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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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NLI J9 på Etnedalscup
NLI J9 stilte med 2 lag til etnedalscupen 
i år, men det var dessverre bare påmeldt 
3 lag i denne serien så vi ble flyttet over 
til J10. Vi reiste med godt mot og hadde 
som mål at alle skulle få spille masse fot-
ball, og at vi skulle ha det morsomt på 
turnering. Og sånn ble det, vi var 6 stk på  

 
hvert lag, sånn at alle var delaktige masse i 
hver kamp. Vi møtte lag Aurdal, Fagernes, 
Bagn og Etnedal. Det ble knepent tap i alle 
kampene. Men jentene viste en fin lagmo-
ral, og hadde med seg det gode humøret 
igjennom hele turneringa.

NLI GUTTER 2006
Dette er en flott gjeng med fotball interes-
serte gutter :)

De har trent 1 gang i uka siden serie slutt 
høsten 2016, bortsett fra at de tok seg fri 
hele desember. Etter vinterferien har de 
tenkt å begynne å trene 2 ganger i uka hvis 
været tilsier at det er mulig å trene på Bro-
vold.

Slidrefjorden Cup
I fjor høst var de på Slidrefjorden Cup 
og det var en flott helg for små og store. 
De hadde 4 kamper søndag og vant alle 
sammen. I tillegg lånte de fleste på laget 
hytte på Fagernes Camping hele helga og 
der ble det mye kos og sosialt samvær. Det 
ble bading, grilling begge kvelder, felles 
gå tur på lørdag og mye leking på plassen 
og en skaterampe like ved. De som ikke 
hadde mulighet til overnatting hele helga 

kom oppover på søndag og var med og 
spilte kamper.

Etnedalscup
Gutta spilte 4 kamper søndag 18 februar, 
2 tap og 2 seire. Det var Vind 2 og Torpa 

som vi vant over og Vind 1 og Elverum  
som slo oss. Men tap og vinn, med samme 
sinn :)

Her er gutta etter premieutdeling :)
Anders og Sigbjørn

FOTBALL

En noe betenkt gjeng under premieutdelingen. Fra venstre: Rikke, Agnethe, Nicoline, Kaja, Mila, Leah, 
Andrea, Malin, Thea, Silje og Andrine. Lagledere er Robert Steigedal og Torstein Barlund.

Bak fra venstre : Dahir, Kasper, Fredrik, Simen, Markus og Emil B.
Foran fra venstre : Lukas, Emil S, Muzzamil og Julian.

Vi ønsker alle en God Påske
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SKI/SKISKYTING

Henrik Haave i Holmenkollen

Anders Ladehaug i Holmenkollen 

Hopp høsten 2016 
og vinteren 2017
Det første som skjedde for hopperne Hen-
rik Haave og Anders Ladehaug etter forrige 
oppdatering i NLI Posten, var NM i nor-
malbakke i Midtstua 29. oktober. Her hadde 
Anders gode forhold i 1. omgang og lå på 
en oppsiktsvekkende 13. plass. Han hoppet 
også helt greit i 2. omgang og endte på en 
flott 16. plass. 

Henrik er første års junior og går i 1. klasse 
på NTG Lillehammer. Henrik har hatt for-
midabel framgang denne vinteren. Han 
startet sesongen med å plassere seg et styk-
ke ned på resultatlista i NM. Før Norgescu-
prennene i Vikersund før jul hadde Skifor-
bundet innført 4 klasser (Elite, A, B og C). 
Henrik skulle ha hoppet i C-klassen, men 
fikk ingen tellende hopp denne helga p.g.a. 
sterk vind. I Midtstubakken første helga i 
januar ble han nr. 9 og 14 i NC-C. Helga et-
ter ble det 11. og 28. plass i Stryn, mens han 
i Granåsen K-124 21. januar kom på pallen 

for første gang. I Jr. NM stor bakke dagen 
etter ble Henrik nr. 40. Etter 3. plassen i 
Trondheim rykket Henrik opp i B-klassen 
når Norgescupen flyttet seg til Lillehammer 
og til den store Lysgårdsbakken. Han ble nr. 
6 og 7 i de to rennene og fulgte opp med 19. 
og 16. plass på Rena helga etter. 11. februar 
debuterte Henrik i Holmenkollen med en 
strålende 2. plass i NC-B. Dagen etter ble 
han nr. 5. I Telemarks svar på hoppuka be-
gynte Henrik med beskjedne plasseringer 
på Høydalsmo, men slo voldsomt tilbake og 
vant NC-B i begge rennene i Tveitanbak-
ken på Notodden. I Jr. NM normalbakke i 
Midtstua 25. februar ble Henrik nr. 35. Han 
hoppet på Oppland 3 som ble nr. 10 i lag-
konkurransen dagen etter.

Anders, som nå går i 2. klasse på NTG, har 
også hatt en meget bra sesong. Han har for 
det meste hoppet i A-klassen, og har med 
ett unntak vært inne blant de ti beste. I det 
siste rennet på Notodden ble han nr. 3. An-
ders har også hoppet 5 renn i Eliteklassen, 
med 4. plass i Stryn som beste resultat. An-

ders var i storform under Jr. NM i Trond-
heim, der han tok en meget sterk 4. plass. 
Tirsdagen etter kvalifiserte han seg også til 
sitt tredje storbakke NM for senior og opp-
nådde en 30. plass. I Jr. NM normalbakke 
ble det en fin 9. plass individuelt. Han var 
nest beste Opplending og hoppet følgelig på 
Oppland 1, som tok sølv i lagkonkurransen. 
Anders ble også tatt ut til å hoppe Nordisk 
juniorlandskamp i Orkdal. Der endte han på 
7. plass etter et dårlig hopp i 2. omgang. I 
lagkonkurransen i Nordisk ble det sølv, bare 
0,2 poeng etter Estland. 
Etter planen avsluttes sesongen for hop-
perne med Norgescup i Sprova 25. og 26. 
mars.

TELEMARK
VM sølv til Norge 
og Nordre Land
NLI løperne Mathilde Olsen Ilebrekke og 
Ådne Kristenstuen var med på tremannsla-
get til Norge som tok sølv i Teamparallell 
i VM som gikk i La Plagne Montchavin i 
Frankrike, tredje mann på laget var Trym 
Nygaard Løken som kjører for Bækkela-

get sportsklubb. Norge slo ut Tsjekkia og 
Frankrike før de måtte se seg slått av Sveits 
i finalen. Tyskland tok bronse.

Det var også tre individuelle øvelser i VM 
og Mathilde tok en bronse og to 5 plasser, 
Ådne tok en 4, 7 og en 8 plass.

I World cup i år har det vært 66 løpere fra 13 
forskjellige nasjoner i herreklassen, Ådne 
endte på en 7 plass sammenlagt. I dame-
klassen har det vært 31 løpere fra 8 forskjel-
lige nasjoner og Mathilde endte på 2 plass 
sammenlagt.
Begge leder Norgescup sammenlagt før to 
NC renn på Filefjell 25. og 26. mars.

Mathilde kjører sin siste sesong og har be-
stemt seg for å legge opp. Hun har i sin kar-
riere 2 WC seire, 3 VM sølv, 2 VM bronse, 
57 pallplasseringer i WC, 14 sammenlagt 
sølv i WC, 1 sammenlagt bronse i WC, 13 
NM gull og 6 sammenlagtseire i NC.

Til vinteren igjen vil det bli lagt opp til 
«treninger» for nybegynnere og Telemark 
barneskipakker er overlevert til Dæhli som 
administrerer utlån.
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Mathilde Olsen Ilebrekke med sølvmedaljen.

Det norske laget som tok sølvmedalje: Trym Nugård Løken, Mathilde Olsen Olebrekke og Ådne Kristenstuen. 
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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 ligger på i dag. 
Vi er svært takknemlige for det han bidrar 
med i klubben.

Robert Eriksen har blitt oppgradert til 4. 
kuy (oransje belte), med en fin gjennom-
ført oppgradering.

DÆHLI

Robert Eriksen etter oppgraderingen sammen med Tore Sandal.

Full fart i NLI Dæhli!
I Dæhli satte kulda en liten stopper for 
oss i januar, og vi kom i gang med vinter-
aktivitetene våre litt senere enn vi hadde 
håpet, men 12. januar braket det løs med 
skirenn! Vi har hatt godt oppmøte, ca. 
60 påmeldte løpere hver torsdag! Takket 
være flinke folk og god dugnadsånd kan 
vi nå gjennomføre skirenn med flotte løy-
per, tidtaking og godt kiosktilbud i var-
mestua. Nytt av året er at resultatlistene 
ikke postes på Facebook lenger – de er nå 
å finne på NLI Dæhli sine sider på www.
nlinett.no. På disse sidene finner dere 
også listen med styremedlemmer og verv 
for NLI Dæhli.
   Det blir etter planen renn frem til påske 
og tradisjonen tro utdeling av premier for 

årets innsats på fredagsbasaren på Dæhli 
kretshus fredag 28.april.  Mer informa-
sjon kommer når det nærmer seg.
   I tillegg til skirenn har vi tilbud om heis 
og skøyteis.  Stor takk også her til alle 
som fører heisen, stiller med kioskvakt 
eller brøyter snø og vanner skøyteisen. 
Bakken har vært godt besøkt i vinter, 
og heisen vil være åpen på tirsdager og 
søndager frem til påske. Skøyteisen har 
også gledet mange, både store og små 
har funnet frem skøytene sine og kost seg 
sammen med både ishockey og lek. 
   Vi håper på noen flotte og aktive uker 
med glade besøkende frem mot påske. 
Følg med oss på Facebook – der postes 
det som til enhver tid er siste nytt om ak-
tivitetene våre!

JUDO

Vi i Dæhli ønsker 
alle en God Påske
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GLIMT
Tradisjonen tro har vi arrangert skirenn 
hver søndag i februar. I år har det virke-
lig vært en glede å avholde skirenn. Vær 
og føre har vært godt og Henry Hagen 
har besørget gode skispor. Og best av alt: 
Vi har verdens blideste skiløpere! Selv 
om oppmøtet ikke har vært så stort i år, 
det har variert fra 10-16 påmeldte, så er 
skigleden og det sosiale på topp. 

På Glimt deltar både store og små på lik 
linje, uten tidtaking og krav om bestemte 
lengder. Likevel ser vi at mange av de 
yngre går runde på runde og benytter an-
ledningen til ei god og lang skiøkt. Det 
er veldig gledelig med mange unge og 
nye deltakere dette året. Det lover godt 
for rekrutteringa. Takk til Kjell Rønnin-
gen som låner oss startnummer. Det er 

stor stas med eget startnummer og det 
gjør at vi føler oss som ekte skiløpere.

Av årets deltakere må vi trekke fram to 
faste skiløpere som har deltatt på alle fire 
renna: Tomine Lillejordet og Tove Sag-
stuen. Fire år gamle Tomine debuterte på 
skirenn i år og hun viser utrolig stor ski-
glede og uvanlig god utholdenhet tross 
sin unge alder. Hun har til sammen gått 
mange kilometer og hun benytter også 
pappas lange ski. Tomine vil nok dukke 
opp på skirenn rundt om i kommunen i 
åra framover. Tove Sagstuen er vår mest 
trofaste skiløper i voksen alder. Hun er 
ei sporty dame og vi setter stor pris på at 
hun støtter opp om arrangementene våre. 
Det er veldig gøy at vi har både barn og 
voksne som deltar.Fredrik Brandvold, Tomine Lillejordet, Karoline Bjone.

Tomine Lillejordet, Alina Andresen, Are Andersson Granvang, Emma Andersson Granvang, Milliane Voldhaug 
Magnussen, Karoline Bjone.

Linn T. Sunne og Hans Røbergshagen
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Siden siste skirenndato ble på fastelavn, 
var det naturlig å oppfordre til kosty-
meskirenn. Mange deltakere tok opp-
fordringen. I løypa kunne vi se alt fra 
klovner, riddere og hekser til Oluf, elger 
og en okse. Styret i NLI Glimt serverte 
boller, saft og kaffe etter endt løp.

Per Åge Nilsen og Einar Søhagen Nilsen

Vegar Nilsen, Torill Roen, Tove Sagstuen, Tom Richard Lillejordet, Lykke Lillejordet, Anne Lise Tøristuen, Hans 
Olav Bjone, Camilla Engen, Tomine Lillejordet, Alina Andresen og Karoline Bjone.

God Påske fra oss på vestsida God Påske fra Hestegruppa

HEST
I NLI hestesport er det kommet en ny ekvi-
pasje. Emma Hagen og Fasana. Fasana er 
en dansk varmblods ridehest og en ganske 
bestemt dame, men Emma har klart brasene 

til nå. Sammen med Fasanas eier Anne Am-
dim håper de å komme til start i år og det 
gleder vi oss til.

Emma Marie Hagen og Fasana gleder 
seg til mye moro i sesongen som kommer.

Den stolte mor Skoglys Madeleine med sin sønn Skoglys Jason 
som er 5 dager gammel på bildet.. Begge er New Forestponnier.

NLI hestesport skal ha påsketreff på 
Ulvshus skjærtorsdag kl. 11.00.  Det av-
holdes ride konkurranse, hvor rytterne 
skal være påskepyntet. Vi tenner grillen 
hvis noen vil grille og ser på dyra i stall 
og fjøs. 

Hvis banen blir isete må vi avlyse rid-
ningen, men grilling og besøk hos dyra 
vil det bli.

ALLE ER HJERTELIG VELKOMNE
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Lek med ball 2016/2017
Lek med ball er et tilbud til de som er 4 – 5 
år. Vi startet opp 10. oktober 2016 til første 
trening, alltid spennende å se om det kom-
mer noen av dem som var med i fjor og 
hvor mange nye som dukker opp. Vi trener 
hver mandag i gymsalen på barneskolen 
kl. 17 – 18. Vi følger skoleåret, så er det 
skolefri har vi fri også. Når vi avslutter 
med siste trening 27. mars 2017 har vi hatt 
21 treninger.

På treningene har vi litt lek og stafetter, 
hinderløype, sisten og andre aktiviteter 
første halvtimen, så er det frilek siste halv-
timen. I tillegg har vi tenkt å ha en ake 
kveld i Smeby når det blir midlere i været. 
På siste trening før jul og siste trening før 
sesongslutt koser vi oss litt ekstra med litt 
kaker, brus og saft.  

Det er en super gjeng å være sammen med 
som er lett å bli glad i. De er så ivrige og 
tillitsfulle at det er en fryd. 

Retter også en stor takk til en aktiv for-
eldre gruppe som er veldig flinke til å være 
med å rydde når treninga er over så ikke 
undertegnede må drive med alt dette alene. 

Er det flere som har lyst til å være med oss 
er det bare å møte opp på mandager kl. 
17.00 i gymsalen på barneskolen.

Tone Berget
trener 

NLI JENTER 16
Vi er en gjeng med superglade ungdommer 
som har et stort hjerte for denne sporten. 
Vi har vært et lag i mange år, og selv om vi 
i denne sesongen noen ganger spiller kam-
per med kun 2 innbyttere, gir vi oss ikke. 
   I løpet av den forrige sesongen har vi for-
bedret oss enormt. Denne sesongen har vi 
klart å klatre oss opp fra nederst til nesten 
øverst på tabellen! Tenk det! Det er en stor 
prestasjon i seg selv. 

Vi er utrolige jevne med de andre lagene 
vi spiller mot i vår pulje, og det er så mor-
somt å spille en jevn kamp. Vi har blitt 
mestere på å gjøre kamper spennende, 
alt fra å ligge bak til å vinne med et mål! 
Laget vårt består av sterke og utadvendte 
jenter, noe som utvikler et veldig godt lag-
miljø. Det er utrolig viktig i en lagsport 
som håndball. 

Vi har planer om å dra på «Partille cup» 
sommeren 2017, og vi håper at vi skal få 

til det. Laget deltok ikke på noen cup i fjor, 
noe vi selvfølgelig synes var utrolig leit. 
Det er ikke bestandig enkelt å være så få 
på et håndballag, når dette er en sport som 
kan koste noen et par skader. 

Vi har også vært så heldige og fått med 
noen nye dette året som har lyst til å prøve 
seg enten de har spilt håndball før eller 
ikke. Vi sier absolutt ikke nei takk til en ny 
spiller på laget, så om du alltid har hatt lyst 
til å spille håndball, har du virkelig sjansen 
nå!

Laget har også lyst til å takke Mette Sko-
gen for den utrolige jobben hun gjør som 
treneren vår, og det betyr virkelig mye for 
oss! At hun setter av den tiden for at vi kan 
få lov til å drive med det vi elsker, det for-
tjener virkelig ros. Vi er veldige glade for 
det du gjør for oss, og setter enormt pris på 
det! Tusen takk!

Følg oss på instagram: nlijenter16 !

HÅNDBALL

Bak fra venstre : Wegar Frøslid og Magnus 
Sørbønsveen. Foran fra venstre: Mathea Bjørnslien, 

Amalie S. Juve, Sina U. Snertinn og Are A. Granvang

Jenter 12 trener 2 ganger i uken i vinter og spiller 
full serie. Bak fra v: Andrine,Lisa,Ida,Sarah,Nora.

Foran fra v:thea,Anja,Andrea,Mathea. 
Trener er Mette Skogen.

Øverst fra venstre: Mette Skogen, Karoline Dybhavn Børresen, Marte Øversveen, Ingeborg Kokkvoll, 
Mari Skogen Lillejordet, Mette Aasen, Christina Liom. Nederst fra venstre: Larysa Pawluch, 

Sandra Jøranli, Pernille S. Langseth, Heidi Solberg
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God Påske fra håndballgruppa

GRY
NLI Gry holder åpen kiosk i Gutukollen 
søndager mellom kl. 12.00 og 15.00 i vin-
ter. Gutukollen har akebakke og 1,2 km 
løype tilknyttet løypenettet til Snauhaug. 
Denne er svært barnevennlig. Både løypa 

og akebakken har belysning som kan slås 
på med bryter ved kjelleren under klubb-
huset. Gutukollen har vært godt besøkt så 
langt i vinter og vi ønsker nye og gamle 
besøkende hjertelig velkommen. 
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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

TINE FOTBALLSKOLE

Nordre Land Idrettslag, Fotballgruppa, 
arrangerer Tine Fotballskole        

26. til 28. juni 2017

Alle ivrige fotballspillere, jenter og gutter kan delta. 
Du må være mellom 7 og 13 år (født 2004 til 2010).

Tine Fotballskole foregår på vårt 
baneanlegg på Brovold, Dokka. 

Vi starter kl. 09.00 og avslutter kl. 15.00 hver dag.

Pris pr deltaker er 800 kroner. For dette får du TINE T-skjorte, 
bag, din egen fotball til odel og eie, samt lunsj med drikke, 

alle tre dagene.

Deltakerne blir delt i grupper på 10-15 deltagere med to 
instruktører på hver gruppe. Gruppene er faste alle dagene 

og er delt etter alder og kjønn.

Påmelding innen 23.juni 2017

Påmelding skjer elektronisk via www.deltager.no. I søkefeltet 
skriver du ”TINE Fotballskole Nordre Land”. Påmelding blir 

registrert når betaling er gjort. Påmelding åpner 18.april. 
Vi har plass til 160 deltakere. 

Ved eventuelle spørsmål, ta kontakt med 
Stine Fremgaard på mail, stinefr77@hotmail.com 

Velkommen til tre flotte fotballdager på Dokka.

FOTBALL
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Anders Ladehaug ble tildelt Nordre Land 
Idrettslags bragdpris for 2016. Anders eta-
blerte seg i A- klassen i fjorårssesongen og 
rykket etter hvert opp til eliteklassen. I juni-
or NM i mars ble han nr. 11 og 13 individu-
elt og nr. 3 i laghopp for Oppland Skikrets 
sitt 1. lag.
  I seniorklassens A  har Anders flere 1. og 
2. plasser samt mange andre gode plasse-
ringer. Å delta i Eliteklassen for en junior 
er tøft, men Anders har mange gode plas-
seringer å vise til. I NM for seniorer ble han 
nr. 25 i stor bakke og nr. 16 i normalbakke. 
I NM laghopp tok han sammen med Opp-
lands førstelag en fin 7. plass.
  Anders har også fått representere Norge i 
flere internasjonale renn. I Nordisk junior-
landskamp i Otepää ble han nr. 12 individu-
elt og nr. 7 i laghopp. Anders har også gode 
plasseringer i 2 FIS Cuprenn.

Fra tid til annen dukker det opp idretts-
historiske bilder og notater i arkivet. For 
litt siden dukket det opp et håndskrevet 
notat som er datert i juni 1999. Vi kjen-
ner ikke til hvem som har skrevet dette, 
men synes at det er veldig betydnings-
fullt og ønsker at så mange som mulig 
kan få ta del i det. 

Nordre Land Idrettslag har fostret mange 
store skiløpere gjennom tidene. Det er en 
som vel ikke har noen topplasseringer in-
ternasjonalt å vise til, men som allikevel har 
utført en bragd i skisporet og for idretten. 
Henrik Nordberg mottok i 1977 «Skifa-
tet» for å ha gått til skimerke i 50 år. Norsk 
skimerke ble innstiftet i 1938 og Henrik 
Nordberg tok sitt første merke i 1947, 18 
år gammel, det var dette som var den nedre 
aldersgrensen for å kunne gå 10 km som var 
distansen den gang.  Kravene til skimerke 
har etter hver blitt forandret til forskjellige 
distanser med maksimaltider, avhengig av 
alder. 
   Det er en anselig samling trofeer Hen-
rik Nordberg har samlet i løpet av disse 

50 årene. Blant utmerkelsene i forbindelse 
med skimerket har Henrik mottatt plaket-
ter, statuetter, krus og nå «Skifatet». Men 
Henrik gav seg ikke med dette, han fortsatte 
med sine daglige skiturer og i 1998, nær 70 
år gammel gikk han mer enn 150 mil på ski. 
Mer enn 30 fem-mils løp i løpet av en vin-
tersesong.
   Henrik gikk i mange år konkurranse renn, 
men etter hvert fant Henrik stor glede i 
og kunne gå turrenn, hvor han kunne nyte 
naturen og stillheten i skogen på en bedre 
måte enn i knivskarpe konkurranser. Midt 
oppe i all denne skigåingen ofret Henrik 
også mye tid for oppgaver i Idrettslaget. 
Henrik var formann i skigruppa i årene 
1958/59, 1959/60, 1968/69 og 1969/70 og 
mange år som trener og lagleder.
På begynnelsen av -60 taller startet Henrik 
Nordberg i samarbeid med Barnas Ski-fond 
en barneskiskole på Rudsjordet. Her var 
deltagerne jenter og gutte i 6 til 9 års al-
dere, og på det meste kunne det være samlet 
40 – 50 unger på Rudsjordet hvor Henrik 
instruerte dem i skiteknikker.

BRAGDPRISEN FOR 2016 IDRETTSHISTORIE

Anders Ladehaug er en skihopper som vil glede oss 
med mange gode plasseringer fremover.

Her har Henrik Nordberg samlet skiinteresserte jenter og gutter på Rudsjordet.
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Styret i NLI ønsker at det skal foregå aktivitet på tennisbanen og 
sandvolleyballbanen nedenfor Esso-stasjonen. 

Vi håper at det kan dukke opp noen ildsjeler som vil 
dra i gang virksomheten igjen. 

Kort historikk:
Tennisbanen på Dokka ble offisielt åpnet i juni 1996. 
Gjermund Kalsnes ble valgt til leder i tennisgruppa. 
Han var leder til 2004, da Jan Kolbjørnshus tok over. 

Fra 2006 til 2009 var Per Rognerud leder. 

   Helt fra begynnelsen etablerte tennisgruppa samarbeid med trener 
Magnus Lindahl ved Gjøvik Tennisklubb. Han avholdt flere kurs. 

I tillegg til kursvirksomheten avholdt tennisgruppa lokale, 
uhøytidelige turneringer hvor deltakelsen var riktig bra i noen år. 

Ildsjelene bak banen ble engasjert i andre grupper og virksomheter, 
og det viste seg tungt å drive fram et tennismiljø på Dokka. 

I 2009 vedtok tennisgruppa å legge virksomheten på is.
(Kilde: Nordre Land Idrettslag i 100 år)

   
Kan 2017 være året da tennismiljøet på Dokka kommer seg på fote igjen? 

Tennis er god trening og en utfordrende idrett. 
Tennis passer godt både for barn, ungdom og voksne. 

Styret i NLI vil bidra med nødvendig hjelp til opprydding 
og nødvendig vedlikehold, men vi trenger noen som 

ønsker å ta på seg oppdraget med å mobilisere til 
bruk av tennisbanen og sandvolleyballbanen. 

Har du lyst, eller vet du om noen som kan tenke seg det?  
Ta kontakt med Grete Stensvold på telefon 90941293, 

Brynjulf Larsen på telefon 99160055 
eller Anne Lise Kasenborg på telefon 98212403.  

Vi håper å høre fra deg!

Interessert i tennis eller sandvolleyball?
Sigrun Rylander ble på årsmøtet utnevnt 
til æresmedlem i laget. Det var Sigrun som 
bragte turnsporten til Nordre Land. Som 
tidligere medlem av Høibråten Dameturn 
tok hun med seg turnsporten da hun flyttet 
til Dokka i 1967. 
   Sigrun fikk med seg noen ildsjeler og 
startet turngruppa samme året. Sigrun har 
A, B og C trenerkurs i turn og ellers bred 
erfaring som instruktør i turnsporten.  Da-
værende skoleinspektør Knut Korseth fat-
tet så stor interesse for tiltaket, så han lot 
turngruppa få gratis leie av gymnastikksa-
len i ungdomsskolebygget. Og allerede fra 
starten var nærmere 100 jenter i aktivitet i 
turngruppa.
  I 1974 startet gruppa med et elitelag under 
ledelse av Sigrun og Else-Marie Rudstaden. 
I 1974 gjorde Gymnastique Moderne sitt 
inntog i turnsporten vår, og Sigrun var en 
av de som fattet interesse for dette og hun 
var med og lagde programmer som ble vist 
i forskjellige sammenhenger, og som vakte 
stor begeistring rundt omkring i kretsen. Si-
grun har også vært trener for et parti med 
12 elitejenter som trente på forskjellig ap-
parater.

   Den største og travleste tiden for Sigrun 
i Idrettslaget var da hun i 1982 tok initiativ 
til at Nordre Land Idrettslag sammen med 
Torpa Idrettslag begynte forberedelser med 
og arrangere barnekretsturnstevnet på Dok-
ka Stadion i juni 1983.
Nordre Land Idrettslag hedrer Sigrun Ry-
lander med æresmedlemskap for det enor-
me arbeidet hun har lagt ned for turnsporten 
i Idrettslag.

NYTT ÆRESMEDLEM I LAGET

Leder i laget Grete Stensvold overrekker her Sigrun 
Rylander diplom, æresmedlemskap nåla og blomster 

under årsmøtet på Brovoll Stadion.
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1. INNLEDNING 
1.0 SU
SU har i 2016 avholdt 11 møter og behand-
let 95 saker. SU har i 2016 fortsatt arbeidet 
med å tilrettelegge for den administrative 
driften av idrettslaget og gruppene. 

Noen av de viktigeste sakene SU har jobbet 
med i 2016 var: 
 
- Sluttføring av anlegg
- Sluttført heisanlegg i Dæhli
- Ekstra fokus på økonomi
- Nytt system for politiattester
- Nytt medlemsregister

1.1 Styret
Styret har i 2016 avholdt 4 møter og be-
handlet 50 saker. SU mener det har vært en 
god og åpen dialog mellom SU og styret i 
2016. Foruten orientering om driften i laget 
har blant annet disse sakene vært diskutert: 

- Styret har i hovedsak jobbet med samme 
saker som SU
- Sportslig aktivitet 
 
1.3. Annet
Antall medlemmer i 2016 var 1151 fordelt 
på 13 grupper. Det har vært flott innsats av 
en gjeng frivillige, de er en stor ressurs for 
laget. Vi håper å også dra nytte av dem i 
2017. SU ser for seg at det bør tillegges 
gruppene mer ansvar for å øke inntekter. 
 

2. ANLEGG 
2.1  NYE SPILLEMIDDELSØKNADER
Ingen spillemiddelsøknader.   

2.2  GODKJENTE ANLEGG FOR 
TILDELING AV SPILLEMIDLER
Ingen
 

3. AKTIVITETER 
Nordre Land Idrettslag er fortsatt den desi-
dert største frivillige organisasjonen i Nor-
dre Land kommune. Den brede aktiviteten 
og mangfoldet i tilbudene idrettslaget har, 
gjenspeiles i de innholdsrike årsberetnin-
gene fra gruppene som følger senere i års-
meldingen. I disse beretningene kan vi også 
lese om mange sterke sportslige prestasjo-
ner som verdsettes høyt i idrettslaget. Dette 
kommer i tillegg til de øvrige gruppene der 
masseidretten fortsatt står i fokus. Detaljer 
om aktiviteten og sportslige resultater er ut-
førlig presentert i gruppenes årsberetninger. 

4. NLI-INFORMASJON 
NLI Posten har i løpet av året kommet ut 
med 3 nummer. Tilgangen på stoff kan bli 
bedre, oppfordrer alle til å sende inn stoff 
slik at NLI posten fortsatt kan utgis. Den er 
ønsket både av NLI’s medlemmer og andre 
i kommunen. 

Nettsidene er i god bruk av noen grupper, 
andre kan bli flinkere.

5. ØKONOMI 
Økonomien i Nordre Land idrettslag er 
akseptabel. Likviditeten i hovedlaget har i 
år vært bra. Gruppene har varierende øko-
nomi.

Nordre Land Idrettslag har totalt et over-
skudd på ca. kr 184.000, derav kr 112.500 
i SU.

For øvrig vises til regnskapene for 2016

Årsmøte torsdag den 
16. mars 2017

Brovold Stadion
Årsberetning 2016

Årsmøte torsdag den 16. mars 2017 

     Brovold Stadion 
 
Årsberetning 2016 
 

Styreutvalget 2016 
Verv Navn Merknader 

Leder Grete Stensvold  
Nestleder Åse Solstad  
Kasserer Svein Pedersen  
Sekretær Paal W. Kristenstuen  
Medlemsansvarlig Anne-Lise Kasenborg  

 
 
 
 

Styrets øvrige medlemmer 2016 
Gruppe Navn Merknader 

Dæhli Torstein Barlund  
Gry Ole Furuseth  
Glimt Linda Nilsen  
Allidrett Ole Johansen  
Ski/Skiskyting Rune Jøranli  
Fotball John Olav Kokkvoll  
Håndball Monica Midtbøen  
Turn Bente Øverby  
Friidrett Brynulf Larsen  
Judo Knut Ellefsrud  
Hestesport Else Hasvold  
Svømming May Lene Nybakke  
Sykkel Marit S. Berntsen  
Leder av 
anleggsutvalg 

Johnny Schjørlien  

Leder av 
sportsutvalg 

Paul Brandvold  

 
 
 
 

1 INNLEDNING  
 
1.0       SU 
SU har i 2016 avholdt 11 møter og behandlet 95 saker. SU har i 2016 fortsatt arbeidet med å 
tilrettelegge for den administrative driften av idrettslaget og gruppene.  
Noen av de viktigeste sakene SU har jobbet med i 2016 var:  
  

- Sluttføring av anlegg 
- Sluttført heisanlegg i Dæhli 
- Ekstra fokus på økonomi 
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6. REPRESENTASJON 
Grete Stensvold  har representert NLI som 
nestleder i Nordre Land Idrettsråd. Åse Sol-
stad har representert NLI i komiteen for Sver-
re Kolteruds Idrettspris. 

Geir Steinar Loeng har representert klubben 
internasjonal og nasjonalt som TD og hopp-
dommer. Sondre Skrebergene sitter i Oppland 
skikrets Telemark. Stine Jøranli er sekretær 
i Oppland skiskytterkrets. Tor Ødegaard er i 
kontrollkomiteen i Oppland skikrets og Marit 
Stensvold Berntsen er vara. Erik Eng er styre-
medlem i Oppland med ansvar for Gullsport-
cupen i skiskyting. 

Brynulf  Larsen er leder i Oppland Friidretts-
krets.

Ingvild Hjortnæs Larsen er styremedlem i 
Oppland friidrettskrets og representerer der 
NLI.  

Liv Marie Simensveen er representant for RG 
i Oppland gymnastikk-og turnkrets sin tek-
niske komite, og sitter i dommergruppa for 
teknisk komite rytmisk gymnastikk i Norges 
gymnastikk-og turnforbud.

Knut Ellefsrud sitter i styret for Judoregion 
øst.

Håndball har to dommere i regions serien, 
Terje Midtbøen og Tom Erik Våtsveen.

Svømming har Arne Korpberget som sekre-
tær i styret for Oppland svømmekrets, og han, 
Heidi Kvamme og Ann Kristin Dybhavn re-
presenterte klubben som dommere.

At så mange av våre medlemmer har verv 
både sentralt og på kretsnivå viser at NLI også 
markerer seg utenfor Nordre Land kommune.

7. SPORTSLIGE AKTIVITETER
NLI har mange gode resultater både nasjo-
nalt og internasjonalt, Anders Ladehaug 
fortsetter å hoppe meget bra og har hatt fle-
re gode resultater på høyt nivå. Han er tatt 
ut av Norges skiforbund til å delta i Nor-
disk juniorlandskamp i Otepaa 25-27 feb. 
Mathilde Ilebrekke har utmerket seg med 
mange pallplasser i WC i Telemark, hun 
endte på 2 plass sammenlagt i WC. Ådne 
Kristenstuen tok to bronser og en 4 plass 
i junior VM som ble arrangert i Frankrike, 
han endte på 8 plass sammenlagt i WC. 
Begge var på landslaget 2016. I tillegg er 
det mange som har utmerket seg i KM fra 
skigruppa.

Rytmisk gymnastikk ble kretsmestere tropp 
nasjonal klasse og 4 plass i NC sammen-
lagt.

I friidrett har mange blitt kretsmestere. Sti-
an Berntsen deltok på Oppland friidretts-
krets sitt lag på ungdomslekene.

Fotball sitt gutter 14 lag ble kretsmestere.

SU setter også pris på at det er mange delta-
gere på allidrett.

Det vises forøvrig til årsberetninger fra 
sportsutvalget og gruppene angående 
sportslig aktivitet og sportslige prestasjo-
ner. 

8. ARRANGEMENTER 
8.1 2016:
I sesongen 2016 har det vært mange arran-
gementer i NLI.

Skigruppa har arrangert Ellingsverunden 
som ble arrangert for 23 gang.  KM i ski-
skyting sprint og normal og klubbrenn på  
 

onsdager.  Hopp har hatt klubbrenn i Sme-
by, karusellrenn og hopp og kombinertrenn 
for kretsen.

Fotball har arrangert Tine fotballskole med 
140 deltagere.

Friidrett har arrangert Tinestafetten, Muse-
umsstafetten, 6 stevner i Land løpskarusell 
og Dokkarunden. Totalt ca 450 deltagere og 
650 starter. Det er også avholdt friidretts-
skole og høydegalla på Bedehustomta.

Turn har arrangert KM rytmisk gymnas-
tikk, våravslutning NLI Turn og turnshow/
juleavslutning.

Svømming har arrangert Landsbystevnet 
310116 for 10 gang, med 136 deltagere.

Sykkel arrangerte Fløyterittet i ny trasee, 
med mange gode tilbakemeldinger.

Hestesport avholdt ponnishow i august i 
samarbeid med Norsk ponniavlsforening, 
det var over 40 ponnier som deltok.

8.2 2017:
De tradisjonelle stevnene som Snauhaug-
rennet, Ellingsverunden, Dokkarunden og 
klubbrennene vil bli arrangert som tidli-
gere.

Fløyterittet vil bli arrangert igjen i 2017.

Det arrangeres håndballskole, fotballskole 
og friidrettsskole også i 2017.

Svømming arrangerte 
Landsbystevne 05.02.17 
med 160 deltagere.

9. UTMERKELSER
Det ble ikke utdelt Bragdpris for 2015. 
Marte Magnussen NLI-Turn ble tildelt Nor-
dre Land Idrettsråds idrettspris for 2015.

10. AVSLUTNING
Nordre Land Idrettslag, SU, takker for den 
tilliten som er vist oss i 2016.

Vi takker våre samarbeidspartnere for det 
gode samarbeidet i året som har gått.

SU takker også alle tillitsvalgte i små og 
store verv, trenere, ledere, supportere og 
andre aktører som har bidratt til et nytt godt 
år for Nordre Land idrettslag. 

Vi går på en ny sesong med håp og tro om 
at dette skal fortsette i 2017. Vi ønsker alle, 
både tillitsvalgte, aktive utøvere og andre 
brukere, lykke til.

Det ble ikke valgt noe nytt styre på årsmøte, 
da valgkomiteen ikke hadde klart og finne 
noen som ville påta seg vervene for de som 
var på valg.

Det ble derfor besluttet å innkalle til ekstra-
ordinært årsmøte i slutten av april.

Dokka den, 24.02.16.
Nordre Land Idrettslag

Under ledelse av leder Grete Stensvold, nestleder Åse B. 
Solstad og medlemsansvarlig Anne-Lise Kasenborg.
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Idrettsstyret har vedtatt 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 kom-
mer 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.

Nordre Land Idrettslag
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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 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. 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.
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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.

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.
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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 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 
 



40                                                       NORDRE LAND IDRETTSLAG

G
lim

t fra jubileum
sboka

Jubileum
sboka kan kjøpes ved henvendelse til N

LI (kr. 200,00)

2 nybakte kretsm
estere: Thorbjørn Voldheim

 og Ragnar Sagstuen, 1963


