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Hovedfokus
Utbyggingen av idrettsanlegget til
Nesøya Idrettslag er nå langt på
vei ferdig. I 2015 ble endelig 3 nye
flotte tennis utebaner ferdigstilt og
tatt i bruk, hvilket gjør at man nå
også kan spille tennis både inne
og ute her på Nesøya. Utebanene
var en viktig «brikke» for å også
kunne videreutvikle tennis som en
gruppe med et fullverdig tilbud til
sine aktive spillere. Det har vært
viktig og det viser seg også å være
riktig. Tennis er jo en idrett som
passer personer i alle aldre, og det
er derfor svært gledelig å se at NIL
gjennom etableringen av tennisanlegget har lykkes med å rekruttere
flere eldre aktive medlemmer til
klubben. Konsolideringen av tennis

som gruppe har fortsatt ut i 2015
og denne gruppen begynner nå
virkelig å få satt en god struktur på
sitt arbeid og sine gjøremål.
2015 har vært et litt spesielt år for
Nesøya Idrettslag ved at daglig
leder ble sykmeldt, og selv om de
ansatte på blant annet akademiene
tok hånd om mye av den daglige
driften omkring klubbhuset, så
ble hennes fravær etter hvert mer
og mer merkbart. Etterhvert fikk
vi på plass en god løsning gjennom en midlertidig ansettelse av
2 personer på deltid, og disse har
jobbet målrettet og godt for å løse
opp i ulike utfordringer slik at vi nå
er mer ajour med ulike oppgaver
igjen. Det er vi veldig glad for!
Ansettelsene av hovedtrenere for
tennis og fotball ser vi mer og
mer gleden av, både ift de idrettsfaglige miljøene men også ift
klubbmiljøet for øvrig. Disse bidrar
godt hver for seg og sammen for
NIL som klubb, og sammen med
de øvrige ansatte så begynner det
nå å bli et synlig og godt miljø
også på dagtid på klubbhuset.
Det har også i 2015 vært mye
arbeid knyttet til anleggsutvikling
og drift. Den nye tennishallen har
fått ferdigattest men det er fortsatt
driftsmessige utfordringer som
krever oppmerksomhet. Dette
merket vi godt da det voldsomme
snøfallet vinteren 2015 medførte
at hallen falt sammen (2 ganger)
og at deler av duken revnet. Dette
klarte vi heldigvis å løse på en god

måte sammen med en av våre
entreprenører, og vi tror nå at vi har
både utstyr og prosedyrer på plass
for å hindre at noe slikt skal skje
igjen. Det som nå primært gjenstår
på anleggssiden er å få bygd et lite
driftsbygg med sekretariat, lager
og toalett i tilknytning til tennisanlegget, noe vi håper å få på plass i
løpet av 2016. I tillegg gjenstår noe
arbeid på uteområdene fra Tufteparken og opp mot tennisbobla i
form av lys, asfalt, beplanting osv.
Det har vært gjennomført dugnad
på klubbhus og anlegg, og vi oppfatter at vedlikeholdet er godt.
Vi har fortsatt fokuset på informasjonsarbeidet og sender nå ut
anslagsvis 10 nyhetsbrev i året i
tillegg til at Facebook er en kanal
som stadig øker i bruk for dette
formål. I tillegg har vi i løpet av
2015 oppgradert våre hjemmesider
og vårt web-system som gjør at det
forhåpentligvis vil være enklere å
melde seg på aktiviteter fremover.
Markedet for sponsor- og markedsavtaler fortsetter å være krevende,
og avtalen med Nordea (som inntil
i 2015 var vår hovedsponsor) er nå
fra 2016 endret betydelig i omfang.
Nordea fortsetter dog som skiltsponsor og vi er veldig takknemlige for de mange skiltsponsorene
som viderefører sitt samarbeid med
oss også ut i 2016. Avtalen med GMax er nå fullt ut implementert, og
det gir fordeler både for oss som
klubb og deg som medlem (gjennom rabatter hos G-Max).
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Vurdering av aktivitet i
forhold til mål
Per i dag driver NIL med følgende
aktive idretter (ref. årsrapport for
hver av disse gruppene):
• Fotball (gutter og jenter)
• Friidrett (gutter og jenter)
• Seiling med både joller og brett
(gutter og jenter)
• Håndball (gutter og jenter)
• Tennis (gutter og jenter)
• Allidrett (gutter og jenter)
• Innebandy (kvinner og menn)
• Ishockey (menn)
Det er pt. ikke planer om å etablere nye idretter i NIL.

Deltakelse i andre møter
og organisasjoner
Representanter fra NIL har i år
som i fjor hatt jevnlig dialog
med Asker kommune knyttet til
forskjellige forhold rundt drift av
idrettslaget og av idrettsanlegget
i Ridder Flemmings vei. NIL er
svært godt fornøyd med samarbeidet med kommunen.
På vegne av NIL møtte medlemmer av hovedstyret på høstkonferansen til Asker Idrettsråd (AIR),
hvilket er en nyttig arena for å
høre hva andre klubber gjør, hva
AIR gjør, hvordan kommunen øn-

sker å jobbe sammen med idrettslagene osv. NIL har også deltatt
i ulike møter i regi av AIR. Blant
annet har NIL vært med å utforme
høringsuttalelser for både sesongdefinisjoner og driftsavtaler.
Dette kan få stor økonomisk betydning for NIL i fremtiden.

Økonomi
Samlede inntekter for 2015 utgjorde kr 7 295 000 mot kr 7 478
000 i 2014. Nedgang i inntekter
fra sponsor- og markedsavtaler,
noe lavere baneutleie samt noe
lavere aktivitetsinntekter forklarer
nedgangen fra 2014 til 2015.
Driftskostnadene endte på kr
6 592 000 i 2015 sammenlignet med kr 5 809 000 i 2014.
Økningen i kostnader skyldes i
hovedsak kostnader til havari av
tennisboble, oppgradering av
boder og klubbhus samt økte
lønnskostnader grunnet sykdom. I
tillegg har vi foretatt en avsetning
for å dekke opp om mulige tapte
inntekter som følge av at vi ikke
klarer å drive disse inn.
Driftsresultat før avskrivninger
endte på kr 703 000 i 2015.
Netto finanskostnader er lavere i
2015 sammenlignet med 201 som
følge av at vi nå har fått på plass
en mer langsiktig finansiering
gjennom Kommunalbanken.

Aktive fordelt på idrett 2015 (2014)
Fotball:
353 (348) på fotballtrening sommer
161 (127) på fotballtrening vinter 2014/2015
217 på fotballtrening vinter 2015/16
55 (53) på Fotballakademiet
37 (48) på FotballXtra
Tennis:
125 (120) på kurs våren 2015
113 (129) på kurs høsten 2015
60 (76) på tennisakademiet
Friidrett:
85 (117) på sommmertrening
84 (41) på vintertrening 2014/15
62 på vintertrening 2015/16
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Årsresultatet endte på kr – 1 039
000 i 2015 mot kr – 314 000 i
2014.
Likviditeten til idrettslaget var ved
inngangen til 2015 tilfredsstillende. NIL har i løpet av 2015 fått
utbetalt resterende spillemidler
knyttet til fotball 7er-bane. I
tillegg har vi fått utbetalt MVAkompensasjon for investeringer i
friidrettsbanen og fotball ter-bane.
Her var det gledelig å se at det
ble bevilget ekstra midler slik at vi
fikk utbetalt 100% av den merverdiavgiften vi har betalt ifm utviklingen av disse anleggene. Nå
gjenstår å få utbetalt spillemidler
og MVA-kompensasjon for de investeringene som er foretatt i tennisanlegget, noe som vi forventer
å få ila 2016 og/ eller 2017.
Årsregnskapet avlegges under
forutsetningen om fortsatt drift.

Medlemstall
Medlemstall for 2015 var totalt
1152, mens det for 2014 har vært
1300.
• Menn totalt 643 (802), 56%
(62%)
• Kvinner totalt 509 (498), 46%
(38%)
• Barn 495 (625) – 43% (48%)
• Ungdom 186 (224), 16% (17%)
• Voksne 470 (451), 41% (35 %)

Allidrett:
18 837) på sommertrening
46 (41) på vintertrening
Seil:
78 (97) på kurs
58 (52) på seilcamp
Håndball:
79 (53) vinter 2014/15
100 vinter 2015/16
Ishockey:
25 (23) vinter 2015/16
Innebandy:
34 (28) vinter 2015/16
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Medlemstall 2015 (2014)
Kvinner
Menn
Totalt

Kvinner
Menn
Totalt

0-5 år

6-12 år

13-19 år

20-25 år

26 år +

17 (9)
19 (7)
36 (16)

179 (216)
224 (393)
394(609)

127 (83)
151 (141)
278 (224)

10 (10)
27 (26)
37 (26)

190 (179)
226 (228)
416 (407)

Ikke
definert
0 (1)
0 (17)
0 (18)

TOTALT
509 (498)
643 (802)
1152 (1300)

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

373
549
922

383
595
978

403
599
1002

518
690
1208

537
675
1212

498
802
1300

509
643
1152		

Nesøya IL takker alle frivillige for den flotte innsatsen som er lagt ned også i 2015!

					

Nesøya, 10. februar 2016

Johnny Duedahl
Styreleder

Tore Moger
Nestleder

Johnny Duedahl
Kasserer (fung.)

Torunn Breilid
Informasjon

Jan Trygve Olsen
Anlegg

Birgit Haugen
Marked

Arne Johan Hamre
Styremedlem

107

