to totalsei-
ere i Dokkarunden tidligere. Han ble også 
klassevinner i M 40-49.

I den korte løypa på 2,7 km var søskne-
ne Peder Elias og Karen Amalie Nordseth 
fra Gjøvik FIK raskest, Karen Amalie var 
bare 5 sekunder bak løyperekorden.

Løpet ble avsluttet med kaffeservering 
og premieutdeling, hvor alle deltagerne 
fikk gavepremier fra handelsstanden på 
Dokka.

Trangt om plassen i det Brynulf Larsen løsner startskuddet i årets Dokkarunde.
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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)

(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

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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BRØDET
Det er nok mange som husker NLI Brødet 
i den røde posen som bakermester Arvid 
Raaholdt bakte. Brødet ble solgt i distrik-
tets forretninger fra begynnelsen på 1995 
og frem til Raaholdt la ned bakerivirk-
somheten i 2005. Det var Arvid Raaholdt 
som kom til idrettslaget med ideen om et 
NLI Brød, som var et godt og sunt brød.  
Raaholdt var opptatt av at det skulle være 
et sunt og fiberrikt brød, og han benyttet 
derfor mange mel- og kornsorter i brødet. I 
de 10 årene som brødet var i salg, ga dette 
mange kjærkomne midler inn i klubbkassa.

Nå har NLI Brødet kommet tilbake i brød-
hyllene. Det er Knut Olav Svendsen hos 
Rema 1000 på Dokka som har relansert 
brødet. Brødet er et grovt og fiberholdig 
brød som har det grønne nøkkelmerket. 
Brødet blir bak av Mesterbakeren, som er 
Rema 1000 sin leverandør av bakervarer. 
Av hvert solgte brød går 2 kroner tilbake 
til Nordre Land Idrettslag.

NLI Brødet fra bakermester Arvid Raaholdt.

Det nye NLI brødet som Knut Olav Svendsen selger i sin Rema 1000 butikk.

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 
 



24                                                       NORDRE LAND IDRETTSLAG NORDRE LAND IDRETTSLAG                                                  25

Det har vært stor aktivitet på Glimt gjennom hele sommeren.

Deltagere på høydegalla.

GLIMT
NLI friidrett og NLI Glimt samarbeidet 
om søppelplukking og stand i Storgata 
lørdag 13. august
   Lørdag 13. august hadde NLI friidrett 
og NLI Glimt ansvar for søppelpluk-
king og stand i Storgata. Leder i NLI, 
Grete Stensvold, deltok også på standen. 
Landsbydugnaden gir inntekt til grup-
pene, og er en fin måte å synliggjøre 
aktiviteten på. Dessverre var det ikke så 
mange fotgjengere i Storgata denne da-

gen, men det var god stemning og stor 
iver på Bedehustomta. Som i fjor, arran-
gerte friidrettsgruppa høydegalla. Knut 
Lium hadde ordnet fruktkurver fra Rema 
1000 til alle klassevinnere. I etterkant 
av høydegallaen måtte Bjørn Bjørneng 
og Knut Lium, med god hjelp av leder i 
NLI, arrangere både stafett og kastekon-
kurranse. De spreke ungene og ungdom-
mene som hadde møtt opp ønsket mer 
aktivitet! 

Merete Berntsen ble klassevinner 
på høydegallaen.

Glimt og Friidrett innviterer 
til høydegalla.
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Sandra Bergene med shetlandsponniparet Kaffe og Latte og Sara Stadhein til høyre som medhjelper (Groom).

Emma Hagen og Sandemoens Troja vant sammenlagt for tredje år på rad. Denne gangen med Mathilde Nordeng og 
Ferdinand hakk i helene. Premien blir overrakt av den irske hoveddommeren Jane Barry.  

HEST
Årets ponnishow ble avholdt på Ulfshus 
gård med rekordstor deltakelse. Stevnet ble 
arrangert  over to dager denne gangen. Det 
var fint vær og terrengrittet kunne avholdes 
som planlagt.  Den lille shettisen Ferdinand 
fra Dæhlibygda ble stevnets mest populære 
og mest allsidige ponni og ble av dommer-
ne bare titulert som «gentlemannen». De 

som kjenner Ferdinand godt, ville nok av 
og til brukt litt andre betegnelser på denne 
hesten…. 

   I Landsfinalen som i år ble arrangert på 
Stav i Gudbrandsdalen gikk Sandra Berge-
ne med Kaffe og Latte helt til topps og ble 
årets kjøre-ekvipasje.

Aurora og Zamzon gjorde en flott innsats på stevnet. Her er det mamma som leier.

Mia Sjåheim og Kaffe med flott resultat i klassen for de aller yngste, rideklasse med leier. 
Hun har med en av våre danske gjester som medhjelper.
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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.

Når du har betalt medlemskapet så får du 
tilgang til medlemskortet. Det finner du 
under fanen Medlemskap. Klikk på med-
lemskort og dette åpner seg i et nytt doku-
ment. Skriv ut og legg det i lommeboka. 

Du kan også installere en app på din mo-
bil som heter Min Idrett. Her får du til-
gang til ditt medlemskort. 

Er du medlem i Nordre Land idrettslag og 
viser fram gyldig medlemskort så får du 
rabatt hos Mekonomen. 10% på timesats 
og 15% på rekvisita.  

Når du har opprettet bruker så oppfordrer 
vi alle til å registrere familiemedlemskap 
/ familierelasjoner. Dette kan da utløse 
familiemedlemskap i kontingent. 

For at du skal være forsikret som aktiv, 
trener, lagleder og lignende, så må kon-
tingent være betalt. 

Ved at betalingen skjer til Buypas Pay-

ment Manager, vil nok noen kunne tro 
at betaling går til et eller annet selskap 
som «forsyner» seg av det innbetalte, og 
mindre går tilbake til idrettslaget. Men 
det skjer faktisk ikke, Puypass Payment 
Manager er engasjert av Norges Idretts-
forbund til å forestå denne innkrevingen, 
og den innbetalte kontingent kommer til-
bake til idrettslaget.

Det er svært viktig at de som mottar krav 
om innbetaling av kontingent tar kontakt 
med idrettslaget hvis det er feil eller man-
gler ved det oppgitte medlemskapet. Det 
er på denne måten idrettslaget kan rette 
opp i feilutsendt krav om kontingent.

Spørsmål vedr. medlemskap i idrettslaget 
rettes til epost: medlem@nlinett.no 

Med vennlig hilsen 
Grete Stensvold, 
leder i Nordre Land Idrettslag 
Anne Lise Kasenborg, medlemsansvarlig.

kontingent
Nordre land idrettslag er pålagt av Norges 
idrettsforbund (NIF) til å ha et elektronisk 
medlems- og organisasjonsregister. Vi må 
årlig ha en innrapportering av disse data 
til NIF. Ut i fra denne rapportering så får 
idrettslaget tildelt aktivitetsmidler.  Akti-
vitetsmidlene blir fordelt til den enkelte 
gruppe ut i fra medlemstall.  

Det er av stor betydning at alle aktive, alle 
trenere, lagledere og de som sitter i de en-
kelte styrer innbetaler kontingent.  Med-
lemstallet er viktig pga at vi får midler ut i 
fra antall medlemmer fra NIF og kontingent 
er en betydelig inntektskilde for idrettslaget 
til drift og vedlikehold av anlegg. 

NIF sier følgende om medlemmets tilknyt-
ning: 

Alle medlemmer som regelmessig deltar 
i organisert aktivitet i regi av idrettslaget, 
eller representerer idrettslaget i idrettskon-
kurranser eller lignende, skal regnes som 
«aktivt medlem» med tilhørighet i en kon-
kret gruppe/gren. Med «deltagelse» menes 
både å selv utøve idretten gjennom trening 
eller konkurranser, og å tilrettelegge for at 
andre skal kunne drive aktivitet i idretts-
laget. Dette omfatter blant annet trenere, 
lagledere og andre oppgaver som bidrar til 
gjennomføringen av trening, konkurranser 
og annen aktivitet i idrettslaget. Personer 
som bistår idrettslaget gjennom administra-
tive oppgaver, drift og vedlikehold av an-
legg mm. omfattes også.

Både de som trener, konkurrerer, eller på 
annen måte bidrar til aktivitet i idrettslaget, 

skal registreres som aktive innen den eller 
de idretter eller grener deres aktivitet er 
knyttet til. Medlemmer som på eget initia-
tiv transporterer familiemedlemmer til og 
fra trening eller idrettsarrangementer anses 
ikke som aktivt medlem.

For å registrere deg som bruker så går du 
inn på nettsiden www.minidrett.no  
Klikk på ny bruker
Fyll ut brukeropplysninger
Klikk på grønn pil
Fyll ut brukernavn og passord
Du får nå en engangskode tilsendt til mobi-
len du oppga 
Klikk på grønn pil
Du kommer nå inn på «min profil» og her 
får du mange forskjellige opplysninger om 
deg selv.

For å melde deg inn i Nordre Land idretts-
lag så klikker du på fanen Medlemskap.
Klikk på Finn ny klubb
Skriv Nordre Land Idrettslag
Klikk på søk
Du får nå Nordre Land idrettslag som valg 
og du velger det.
Videre kan du velge under Idrett velge 
Idrett generelt eller direkte under gruppen 
du «hører til» f eks håndball, turn, fotball 
osv. 
De øvrige feltene fyller du inn med Opp-
land, Nordre Land 
Avslutningsvis klikker du Send søknad 
(nede til høyre i skjermbildet)
Du vil om litt motta en giro på din epost 
som du betaler enten i nettbank eller inne 
på Min idrett.
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Medlemmer er selve grunnmuren i NLI. 
Det være seg aktive, ledere i styrer, lag-
ledere, trenere og «passive» medlemmer. 
Av sistnevnte gruppe har vi de som har 
et stort hjerte for NLI og de som vil være 
støttemedlemmer for å vise at de setter 
pris på arbeidet vi gjør for barn, ungdom 
og voksne. Sistnevnte gruppe betaler bare 
100 kroner året, men har samme rettighe-
ter som de som betaler 400 kroner pr. år
.                                                                                                                                              
NLI vil gjerne ha flere medlemmer, jo flere, 
jo bedre og sterkere står vi. Vi er kjent med 
at det er mange, selv aktive, som ennå ikke 
har betalt kontingent for inneværende år. 
Samtidig har vi fått mange nye medlemmer.
Aktive ledere og trenere må betale lagskon-
tingent for å delta i våre aktiviteter.. 

Dette er viktig av flere grunner:
• Idrettslaget får mer penger til å drive ak-
tiviteter
• Det er solidarisk i forhold til de som be-
taler
• Du er bare forsikret dersom du betaler 
lagskontingent

Det siste punktet er det viktigste for den en-
kelte utøver, trener og leder. Når man har 
betalt kontingent, faller man automatisk inn 
under det som heter «Barneidrettsforsik-
ring». Dette er kort hva barneidrettsforsik-
ringen dreier seg om:     

Hvem forsikringen gjelder:  a) Medlemmer 
av lag tilsluttet NIF  b) Deltakere på idretts-
skoler godkjent av NIF  c) Barn som ikke er 
medlem av lag/klubb som deltar i organi-
sert aktivitet i klubbens/lagets regi.  d) Barn 
med nedsatt funksjonsevne omfattes også 

av forsikringen. e) Flyktninger/asylsøkere 
omfattes av dekningen for behandlingsut-
gifter, selv om de ikke er medlem av norsk 
folketrygd. f) Trenere, ledere og oppnevnte 
dommere som bistår ved organisert aktivi-
tet for barn under 13 år.  g) Forsikringen 
gjelder i hele verden 

Hva forsikringen gjelder: a) Idrettsskade er 
skade på legemet som oppstår plutselig og 
uforutsett og som inntreffer i forsikringsti-
den i forbindelse med organisert idrettsutø-
velse.  b) Ulykkesskade er skade på lege-
met forårsaket ved en plutselig ytre fysisk 
begivenhet - ulykkestilfelle - som inntreffer 
i forsikringstiden ved reise og opphold i 
forbindelse med organisert idrettsutøvelse. 
Hvor/når forsikringen gjelder: Forsikringen 
gjelder under organisert idrettsutøvelse av 
den idrett som forsikringsavtalen omfatter, 
samt under treningsøvelser som naturlig 
hører sammen med denne i regi av klubben. 
Alle skader må meldes elektronisk. Her kan 
du finne skadeskjema: http://www.idretts-
helse.no/skadeskjema   

Derfor håper vi at nettopp DU betaler med-
lemskapet i NLI i dag. Har du ikke fått 
tilsendt giro, send en mail til: medlem@
nlinett.no. 

Er du nytt medlem? Hjertelig velkommen 
er du! Send oss innmelding til mailadressen 
over, og du registreres hos oss!

Hilsen
SU

Medlemsinformasjon 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)

O
ld G

irls laget som
 ble kretsm

estere i 1985.
Foran fra venstre: G

rete Stensvold, Iren Fauske, Eva Austad og W
enche Sveum

.
Bak fra venstre: Trener Kjartan Stensvold, Else H

asvold, Tove Stakset, Berit Lien, Astrid Bratvold, Randi Korshavn og Anne W
ilhelm

sen.


