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Ren kjøreglede

ELEKTRISK KJØREGLEDE HOS BILIA
SKØYEN. KORT LEVERINGSTID PÅ BMW i3.
GODT UTSTYRT BMW i3 TIL KR 299.000,-.
• Navigasjon
• Cruise Control
• Regnsensor

• Bluetooth
• Hurtiglading
• DAB+ radio

• Vinterhjul
• 19” turbineiker på sommerhjul
• (ev. LED frontlykter)

BMW i3 har en elmotor med en effekt på hele 170 hk og et maksimalt dreiemoment på 250 Nm.
Kraften overføres til bakhjulene via en ettrinns girkasse. Elmotoren får strøm fra kraftige litiumionbatterier som er diskret integrert under bilgulvet.
Ved hjelp av de tre energimodusene, Comfort, ECO Pro og ECO Pro+ kan føreren selv tilpasse
kjørestilen og velge mellom maksimal kjørekomfort, forlenget rekkevidde og maksimal rekkevidde.
Takket være utstrakt bruk av lettvektsmateriale, som karbon, veier BMW i3 kun 1195 kg.
Dette er en ekstremt smidig bil å kjøre og den kraftige motoren gir spenstige ytelser. 0 til 60 km/t
nås på under 4 sekunder, og før 8 sekunder er gått, har man nådd 100 km/t.

Prisene er inkl. mva, ferdig registrert og inkl. vrakpant.
Vi tar forbehold om trykkfeil. Illustrasjonsfoto. Avbildet bil kan ha ekstrautstyr som avviker fra kampanjen.
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Ring oss på telefon 08555
Nå oss døgnet rundt via chat på bilia.no
eller facebook.com/bilianorge

Oslo/Akershus: Follo, Skøyen
Buskerud: Drammen, Hønefoss
Hedmark/Oppland: Kongsvinger
Vestfold: Tønsberg
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I fjor valgte vi en ny vri på årsrapporten med
større fokus på aktivitetene. Vi har bare fått
gode tilbakemeldinger og gjentar derfor oppskriften. Vi håper dere vil lese rapporten med
glede og interesse!
Idrettslaget har opplevd en voldsom vekst de
siste 8-9 årene. Tilbudet er utvidet, anlegget
bygget ut og antall aktive medlemmer økt.
Tiden der idrettslaget kun kan drives av frivillige
er definitivt forbi. Forventningene til innhold, og
ikke minst kvalitet, fra aktive og foreldre er høye
og vi ønsker å levere. I tillegg krever det stadig
mer tid å holde seg ajour med krav fra forbund
og offentlige instanser. Våre ansatte gjør en
kjempejobb i alle ledd og hovedstyret vil takke
hver og en for innsatsen i 2014.
MEN, det er fortsatt slik at vi er helt avhengig av
innsatsen fra alle frivillige foreldre. Det er i barneidretten vi legger grunnlaget for idrettsglede
og sosial trygghet. Vi er opptatt av at alle barn
og unge skal kunne finne et tilbud hos NIL. Men
like viktig er det å oppleve tilhørighet. Derfor er
det viktig at vi alle stiller opp og viser at vi er en
del av idrettsfelleskapet. Bli med og slutt opp
rundt lag og arrangementer!
Idrettsanlegget nærmer seg ferdigstillelse, til
glede for alle. Nå er den nye idrettshallen også
klar med , som gir oss flere og nye muligheter.
Vi viser dessuten at vi stadig i større grad klarer
å holde på både jenter og gutter i ungdomsalderen. Det er kanskje selve lakmustesten på at
vi lykkes. I sum har vi enormt mye å glede oss
over.
Hilsen hovedstyret
Nesøya Idrettslag
Ved leder Dag Tønder

Nesøya Idrettslag
Ridder Flemmingsvei 41,
1397 Nesøya
post@nesoyail.no
www.nesoyail.no

Forsidefoto fra Nesøyaløpet 2014: Trine Oterholm
Redaksjon og layout: Torunn Breilid
Trykk: Bokstav og Bilde as, Drammen
1900 eks.
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HVEM ER HVEM
Styremedlemmer og tillittsvalgte
i NIL 2014

TENNIS
Leder: Magnus Wrahme
Sportslig: Katja Horn-Johannessen
Medlem/booking: Nils Ruud
Material: Christina Fjeld
Dag Aulie

FOTBALL

HOVEDSTYRET
Leder: Dag Tønder
Nestleder: Hans-Petter Mellerud
Økonomi: Johnny Duedahl
Anlegg: Jan Trygve Olsen
Marked: Birgit Haugen
Informasjon: Torunn Breilid
Tore Moger

Sportslig: Espen Thomassen
Material: Petter Johansen
Arrangement: Marie Sandmæl
Marked: Minh Huy Tran
Økonomi: Gylve Afret Sandal

Nestleder, økonomi, marked, informasjon:
Ikke besatt

Leder, nestleder og informasjon:
Ikke besatt

FRIIDRETT

HÅNDBALL
Leder og økonomi: Kristin Riise
Nestleder: Vibeke Selnes Eriksson
Material: Linda Pedersen
Marked: Einar Bergsland
Informasjon: Silje Farestveit

Nestleder: Erlend Eimhjellen
Sportslig: Kåre Hoff
Arrangement: Hilde Nordh
Økonomi: Anders von Krogh
Informasjon: Gro Janborg
Leder, marked og material:
Ikke besatt

SEILING

INNEBANDY

Leder: Knut Lindholm
Nestleder: Einar Bergsland
Økonomi: Håkon Nissen Lie
Sportslig: Niklas Lindwall
Marked: Hans Arild Boge Fredriksen
Knut Haneborg
Tonja Løve Groth
Camilla Fuglesang-Eide

ALLIDRETT
Leder: Johnny Duedahl
Nestleder: Kristine Solli
Material: Vibeke Fjeld Selmer
Økonomi: Sofie Slestad

Leder: Arild Hekleberg

VALGKOMITE
Leder: Hilde Elise Eikenes
Jorunn Kaasin Mosebergvik
Helle Nissen-Lie
Vara: Lone Ågesen
Vil du ta kontakt?
Telefonnummer og epost-adresser
finner du på:
www.nesoyail.no

ISHOCKEY
Leder: Lars Mørkås

NESØYA IDRETTSLAG
SPORTSLIG TILBUD
Nesøya IL kan nå tilby

sine medlemmer trening og aktiviteter innen
mange idrettsgrupper.
Fotball, friidrett, allidrett
og seiling har bestått i
flere år, håndball hadde
sin første hele sesong i
2013, mens tennisgruppen startet opp med
aktiviteter høsten 2013.
I tillegg har Nesøya IL et
Ishockeylag i 3. divisjon.
Siste tilskudd, innebandy,
har sin første seong som
en del av NIL i 2014.

Fotball
Den aller største aktiviteten
finner vi i fotballgruppen, med
ca. 350 utøvere sommerstid og
ca. 130 utøvere i vintersesongen. I 2014 hadde vi jentelag i
seks årsklasser og guttelag i åtte
årsklasser. I tillegg har klubben
et aktivt damelag, et herrelag i
7. divisjon og et Old Boyslag.
Gjennom arrangementer ønsker
Nesøya IL å være en miljøskaper
og et samlingspunkt for Nesøyas
innbyggere. Vi arrangerer Tine
fotballskole to ganger i året
med mer enn 130 deltakere.
Fotballakademiet er blitt et
populært SFO-tilbud for mange
2. – 5.klassinger, og klubben har
ca. 50 deltakere som trener to
ganger i uken etter skoletid.

Friidrett

på treningene, med ca. 150
utøvere. Her legges det opp
til aktiviteter for ungdom og
barn på vår friidrettsbane ved
klubbhuset. Friidett har også
tilbud om trening innendørs
i vinter-halvåret, og med den
nye idrettshallen på Nesøya
Skole, vil dette tilbudet utvides
fra 2015. Friidrettsgruppen arrangerer Nesøyalekene i mai,
Skoleidrettsdagen på høsten og
Nesøyaløpet i oktober.

Tennis
Med ny tennishall har tennisaktivitetene i NIL gjort et formidabelt sprang. Vi har i høst hatt
hele 76 deltakere på Tennisakademi to ganger i uken, som
er et SFO-tilbud etter skoletid.
I tillegg deltar nå over 120 barn
og voksne på tenniskurs. Fra
høsten 2014 arrangeres også
klubbmesterskap og turneringer,
og klubben vil fremover øke sin
deltakelse i lagserier og turneringsspill i regi av tennisforbundet. Vi leier ut tennisbaner på
timesbasis, og her er det fortsatt ledig kapasitet for de som
ønsker å sikre seg fast baneleie
inne. Løse halltimer kan bestilles
på ledige tider av alle som registrerer seg på Senserio.no.

Håndball
Håndballgruppen ble formelt
tatt opp under årsmøtet i 2013
og hadde sesongen 2013/14
over 40 aktive håndballspillere.
Inneværende sesong er vi over
50! Med den nye idrettshallen
på Nesøya Skole, regner vi med
å øke aktivitetsnivået fremover.

Seiling
Seilgruppen har full aktivitet
sommerstid, og her er det kamp
om plassene. De holder til på
Hvamodden og tilbyr organisert
seiling for A-jolle og seilbrett.

Ishockey
Ishockeygruppen består av et
senior herrelag som spiller i
3.divisjon. Sesongen 2013/14
endte vi på en hederlig 2.plass!
Laget trener en gang i uken i Jar
Isforum.

Innebandy
På årsmøtet i 2014 ble innebandy tatt opp som egen idrettsgren i NIL. De tilbyr trening
for damer og herrer i Nesøya
Idrettshall. Sesongen 2014/15
er damelaget med i seriespill for
aller første gang.

Allidrett/barneidrett
De siste årene har friidrettsgruppen tilbudt trening for barn fra
5 år gjennom Friidrettsskolen.
Tidligere hadde NIL et tilbud om
fysisk aktivitet for småbarn i skolens gymsal. En egen allidrettsgruppe jobber nå for igjen å
kunne tilby lek og fysisk aktivitet
for våre yngste fra 3-årsalder.

For mer informasjon
om vårt sportslige tilbud, se
nesoyail.no og våre Facebooksider.

Friidrett, i samarbeid med allidrett, har også godt oppmøte
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NESØYA IDRETTSLAG

ANLEGG
Nesøya IL kan i 2014 tilby

treningsanlegg for fotball,
friidrett og tennis. I tillegg har
vi en ballbinge, rullebrettrampe
og treningspark. Dette utgjør,
sammen med et klubbhus
med allrom, kontor, kjøkken og
garderober, Nesøya Idrettsanlegg. For vannsport disponerer
klubben sjøbod og treningsfasiliteter på Hvamodden. For våre
aktive utøvere innefor håndball,
inne-bandy og ishockey leier
klubben fasiliteter i kommunens
haller. Når Nesøya Idrettshall
er klar for bruk fra 1. februar, vil
håndball og innebandy kunne
samle sine aktiviteter her på
øya.
Vi er veldig fornøyd med den
nye tennsbobla, som består av
tre baner. Den ble offisielt åpnet
med ordfører Lene Conradi som
snorklipper i november 2014.
De to siste årene har 17. maiarrangementet på Nesøya vært
avviklet på idrettsanlegget i Ridder Flemmingsvei, mens skolen
har vært byggeplass. Før årets
arrangement flyttet arrangørene
rullebrettrampa opp på plassen
ved siden av ball-bingen. På sikt
håper vi på at det kommer flere
rullebrett-installasjoner, men da
dette ikke er en NIL-aktivitet,
må vi håpe på midler fra kommunen og andre kilder.
Nå i høst satte kommunens
entreprenør opp flere apparater

for styrketrening, populært kalt
Tuftepark etter initiativtaker
Lasse Tufte. Kommunen hadde
kjøpt inn tre anlegg, og et av
disse havnet altså hos oss, helt
kostnadsfritt for klubben. Det
ble ikke helt ferdig før frosten
kom, og til våren skal det ferdigstilles med beplantning. Vi
ser allerede at joggere legger
turen innom apparatene for
styrketrening, og man trenger
ikke være medlem noe sted
for å sette i gang. Sjekk YouTube eller qr-merke på hvert
av apparatene for inspirasjon.
Rullebrettanlegg, ballbinge og
styrkeapparater er til fritt bruk,
så dette er et flott tilbud for uorganisert trening. Sjansen er stor
for at flere av styrets medlemmer klatrer rundt når du legger
turen innom. Eller kanskje neste
gang…

Vi jobber nå med planene for
tre utebaner for å komplettere
tennisanlegget. Utebanene
ble tegnet inn på de opprinnelige planene, men i første
byggetrinn prioriterte vi tre
innebaner med boblehall over,
for at tennisgruppa raskt kunne
tilby helårsaktivitet. Men tennisanlegget er ikke komplett
uten tre utebaner og et sekretariatbygg, og sommeren 2015
regner vi med å få på plass tre
grusbaner ute. Når dette leses
er trolig jobben kontrahert,
med oppstart så snart frosten
går, og ferdigstillelse til 17. mai.
Sekretariatbygg og asfaltering
får vente til vi får råd. Synd at
vi må investere i låsanlegg til
kr. 40.000 for å få satt stopper
for mye snikspilling… Det er
penger vi kunne brukt til mer
fornuftige ting.

NIL har stilt 7’er banen til disposisjon for islegging om vinteren,
siden grusbanen på skolen er
blitt byggeplass. Det er kommunen som står for vanning og
brøyting og strømregninga for
belysningen. Vi håper det blir
prioritert av Asker Drift, men
de har jo også mange andre
gangveier og fortau å brøyte,
og minusgrader er jo heller ikke
noen selvfølge. Vi ser at spesielt
barnefamiliene legger søndagsturen hit når forholdene er bra.
Hvis dette fungerer bra uten 		
slitasje på gresset, kan dette bli
en permanent løsning.

Som anleggsansvarlig vil jeg
slå et slag for Norsk Tipping og
tippemidlene. Spiller man hos
Norsk Tipping, går deres overskudd tilbake til idrett og kultur. For NIL betyr dette over 2
millioner i tilbakebetalinger for
investeringer vi har gjort. Vi har
ikke hørt noe fra Mr Green eller
Unibet…156 personer har NIL
som sin Grasrot-klubb, det gir
kjærkomne inntekter til klubben
(les mer om Grasrotandelen og
hvordan du kan bidra på egen
side).
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TUSEN TAKK TIL VÅRE SPONSORER I 2014!

HOVEDSPONSOR

Aker BioMarine

Norwegian Retail

Liseapotekene
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NESØYA IDRETTSLAG

VÅRE SAMARBEIDSPARTNERE
Inntekter skaper et
enda bedre tilbud i
NIL!
Sponsorarbeidet i NIL
Nesøya Idrettslag er stolte over
at flere firmaer velger å støtte
klubben ved å inngå partneravtaler. Vi har mulighet til å gi
sponsorer gode profileringsmuligheter i vår arena, på våre
arrangementer, i vår kommunikasjon med medlemmer og
med aktiviteter som medlemskvelder og lignende. Hovedsponsoravtalen vi har hatt med
Nordea og Privatmegleren over
flere år, er fornyet for 2015. I
tillegg har vi flere bedrifter som
støtter oss på ulike nivåer. Disse
inntektene er viktige for NIL,
samtidig som også sponsorene
skal føle at det både er meningsfullt og en god investering å
støtte klubben.

Profileringsmuligheter knyttet
til NIL tennis
Med boblehallen har NIL fått
enda flere muligheter til å gi
partnere gode profileringsmuligheter, både i hallen og under
arrangementer. På ønskelisten
for 2015 står en hovedpartner
for tennis, som kan være med
oss å realisere drømmer vi har
om videreutvikling av tennistilbudet. Navnet på hallen er vi
klare til å gi den første som ser
muligheten sammen med oss
for et partnerskap knyttet til
tennisaktivitetene som skal skapes fremover. Vi gleder oss til å
diskutere spennende muligheter
med den eller de bedriftene
som ser dette som en mulighet!
Enjoy Bonusguiden gir NIL
gode inntekter
I 2014 inngikk NIL avtale med
Enjoy Bonusguiden om salg

av denne via våre medlemmer.
Enjoy Bonusguiden er en godt
innarbeidet dugnad og inntektskilde for mange idrettslag i
hele Norge. Det er mange klubber som har solgt bonusguiden
i flere år og som har den som
en sikker inntektskilde. Bonusguiden bugner dessuten av
gode tilbud som kan brukes på
restauranter, butikker og aktiviteter i vårt nærområde. En bruk
av guiden på en handledag eller
på et restaurantbesøk, har tjent
inn det det koster å kjøpe den
fra et av våre medlemmer, som
har gjort sin dugnadsinnsats ved
å selge. Vi satser på at også vi
i NIL skal lykkes med avtalen vi
har med Enjoyguiden og at vi
kan bli en av de mange klubbene som sikrer seg inntekter
via denne dugnadsmuligheten.
Takk for innsatsen til alle dere
som har solgt Enjoyguiden for
NIL i 2014!

Viasat
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HÅNDBALL
Styret 2014
Leder og økonomi: Kristin Riise
Nestleder: Vibeke Selnes Eriksson
Material: Linda Pedersen
Marked: Einar Bergsland
Informasjon: Silje Farestveit

Vi ønsker nye og gamle spillere
velkommen til håndball i nye
Nesøya Idrettshall!
Kontakt kristin.riise@dnb.no for mer informasjon

HÅNDBALL
Håndballgruppen på Nesøya er inne i sitt tredje år,
og håndballfamilien vokser stadig. Vi har gledet
oss lenge til at Nesøya Idrettshall skal stå klar med
hel håndballbane, og endelig er den ferdig!! Det
blir fantastisk å flytte treningene til vår egen hall.
Håndballgruppen har i dag over 80 spillere fra 6
til 11 år. Vi starter sesongen etter høstferien og
holder på til påske. Vi er godt i gang med sesongen 2014/15, og i år har vi 10 lag som spiller håndballkamper, både gutter og jenter.
Nytt i denne sesongen er at vi har innledet samarbeid med Jardar IL og har ett sammensatt JardarNesøya-lag for jenter 11 år. Det kommer nye barn
på trening hver uke og alle som har lyst å prøve
er hjertelig velkommen. Vi trenger spesielt flere
jenter og gutter fra 9 til 11 år for å ha nok spillere
til å stille lag i serie neste år.

I håndballgruppen legger vi stor vekt på at barna
skal ha det gøy og oppleve mestring. Vi er opptatt
av å ha et godt og trygt miljø hvor alle bidrar som
en del av laget. Alle barna har et fantastisk engasjement og det er stor spilleglede. Vi takker alle
barna og foreldre for en flott innsats gjennom hele
året både på treninger og på kamper!
Over 20 damer har meldt sin interesse for damehåndball på Nesøya, så blir det en ledig time i
hallen, skal vi prøve å få til et tilbud. Nærmere
informasjon kommer.
Alle er hjertelig velkommen til å prøve seg på
håndball!
Vi ønsker også flere trenere til etablering av nye
lag etter sommeren.
Kontakt: Kristin.Riise@dnb.no

Treningstider for 2014/15-sesongen:
Tid
		
Mandag kl. 17-18
Mandag kl. 18-19
Onsdag kl. 18-19
Torsdag kl. 17-18
Torsdag kl. 18-19

Lag			
Gutter 10-12 år
Jenter 11 år
Gutter 6 år, 7 år og 8 år
Jenter 6 år, 7 år og 8 år
Jenter og gutter 9-10 år

Les mer om NIL håndball
og hold deg oppdatert på våre nettsider:

nesoyail.no under fanen Håndball

Loppetassen
Håndball for jenter og gutter 6 til 7 år
Jenter og gutter i alderen 6 og 7 spiller i Loppetassen. Loppetassen er en minihåndballturnering
i tre runder for de minste spillerne. Hver runde
består av fire kamper a 15 minutter i løpet av 3
timer. Kampene spilles på liten bane med 4 spillere
på hvert lag. Keeper er med i angrep, så alle er
med å bidra.
Spillerne synes det er veldig moro med innmarsj
med maskot og plakat, nasjonalsang og lagopprop
før de skal spille sine aller første håndballkamper!
Og selvsagt er det medaljer etter hver runde.
Dette er et morsomt og fint familearrangement
hvor barna spiller 4 kamper i løpet av en formiddag. Dette er gøy!
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6 ÅR
Førsteklassingene startet med trening i gymsalen
etter høstferien. De er en skikkelig fin gjeng med
mye godt humør. Treningene er først og fremst lek
med ball og fokus på mestring. 6-åringene spiller
også håndballkamper i Loppetassen, hvor jenter

JENTER 6 ÅR
Spillere

Eline KristianseN
Julia Rødaas
Milla Magnussen
Linea Gildseth

Trener og lagleder
Pål Magnussen
Cecilie Gildseth

GUTTER 6 ÅR
Spillere
Kristoffer Grevstad Mørk
Eik Dedekam-Simonsen,
Xavier Oliver Malterud
Henrik Raade
Magnus Raade
Noah Langø
Linus Moholdt
Oliver Solstad
Oskar Aftret-Sandal
Felix Høiaas
Mathias Tollefsen
Vilius Misiunas.

Trener og lagleder
Benedikte Grevstad
Anette Høiaas
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og gutter spiller sammen. Her trenger vi flere jenter! Med mange sporty jenter i førsteklasse håper vi
å skape et tilbud med godt lagmiljø og mye moro
for jenter som liker å leke med ball. Kom bli med!

7 ÅR
Noen av jentene begynte i fjor og så har flere kommet til i år. Jenter 7 år har trent sammen med jenter
8 år i gymsalen og da har de vært mange på trening! Jentene er veldig flinke og de har vunnet mange
kamper allerede. De synes det er supergøy å spille kamper i Loppetassen! Ekstra stas er det at alle får tskjorter og medaljer etter hver runde.

JENTER 7 ÅR
Spillere
Mina Steffensen Børke,
Natsuki Jodie Goodridge
Marte Thomassen Mosebø
Ellinor Næss Andresen
Ida Hareide
Synne Wichstrøm Jørgensen
Mie Fagernes Riple
Ella Grønvold Røe

Trener

Helene Mosebø

Spillerne på gutter 7 år har skikkelig innsats og tæl. Flere av guttene
begynte med håndball i fjor, og nå lager de mange mål i hver kamp.
Med tre spiller på banen pluss keeper som er med i angrep, er det
masse aktivitet og bidrag fra hver spiller i løpet av en kamp. De tre
rundene i Loppetassen spilles fra januar til april og alle fire kamper
spilles i løpet av en formiddag.
Guttene har fått ny trener i år, Sondre Tjørswaag, som har spilt Håndball i Asker

GUTTER 7 ÅR

Spillere
Adrian Solheim
Daniel Lundemo
August Selstad Hamre
Christian Nissen-Lie
Lucas Lethuillier
Albert Brevig
Henrik Dahle
Jakob Aftret-Sandal
Konrad Bergheim Hansen
Brage Strandli

Trener og lagleder

Sondre Tjørswaag
Arne Johan Hamre
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8 ÅR
JENTER 8 ÅR
Spillere

Erle Lien
Katja Enserink
Oda Gulsvik
Julie Hotvedt
Frøya Rike Bakken
Kalina Fraser
Selma Høiaas-Skoog
Victoria Robertson
Pauline Raade
Camilla Tollefsen
Sofia Parsa Ditlevsen
Nicoline Egeland
Charlotte Høivik

Det blir stadig flere jenter som blir med på håndball og det er gøy! I år
er de så mange at de stiller 2 lag til minirunder. Alle vil jo spille mest
mulig! Spillerne bytter på å stå i mål og får prøve seg i alle posisjoner.
Jenter 8 år har trent sammen med jenter 7 år, og det gjør at jentene
blir godt kjent på tvers av alderstrinn.

Trener og lagleder
Hanne Hunter Lien
Henriette Hotvedt

GUTTER 8 ÅR

De fleste av guttene på laget har vært med siden vi startet håndball på Nesøya og de er nesten erfarne
håndballspillere som spiller sin tredje sesong. Med flere nye spillere på laget har de blitt en fin gjeng.
Guttene spiller fin håndball og hittil i år har alle guttene skåret mål. De prøver nå trickskudd og piruetter,
så det er moro på kamp! Vi har 13 gutter fordelt på to lag som spiller fem minirunder fra oktober til april.
Da får alle mye spilletid. Laget spilte også i Asker Cup i 2014 som var stas.

Spillere
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Matias Clowes
Amund Enge
Sander Enge

Peder Kristiansen
Herman Hægh
Johannes Skjellvik
Tollefsen

Fredrik Runde
Erik Wahl
Marcus Sørensen
Christian Hammer

Eriksen
Benjamin CarlsenBrown,
Axel Mjør

Kristoffer Kolberg

Trener og lagleder
Kristin Riise
Linda Pedersen

9 ÅR
JENTER 9 ÅR
I sesongen 2013/14 hadde vi ett lag med jenter
født 2005 som spilte håndball på Nesøya. Mange av
jentene har flere aktiviteter på samme dag, så noen
valgte å gi seg denne sesongen. I år har vi derfor
hatt tre superkule jenter som har trent sammen med
guttene i Holmenhallen. Disse tre jentene har blitt
noen tøffe håndballjenter som helt fint matcher guttene. Vi vil gjerne ha med flere jenter født i 2005 slik
at de kan spille serie neste år. Da skal de spille på
stor bane så vi trenger minst fem jenter til. Vi vet det
er flere som har lyst, så bli med!

Spillere

Live Sødem-Karlsen
Linnea Fjeld Lindwall
Aislin Feliot

Trenere og lagleder
Sondre Tjørswaag
Tormod Riple
Maria Fagernes

GUTTER 9 ÅR
I år har vi fått mange nye spillere
på gutter 9 år, og det er skikkelig morsomt. De stiller nå to lag
i minirunder slik at alle får mye
spilletid. Med kun 4 spillere på
banen blir alle involvert og det
er mye fart og mange mål. Siden
keeper spiller i angrep, er alle
med og bidrar både fremover og
bakover. Kjappe føtter og kloke
hoder er like viktig som sterk
skuddarm for å lykkes. Her er
plass til alle typer.
Gutter 9 år har trent i Holmenhallen på stor bane og har derfor
fått teste hvordan det er å spille
håndball på stor bane. De trener
sammen med jenter 9 år, samt
gutter 10-11 år. Vi har vært 20
spillere på trening i Holmenhallen og da er det skikkelig aktivitet. Vi deler spillerne i grupper
og trener på ulike aktiviteter i
hallen.

Spillere

Einar Eide
Martin Kaminska
Marius Janborg

Sebastian Vigeland
Theo Riple
Johan Nissen-Li
Henrich Nissen-Lie
Per Kristian Lauvstad

Viktor Treider-Heftye
Blehr
Bastian Grov
August Krogh

Hovedtrenere og
lagleder
Henriette Hotvedt
Hanne Olaug Gunther Lien
Helene Mosebø
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Minirunder
GUTTER OG JENTER 8 OG 9 ÅR

Nesøya har spilt flere minirunder for jenter
og gutter i alderen 8 og 9 år og det har
vært stort engasjement og flott innsats i
mange kamper. Minihåndball spilles på liten
bane med 4 spillere på hvert lag. Keeper er
med i angrep, så dette er kamper med mye
fart og mange mål. Alle bidrar i spillet og
det er fokus på god lagånd og mestring for
hver enkelt spiller. En minirunde i håndball
er fire kamper a 15 minutter som spilles i
løpet av 4 timer enten lørdag eller søndag.
Det er 5 slike runder fra oktober til april.

GUTTER 10-11 ÅR
Vi har 7 gutter i aldrene 10
og 11 år som trener håndball
sammen med 9 åringene
i Holmenhallen. Disse har
ikke spilt serie da de er for
få spillere på hvert lag. De
har fått prøve seg i treningskamper mot Haslum og de
var med i Asker Cup i vår.
For å stille lag for gutter født
2004 og 2003 neste sesong
trenger vi ytterligere 4-5
spillere på hvert årskull. Det
er mange gutter på Nesøya
som har spilt tidligere år, så vi
håper noen av disse vil prøve
igjen nå når treningene starter
opp i Nesøya idrettshall. Alle
nye og tidligere spillere er
velkomne!

Spillere
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Gutter født 2004: Mathice Mezzera, Casper August Sørseth, Conrad Fraser
og Leon Goodridge
Gutter født 2003: Kasper Clowes, Alexander Krogh, Isak Farestveit Wester

Trener og lagleder
Kristin Rise

JARDAR-NESØYA JENTER 11 ÅR
Det ble besluttet foran
2014/15-sesongen å innlede
et samarbeid med Jardar IL
for 2003-jentene. Det er en
flott gruppe, med rundt 25
spillere og mye talent.
Jentene ønsket seg mer treningstid, og har nå treninger 2
dager i uka, i Combi-hallen og
i flerbrukshallen på Nesøya.
De spiller seriespill med ett
lag i divisjon 1 (Jardar-Nesøya
Blå) og ett lag i divisjon 2
(Jardar-Nesøya Gul). På siste
turnering i Olavs Cup stilte
jentene med 3 lag.

Spillere

Nini Brantenberg
Synnøve Wiig
Maria Krosby Kristoffersen
Cille B Sandsmark-Evensen
Emma Braa Hovda
Silje Hørgård
Oda Alstad Isaksen
Hannah Jenkins
Julie Sjøflot

Oline Viig
Silje C. Kjølberg
Ingvild Mcadam
Mille Fossum
Maria Udjus
Hannah Ruud Raustøl
Christine Wasa
Ebba Schutz
Eir Agathe Ødegård Johansen
Helene Christiane Oksvik

Trener
Emilie Gabrielsen
Maren Steinmo
Lagleder
Tore Hova
Cyrus Brantenberg
Elin Almåsbakk
Liv Bente Wasa

Nye Nesøya
Idrettshall
2. februar hadde laget
gleden av å innvie den
nye, store og flotte flerbrukshallen på Nesøya.
Det var med stor glede
at vår egen Einar Bergsland kunne klippe
over snoren, og ønske
jentene velkommen til
verdens flotteste treningsarena.
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Styret 2014
Nestleder: Erlend Eimhjellen
Sportslig: Kåre Hoff
Arrangement: Hilde Nordh
Økonomi: Anders von Krogh
Informasjon: Gro Janborg
Leder, marked og material:
Ikke besatt
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FRIIDRETT
Trenere

Takk for støtte!
Friidrettsgruppen fikk i 2014 støtte fra
både Friidrettens venner og Lions Club
Nesøya. Fra Friidrettens venner ble vi
tildelt 5000 kroner til fortsatt utvikling av
Nesøyalekene. Midlene ble konkret brukt
til innkjøp av nytt konkurransestativ for
høyde. Lions støttet oss med hele 10.000
kroner. Disse midlene er øremerket til
utstyr som skal gå til de yngste gruppene,
slik at vi kan variere aktivitetene enda
mer, med orienteringsposter, småhekker
og bandyutstyr. En godt utstyrt førstehjelpskoffert til trening og konkurranser er
også innkjøpt.
Takk for verdifulle bidrag!

Kåre Hoff
Erlend Eimhjellen
Petter Bogsti
Katarina Møgenburg
Siri Haug
Maja Villseth
Bente Carlsen
Tonja Løve Groth
Gro Janborg
Monica Solheim
Berit Kjøde
Wendy Smeby
Hermann Haug
Inger Genberg
Frederik Lager Selvik
Thomas Holt Ekeberg

Sportslig utvalg
Kåre Hoff
leder
Siri Haug
Petter Bogsti
Gro Janborg

Følg med på hva som skjer på friidretten
på web: Nesoyail.no/friidrett
og på facebook: Nesøya IL Friidrett

FRIIDRETT/ALLIDRETT
Friidrettsgruppen
Friidrettsgruppen er nå veletablert, og vi er blitt en fin gjeng
på totalt 190 barn og ungdom
som er aktive på friidrettsskolen,
treninger og i konkurranser. Det
som er unikt på friidretten, er at
gutter og jenter, i ulike aldersgrupper, trener sammen. På den
måten blir utøverne kjent med
flere, og det gir en fin dynamikk
på treningene. Variasjonen i
friidrettsøvelsene er stor, så alle
har mulighet til å finne en øvelse
de mestrer og liker, enten det er
løp, hekk, hopp eller kast.
Vi er engasjerte foreldre, med
bakgrunn fra friidretten, som

stiller som trenere og ansvarlige.
Vi har også vært så heldige å
ha Katarina, som selv er aktiv friidrettsutøver, som trener
i lengde og høyde. Flere av
våre eldste utøvere har denne
sesongen stilt som trenere for
de yngre barna. Det har vært
trening på anlegget hver eneste
dag i utendørssesongen. Flere
helger, både i vinter og i våres,
har våre utøvere vært i aksjon på
nasjonale friidrettsstevner.
Helgeturen til Stange og Bamselekene i mars, var en fin tur både
sportslig og sosialt. Vi inviterte
selv til offisielt friidrettsstevne
lørdag 6. september. Da arrangerte vi Nesøyalekene for tredje

gang, og deltagere fra en rekke
klubber i Oslo, Akershus og
Buskerud, deltok. Vårt mer lokale mosjonsløp, Nesøyaløpet, ble
arrangert for fjerde gang lørdag
11. oktober. Skoleidrettsdagen
«Friidrettslekene Nesøya», gikk
også av stabelen i september.
Da fikk alle skolens elever og
lærere en dag med utfoldelse på
friidrettsbanen. Nytt i 2014 var
at friidrett inngikk som en del av
Sportscampen, som ble tilbudt i
uke 27 og 32.
Gro Janborg
Nesøya IL Friidrett

5 - 7 ÅR
FRIIDRETTSSKOLEN
Vi tilbyr allidrett fra barna er
fem år. Det har vi gjort siden
2007. For mange av barna har
dette vært deres første møte
med organisert opplegg, og
de har fått trening i å lytte til
og følge beskjedene fra trenerne, være på lag og vente på
tur. I vår og sommer gikk barn
født i 2009, 2008 og 2007 på
friidrettsskole på tirsdager. Det
myldret av glade, aktive barn
på idrettsbanen. Siri Haug har
hatt hovedansvaret for denne
gruppen, og hun tilrettela et
allsidig opplegg med øvelser og
mye lek. Barna fikk prøve ulike
friidrettsøvelser med tilpasset
utstyr for sin alder. Barna hoppet
lengde, kastet liten ball, spyd,
hoppet høyde og løpt, både
med og uten hekker. En rekke

leker, hinderløyper og stafetter har også vært morsomme
innslag, hvor barna ga alt. Før
sommerferien og høstferien var
det stevne med startnummer på
brystet. Til høytidelig fanfare,
gikk barna i prosesjon frem mot
seierspallen, hvor de fikk utdelt
gullmedalje! I vinter har det
vært friidrett i gymsalen for den
samme gjengen. Her har det
vært musikk til treningen, som
har bestått av lek, styrke, koordinasjon, løping, hinderløype,
ballspill og turn. Vi ser frem til
å kunne tilby denne treningen i
den nye Idrettshallen i 2015.
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8 - 10 ÅR
Flere av utøverne fra kullene
2006, 2005 og 2004 har trent
friidrett i noen år nå, og har møtt
trofast opp på trening. I tillegg
fikk vi noen nye, ivrige utøvere.
Denne gjengen har trent på
torsdager. Maja Villseth har hatt
hovedansvaret for 2006 og 2005,

mens Bente Carlsen og Tonja
Løve Groth har vært hovedtrenere for 2004. Oppvarming i den
nye rundløypa ved barnehagen,
med innlagte styrkeøvelser, var
et nytt innslag. Også for denne
gjengen var det populært å få
opp pulsen gjennom noen leker,

før det ble mer fokusert trening
på de tradisjonelle friidrettsøvelsene og koordinasjonstrening.
Noen treninger ble det også lagt
vekt på mer kondisjon, med test
av 500 meters løypen som ble
benyttet på Nesøyalekene og
Nesøyaløpet. Stafetter i ulike
varianter var også
faste innslag. Treningen utendørs
ble avsluttet med
et uformelt stevne,
medaljeutdeling,
smoothie og is. Innendørs har det ikke
vært noe tilbud for
2005 og 2006, på
grunn av kollisjon
med andre idretter.
Det vil forhåpentligvis bli et tilbud når
den nye idrettshallen står klar. 2004
har trent med eldste
gruppe så langt i
vinter.

som har trent og hevdet seg
godt i flere år, både individuelt
og som stafettlag, har trappet
ned på stevnedeltakelse. De
har deltatt på treningene både
utendørs og innendørs.

personlig rekord. Innendørs i
vinter, har eldste gruppe trent i
Bærum Idrettspark (Rudhallen)
på onsdager og i Holmenhallen
på fredager. Så langt har i underkant av 30 utøverne deltatt.
Onsdagstreningen har hatt fokus
på teknisk trening med fokus
på starttrening, sprint, spenst
og hoppøvelser, samt noe kast.
På fredagene har utøverne fått
allsidig grunntrening med fokus
på styrke og spenst, i tillegg løpetrening. Særlig de eldste gutta
har prioritert denne tøffe treningsøkten. Treningen innendørs
pågår frem til påske.

10 - 16 ÅR
Eldste treningsgruppe har hatt
stor spredning i alder, med
utøvere fra 10 til 16 år. Utendørs
har denne gruppen hatt trening
mandag, onsdag og fredag. Kåre
Hoff har hatt hovedansvaret for
opplegget, og stilt trofast opp
omtrent på hver eneste trening. Friidrettsgruppen har mye å
takke Kåre for.
For å få en jevnere fordeling på
gruppene, tok vi opp mange
10-åringer på denne gruppen.
Flere av disse har deltatt i stevner i sin første konkurransesesong, og fått flotte resultater.
Våre eldste utøvere på 16 år,
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På utetreningene fra medio april
til høstferien deltok i underkant
av 40 utøvere. På mandager og
onsdager var det variert trening med styrke, spenst, sprint,
mellomdistanseløp og tekniske
øvelser. I tillegg var det tilbud om ekstra løpetrening på
fredager. Treningen utendørs
ble avsluttet med et uformelt
klubbmesterskap, der flere satte

SPORTSLIGE HØYDEPUNKTER
Synne Bogsti (13)

vant gull på 600 meter med
1,54,99 i 13-årsklassen på Tyrvinglekene innendørs.

Aurora Larsen Græger
(12)

har hevdet seg i alle konkurransene hun har deltatt i. På
Tyrvinglekene innendørs fikk
Aurora bronse på både 60 meter
med 8.76 og 4,08 i lengde. På
Bamselekene ble det sølv på
både 200 meter, 600 meter og
i lengde. På 60 meter ble det
bronse. Det ble bronse i lengde
med 4,09 på Askerlekene. Aurora sikret seg bronse på 60 meter
med 8.70 på Tyrvinglekene.

Erlend Janborg (11)

fikk bronse på 60 meter med
9.33 på Tyrvinglekene innendørs. Han vant gull på 60
meter i nasjonalt stevne i Ekeberghallen. På Askerlekene ble
det bronse både på 60 meter
med 9,08 og på 600 meter med
1,54,95. På kretsmesterskapet
på Bislett i september vant
Erlend gull på 600m, sølv på 60
meter og fikk bronse i høyde.

Inger Genberg (15)
fikk sølv på 60 meter på Bamselekene med ny personlig rekord
på 8,10.

Julie von Krogh (13)

har vært på pallen i de fleste
høydekonkurransene hun deltok
i. Julie fikk sølv på Tyrvinglekene
innendørs med 1,45, bronse på
Bamselekene med 1,40 og sølv
på Askerlekene med 1,47.

Hermann Haug (16)

vant 60 meter med ny personlig
rekord på 7,57 på Askerlekene.

Kaja Carlsen Brown (10)
Fredrik von Krogh (10)

har begge vært blant de beste i
denne årsklassen.

Julie von Krogh (13)
Maria Vestheim Nordh
(13)
Kristian Lager Selvik (13)

var på kretslaget til Akershus i
PEAB-lekene 13-14. september
2014, der Akershus konkurrerte
mot en rekke andre friidrettskretser. Julie fikk sølv i høyde,
Kristian fikk en bronse i kule,
mens Maria satte solid personlig
rekord på 1500 meter.

Fannie von Krogh

fikk sølv i lengde med 4,60 i
16-årsklassen på Askerlekene.
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KONKURRANSER / MESTERSKAP
Selv om Nesøya er en liten klubb sammenlignet med
mange av de andre tradisjonsrike friidrettsklubbene, så
har utøverne markert seg godt på stevner. Våre hvite
hettegensere var synlige både på banen og på seierspallen, noe som ble lagt merke til og kommentert av
andre klubber. De to viktigste stevnene innendørs i 2014
var Tyrvinglekene og Bamselekene. Utendørs var det
mange som deltok på Askerlekene og Tyrvinglekene før
sommerferien. Nesøya hadde også noen utøvere med
på Romerikslekene 24. og 25. mai. På høsten var det
Nesøyalekene som var det viktigste stevnet.

TYRVINGLEKENE
innendørs
Rudhallen 8. og 9. februar

BAMSELEKENE

Stangehallen 22.-23. mars

ASKERLEKENE

Føyka 31.-mai - 1. juni

DNB TYRVINGLEKENE

Nadderud 13.-15. juni

Tyrvinglekene
Tyrvinglekene innendørs ble arrangert for
første gang i Rudhallen 8. og 9. februar.
Flere utøvere fra Nesøya deltok. Det ble
gull til Synne Bogsti på 600 meter, sølv til
Julie von Krogh i høyde og bronse til Aurora
Larsen Græger i 60 meter og lengde, og
til Erlend Janborg på 60 meter. Fredrik von
Krogh og Kasper Vestheim Nordh var blant
de beste i 10-årsklassen i flere øvelser.

Bamselekene
Bamselekene i Stangehallen 22.-23. mars,
er Norges største innendørsstevne, med
deltagere fra hele landet. Vi reiste en gjeng
med utøvere, foreldre og søsken til Hamar.
Der bodde alle på samme hotell, spiste
pizza sammen på kvelden, og var heiagjeng
i Stangehallen. Det ble mye å juble for! Aurora Larsen Græger, Inger Genberg og Julie
von Krogh kom på ballen, i tillegg til seier
i 4x100 meter stafett i klassen 10/12 år mix
(Fredrik von Krogh, Erlend Janborg, Sofie
Fjørtoft og Kaja Carlsen Brown). Det ble
også sølv på 4x200 meter stafett i 15/16 år
mix (Inger Genberg, Frederik Lager Selvik,
Olav Aleksander Nomeland og Fannie von
Krogh). Våre tiåringer som var i aksjon, viste
meget lovende takter. Nesøya ble ellevte
beste klubb av totalt 67 klubber.
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Askerlekene
Askerlekene ble arrangert lørdag 31.
mai og søndag 1. juni på Føyka i Asker.
Herman Haug gikk helt til topps, mens
Julie von Krogh, Fannie von Krogh, Aurora Græger Larsen og Erlend Janborg
alle kom på pallen. Det ble også mange
fjerdeplasser, og fine personlige rekorder
for våre utøvere. Nesøya hadde mange
stafettlag i aksjon på årets innlagte kretsmesterskap i stafett. Det ga god medaljefangst, og gutter 15/16 år på 4x100 meter
gikk helt til topps (Herman Haug, Frederik
Lager Selvik, Olav Alexander Nomeland,
Kristian lager Selvik).

DNB Tyrvinglekene
DNB Tyrvinglekene ble arrangert for 65.
gang 13.-15.juni på Nadderud stadion.
Dette er Norges største stevne utendørs,
og våre utøvere møtte tøff konkurranse
fra landets beste utøvere i aldersbestemte
klasser. Nesøya hadde 18 utøvere i aksjon.
Tre av våre utøvere oppnådde plasseringer
blant topp 10, i tillegg til gode prestasjoner fra våre tiåringer, som ikke rangeres.
Aurora Larsen Græger sikret seg en flott
bronsemedalje på 60 meter med 8.70.
Erlend Janborg fikk en fin fjerdeplass i sin
debut på 200 meter, med 30.33. Kristian
Lager Selvik fikk en 7. plass i kule med
8,99 i 13.-årsklassen. Nesøya hadde tre
stafettlag i aksjon på 4x60 meter.

Lyst til å engasjere deg?
Det er stor aktivitet i friidrettsgruppen, og dermed også behov for flere som kan bidra. Vi ønsker å få til
gode treninger for alle, fine arrangementer, turer og sosiale treff. Friidrettsgruppens styre trenger leder,
markedsansvarlig og materialansvarlig. Foreldre som kan tenke seg å bidra litt eller mye, på trening eller sosialt, eventuelt ta et verv, kan kontakte gro.janborg@ruter.no.

Kurs og opplæring
Vi trenger flere trenere, særlig til å trene de yngste utøverne. Vi ønsker derfor i løpet av vinteren/våren
å tilby kurset “Friidrett for barn” for interesserte ungdommer (fra 2001) og foreldre. Kursets mål er å
rekruttere aktivitetsledere til barnefriidrett gjennom teoretisk og praktisk skolering. Får vi det til, blir
kurset på 10 timer, arrangert her på Nesøya. Ellers blir det holdt i samarbeid med en av våre naboklubber.
Vi trenger også flere friidrettsdommere for å kunne gjennomføre egne stevner, med godkjente dommere. Dommerkursene passer godt for de som ønsker mer innsikt i de enkelte friidrettsøvelsene. Vi vil
prøve å få deltakere med på kretsdommerkurs i regi av friidrettskretsen Oslo/Akershus. Er du interessert
i trener- eller dommerkurs, så ta kontakt med hildenordh@gmail.com
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Spillende trener
Marius Gundersrud

Sportslig leder
Lars Mørkås

ISHOCKEY

Årets toppscorere
sesongen 13/14
Steffen Riddervold: 28 mål + 29 assists = 57 poeng
Jesper Bye: 16 mål + 30 assists = 46 poeng
Theodor Tyse: 18 mål + 20 assists = 38 poeng
Haakon Skaaret: 19 mål + 17 assists = 36 poeng
Marius Gundersrud: 16 mål + 10 assists = 26 poeng

Årets spiller
sesongen 13/14
Haakon Skaaret

Årets rookie
sesongen 13/14
Henrik Arnesen

NESØYA ISHOCKEY
Sesongen 13/14

Sesongen 14/15

Sponsorer

Nesøya Ishockeylag spilte for
fjerde året på rad i 3. divisjon
avdeling øst. Vi leverte en fullt
godkjent sesong med tretten
seiere, en uavgjort og seks tap,
som tilslutt resulterte i en 2.plass
på tabellen med en målforskjell
på 142-86. I denne sesongen
hadde vi ni spillere med som opprinnelig er vokst opp eller bor
på Nesøya i stallen vår.

Vi spiller fortsatt i 3 divisjon, en
serie som er delt i to avdelinger
grunnet mange påmeldte lag.
Nesøya spiller i den beste avdelingen, og laget ligger på annen
plass ved nyttår. Laget i år er
det beste vi har hatt på mange
sesonger og stallen teller tjuefire
spillere. Ambisjonene er å vinne
divisjonen, noe vi har gode muligheter i for å klare.

Med vennlig hilsen
Lars Mørkås

Nesøya Ishockeylag vil igjen rette
en stor takk til våre velvillige
sponsorer, uten Dere er det vanskelig å få til et godt tilbud til våre
spillere. Vi håper at Dere også
stiller opp for oss i årene som
kommer, og trenger flere sponsorer, dersom noen er interessert.

Spillerstall
Sponsorer

Henrik Arnesen, Ole Magnus Berglund, Didrik Bye, Jesper
Bye, Marius Gundersrud, Niklas Hjorthen, Markus Leandersson, Jørn Mccall, Kim Andre Myhrvold, Kristian Myhrvold, Rasmus Møller, Axel Mørkås, Jon Mørkås, Steffen
Riddervold, Per Robertson, Bent Tore Sandmæl, Henrik
Schrøder, Haakon Skaaret, Johan Skaaret, Nicolai Strindberg, Kristian Tjelle, Theodor Tyse, Martin Vermundsberget

Varner AS
Birk Sport AS
Drammen Yards AS
Momentum Wines AS

Spillere i avgang
Simen Granerød, Arve Jansen, Andreas Johansen, Fabian
Martinsen, Elias Olsen, Filip Ringkvist, Jørgen Solbakken,
Carl Fredrik Solli.

Årets rekke
Steffen Riddervold

Hakon Skaaret

Marius Gundersrud

Jesper Bye

Didrik Bye

					 Rasmus Møller
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Styret 2014
Leder: Magnus Wrahme
Sportslig: Katja Horn-Johannessen
Medlem/booking: Nils Ruud
Material: Christina Fjeld
Dag Aulie

TENNIS

Nestleder, økonomi, marked,
informasjon: Ikke besatt

KONTAKTINFO
TENNIS
SOMMERCAMP
TENNIS-AKADEMIET
følg med på våre nettsider:
nesoyail.no/tennis

For tennistrening:
tennisskole@nesoyail.no
For sponsoravtaler:
wrahme@me.com

FØLG OSS PÅ
Facebook:
Nesøya IL Tennis

TENNIS

Kjære tennisvenner på
Nesøya!
2014 ble det definitive gjennombruddet for tennis som sport på
Nesøya. Et spennende år med
fin tennisutvikling, og ikke kun
som barn og ungdomssport,
men også for herrer, damer og
veteraner. Tennis er en sport som
fanger alle aldre.
Det var selvsagt hallen som kom
på plass på høsten 2013, som for
alvor fikk i gang tennisinteressen.
En stor offensiv satsning i idrettslaget, hvor vi i tennisgruppen
fikk fantastisk support og støtte
fra NILs hovedstyre. Hallen får
mye skryt fra alle som har testet
den, og vi er veldig stolte over
kvaliteten og sluttresultatet.
Med tennisakademi for de minste etter skolen, for trinn 1-4
mandager og onsdager, legger
vi nå grunnen for fremtidig junior
rekruttering. Senere om ettermiddagen kjører vi juniortrening og
så herre- og dametrening. Mandag til torsdag har vi fint belegg
fra ettermiddagen til kveld, men
det er fortsatt et potensiale og få
økt belegg i hallen på formiddager og helger. Dette skal vi jobbe
videre med fremover.
Lars Andersson hjalp oss i gang
og ga oss en meget fin start, og
i høst ansatte vi Christer Francke
som hovedtrener, for å få enda
mer stabilitet i kursvirksomheten.
Sammen med Peter Lønn og

Daniel Awuku utgjør de trenerstaben. Christer er en meget
kompetent trener, dyktig spiller
og i tillegg ekspertkommentator
på Eurosport, og under hans ledelse skal vi nå finne morgendagens talenter.
Mandager og onsdager har vi
over 60 barn på tennisakademi
etter skolen, en fin måte å introdusere tennis på for de som går
i 1. til 4. trinn. Her kombinerer vi
tennistrening med lek og lekselesing i klubbhuset. Når barna får
interesse for sporten tidlig kan vi
så rekruttere spillere inn i vanlig juniortrening fra ca 10 år og
oppover. Vi kjører juniortrening
hver dag fra mandag til fredag på
forskjellige nivåer, og har startet
opp en konkurransegruppe for de
aller mest lovende talentene.
Herreseksjonen har sin A-lagstrening på tirsdag kveld, og
denne har vist seg meget populær. Her samles dyktige spillere
fra mange forskjellige land til
intensiv teknikk og matchtrening
og får også en sosial dimensjon
som ingen vil unngå. I sin første
konkurransesesong vant Nesøya
IL Tennis sin serie og rykket opp,
med Bent Ove Pedersen som
kaptein.
Den kanskje mest aktive gruppen
er ellers Dameseksjonen som,
med Katja Horn Johannesen i
spissen, samles flere ganger i
uken for trening. Her finnes ulike
nivåer, og damelaget har beg-

ynt å spille kamper med gode
resultater. Her tror vi på flere
damelag etter hvert som vi nå får
enda flere damer i sving. Dobbelkonkurranse med middag har blitt
arrangert med stor suksess.
Veteranseksjonen samler, takket
være Dag Aulies onsdagsinitiativ,
10-12 godt voksne veteraner til
en inspirerende og sosial tennisformiddag. Her har vi klart å
samle en lojal, positiv gjeng som
fortsetter med sporten de har
spilt gjennom livet. Planen er å
finne enda flere veteraner og
introdusere noen konkurranser for
denne aktive gruppen.
I november fikk vi endelig mulighet til å offisielt åpne Nesøya
Tennishall. Med ordfører Lene
Conradi på plass og oppvisnings- spill av Casper Ruud og
Bent Ove Pedersen, klarte vi å få
mye positiv omtale i nærområdet.
Noe som er viktig for å bygge en
klubb fra grunnen og rekruttere
nye spillere.
NORDEA Open var vår første
offi-sielle konkurranse på Nesøya,
og det kommer i 2015 mange
flere turneringer for ulike nivåer,
i tillegg til et klubbmesterskap.
Dette samler spillere og bygger
tenniskultur. Vi føler fortsatt at vi
er i en læringsprosess, da mange
starter med tennis for første
gangen, og det er vår viktige
oppgave å forklare hvordan man
trener, konkurrerer og utvikler seg
som tennisspiller.
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Når vi nå ser fremover, er neste
viktige prosjekt å etablere fase 2 i
Nesøya IL Tennis. Våre tre utebaner planlegges til sommeren,
for å gi klubben en året-rundtvirksomhet som er helt fundamental for å bygge vår langsiktige satsning, både på bredde og
elite. Et komplett tennistilbud av
suveren kvalitet som forventes å
øke medlemsmassen, salget av
faste og løse timer og enda flere i
tennis trening.
For at vi skal klare å videreutvikle
denne klubben trenger vi din

hjelp. Vi må sikre et større antall
faste timer i hallen, vi ønsker
enda flere spillere i treningsvirksomhet, med et større treningstilbud som skapes av flere
tennisbaner. Og vi trenger flere
medlemmer i Nesøya IL Tennis.
Vi er på god vei og legger et
positivt driftsresultat bak oss allerede i 2014.
Vi er også på jakt etter sponsorer
til hallen og enda flere frivillige
krefter til styret, som kan hjelpe
oss å skape enda mer interesse
for tennis på Nesøya. Husk at

dette er en meget stor investering for idrettslaget, som kommer
mange generasjoner til gode. La
oss forvalte denne investeringen
og utvikle klubben i felleskap.
Ditt bidrag er viktig for oss, så la
oss slå et slag for Nesøya IL Tennis!
Game On! ☺

Magnus Wrahme
Styreleder
Nesøya IL Tennis

Tennisaktiviteter 2014
I underkant av 200 spillere
går på organiserte kurs i
Nesøya tennis-regi.
Trenere:

Daniel Ohene Awuku
Peter Lønn
Christer Francke

Treningstilbud
Tennisakademiet (SFO)
Tennisskolen
Voksenkurs
Veterantennis
Lagtennis
Konkurransetennis
Vi har arrangert Tennis Camper i
alle ferier og skolefriuker :
Sportscamp i uke 32 4.-8. aug
Tenniscamp i uke 33 11.-15. aug
Høstferiecamp 29.-1. oktober
Julecamp 13.-14. desember
Alle treningsgrupper startet i uke
34 med all organisert trening for
tennis.
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Informasjonsmøter

Utvekslingskamper

Vi har avholdt 2 informasjonsmøter om oppstart tennis, et ved
oppstart den 26. august med generell informasjon om tennis. Vi
har også hatt et møte om konkurransetennis og turneringsspill den
24. november.

Vi har spilt 2 utvekslingskamper
mot Asker, BSTK og Bygdøy
denne vinteren. Begge kampene
ble spilt i bobla på Nesøya. Gutter u.12 spilte mot Asker den 6.
des, mens Jenter u.16 spilte mot
BSTK den 7. desember. Vi hadde
også en uhøytidelig kamp mot
Bygdøy i forbindelse med sparringtreningen på fredager.

Lagserie u.12
Deltagelse i lagserier under 12 år.
Vi har hatt 2 guttelag og et jentelag som har deltatt i regionens
lagserier som har gått på Oslo
Tennis Arena.

Internturneringer
Vi har arrangert to internturneringer i Nesøya Tennishall: En
mindre oppstartsturnering den
28. september og Nordea Open
den 2. november som var et
stort arrangement og en åpning
av Tennishallen. Med besøk av
ordfører, oppvisningskamp med
Casper Ruud og Bent Ove Pedersen samt turneringen med over
50 spillere.

Lisens/Idrettsnummer for
spill i Nasjonale turneringer
De aller fleste spillere som spiller
to ganger eller mer pr. uke i organisert trening har fått lisens eller idrettsnummer fra NTF. Totalt
er dette ca. 60 spillere. Vi håper
nå at mange av våre aktive juniorer vil spille turneringer i NTFregi og gjøre Nesøya bemerket
på turneringkartet i Norge.

Juleavslutning
Ble avholdt den 17. desember
med grøt, premier og konkurranser. Ca. 40 barn deltok her, og det
ble avholdt i klubbhuset på NIL.

TENNISAKTIVITETER 2014

Les mer om tennis
på våre nettsider:.
nesoyail.no under fanen Tennis!
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TRENINGSTILBUD 2015
TENNISAKADEMI
Juniortrening

Mandager til onsdager, fra etter skoletid til kl. 1700. Transport fra skolen, mat, lekselesing og tennistrening for 1.-4.
trinn. For mer informasjon og påmelding:
post@nesoyail.no
Trening på hverdager for barn fra 10 år og oppover. Det
settes sammen grupper etter nivå og hvor mange treninger
du ønsker per uke. Ta kontakt med hovedtrener Christer
Francke på tennisskole@nesoyail.no

Konkurranse
-gruppe

Ekstra treningstilbud for de mest ivrige juniorspillere
med sparringsspill på fredager.
Ta kontakt med hovedtrener Christer Francke på
tennisskole@nesoyail.no

Dametennis

Trening en eller flere dager i uken på flere nivåer.
For mer informasjon og påmelding: Katja Horn Johannesen
tennisskole@nesoyail.no

Herretennis
Veterantennis
Vinter-, Påske- og
Sommercamp

Trening onsdag formiddag.
For mer informasjon og påmelding: Christer Francke
tennisskole@nesoyail.no
A-lagstrening på tirsdager
For mer informasjon og påmelding: Dag Aulie
tennisskole@nesoyail.no

Det arrangeres camps i skolens ferier. Følg med på
våre nettsider for mer informasjon og påmelding.
nesoyail.no/tennis

Kalender 1. halvår 2015
Internturnering Tennisakademiet

8. februar

Vinterferie Camp				23.-25. februar
Klubbmesterskap				7.-9. mars
Påske Camp					27.-28. mars

30

Internturnering Tennisskolen		

12. april

Internturnering Tennisskolen		

31. mai

Sommeravslutning(siste skoledag)

19. juni

Tennis Sommercamp			

uke 26 + 33

NESØYA TENNISHALL
Offisiell åpning
Søndag 2. november
ble Nesøya Tennishall
offisielt åpnet av ordfører Lene Conradi,
med flere gjester og
presse tilstede, og
godt oppmøte fra
Nesøyas befolkning.
Etter taler ved NILs
leder Dag Tønder, tennisstyrets leder Magnus
Wrahne og Conradi,
var det ordførerens
serve som markerte
hallen for åpnet.
Norges store tennistalent Casper Ruud og
vår egen veteran Bent
Ove Pedersen hadde
oppvisningskamp,
hvor den yngste gikk
seirende ut denne
gangen.
Arrangementet ble
lagt til samme
dag som
internturneringen Nordea
Open, hvor
Nesøyas unge
tennisspillere
møttes til
dyst.
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MEDLEMSKAP
Medlemskapet er et viktig fundament for
at vi skal kunne bygge et bærekraftig tennismiljø på Nesøya og for å realisere våre
3 utebaner så raskt som mulig. Vi har valgt
en redusert medlemspris i 2015 på basis
av spill på 3 baner i boblehallen. Dersom
utebanen er på plass til sommeren, vil
medlemsprisen økes ytterligere, da det blir
“fri tilgang” på banene.
Medlemskap i tennis gir deg en rekke
fordeler, i tillegg til å støtte opp om og
utvikle anlegget ytterligere!

Priser medlemskap 2015
Seniormedlemskap (fra fylte 19 år):1.000 kr
Juniormedlemskap (opp til 18 år): 500 kr
Familiemedlemskap: 2.000 kr
Individuelle medlemskap bestilles og
betales på Senserio.no. Familimedlemskap
meldes inn på e-post: post(@nesoyail.no og
betales via bankkonto 6219 06 33794.
Tidligere NIL tennis-medlemmer kan
betales via profilen sin på www.nesoyail.no

Medlemskap i Nesøya IL Tennis 2015
gir deg følgende fordeler:
• Deltakelse på treninger og arrangementer i regi av Nesøya IL
Tennis
• Redusert pris på baneleie
• Redusert pris på faste timer
• Rabatterte klippekort
• 10 frie timer for innendørsspill i
perioden 01.06 - 31.08 (20 timer
for familiemedlemskap)
• Prioritert plass på camper og
trening
• Kjøp av Grøntkort for juniorer

Alle som er med på NIL Tennis sine aktiviteter må
- være medlem av NIL
- være medlem av NIL Tennis
Dette er fordi NIL skal kunne registrere alle deltakere i forsikringsordningen. Hvis begge medlemskapene ikke er betalt, vil evt skader eller andre hendelser ikke bli dekket av forsikringsselskapet.

TIMEBESTILLING
Strøtimer
Vi bruker et web-basert bookingsystem som heter
Senserio for bestilling og betaling av strøtimer i
hallen. Alle som ønsker å spille må registrere seg i
systemet. For å bestille strøtimer trenger du ikke å
være medlem i Nesøya IL.
Se mer på senserio.no

Priser strøtimer:
Man-tor
Fred - søn
Medlemmer		250		150
Ikke-medlemmer:
300		
200
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Faste timer
Faste timer kan bookes i hallen i vintersesongen.
Prisene på timer i hallen er avhengig når på døgnet og hvilken dag du ønsker å spille. Faste timer
bookes fra uke 34 og avsluttes uke 20, ca. 38 uker
av gangen.
For oppdatert informasjon om hvilke timer som er
ledig, kontakt Nils Ruud på nfruud@gmail.com.

OPPRYKK!
I august klarte Nesøya IL Tennis herrelag å slå Asker med
4-2 og gikk med det ubeseiret gjennom serien i 4. divisjon. Tøffe kamper, men herlig følelse for klubbens første
serieseier. Laget er dermed klar for 3. dvisjon.
Med på laget: Christer Francke, Daniel Ohene Awuku, Peter Lönn, Magnus Wrahme og Lars Andersson. Bent Ove
Pedersen var først på herrelaget.

Finn en partner!
Hvis du ønsker å spille men har
ikke en partner. kontakt tennisskole@)nesoyail.no og vi finner en
på ditt nivå.

:

Spesielt for våre juniorer

GRØNTKORT

LISENS

Grønt kort er et tilbud til alle juniorer i klubben som
trener fast 2 timer eller mer per uke og som ønsker
å spille utenom trening og kursvirksomhet. For kr.
500,- kan man møte opp i hallen når som helst og
spille på ledige baner, uten å booke tid på forhånd.
Minst en av juniorene på banen må ha et slikt kort
som må ligge fremme på banen. Kortet er personlig
og kan ikke lånes bort.
Mer informasjon og bestilling: post@nesoyail.no

Mange av våre flinke juniorspillere har fått et spillernummer/lisens som gjør at de kan spille turneringer
i NTF-regi rundt om i hele regionen og Norge. Vi
håper at det blir mange Nesøya-spillere som deltar
på turneringer fra 2015. Alle som behersker serve,
spill og telling av game kan få lisens!
Turneringene finner dere på www.tennis.no og direktelink er: http://ntf.tournamentsoftware.com/

Kjendiser på TV-innspilling
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SEILING

Styret 2014
Leder: Knut Lindholm
Nestleder: Einar Bergsland
Økonomi: Håkon Nissen Lie
Sportslig: Niklas Lindwall
Marked: Hans Arild Boge Fredriksen
Knut Haneborg
Tonja Løve Groth
Camilla Fuglesang-Eide

NESØYA SEILFORENING

Sesongen 2014 har
vært nok et fint år for
vannsportgruppen. Som
foregående år ble mange
av kursene raskt fulle men
vi hadde for første gang
ikke fulle kurs på A-Jolles
seilingen. Vi har hatt
mange brett seilere på
organisert trening og det
flott å se at utstyret også
brukes utenom treningstidene.
Vi har hatt organisert seiling med
A-jolle og brett 4 dager i uken
med kombinasjon av korte teoriøkter på land der dagens seilas
blir presentert og vi snakker kort
om vind og seilforhold. Barna i
A-jolle har som tidligere år fulgt
et undervisningsopplegg og de
får mulighet for å kvalifisere seg
til et nytt trinn hvert år etter gitte
kriterier. Ungdommene på brett
følges opp på et litt mere individuelt basis tilpasset ferdigheter
og ambisjoner.
Vi rekrutterte mange nye oppmenn og trenere i fjor, spesielt
gledelig er det at vi fikk med oss
flere nye unge trenere som er
flinke og engasjerte. Men styret

har stor en stor utfordring i å
rekruttere flere foreldre og barn i
de yngste årsklassene for å sørge
for kontinuitet for årene fremover
på Hvamodden. For de som er
interessert kan vi blant annet tilby
muligheter for å kvalifisere seg på
trenerkurs i regi av Norges Seilforbund for de som måtte ønske
det.
August Nissen-Lie deltok i junior
EM i Polen i juli og endte opp
med en 3. plass i klassen RS:X.
Dette er hans første internasjonale regatta. Etter å ha ligget
langt ned på resultatlisten, så slo
August til med en topp-plassering i siste seilas i dag. Det er den
beste enkelt plasseringen av de
norske gutta i Polen. Vi gratulerer
August med flott resultat
I sommer fikk vi også montert et
eget Webkamera og værstasjon
på det Gule huset. Nettstedet
har hatt bra besøk og er med på
trekke flere seilere til Hvamodden. Gå inn på http://nesoyail.
no/vannsport/2/vind-oslofjorden/

Vi vil bruke vinteren til å vurdere
hvordan dette kan løses. En løsningen kan være å få bygget to
nye båthus som legges lengre fra
sjøen og at man får større plass
foran båthusene til rigging og
spyling av utstyr. Dette vil være
et prosjekt som vil ta noen år å
gjennomføre men som vil være
viktig investering for en lang tid
fremover.
Vi bor på en øy midt i en av de
flotteste delene av Oslofjorden.
Det er viktig at vi lærer barna
våre sjøvett, å håndtere båt eller
brett og hvordan man skal ferdes
på sjøen. Og sist men ikke minst
at vi lærer dem seilglede som kan
vare livet ut.
Vi gleder oss til å se alle gamle
og mange nye seilerne på
Hvamodden igjen etter påske.
Knut Lindholm
Formann

Vi har nå vokst ut av båthuset
og trenger mer plass. Dagens
båthus er gammelt og ligger for
nær sjøen slik at det sjøen flommer inn ved springflo og ofte
drar med seg sand om vinteren.
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A-JOLLE
Målet med Nesøya Seilforenings A-jolle satsning er å gjøre
barna trygge i seilbåt, lære basis
seilkunnskaper og ikke minst
skape seilglede. Vi har hatt to
kurs per uke oppdelt mellom nybegynnere og viderekommende.
Vi har fortsatt med det samme
formatet som tidligere år og satses på maksimal tid på sjøen med
tett oppfølging av hver enkelt
jolle for å utfordre seilere på individuell basis. Med tre følgebåter
på sjøen kan vi ha godt kontroll
på gruppen og vi seiler ofte over
til Holmen.
Seilerne i videregående gruppe
seiler med forseil, som gir seilingen for dem en ny dimensjon og
gjør A-jollen til en mer fartsfylt
opplevelse. I løpet av sesongen
har vi trent på å lese sjøkart, finne
vinden, rigge båt, kull seile, legge
til og seile på faste merker.
Hver tirsdag og torsdag er det
seiling. Niklas er trener og barn
fra 6-7 og opp til 13-14 seiler. De
voksne kan være med de aller
minste, så dette er like gøy for de
voksne. Etter hvert som barna blir
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eldre, har vi forseil til alle jollene
og ride stropp. Da kan det bli
god fart og action på vår egen
bane som ligger utenfor Hvamodden. Banen kan også sees fra
webkameraet på Hvamodden.
Året har generelt vært preget av
mye fint vær med sol og passe
vind, noe som har resultert i at
barna har god tid på vannet til
å øve på ferdighetene sine. Alle
barn har hatt en meget god utvikling og på de siste treningene
seilte de fleste nybegynnere uten
voksen i båten.
Tradisjon tro hadde Seilgruppa
en egen sesongavslutning på
høsten. Også i år ble markeringen lagt til det Gule Huset, noe
som skaper en fin og sommerlig
ramme rundt markeringen.
Barna satt som tente lys og så
bilder fra en flott sesong, kjente
igjen seg selv, venner og koste
seg. Tror flere lengtet tilbake
til sommer og lyse dager på en
mørk høstkveld.
Alle deltakere mottok en medalje
som symbol på antall sesonger
de hadde lagt bak seg, og seilgruppen deler ut medaljer med

ulik valør. Og i år var det et par
som hadde planketten full med
både bronse, sølv og gull.
På sesongavslutningen pleier vi
også å dele ut priser til deltakere
som har markert seg gjennom
året, og som etter styrets oppfatning er tittelen verdig.
Vi vil gjerne takke alle hjelpsomme foreldre som har stilt opp
med alt fra rigging av båter til
bollebaking og bidratt til et trivelig miljø på Hvamodden.
Vi håper i år at mange av de aller
yngste tar med seg far og eller
mor og kommer til Hvamodden
for å lære seg seiling. Her lærer
alle å seile, så mor og far trenger
ikke å ha seilt før de stiller opp.
Dette er gøy!
Vi sees på Hvamodden!
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WINDSURFING
Antall windsurfere øker! Etter
hvert som barna har seilt A-jolle
en del år, vil de gjerne prøve
windsurfing. Der får de bruk for
seilkunnskapene sine. Men det er
også mange som starter rett på
windsurfing og som har blitt veldig flinke i løpet av sesongen. På
mandager er det LADYSURF. Der
møtes 15-20 ladys over 18 år for
å windsurfe. Dette startet vi med
for 6 år siden og det har vært
mange jenter som har blitt flinke
brettseilere etter hvert. Alle stiller
med gode varme drakter, så her
er det ingen som fryser.
Ungdommene seiler tirsdager, og
det har vært en stor gjeng med
ivrige brettseilere utpå. Mange av
ungdommene blir også rekruttert
som trenere på seiling og Seilcamp. Vi har også en egen bod
for de ungdommene som har sitt
eget utstyr. Det er en fin gjeng
som stort sett har en utryknings-

Årets Ungdom
2012 Phillip Mørkås
2013 Markus Kilstad
2014 August Nissen-Lie

tid på ca 10 min fra det begynner
å blåse. Blåser det, så er gjengen
utpå!
Onsdag seiler barn opp til 13
år. Her er det mange som har
vært med i mange år og som nå
planer, henger i trapes og til og
med hopper. Det har vært en flott
utvikling og vi legger vekt på å ha
det gøy. Derfor avslutter vi gjerne
med en tur til Hvalstrand der
det hoppes fra alle avsatser med
redningsvest!
Torsdager har vært dagen for
nybegynnerne med Markus som
trener. Det har vært bra oppmøte
og alle har stor fremgang. Her er
det også åpent for voksne, så her
er det bare å stille opp.

August på landslaget i
brettseiling!
August var i Gdynia i Polen for
å seile eurosaf EM. Fire norske
gutter og to jenter var tatt ut.
Nesøya Seilforening og Nesøya
idrettslag har derfor en på landslaget i brettseiling. August er 17
år og har seilt brett i ca 5 år.
August imponerte med en 3.
plass i en regatta i junior-EM i
RS:X. Dette er hans første internasjonale regatta. Etter å ha
ligget et stykke ned på resultatlisten, så slo August til med en
topp-plassering i siste seilas. Det
var den beste enkeltplasseringen
av de norske gutta i Polen.

Årets windsurfing høydepunkt var
beskjeden om at August NissenLie hadde tatt en 3 plass i en av
regattaene i EM for brettseiling!

Årets ungdom
August Nissen-Lie
August har tidligere blitt årets seiler
og har vært med i seilgruppa siden
oppstarten for 8 år siden. August
satser med RSX brett som er OL
brett standarden. I høst var August i
Junior EM og fikk en flott 3 plass i en
av regattaene. Kanskje får Nesøya
Seilforening en ny OL deltaker i
windsurfing? Vi heier på deg August!

Årets Kompass
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Knut Haneborg
Knut Haneborg har vært en flott
resurs i seilegruppa. Han har
bidratt mye og hjulpet oss med
å fremskaffe tippemidler og
utstyr. Knut er vår store Sardinia
ambassadør og har arrangert
flere turer for seilerne dit. Knut
tar seg av vedlikehold og vinterlagring av Ribbene våre. Tusen
takk Knut for alle dine bidrag til
Nesøya Seilforening!

Årets Kompass
Ny kategori
2014 Knut Haneborg

Årets brettseiler 2013
Årets brettseiler
2010 Jesper Bergsland
2011 Casper Strøm
2012 Didrik Backen
2013 Kerstin Hareide
2014 Thomas Fuglesang Eide

Årets nybegynner
brettseiling
Julie Tunslie
Julie startet med windsurfing i
år og har hatt en flott utvikling.
På slutten av sesongen mestret
hun brettet i mye vind og klarte å
krysse seg oppover mot vinden.
Julie er alltid blid og positiv.
Gratulerer Julie!

Thomas Fuglesang Eide
Thomas har stilt opp på alle treninger; vært positiv og ivrig etter
å komme seg på vannet. Han
har et godt humør og hjelper e
andre seilerne. Gjennombruddet
på brettet skjedde i 2014 da han
viste at han mestret mye vind og
stor rigg! Gratulerer Thomas!

Årets nybegynner
brettseiling
Ny kategori
2014 Julie Tunsli

Årets a-jolleseiler
2007 Fredrik Lager Selvik
2008 August Nissen-Lie
2009 Madeleine Bamvik
2010 Fredrik Ruud
2011 Niklas Naper
2012 Astrid Nissen-Lie
2013 Kristoffer Ekrem
2014 Einar Lindholm

Årets nybegynner Seil
Aina Lingsaas
Aina har hatt veldig god progresjon gjennom hele sesongen og
mestrer nå seilingen veldig bra
etter sin første sesong. Aina er
alltid blid og positiv.
Gratulerer Aina!

Årets fender
2011 Per-Christian Irgens
2012 Isabella Fraser
2013 Espen Stensland
2014 Erling Moen Synnes

Årets A-jolleseiler
Einar Lindholm
Einar har tre sesonger i A-Jolle på
Hvamodden og har virkelig knekt
koden denne sommeren. Einar er
alltid positiv og hjelper til på land
og på sjøen slik at alle skal få en
fin seilas. Gratulerer Einar!

Årets nybegynner
2007 Erik Svendsen
2008 Lea Andenæs
2009 Nicolai Ferner-Johansen
2010 Michael Barr Kongstein
2011 Kristoffer Tollefsen
2012 Lisa Galindo Amundsen
2013 Julie Hotvedt
2014 Aina Lingsaas

Årets Fender 2013
Erling Moen Synnes
Erling har stilt opp på Hvamodden
på hver eneste trening i år. Uten å
bli spurt! og som han sier: dette er
jo så gøy! Takk for at du stiller opp
for alle barn slik at alle kommer
seg på brettet. Takk Erling for en
flott innsats i 2014!
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FOTBALL
Styret 2014
Sportslig: Espen Thomassen
Material: Petter Johansen
Arrangement: Marie Sandmæl
Marked: Minh Huy Tran
Økonomi: Gylve Afret Sandal
Leder, nestleder og informasjon:
Ikke besatt

Informasjon om
våre treninger,
camper og andre
tilbud finner du på
nesoyail.no

FOTBALL

Styrets arbeid
Styremøter
Det er avholdt 5 styremøter, i
tillegg har det vært avholdt en
rekke arbeidsmøter i forbindelse
med konkrete saker og arrangementer
Deltakelse og gjennomføring av
møter
Representanter fra fotballstyret
har i år ikke deltatt på møter i
regi av forbund eller krets da
dette har vært ivaretatt av daglig
leder i NIL eller hovedtrener. Det
har vært avholdt ett informasjonsmøte for trenere og lagledere i
klubben.
Det har vært avholt 3 møter i
Sportslig Utvalg.
Spesielle oppgaver
Styret i Nesøya Fotball har i
2014 hatt en rekke utfordringer i
forbindelse med store endringer
og nye tilbud. Når to av kontinuitetsbærerne i fotballstyret
gikk av etter mange års tjeneste
har dette vært svært krevende
for et relativt nytt styre med få
medlemmer. Kompetansen til
disse har vært savnet gjennom
året, men de har heldigvis bidratt
som konsulenter i konkrete saker.
Vi ønsker spesielt å takke Petter
Wulff for bistand med gjennomføringen av Tine Fotballskole. Vi
har ikke hatt en fast leder, så alle
har bidratt uavhengig av verv i de
ulike sakene.

Fotballakademiet og ansettelse av hovedtrener

Avtalen med Coerver for levering
av sportslig innhold på fotballakademiet (FA) og camper løp ut
i sommer. Vi har jobbet mye med
evaluering av Coerver og denne
modellen for drift. Konklusjonen
ble at det sportslige innholdet
var tilfredsstillende, men samarbeidsklimaet var svært krevende
og kostnaden altfor høy. Vi fikk
heller ingen kompetanseutveksling eller plan for spillerutvikling
mellom FA og lag.
Vi ønsker at det skal være en klar
sammenhengende sportslig plan
i alle våre aktiviteter og at kostnadene skal holdes så lave som
mulig. Vi besluttet derfor at vi
ikke lenger ønsket å sette dette
ut til en kommersiell aktør, men
å benytte egne ressurser gjennom å ansette en hovedtrener
for fotball. Vi valgte derfor ikke
å forlenge avtalen, men ønsker å
rette en stor takk til Brad Douglas
og Coerver for arbeidet de har
gjort for oss.
Når beslutningen om å ansette
en hovedtrener var tatt var Kim
Lönn en åpenbar førstekandidat
til jobben. Kim kjente allerede
klubben og mange av spillerne
godt gjennom sitt arbeid for Coerver på FA. Vi brukte lang tid og
mange møter på å overtale Kim
til å ta jobben og var svært glade
når han endelig takket ja.

og camper i klubbens regi. I
tillegg skal han videreutvikle den
sportslige delen av NIL Fotball
og være en ressurs for trenere
med bl.a. opplæring og spillerutvikling. Ved å ha en heltidsansatt
ressurs i klubben har vi nå helt
nye muligheter og fleksibilitet
til å tilpasse tilbudet til de ulike
lagene og spillerne i NIL Fotball.

Fotball Xtra (FX)

I september startet vi opp vårt
egenutviklede spillerutviklingsprogram FX. Ideen med FX er å
tilby de ivrigste spillerne en eller
to ekstra økter i uken i tillegg til
den ordinære lagstrening og FA.
Fokus på FX er individuelle offensive og defensive ferdigheter.
Her får spillerne muligheter til å
forbedre detaljer i sitt individuelle
spill som de kanskje ikke får
mulighet til på lagstreningen. FX
passer for treningsvillige spillere
som ønsker å ”satse” litt ekstra
på fotballen. Det er ikke organisert henting eller ut/innsjekk, opphold og mat på klubbhuset. Det
forventes derfor at man følger
treningsprogrammet, er treningsvillig og disiplinert slik at trenere
kan holde fullt fokus på gjennomføring øvelsene. Treningstidene
er onsdager og fredager i 2 puljer
mellom skoleslutt og kl 17:00.
Prisen er satt så lavt som mulig da
vi har et ønske om at så mange
som mulig skal ha anledning til å
delta på dette ekstratilbudet.

Kim vil i første omgang ha
ansvaret for FA, være trener for 2
lag, samt arrangere fotballskoler
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Trenerteamet 2015
Kim Lönn		
Christer Eskedal
Erik Benjaminsen
Jesper Bye		
Stine Reinås		
Sindre Wæringsaasen

Hovedtrener, G2002, J2001, Fotballakademiet, FotballXtra
Junior (A-lag i vinter)
G2001, Fotballakademiet, FotballXtra
Vikar for hovedtrener i vinter, G2003/2004, Fotballakademiet, FotballXtra
Fotballakademiet
Fotballakademiet

Seriespill, cuper,

Gjennom sommeren har vi hatt 348 spillere på 27 lag med i seriespill i Oslo Fotballkrets sitt serieoppsett:
Spillform
Antall lag
Div.
Årsklasse
J 9		5’er		2		J 10		5’er		2		J 11		7’er		2		11’er		
1		
J 13		
J 15		7’er		1		K 35		7’er		1						9

Plass
-		
6.
4.
4.

G 8		5’er		2 		G 9		
5’er 		
3 		
G 10		
5’er 		
4
G 11		7’er		2		G 12		
7’er		
2 		
G 13		
11’er 		
1 		
2.
G 13		7’er		1		2.
G 16		
11’er		
1 		
2.
M 40		7’er		1		3.
M Senior A
11’er		
1		
7.
				18

6.
9.
1.
7.
9.

2007 kullet har deltatt i Microserien som er en privat organisert serie for klubbene i nærområdet. Kullet
er det største NIL Fotball har hatt og vi stilte med hele 5 guttelag og 3 jentelag av totalt 42 deltagende
lag. Stor takk til Tore Liland i Holmen IF som arrangerer dette for at lagene skal få et bedre tilbud enn det
kretsen tilbyr for denne årsklassen.
Vi har i tillegg hatt mange lag med på en rekke lokale og skandinaviske cuper, samt ett lag med i NM.

Fotballskoler og camper
Som tidligere år har vi arrangert to fotballskoler i samarbeid med TINE i uke 26 og uke 33 i sommerferien. I år hadde vi ca 135 barn gjennom de to ukene og vi brukte, som tidligere, egne ungdommer som
instruktører. En stor takk til Jesper Bye som også i år hadde det overordnete ansvaret. Se egen sak under
arrangementer i årsrapporten.
Det har vært gjennomført en Coerver Development Weekend på våren og NIL Nordea Camp på høsten.
Se egen sak under arrangementer i årsrapporten.

Utstyr og klubbkolleksjon
Klubbens avtale med Torshov Sport og Puma løp ut 31.12.2014. Fotball har deltatt i evalueringen av tilbud
på ny avtale om klubbservice og klubbkolleksjon med ulike forhandlere og leverandører (merker). Ordningen med felles baller og treningsutstyr for lagene har fungert tilfredsstillene og blir videreført i 2015.
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Vinterfotball

Det har vært stor aktivitet på banen gjennom vinteren med lagstreninger, FA og FX.

Økonomi
Fotballgruppa er underlagt Nesøya IL sin hovedøkonomi, men føres som en avdeling. Se egen sak om
dette i Hovedstyret sin beretning. Vi har brukt mye tid på å forbedre og skape en mer forutsigbar økonomi
i fotball. Vi er fremdeles helt avhengig av å skape store inntekter utenom treningsavgiftene for å få dette
til å gå rundt. Inntektene kommer fra Tine Fotballskole, camper og utleie av ledig banekapasitet til andre
klubber.
En stor takk til alle frivillige som har deltatt som trenere, dommere, på dugnad og i kiosken!
Nesøya, 31.12.2014
Petter Johansen
for fotballstyret

Fotball Xtra (FX) er et nytt tilbud fra fotballgruppen fra
høsten 2014. Ideen med FX er å tilby de ivrigste spillerne et spillerutviklingsprogram med en eller to ekstra
økter i uken, i tillegg til den orninære lagstreningen og
Fotballakademiet. Våre ivrigste fotballspillere har nå
anledning til å trene hver ukedag, hvis de ønsker dette.
Fokus på treningene er individuelle ferdigheter, inndelt
etter ulike fokusområder som plasseringsskudd, distanseskudd, korte og lange pasninger, individuelt og kollektivt forsvarsspill. Treningene er ledet av hovedtrener Kim
Lönn, og har i høst hatt ca. 50 deltakere.

FOTBALLXTRA
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FOTBALLAKADEMIET

Hver tirsdag og torsdag arrangeres det

Fotballakademiet (FA) på idrettsanlegget. Dette
er et tilbud for 2.-5. klasse ved Nesøya skole etter
skoletid. Det er ca 50 barn påmeldt.

En vanlig dag på FA:

Barna blir hentet på skolen med maxitaxi og kjørt
til klubbhuset. Der blir de tatt imot av Anna Merckoll og Marie Sandmæl. Barna får servert mat og
skifter til treningstøy. Tiden frem til trening brukes
til lekser og lek.
Fra kl. 14.15 til 15.45 er det fotballtrening med
4 instruktører. Det er utetrening hele året, med
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mindre det er ekstremt kaldt – da blir det alternativ
aktivitet inne, men dette har vi heldigvis sluppet så
langt i år.
Etter treningen får barna servert frukt. I timen mellom kl. 16 til 17 er barna inne eller ute frem til de
blir hentet.
Hovedtrener Kim Lønn sier han ser stor fremgang
på barna som deltar på FA i tillegg til lagstreningen. De får mye spilletid og mange ballberøringer
som øker barnas ferdigheter på fotballbanen.
Ønsker du mer informasjon om FA ta kontakt med
Marie: mariesandmael@hotmail.com

JUST 4 GIRLS
Gjennom sesongen har det vært
arrangert flere aktiviteter for fotballjentene i klubben.
På vårparten ble det arrangert
2 jentecamper i regi av Elise
Thorsnes. Jentecampene har vært
veldig populære blant deltakende jenter både fra Nesøya og
andre klubber.
Høsten 2014 ble Stine Reinås
ansatt som trener i klubben og
har overtatt ansvaret for jentecampene på Nesøya. Stine spiller
til daglig på Stabæk og alders-

bestemte landslag. Vi håper å arrangere minimum 4 jentecamper i
løpet av 2015 sesongen. Jentene
har på campene fått prøve seg på
ulike øvelser før de avslutter med
en sosial hyggelig samling.
Alle jentene i klubben ble invitert
til Nadderud på fotballfest å se
Norges kvinnelandslag spille sin
siste kvalifiseringskamp til VM i
Canada. Dette ble fotballmessig et nederlag med et tap, men
Norge var allerede gruppevinnere
og klare for VM. Jentene som var
med synes det var veldig gøy!

Det har vært stor deltakelse blant
jentene på Tine Fotballskoler i år.
Spesielt hyggelig er det at 2 av
instruktørene er jenter som spiller
på Nesøya. De har tatt trenerutdannelse og gjør en strålende
jobb som forbilder for de yngre
jentene i klubben!
Klubben ønsker å utvikle tilbudet til jentene i klubben, så hvis
du har en god idé eller ønsker å
bidra med noe - ikke nøl med å
ta kontakt med Marie Sandmæl i
fotballstyret.
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37

2007
JENTER 2007
26 spreke jenter har trent sammen i 2014. Det har
vært fokus på ballbeherskelse og godt samspill i
forhold til pasninger og bevegelse på banen. Vi
ser en stor utvikling I dette, ikke minst i kamper
har det vært moro å se fine spillkombinasjoner.
Det har vært tre lag påmeldt i microserien, der
alle lagene gikk ubeseiret (bortsett fra et lite tap)
gjennom alle kampene. Det er jammen imponerende. Det har også vært god sportsånd der flere
har stilt opp ekstra når noen av de andre lagene
har trengt spillere.
I mai var tre lag på Kalvøya cup. Det ble kun en
kamp med tap og jentene spiller veldig fin football.
I oktober var to lag med på Bendit Lier cup. Som
tidligere i året, vinner jentene masse og det blir
kun et lite tap.
Vi avsluttet sommersesongen med kamp jentene
mot de voksne. De voksne tapte storveis. Etterpå
var det premie og is.
Takk til alle for en kjempefin sesong. Jenter 2007
skal bli spennende å følge med på videre!

Spillere
Celina Grabner
Ella Fagerland
Ellinor Nes Andersen
Jessica Friis-Møller
Fay Louise Lange
Frida Løken
Hedda Haug
Ida Hareide
Indira Sundgot
Sydney Råmunddal
Johanne Breilid
Julia Høiby
Lotte Andenæs
Luna Wichstrøm

Trenere

Maria Fagernes
Marius Wichstrøm
Mikkel Andenæs
Marius Røe
Espen Thomassen
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Mina Gulden
Nora Smeby
Rebekka Lygren
Selma Røed Halvorsen
Synne Wichstrøm
Tina Wullf
Mie Ripple Fagernes
Ella Røe
Leah Lysfjord
Ella Lo Agerbrink
Cornelia Trodalen
Osvik
Marte Thomassen
Mosebø
Petter Wulff
Kristin Lygren.

Lagleder

Kristin Lygren

2007
GUTTER 2007
Seriespill og trening

Cuper

I år startet kullet med organisert seriespill og vi
har vi hatt 33 spillere på 5 lag med i Microserien.
Lagene har spilt 12 kamper mot lokale klubber
som Holmen, Billingstad, Hvalstad og Asker. Vi
har felles trening en gang i uken og i tillegg deltar
mange på FA. Spillerne har vist stor sportslig fremgang gjennom sesongen og har blitt mye bedre til
å være disiplinert på trening og følge instruksjoner.
Vi har trent mye på samspill, pasninger og posisjoner på banen.

I cupene har vi satt opp nye lag slik at spillerne skal
få spille med flest mulige på kullet. Vi har deltatt
på Kalvøya Cup, Jutultreffen, Telenor Cup, Bøler
Cup og Kolbotn Cup.

Nesøya G7-1
Henrik Dahle
Ludwig Hermann
Maximilian Robertson
Philip Stensland
Thomas Ferner-Johansen
Sivert Skaset Harr
Svein-Arne Haavik
Thomas Anker
Thomas Jebsen
Tonje Hermann
Lisa Nissen-Lie

Vinterforball
13 av spillerne er med på felles vintertrening.
Annen hver torsdag spiller vi treningskamper i en
privat vinterserie for G2007 lag i Asker og Bærum
hvor vi er arrangør

Nesøya G7-2

Anders Haavik
Oppegaard
Andreas Detlie Nissen-Lie
Jakob Aftret-Sandal
Jonatan Gudmundsen
Lukas Røed-Halvorsen
Tobias Viktor Grongstad

Trenere

Nesøya G7-3
Daniel Lundemo
Fredrik Kristiansen
Joachim Schlytter Killi
Jonathan Anker
Marius Jebsen
Nikolai Nordby
Sivert Kolstad

Bente Lund
Christian Ødegård
Eirik Johannesen
Gudmund Killi (lagleder)
Gylve Aftret-Sandal

Petter Johansen
Svein-Arne Haavik
Thomas Anker
Thomas Jebsen
Tonje Hermann
Lisa Nissen-Lie

Nesøya G7-4

Nesøya G7-5

Adrian Skar
Anton Lange
Brage Strandli
Charlie Runar
Christian Nissen-Lie
Jonathan Vigeland
Philip Alexander Andersen

Adrian Solheim
August Selstad Hamre
Benjamin Maiquez
Emil Gjerdrum
Marius Johannesen
Ola Ødegård
Peder Mosbergvik
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2006
GUTTER 2006
Samtlige gutter på Nesøya født
i 2006 var med på fotball denne
sesongen også. Det har vært
topp oppmøte på alle treninger
og kamper gjennom hele sesongen. Guttene har hatt det gøy
med å være sammen på treninger og kamper.

Målet har vært at alle skal behandles likeverdig, få spille like
mye, og ha det gøy sammen.
Dette mener vi å ha lykkes med,
og samtlige gutter som startet
sesongen, fullførte til siste trening og avslutningen i slutten av
september.

Vi har i år hatt fokus på å få
innøvd basis ballferdigheter,
og kjørt øvelser med fokus på
ulike situasjoner som oppstår i
kamper på fotballtreningene.
Videre har vi prøvd å få flyt på
treningene med fokus på å høre
på hva trenerne sier, og behandle lagkameratene positivt og
med respekt.

Laget har for første år deltatt
i seriespill i fotballkretsen. Vi
stilte med tre lag. Det ble en
jevn blanding med seire og tap.
Lagene hadde en bra utvikling,
og ble mer samspilte etter hvert.
Alle barna ble tryggere på sine
ferdigheter utover sesongen.

Spillere G2006
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Einar Lindholm
Erik Wahl
Felix Syversen
Fredrik Runde
Herman Hægh
Kacper Bogucki
Kalina Fraser
Kristoffer Kolberg
Amund Skage Pedersen Enge

Laget har deltatt på sin første

Sander Emil Pedersen Enge
Axel Andreas Mjør
Christian Hammer-Eriksen
Matias Clowes
Ole Adrian Haug
Sebastian Tonay
Sigvart Guldteig
Shamil Ivankov
Teo Lossius
Peder Kristiansen

offisielle fotballturnering – Bendit Fotballcup Jutultreffen på
Skuisletta i slutten av august.
Det var en spennende og flott
opplevelse for guttene. En godt
arrangert turnering med mange
lag, og mye som skjedde på
sletta. Her møtte de andre lag,
og hadde en fin utvikling utover
turneringen. Stolte og fornøyde
barn som fikk heve sin første
fotball-pokal over hodet. Det var
nesten tøffere kamp om pokalen
blant barna enn kampen om ballen på banen.
Takk til alle foreldre som stilte
opp på treninger, kamper og
cup. Vi sees neste sesong.

Jesper Friis-Møller
Benjamin Carlsen-Brown
Marcus Sørensen
Johannes August Skjellvik Tollefsen
Paul Cristian Gonzaga Rocacurva

Trener og lagleder
Knut Tollefsen

2005
JENTER 2005
Jenter - 05 har i år bestått av 14 ivrige jenter
som har trent 1 gang i uken. Mange av jentene
har også deltatt på FotballAkademiet, Jentemoro og camper arrangert av Nesøya IL. Dette
har ført til at jentene har hatt en super utvikling
dette året både taktisk og teknisk.
Vi har hatt to lag med i serien, og jentene har
vunnet de fleste kampene. Det har vært både
morsomt og underholdene å se kampene, noe
en engasjert heiagjeng på sidelinjen vitner om.
Jentene ble trent av Søren Eriksen.
Tusen takk til alle foreldre som har hjulpet til
denne sesongen!

Spillere
Camilla Skaland Austgulen, Lea Berger Andersen, Hedda Sandmæl, Synne Kolstad, Julie
Blaauw Eriksen, Caroline Blaauw Eriksen, Stina
Horn-Johannessen, Linea Nissen-Lie, Sandra
Stupar Krogsgård, Mia Wright, Tyra Leikvang,
Tomine Grongstad, Oda Gulsvik og Christina
Lindberg

Trener og lagleder

Søren Eriksen, Marie Sandmæl
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2005
GUTTER 2005
Seriespill og trening
I år har vi hatt 23 spillere på 3 lag
i Oslo Fotballkrets avdeling 4 og
5 nivå 1. I serien har lagene spilt
14 kamper. Lagene har møtt betydelig større motstand enn i fjor,
noe som har vært utfordrende
for spillere og trenere. Kullet har
felles trening en gang i uken og
i tillegg deltar mange på FA og
FX. Spillerne har vist stor sportslig fremgang gjennom sesongen
og er en veldig fin gjeng. Vi har
mistet noen spillere i løpet av
sesongen, men fått flere nye slik
at vi totalt er flere spillere i år enn
i fjor.

I cupene har vi som tidligere satt
opp nye lag slik at spillerne skal
få spille med flest mulige på kullet.
Vi har deltatt på Kalvøya Cup, Jutultreffen, Heggedal Cup, Telenor
Cup, Bøler Cup og Kolbotn Cup.
På cupene har lagene vunnet så å
si alle kampene de har spilt.

Nesøya G9-1

Nesøya G9-2

Christopher Taranger
Cornelius Jacobsen
Einar Fuglesang Eide
Henrich Nissen-Lie
Marius Janborg
Noah Grønvold-Røe
Per Kristian Lauvstad
Theo Riple

Trenere
Marius Røe
Petter Taranger
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Cuper

Sosialt

Vinterfotball

15 av spillerne er med på felles
vintertrening sammen med 3 stk
fra G8/2006. Annen hver onsdag
spiller vi treningskamper i en privat vinterserie for G9 lag i Asker
og Bærum. Vi er arrangør og har
fått med oss lag fra Billingstad,
Vollen, Holmen, Heggedal, Høvik
og Jardar. Vi har hatt 9 samlinger
på Nesøya hvor 6 lag spiller 2
kamper hver, på 3 baner.

På siste dag av Kalvøya-Cup ble
det som i fjor arrangert grillfest
hos Lisa og Harald Nissen-Lie.
Etter endt sesong hadde vi avslutning for spillerne med bowling
og pizza på Holmen.

August Krogh
Filip Kaaresen Ulstein
Fredrik Thomassen Mosebø
Jacob Vaale-Hallberg
Joakim Wilhelmsen
Johan Nissen-Lie
Magnus Bogsti
Troy De Jager

Trenere

Lisa Nissen-Lie
Espen Thomassen

Nesøya G9-3
Eilif Skaset-Harr
Jens Blymke
Leon Fjeld
Magnus Hægh
Marius Schlytter
Nicolai Ferner-Johansen
Sebastian Vigeland

Trenere

Petter Johansen
Bente Lund
Bent Ove Pedersen

2004
JENTER 2004
J2004 har hatt en fin fotballsesong med 15 aktive
jenter fordelt på 2 lag. Utviklingen har vært veldig
bra og det blir spennende å gå over til 7er neste år.
Jentene avsluttet sesongen med Fossum Cup og
pizza/pølse-kveld på klubbhuset. Mange har fortsatt
med vinterfotball, og vi håper alle starter igjen til
våren.

Spillere

Maja Fjeld
Maria Flø
Frida Lyche Oppegaard Haavik
Caroline Sjøstedt

Etter mange år som trenere har Alex og Tore
bestemt seg for å slippe nye krefter til. På vegne av
alle foreldre, vil vi derfor takke både Alex og Tore
for en kjempeinnsats!

Milla Barr Kongsteien
Thea Tønder
Sofie Eckhoff
Anniken Brattberg Naper
Kaja Carlsen-Brown
Alma Fagerland

Sofia Henriksen
Madeleine Kristiansen
Julia Friis-Møller
Mai Celina Tran
Lea Vestheim Nordh

GUTTER 2004
I 2014 har 26 gutter spilt hele eller deler av sesongen for G-04. Vi deltok med 3 lag i serien, men
siden vi hadde påmeldt 4 lag ble det noen bonuskamper for guttene. Det var populært for her er
det mange som liker å spille fotball!!

støttespillere på treningene noe som har vært viktig
da vi er heldige å ha mange spillere.

I tillegg til serien deltok vi på Snarøya Cup i januar,
ØHIL Manpower Cup i april og Kalvøya Cup i juni
hvor vi spilte 5er fotball. Da guttene neste sesong
skal spille 7er, var det et sterkt ønske om å delta på
noen 7er turneringen også i år. Vi deltok derfor på
Korsvoll Cup i september og BVH Cup i november
som tilbød en tyvstart for 2004-guttene på 7er fotball. Dette syntes guttene var kjempegøy!

Vi har i løpet av 2014 sesongen hatt et stort fokus
på lagspill, og viktigheten av pasninger og plassering. Det er derfor gøy å se at guttene har forbedret
seg veldig på dette, noe som lover godt for neste
sesong. Tradisjonen tro ble sesongen avsluttet på
klubbhuset med pizza og utdeling av diplom og
pokal. Det ble i år også utdelt en ekstrapremie til
«Årets Lagspiller» på hvert av serielagene. Denne
premien gikk i år til Lars Gulsvik på Nesøya 1,
Åsmund Mjøs på Nesøya 2 og Kasper Eriksson på
Nesøya 3.

Lyder Hole har vært hovedtrener, og sammen med
Finn Klepsvik har han ledet treningene i sommersesongen. Flere andre foreldre har også bidratt som

Tusen takk til spillere og supportere for en flott
2014-sesong. Vi håper alle guttene er med videre til
7er fotball i 2015!!
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2004
GUTTER 2004 forts.
Spillere

Sebastian Nissen-Lie Detlie
Åsmund Mjøs
Oliver Langø
Fredrik von Krogh
Stian Breilid
Lewis Kjemhus
Eirik Næss Andresen

Herman Klepsvik
Erik Hareide
William Kolberg
Hans-Herman Mellerud
Kasper Eriksson
Lars Gulsvik
Tor-Bjørn Holsether
Truls Lien
Eirik Moger

Olav Veum
Herman Børke
Kasper Nordh
Henrik Hole
Henrik Friis-Møller
Konrad Fraser
Bendik Hjele
Leon Goodridge
Felix Fjeld
Erlend Waack Holstad.

Trenere og lagledere
Lyder Hole
Finn Klepsvik
Bjørn Helen
Hanne Günther Lien
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Spillere Gutter 2003

Trenere

Cesar Horn-Johannessen, Pelle Horn-Johannessen,
Vetle Ruud, Marius Andersen, Vetle Løken, Nicholas
Ottersen, Lucas Fjeld, Ludvik Grov, Sindre Christensen, Victor Lange, Herman Sandmæl, Henrik Nomeland, William Nomeland, Simen Smedby, Henrik
Lystad, Edvard Kolrud, Tobias Eikenes-Løchting, Gabriel Runar, Felix Østby, Thomas Eide, Erlend Janborg, Peder Bryhni-Jensen og Eugen Nesbakken

Arne Løchting
Sigmund Ruud

Lagledere
Herman Horn-Johannessen
Truls Sandmæl

2003
Jenter 03 startet sesongen med
18 jenter som har trent 1 gang
i uken, samt at noen av jentene
også har deltatt på fotballmoro
og fotballcuper. Gjennom sesongen er det noen som har valgt
å slutte med fotball eller tatt en
fotballpause, men vi har også fått
nye spillere!
03-jentene har stilt med to lag i
serien. Det har vært 8 – 9 jenter
på hvert lag, slik at jentene har
fått mye spilletid. Vi har denne
sesongen fått god forståelse av
7er fotball. De har spilt mange
kamper og vunnet de aller fleste

av dem. Det har blitt mye scoringer og ekte fotballglede ute på
banen.
03-jentene har hatt en fin utvikling denne sesongen. De har
vist til mye fint spill og samspill
på banen. Vi ser at jentene har
utviklet seg godt både teknisk,
taktisk og på det formasjonsmessige spilleplan. De viser at de
forstår spillet og hvordan de skal
plassere seg på banen. Dette har
vært med på å styrke laget, og
gjort kampene spennende og
morsomme å se på☺.

JENTER 2003

Denne sesongen har jentene vært
med på flere cuper. Før sesong
startet var vi med på Hauger jentecup. Det gikk veldig bra for vår
del. Jentenes høydepunkt var nok
eliteturnering på Storhamar. En
livlig jentegjeng dro til Hamar fra
fredag til søndag. Vi spilte mot
mange ukjente og morsomme
jentelag. Vi er stolte av at vi kom
til A-sluttspillet hvor vi dessverre
tapte 1-0 mot Lillehammer i semifinalen. Vi sitter igjen med mange
fine inntrykk og opplevelser etter
en super helg på Hamar.

Spillere

Jenny Grinden, Christine Wasa, Sofie Ulstein,
Selma Schlytter, Cilie Sandsmark-Evensen,
Ingrid Kolstad, Helene Wichstrøm Jørgensen,
Frida Fosen, Nini Brantenberg, Heddy Berge,
Anna Skaland Austgulen, Albertine Gjøs, Leah
Therese De Jager, Caroline Sjøstedt, Alma
Fagerland, Pernille Anderson, Anniken Anderson,
Miranda Lauvstad.

Trenere

Tove Eilertsen og Kjersti Wichstrøm

Lagleder

Ann Kjersti Skaland

GUTTER 2003
Det var 11 gutter med på vintertreningen og da
sommersesongen startet talte vi 23 ivrige spillere
som ble fordelt på 2 lag. Det var lagenes første
sesong med 7’er.
Overgangen fra 5’er innebar mer plass på banen
og mye mer løping enn på 5’er bane. Noen greie
spreke mammaer så at guttene trengte bedre
kondis, så de tok med seg guttene på løpetur i
Nesøyaskogen. Etter hvert som kampene gikk ble
det stadig bedre samspill og dermed bedre resultater.
Vi har i år deltatt på 3 cup’er gjennom sesongen
hvor vi fikk spilt mot lag som vi ikke møter i serien.
Etter sommeren har mange av spillerne deltatt på
FX. Inn i vintersesongen har vi med 18 spillere, så vi
stiller godt rustet inn mot 2015 sesongen.
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2002
GUTTER 2002
Vi stilte med to lag i serien slik at guttenen skulle
få spille så mye som mulig, og spilte til tider veldig
god fotball. Alle sammen har blitt sterkere og har
utviklet seg godt teknisk. Dette mye pga. vår nye
faste trener, Kim Lønn, som har blikk for hver enkelt
spillers potensiale og nivå. Bjørn Osen og Jørgen
Krogsgård har dannet støtteapparatet rundt laget.
Vi har ikke deltatt på noen cuper i år, men har spilt
noen treningskamper mot andre lag. Vi avsluttet
sesongen med den “tradisjonelle” Danmarksturen

Spillere

Erik Alexander Valerius Svendsen
Antonio Cruz Eckholdt
Conrad Osvik
Erlend LyngaasTorgersen
Filip Stupar Krogsgård
Jakub Ziolkowski
Julian Gimnes
Kristian Kulseng
Markus Holmen Rist

med mye moro. Landskampen tapte vi dessverre,
dog knepent.
Etter siste trening før jul hadde vi pizzafest på
klubbhuset der vi oppsummerte året, og snakket
om hva vi skal satse på fremover. Oscar Noah Osen
fikk en T-shirt og utmerkelsen: “mest ivrig på trening og best oppmøte”. Gratulerer Oscar!
Vi opplever nå et godt sosialt samhold og mye fotballglede blandt gutta. Det er viktig!
Martin Winger Kolberg
Mats Alexander Nissen-Lie
Oscar Noah Osen
Simon Haugstad Moosmayer
Tobias Meinich Kroll
Tom-Vegar Moen
Carl Johan Gulliksen

Trener

Kim Lønn

Hjelpetrenere

Bjørn Osen og Jørgen Krogsgård

Lagleder

Anne Mette Eckholdt
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2001
JENTER 2001
2014 har vært et veldig spesielt
år for Jenter 2001 – de begynte med 11’er fotball og den
største utfordringen var om de
ville være nok til å kunne stille
med et 11’er lag! Siden det ikke
finnes jentelag for 2000 eller
2002 fikk vi støtte fra 2003 laget
slik at vi kunne i hvert fall melde
oss på 11’er serien og ikke bare
7’er serien igjen. Men introduksjonen til 11’er spill var ikke lett –
den første kampen i Vinterligaen
ble en skrekkopplevelse mot et
veldig bra lag med mye 11’er
erfaring allerede men den neste
var mer oppløftende og viste at
det ikke var en umulig oppgave
å takle.
Vinterligaen ellers var en god erfaring. Selv om vi ikke havnet på
sluttspill i A-gruppen (☺) hadde
jentene noen gode kamper og
en fin kamp mot Holmen hvor
vi inviterte til en sosial samling i

Spillere

Vilde Antonisen
Solveig Bergseng
Synne Bogsti
Camilla Brantenberg

Trener

Kim Lønn

Lagleder

Susie Williams
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forkant med quiz. Dette var også
med tanken på at disse jentene skulle bli klassekamerater
på Landøya og det var en fin
måte å bli kjent på. I tillegg fikk
de være med på en Vinterliga
banketten på slutten. Hovedserien til våren var ikke en veldig
positiv opplevelse fotball-messig. Vi ble satt opp i «skrekkens
gruppe» med lag som Haslum
1, Stabæk, ØHIL osv. og hadde
flere veldig tøffe kamp. Allikevel
endte vi ikke opp i bunnen av
tabellen så noen gode resultater
hadde vi. Nå håper vi at i neste
sesong vil divisjonene bli mer
jevne.
Slutten av sommerferien var vi
på tur til Sandercup igjen og
havnet i en gruppe med bare
J00 jenter stort sett så det ble
ikke særlig sluttspill for oss dessverre men gøy var det og alle
var enig om at vi drar dit igjen
Elise Eckhoff
Martine Haggren
Kerstin Hareide
Justina Grønbekk
Elisabeth Krieg
Julie von Krogh

neste gang. Etter dette hadde
vi gleden av å få Kim Lønn som
fast trener. Dette har blitt tatt
veldig godt imot av alle og vi
håper på mye positivt fremover
med ham i spissen. Han ble med
oss til Danmark når vi spilte i
en mini-cup – igjen med nesten
bare J00 lag. Siste kampen i
regn og vind mot Danmarks
antagelig beste jentelag var ikke
akkurat årets høydepunkt! Men
turen ellers var veldig morsomt
and alle hadde det bra (med
Kim som eneste mann blant jentene/mødrene som var med!).
Det er alltid en utfordring å holde tenåringsjenter interesserte
i fotball men vi håper at laget
fortsetter en stund til – så lenge
hovedmålet er å ha det gøy og
ikke å vinne alt vil vi lykkes med
det!

Natasha Melim McLeod
Maria Nordh
Alexandra Olsen
Henriette Runde
Caroline Wasa
Helene Wichstrøm Jørgensen

2001
GUTTER 2001
2014 sesongen var første smak
på ungdomsfotballen og nivået
der. Med totalt 18 spillere (+
hospitanter) ble det rom for 2
lag, både 11’er og 7’er. Dette
har sikret at alle har fått bra med
spilletid og at vi også har hatt
mulighet til å sette sammen
ulike lag.
Overgangen fra barnefotball til
ungdomsfotball har laget taklet
veldig bra og alle har hatt en bra
utvikling i året som har gått.
På trenersiden fikk vi inn Erik
Benjaminsen og han har blitt
veldig godt mottatt. Han har
jobbet godt med laget og gutta
stortrives med Erik som trener.
Gutta har hatt 2-3 økter i uken
+ mange kamper både i 7’er og
11’er.

Det var som ventet ganske høyt
nivå i 2 divisjon. Det ble mange
gode og jevne kamper, men vi
har nok slitt litt med å ”holde
helt inn”. Opptellingen viser 3
seire, 3 uavgjort og 8 tap og det
gav oss 6 plass i serien.
7’er laget fikk det også ganske
tøft da det viste seg at det var
en del frafall av lag og dermed
ble de resterende samlet i 2
divisjon. Til tross for det, var 7’er
veldig positiv erfaring for laget.
Det ble mye mer ballberøring
og høyt tempo og mange mål.
Uten tvil publikumsvennlig.
Mange av spillere fikk prøve seg
i ulike roller og mange noterte
seg på scoringslisten.
Vi deltok på Sandarcup for første
gang og dette var nok et av se-

songens høydepunkt. Laget tok
seg til A-sluttspillet. Her ble det
imidlertid stopp etter tap 4-0
mot Drøbak/Frogn som for øvrig
gikk hen og vant hele turneringen.
Skagen Tour med papper er
definitivt sesongens høydepunkt
(også for pappaene). Her møtte
vi et samlet lag (10-16 år) fra
Aalbæk og gjøre en god prestasjon med en seier og ett tap.
Sesongen ble avrundet med
Nesøya Invitational hvor flere
lokale lag møttes til en en-dags
turnering. Det ble en spennende
turnering som gutta vant til slutt
etter straffespark konkurranse.
Oppsummert en veldig bra sesong på alle måter!

Spillere
Mika Kraass
Nikolai Bonafade
Jørgen Breilid
Bastian Råmunddal
Ludvik Haug
Leonard Gjøs
Axel Stautland
Peder Hanche-Olsen
Thomas Sjøstedt
Ola Tandberg
Olav G. Bryne
Mads Tønder
Brage Løken
Gudbjerg Tobias
Marcus Whrame
Audun Sandum
Tinius Sundby

Trener
Erik Benjaminsen
Espen Gjøs

Lagleder

Thomas Hancke-Olsen
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JENTER 16
Etter en litt slitsom 2013-sesong
med 11’er og litt mangelfull tropp
og en 2014 sesong som innebar konfirmasjonsforberedelser
for 99-jentene og eksamen for
98-jentene. meldte vi opp Jenter
98/99 i 7’er-serien jenter 16.
Det har vært litt gjennomtrekk i
spillerstallen gjennom de årene vi
har holdt på, og denne sesongen
var det noen som trakk seg og
noen tidligere spillere som kom
tilbake.
2014 startet med trening inne. Vi
har fått låne gymsalen på skolen
på fredager og jentene har hatt
fysisk aktivitet, sosialt samvær☺ og
holdt laget sammen gjennom vinteren. Det aller beste i år har vært

Spillere
Maria Haraldssøn (99)
Henriette Warme Drake (99)
Lena Krass (99)
Elise Rabassa Stautland (99) Anne
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alle målene vi har klart å få inn i
motstanderens mål, 37 totalt!!!
Vi har møtt hyggelige motstandere og noen som ikke har vært
så hyggelige. Fair play og godt
humør har vært gjennomgangstemaet i pep talkene før og
under kamp. Vi skulle i hvert fall
vise oss fra vår beste side. For
å trekke frem en kamp, må nok
den første seieren vi fikk 8-7 med
kun 6 spillere på banen være den
morsomste.
Vi endte på 4.plass i serien og
ikke helt sist (helt uvesentlig hvor
mange som var med).
Seriens siste kamp vant vi på
Walk over, men vi var alle enige
i at det var synd at vi ikke fikk
Cecilie Bonnafede (99)
Sofie Skavang (99)
Aasta Kyvik (98)
Vi har også hatt hjelp fra 01:
Maria Nordh
Elise Eckhoff

spille siste kamp mot Bjørndalen
–vi hadde syket oss godt opp
og var veldig klare for å slå dem
ned i støvlene men, Fair Play ☺
Serien ble isteden avsluttet med
kakekveld og litt mimring.
Vi startet høsten i 3. klasse og er
egentlig ganske stolte over at vi
har holdt på i 7 år. Med mange
spillere og mange i støtteapparatet gjennom årenes løp.
Det blir ingen 2015-sesong på
oss, noe som er litt trist, men
kanskje kommer vi tilbake etter
noen år for å ha det gøy sammen
på fotballbanen igjen.
Tusen takk jenter for 7 flotte år!!!

Kerstin Hareide
Julie von Krogh

Trener/lagleder:

Kristin Warme Drake

GUTTER 16

Nesøya Gutter 16 vant
seien i år også!
Gutter 16 har en grunnstamme
med spillere født i 1998, men er
forsterket med spillere fra 97- og
99-årgangene.
I fjor vant de serien i 3. divisjon på målforskjell i aller siste
kamp, med TV2 på sidelinjen og
kampen ble introdusert på norsk
fargefjernsyn av selveste Davy
Wathne.
I år var det en viss spenning frem
mot sommerferien, men utover

Spillere

Petter Aarvold
Jesper Helland Myrholt
Olav Alexander Nomeland
Axel Østby
Magnus Mork
Herman Haug
Sondre Tjørswaag

Priser 2014:
Årest spiller: Ulrik Larssønn Mjelde
Årets toppscorer: Herman Haug
Årets utvikling: Arturo Eckholdt
Årets oppmøte: Iegor Zinenko

høsten dreide seg i all hovedsak
om ett lag i 2. divisjon avd. 1. Serien ble vunnet i 3. siste kamp, og
målet ble deretter å gå ubeseiret
gjennom sesongen. Det røyk mot
Snarøya to minutter før sesongen
var over, men de spilte for en
plass på pallen og vant fortjent
den kampen.
Våre gutter har uansett all grunn
til å være stolte. Vi vinner serien
med 45 poeng, 4 foran Fossum
som ble nr 2. Med 14-3-1 i V-U-T,
og målstatestikken 83-34, kan
de gå med høyt hevede hoder.

Theodor Goodwin
Fredrik Andreas Wulff
Hans Christian Boge-Fredriksen
Arturo Cruz Eckholdt
Julius Nikolai Råmunddal
Kristian Selmer Holø
Sondre Leirvik

49 plussmål er 22 foran nest lag.
Neste år venter G17 eller G19,
og uansett divisjon blir dette tøft
– her skal det spilles mot ”menn”.
Stor takk til årets nye trener,
Christer Eskedal, som har fått
gutta opp på enda et nytt nivå,
til bakkemannskapet Petter og
Håvard, Line som kvalitetssikrer
alt i bakkant, de faste tribunesliterne og ikke minst gutta som har
levert varene.
Vi gleder oss til 2015!

Trener

Christer Eskedal
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NESØYA DAMELAG
Damelaget har nå deltatt
i serie for fjerde år på
rad, og har i 2014 hatt sin
beste sesong så langt.
Det ble fjerdeplass på
tabellen.
Vi er en gjeng som nå har vært
med i flere år, og noen damer
faller fra og nye kommer til. Vi
har forsøkt å trene en gang i
uken, men har til tider måtte prioritere kampene. Noen har spilt
fotball tidligere, mens andre har
mindre erfaring. Felles for oss
alle, er ønsket om å trene og ha
det morsomt sammen. Vi ønsker
alle fotballinteresserte damer
velkommen på laget!

Vintertrening og Langhus
Cup
Sesongen startet som vanlig
med deltagelse på Langhus
veterancup, som går av stabelen
siste helgen i januar hvert år.

For å venne oss til å spille inne,
trente vi i gymsalen på Sandvika
videregående skole et par ganger i forkant. Vi stilte med to lag
på cupen, og et av lagene var
nære på å komme til sluttspillet, men tapte på målforskjell.
På kvelden deltok vi på bankett
med alle lagene som deltok.
Vintertreningen ble gjennomført
med forsøk på trening en gang
i uken. Vi hadde til tider problemer med å få nok spillere til å få
til gode treninger. Noen ganger
ble det en felles joggetur i stedet.

Fjerdeplass på tabellen
I sommersesongen har vi trent
en gang i uken og spilt kamp
hver torsdag. I år kom vi til slutt
på fjerde plass på tabellen, noe
vi er godt fornøyde med. De tre
beste lagene var det lite å gjøre
med, så vi var best av de nestbeste! Det ble mange

morsomme kamper, og vi scoret
hele 34 mål, som er ny rekord
for Nesøya damelag.

Lyst til å spille fotball?
Vi er en stabil gjeng med ivrige
spillere, som stiller på trening og
kamp så ofte de kan. I tillegg er
det noen som er med litt sjeldnere, og som stiller dersom det
er behov for ekstra spillere. Her
er det plass til alle som har lyst,
og man må selv bestemme hvor
mye man vil og anledning til å
være med på. Målet er å holde
seg aktive ved å leke seg med
ball, på en sosial måte. Hvis man
kun vil være med på trening,
er det selvsagt helt i orden. Vi
organiserer oss selv etter beste
evne, og baserer oss på mange
gode tips fra trener Trond, som
vi var så heldige å få trene med
forrige sesong.
Vi har naturligvis både sommerfest og julebord hvert år.
Har du lyst til å være med? Kontakt lagleder Irene Farestveit:
irene_farestveit@hotmail.com

Spillere
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Camilla Hasle
Christine Stautland
Elin Marie Brantenberg,

Gro Janborg
Irene Farestveit
Jorunn Mosbergvik
Monica Solheim
Maylem Lauvstad

Maria Fagernes
Tonje Hermann
Kjersti Wichstrøm
Ulrika Tollefsen
Hilde Elise Eikenes

Tove Eilertsen
Anja Wright
June Gimnes
Caroline Martens

Trener
Trond

Lagleder
Silje Farestveit

NESØYA HERRELAG
I fotballåret 2014 gikk ikke helt som forventet.
Det begynte med at den treneren som vi egentlig
skulle ha trakk seg, slik at Torgeir Sundgot, Espen
Gjøs og Lars Mørkås tok over i slutten av januar
måned. Laget i år var helt nytt, da stammen skulle
bestå av spillere fra 96 og 97 samt noen eldre
spillere.
Etter to treninger pr uke for spillerne stod seriespill
i 7 divisjon for tur, og med et lag fullt av spillere
med store ambisjoner på sine egne og lagets
vegne leverte laget langt under det vi hadde som
målsetning for sesongen. Vi møtte, dessverre for
vår del, lag med godt skolerte spillere og med en
gjennomsnittalder langt høyere enn vårt eget lag.
Dette resulterte i mange tapte dueller på banen,
mye baklengs mål og lite scorte mål og som tilslutt

ga oss en niende plass på tabellen.
Problemet var også at vi sjelden stilte med samme
lag til hver kamp, da skader, eksamener og andre
årsaker gjorde at vi ikke fikk gjennomført den spillestilen vi ønsket å ha, og dette resulterte da i altfor
mange tapte kamper. Da Torgeir flyttet, fikk vi inn
en ny trener etter sommeren, Stian Haug, som
trente mange av spillerne i fjor. Resultatet var at vi
fikk en mer definert spillestil, vi hevet oss fra vårsesongen, men vant vel ikke altfor mange kamper da
heller.
For sesongen 2015 har vi nå fått inn ny trener, Kim
Lønn, og ambisjonene er å kjempe om opprykk til
6. divisjon. Spillerne har blitt et år eldre og har fått
følt på nivået med senior fotball og ser frem til en
bedre sesong enn fjorårets.

Spillere
Oskar Haraldssøn
Hasan Askri		
Olav A Nomeland
Mats Mosand		
Petter Strømme
Torgeir Sundgot
Espen Ganes		

Magnus Berg		
Knut Ørbeck Nilsen
Marius W. Drake		
Henrik Borge		
Thobias Aamodt		
Carsten Skjelbreid		
Thomas Løchting		

Balder Bratsberg
Fredrik Wulff		
Tim A. Nielsen
Thomas Hekleberg
Johan Viken		
Kjetil Storås		
Erik Trosby		

Petter Aarvold
Herman Haug
Markus Mosand
Simen Frøyhaug
Espen Gjøs
Stian Knutsen
Lars Mørkås

Lagledere/
assistenttrenere:

Årets spiller

Årets toppscorer

Hovedtrener

Markus Mosand

Mats Mosand

Torgeir og Stian

Espen og Lars

OLD BOYS-LAGET
Ny vår for old boys-gutta - på høsten!
Etter en vårsesong med litt slow start – en del tap,
mange uavgjorte og relativt labert oppmøte på
trening, kan man si at det mildt sagt tok seg opp
på høsten 2014. Med primus motor Finn Klepsvik
som innpisker, var det tidvis var det over 20 karer
på trening, økter som tidvis også holdt til dels høy
intensitet til eldre herremenn å være.

En fin sesong ble avsluttet med den årlige fårikålfesten hos Svein Arne Haavik, der oppmøtet og
innsatsen var minst like god som på treningene. I
år ble det også brygget et eget øl til festen, under
kyndig ledelse av bryggerimester Christian Ødegård. Velvillige prøvesmakere: Bjørn Osen og Rob
Brown.
Old Boys-laget trener tirsdager kl 20.30.

Og med god trening, kom også kampresultatene.
Sesongen ble faktisk avsluttet med fem seiere på
rad, og plass trygt midt på tabellen i tredje divisjon
M40. Faktisk var interessen rundt kampene i høst
så stor at flere som meldte seg på for sent måtte
avvises.
Utover høsten og vinteren har det fortsatt å være
fin deltakelse på trening, og det planlegges også å
stille med et lag i serien for menn over 48 i sesongen 2015.

61

Styret 2014

INNEBANDY

INNEBANDY

Leder: Arild Hekleberg

OPPTATT SOM
IDRETT I NESØYA
IDRETTSLAG PÅ
ÅRSMØTET I 2014

Interessert i å spille?
Damer kontakt:
hilde@multitask.no
Herrer kontoakt:
arild.hekleberg@gmail.
com

Treningstider:
Damer:
Onsdager kl. 2015-2130
Herrer:
Onsdager kl. 1900-2015

INNEBANDY

DAMER
Vi er en gjeng muntre damer
som synes at det å spille innbandy er en super måte å holde
seg i form på. Innebandy er
treningen du går på for å ha
det morsomt og sosialt mens
svetten siler og pulsen dundrer.
Vi har frem til nå pleid å trene
i den lille gymsalen på gamleskolen, og litt i Heggedalshallen i januar, mens vi tålmodig
har ventet på nye Nesøya
Idrettshall. Det hører med til
historien at det ble sagt at for å
være sikret treningstid i den nye
hallen, så måtte man ha lag i

serien. Så i oktober spilte vi våre
aller første innbandykamper i
oldgirlsserien! All bekymring og
nervøsitet forduftet etter første
kamp, for dette var jo rett og
slett kanongøy! Vi har til og
med vunnet en kamp, og spilt
uavgjort et par ganger (bla mot
det laget som banket oss 9-1 i
den aller første runden). Uansett, så er det hovedfokus på å
ha det gøy og bli god og svett.
I mellom kampene er det kaffe
og skravling. Vi har kamper ca.
èn gang i måneden, stort sett
på søndager.

Vi gleder oss vilt til å trene
i øyas nye storstue (onsdag
4.februar er vi i gang), og håper
at enda flere glade Nesøyadamer vil bli med oss på det. Alt
du trenger er innesko med lyse
såler og en innebandykølle. Det
er bare å komme å prøve! Vi
trener på onsdager kl. 20.1521.30.
Lagleder: Hilde Håland
mobil: 91633838
hilde@multitask.no

HERRER
Vi er en trofast gjeng som har
holdt det gående med innebandy i snart 8 år i den gamle
gymsalen på Nesøya skole. Nå
har vi endelig kommet oss inn
i den nye idrettshallen med
bedre plass, og det hadde vært
hyggelig hvis vi kunne fått med
oss flere oldboys som er klar for
litt sosialt og sportslig treff en
kveld i uken. Ta kontakt så kan
du jo uansett bli med en kveld
så du får sett hvor morsomt det
er!
Arild Hekleberg
mobil: 90970840
arild.hekleberg@gmail.com
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VELKOMMEN TIL VÅRE
ARRANGEMENTER!
Nesøya IL organiserer flere faste årlige
arrangementer. Noen har bestått over
mange år, slik som Nesøya Rundt. Erfaring og rutiner er nå på plass, og ved
hjelp av hundrevis av frivillige har vi blitt
en habil arrangør, anerkjent langt utover
vårt eget lokale nedslagsområde. Fotballcamper og Nesøyalekene i friidrett er
to arrangementer som trekker deltakere
fra hele idrettskretsen. Arrangementene
er også med på å trekke familier og beboere på Nesøya til det flotte idrettsanlegget vårt.

ARRANGEMENTER

KALENDER 2015
Nordea fotballcamp 25.-26. april
Nesøya Rundt 1. mai
Friidrettsdagen Nesøya skole dato ikke fastsatt

ARRANGMENTER
2014
Nesøya Rundt 1. mai
Tennis Summercamp uke 26 og 33
Seilcamp uke 26
Tine Fotballskole uke 26 og 33
Coerver Development Weekend
25.-27. april
Nordea høstcamp 15.-16. november
Nesøyalekene 6. september
Skoleidrettsdagen september
Nesøyaløpet 11. oktober

Tennis Vinterferie-camp 23.-25. februar
Klubbmesterskap Tennis 7.-9. mars
Tennis Påskecamp 27.-28. mars
Tennis internturnering 12. april og 31. mai
Seilcamp uke 26
Tennis Summercamp uke 26 og 33
Tine Fotballskole uke 26 og 33
Sportscamp uke 27 og 32
Nesøyalekene 5. september
Nesøyaløpet 10. oktober
Nordea fotballcamp: 17.-18. oktober

For alle arrangementer,
følg med på

nesoyail.no,
våre nyhetsbrev eller søk opp

Nesøya IL på Facebook

NESØYA RUNDT

Den 1. mai hvert år arran-

gerer NIL Nesøya rundt, et
familiearrangement for alle,
medlem eller ei. Det er en fin
anledning til å samle store og
små, unge og gamle, familie
eller venner til sosial omgang
og mye moro!
Nesøya rundt er et rebusløp
der deltakerne starter ved
klubbhuset og går fra post til
post og løser forskjellige oppgaver. Postene betjenes av
våre idrettsgrupper og det er
mulig å kjøpe kaffe, brus og
kaker langs ferden.
Deltakerne meldes på som lag
med maks 4 personer på hvert
lag. I år ble det ny rekord med

nær 143 lag som startet og
129 lag som kom i mål.. Fantastisk moro!
Tilbake på klubbhuset vanker
det flotte premier til de beste
lagene. I tillegg er det stort
lotteri.
Som alltid, var det fint vær
med vårtemperaturer og sol
fra skyfri himmel på 1. mai.
Inntektene fra arrangementet
gir fine inntekter til idrettslaget men ikke minst er dette
vårt bidrag til hele nærmiljøet.

Håper å se deg neste
gang!!

Lars Mørkås tildeles ærespris
Den 1. mai 2014 ble Lars Mørkås tildelt Nesøya Idrettslag sin ærespris.
Dagen for tildelingen var ikke tilfeldig valgt. Lars har i snart 20 år vært
hovedansvarlig for gjennomføringen
av Nesøya rundt som arrangeres av
NIL den 1. mai hvert år.
Takk for innsatsen!
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SOMMERFERIETILBUD
TENNIS SUMMERCAMP
Tennisgruppen kunne i 2014 invitere til
Tennis Summercamp for første gang i
den ferdige tennishallen på Nesøya i
uke 26 og i uke 33.

Nyhet i 2014! SPORTSCAMP med flere
ulike idretter samlet i en og samme uke.
Nesøya Idrettslag ønsket i 2014 å teste ut et utvidet tilbud med sommercamp i ukene før og etter
de vanlige ukene. Det var tennisgruppen som fikk
ansvar for gjennomføringen, og kunne by på en
uke fyllt med allsidig trening, lek og aktiviteter, hvor
barna fikk prøve seg på tennis, friidrett, ballspill og
vanaktiviteter. Dette ble en suksess, barna trivdes
og vi fikk gode tilbakemeldinger i etterkant. I uke

Campen i uke 26 gikk samtidig med Tine Fotballskole og Seilcamp, og samlet 35 ivrige tennisspillere, mens campen som ble arrangert uken før
skolestart trakk hele 42 deltakere. Det ble tennisspill, teknikkøving og kampsill. I tillegg ble det tid
til andre fysiske aktiviteter og litt bading.

SPORTSCAMP
27 var det 29 deltakere, mens 21 barn møtte opp til
camp i uke 32 i begynnelsen av august.
Vi ønsker å tilby dette også i 2015, og vil trekke inn
representanter fra de ulike idrettsgruppene for å
planlegge og gjennomføre et attraktivt program med både tennis, ballspill og vannaktiviteter.

Tennisgruppen arrangerte i 2014 flere camper i skolens ferier
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Tenniscamp i uke 26		
Sportscamp i uke 27		
Sportscamp i uke 32 		
Tenniscamp i uke 33 		
Høstferiecamp i uke 40
Julecamp i uke 50		

23. - 27. juni
30. juni - 4. juli
04. – 08. august
11. – 15. august
29. – 01. oktober
13. – 14. desember

SEILCAMP
Årets Seilcamp var den 5
i rekken og var fulltegnet
på under en time.

I løpet av uken fikk alle de 63
deltakerne opplæring i livredding
og alle fikk bevis på at de ble
livreddere.

Seilcampen foregår på Hvamodden hvor seilingen holder til. Det
gule huset er base for skifting og
bespisning og Carl stilte også i år
med deilig mat fra grillen.

Alle fikk også utdelt tau og alle
lærte dobbelt halvstikk og pålestikk i løpet av uken. Tre gutter i
6 klasse vant konkurransen med
å knytte raskest pålestikk. De
brukte 5 sekunder.

Seilaktivitetene har utgangspunkt
fra Hvamodden og vannsportaktivitetene ved Søndre brygge.
Der er Hakon sjef, med vanntrampoline, tube, kajakk og wakeboard.

Dette er de perfekte starten på
sommerferien og for mange er
dette det fineste sommerminnet.
Vi gleder oss til årets seilcamp

der vi utvider med en egen camp
for ungdom.
Alle de 11 ungdoms-lederne er
tidligere elever/kursdeltakere
fra våre egne kurs. De er superdyktige og veldig populære hos
barna.
Bak campen står en foreldregruppe som står på år etter år.
Flott innsats.
Vi sees på Seilcamp 2015!
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TINE FOTBALLSKOLE
Fotballskolen er et samarbeid mellom TINE og Norges Fotballforbund, og ble arrangert for først gang i
1998. Fotballskolen er arrangert av klubber tilknyttet Oslo fotballkrets og skal være lærerikt, sosialt og
morsomt for deltagerne. TINE Fotballskole skal være et tilbud for alle, uavhengig av nivå og ambisjoner.
Tanken er ikke å bare bli en bedre fotball spiller, men å også ha det gøy med venner

Nesøya ILs TINE Fotballskole

Det fotballfaglige skal ha en
viktig plass under avviklingen av
fotballskolene.
Av den grunn er klubber som
arrangerer TINE Fotballskoler
forpliktet til å gjennomføre
instruktørsamlinger i forkant av
fotballskolen. Før hver av fotballskolene gikk instruktørene
gjennom en prosess der de fikk
en gjennomgang om førstehjelp,
arbeidsoppgaver, ansvar og
målet med å drive fotballskolen.
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På Nesøya Ils fotballskoler deltok i år omtrent 135 barn fordelt
på fotballskolen i uke 26 og 33.
Instruktører, administrative og
fagligansvarlige gjorde en kjempeinnsats for at målet om å drive
en innholdsrik, faglig og morsom
fotballskole for barna ble opp-

Instruktørene hadde også en
gjennomgang hvor de prøvde
øvelsene i praksis , og på den
måten var vi godt forberedt
på hvilke øvelser vi mente ville
fungere hos de ulike aldersgruppene. I år hadde vi flere
nye instruktører som sammen
med tidligere instruktører måtte
igjennom denne prosessen for
å være godt forberedt til ukene
som instruktører.
Nesøya IL ønsker å fortsette
utdanningen av nye instruktører
fra eget idrettslag til fotball-

skolene. I år hadde vi hovedinstruktører og hjelpeinstruktører
der alle instruktørene var tilknyttet Nesøya IL i alderen 13 – 17.
Erfaringen vi høstet fra dette
var lovende og vi vil fortsette
denne kompetansebygging av
unge instruktører, slik at de som
har vært hjelpeinstruktører ved
flere fotballskoler og har fått
god erfaring kan gå inn som
fullverdige instruktører å drive
fotballskolene videre. Mange av
våre hovedinstruktører går nå ut
og andre vil få prøve seg som
hovedinstruktører neste år.

nådd. Innholdet på fotballskolen
skulle preges av variasjon og
mye spilløvelser med få spillere
på hvert lag. Hovedfokuset i år
var å fortsette men fjorårets suksess ,ved å sette alle øvelser inn
i kampsituasjoner og spilløvelser
hvor fokuset var å holde bal-

len i laget. Dette krevde gode
forberedelser og instruktørene
var flinke til å følge opp barna.
Hver dag hadde ulike øvelser
som vi hadde hovedfokuset på.
Da barna hadde vært igjennom
flere ulike øvelser før lunsj, satte
vi øvelsene ut i kampsituasjoner.

TINE FOTBALLSKOLE
Som i fjor kunne alle 6åringer
melde seg på fotballskolen.
Både gutter og jenter var
påmeldt og det gikk over all
forventning. Ettersom mange av
barna ikke er like opptatt av kun
å spille fotball og det fotballfaglige krevde det gode og tålmodige instruktører. Dette var noe
vi hadde erfart fra i fjor og valgte
å ha flere øvelser som gikk på
frilek og leker uten ball. Barna
storkoste seg på fotballskolen,
derfor er dette noe vi gjerne vil
gjenta i årene fremover.
Hver dag var det ulikt fokus på
teamøvelser hvor det på forhånd
var satt opp øvelser tilpasset
de ulike aldersgruppene. På
denne måten skulle alle få en
mestringsfølelse av å være med
på fotballskolen. De eldre gruppene fikk mer krevende og utfordrende øvelser til å begynne
med. Ved å sette øvelsene inn
i kampsituasjoner, forsto barna
det lettere og gjorde det morsommere etter vi terpet i små
mengder hver dag. Tilslutt var
det de mer krevende øvelsene
som var mest populære blant
barna.

Første uken med i underkant av
40 deltagende barn var en flott
start på fotballskolene. Alle fikk
utdelt TINE sekk, TINE t-skjorte
og drikke flaske fra NORDEA
som ble sponset av våre samarbeidspartnere. Barna fikk to
måltider om dagen, brødmat
til lunsj og frukt som ble servert
nærmere slutten av dagen.
Den siste uken av fotballskolen
med i overkant av 100 deltagende barn var også en bra
uke. Siden det var enda flere
deltagere denne uken, ble det
hentet inn flere instruktører. Med
flere instruktører ble gruppene
mindre og på denne måten
var det flere barn i aktivitet om
gangen slik at barna deltok mest
mulig i øvelsene og hadde mye
kontakt med ballen. Også denne
uken ble det delt ut TINE sekk,
TINE t-skjorte og drikke flaske
fra NORDEA. Denne uken fikk
vi også hjelp av Kim Lønn, som
nå er hovedtrener i Nesøya IL.
Dette gjorde at øvelsene ble
enda bedre og instruktørene
fikk hjelp av en trener med mye

erfaring som hjalp med mange
gode innspill.
Som i fjor var det også svært
mange jenter påmeldte.. I
begge ukene var det mange
påmeldte jenter noe klubben
syntes er utrolig morsomt. Av
den grunn kunne vi danne flere
egne jente grupper i ulike alderstrinn.
Etter fotballskolen var over fikk
alle barna diplom for deltagelsen på TINE fotballskole og en
liten ekstra belønning for en flott
uke – ISKREM.
Påmelding til neste års fotballskole er tilgjengelig på Nesøya
IL sine hjemmesider: www.
nesoyail.no/fotball
Jesper Sandaker Bye
Faglig ansvarlig
TINE fotballskole 2014
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Coerver® Development Weekend
NORDEA HØSTCAMP

Vi har i år som tidligere arrangert en camp på våren og en
på høsten. Vi har hatt 230 deltakere til sammen og totalt har
det nå deltatt ca 2.250 spillere
på fotballcampene våre opp i

gjennom årene. Arrangementet
vårt er vel etablert som en fast
tradisjon i april og oktober for
spillere i egen og andre klubber,
men vi begynner å merke stor
konkurranse fra tilsvarende ar-

rangementer. Siden flesteparten
av deltakerne kommer fra andre
klubber må vi jobbe hardt fremover for å utvikle campene våre
slik at vi opprettholder den høye
deltakelsen.

Coerver Development Weekend April
25-27. april arrangerte vi sammen med Coerver
Coaching, fotballcampen Coerver Development
Weekend (CDW) for jenter og gutter i alderen
6 – 14 år. Dette var den 14. og siste fotballskolen
Nesøya IL arrangerer i samarbeid med Coerver.

NIL-Nordea Høstcamp November
15-16 november arrangerte vi vår første camp med
egenutviklet sportslig program og egne instruktører.
Tema for campen var offensiv tankegang og ulike
valgmuligheter for touch, pasninger og skudd. Vi
hadde også en egen keepergruppe. Kvalitet og
trivsel var vårt viktigste fokus og vi har også startet
med servering av varm lunsj mellom øktene. Selv
om campen var midt i november ble den relativt
fort fulltegnet. Vi fikk fantastisk gode tilbakemeldinger på det sportslige arrangementet og ikke
minst på rammen rundt. Både spillere og foreldre
som besøker oss trives svært godt og det skal vi
være stolte av.

Camper 2015
25.-26. april
17.-18. oktober
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En stor takk til Hermann Stengel (VIF) og Daniel
Granli (Stabæk) som tok turen innom på avslutning
av campen. De delte ut premier og snakket til barna
om hva som skal til for å spille i Tippeligaen. Takk
til keepertrener Manne Jahnsson som tok turen helt
fra Sverige og satt opp et veldig bra program for
keepergruppen.

NESØYALEKENE
Det var tredje året Nesøyalekene ble arrangert lørdag 6. september 2014. Friidrettsstevnet er blitt populært også utenfor øya, og 190 deltakere fordelt på over
630 starter, var i aksjon.
Det er friidrettsgruppen som er ansvarlig for Nesøyalekene, som var godkjent som nasjonalt friidrettsstevne, og sto oppført i terminlisten. Det ble lagt ned mye hardt arbeid i forkant. Mange friidrettsforeldre var i
sving denne dagen, som funksjonærer og kioskvakter.

190 deltakere fra 13 klubber

Vi ønsket at stevnet skulle være både for de som
prøver seg i konkurranse for første gang, men samtidig være et godt stevne for de mer erfarne fra 10
til 16 år. Vi fikk mange positive tilbakemeldinger
på at stevnet både var godt gjennomført, samtidig
som det hadde en uformell atmosfære. Godt vær,
musikk, grilling og mye godt i kiosken, la en fin
ramme om stevnet. I tillegg til en rekke deltakere
lokalt fra Nesøya, hadde vi utøvere fra følgende
klubber: Asker Skiklubb Friidrett, Bærum Skiklubb,
BUL, Bækkelaget, Eiker/Kvikk, Heggedal Friidrett,
Heming, IL Koll, Nittedal, Tyrving, Ullensaker/Kisa
og Vidar.

Eget stevne for 7 til 9 år
I klassene 7 til 9 år var øvelsesutvalget 60 meter,
lengde, kule og 500 meter landeveisløp. Stevnet
ble avsluttet med felles premieutdeling for alle
deltagerne. Det var særlig mange unge deltagere
fra Nesøya, både de som deltar på friidrettstreningene og andre som ville prøve seg.

Offisielt stevne for 10-16 år

Fra utøverne er 10 år kan de delta i offisielle
konkurranser. I 10-12 år var øvelsene 60 meter,
lengde, kule, høyde og 500 meter landeveisløp.
For klassene 13-16 år var øvelsene 100m, lengde,
kule, høyde, spyd og 500 meter. Landeveisløp er
ikke vanlig på tradisjonelle stevner, men Tyrving
har kopiert oss ved å arrangere 500 meter terrengløp på Tyrvinglekene.

Medaljefangst til Nesøya

Vi ser frem til å arrangere neste års
Nesøyaleker lørdag 5.
september 2015 og
takker så mye for støtten fra alle foreldre,
besteforeldre og trenere. Uten dere klarer
vi ikke å gjennomføre
et arrangement som
Nesøyalekene!

Både Kaja Carlsen Brown og Fredrik von Krogh
dominerte i 10-årsklassen. I jenter 11 år sto Miranda Lauvstad, Cornelia Taranger og Emma
Kolpus Fontanini på seierspallen. For gutter 11
år deltok nesten alle de beste i landet, så der var
konkurransen hard. William Nomeland sikret seier
i kule og Erlend Janborg fikk gull på 500 meter,
mens Pelle Horn Johannessen tok bronse. Aurora
Larsen Græger tok gull i 12-årsklassen på både
60 meter og lengde, og sikret bronse i kule. Sofie
Fjørtoft tok sølv på 60 meter og bronse i lengde.
I 13-årsklassen for jenter ble det flere medaljer
til Julie Von Krogh. Det ble gull på 100 meter og
høyde, og sølv i lengde. Synne Bogsti fikk sølv på
100 meter. Maria Vestheim Nordh fikk sølv i kule
og bronse i lengde. Fannie von Krogh tok seieren
i både lengde og høyde i 16-årsklassen. I klassen
for gutter 13 år var det også Nesøyadominans.
På 100 meter var det firedobbelt til Nesøya, med
Kristian Lager Selvik øverst på seierspallen. Han
vant også kule. I lengde var Ludvik Haug best,
mens Thomas Sjøstedt var raskest på 500 meter.
Markus Augdahl vant 100 meter og kule, og fikk
bronse i lengde i 14-årsklassen. Herman Haug
sikret seg hele fire seire i gutter 16 år. Han vant
100 meter, høyde kule og spyd. I lengde var Olav
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SKOLEIDRETTSDAG
Noen uker etter skolestart, inviterte Friidrettsgruppen i begynnelsen av september alle skolens elever og lærere til
idrettsdagen «Friidrettslekene Nesøya».
Med støtte fra FAU var det utformet nye
medaljer til alle deltagere, i tillegg til den
store pokalen, som ble delt ut.
Siri Haug, som er primus motor for denne flotte
dagen, kunne ønske velkommen til de 465 skoleelevene ved Nesøya skole, og lærerne deres. Friidrettsgruppen hadde tilrettelagt et opplegg der elevene
fikk utfolde seg på friidrettsbanen, mens lærernes
oppgave var å følge sin gruppe rundt på de ulike
øvelsene. En rekke frivillige foreldre stilte opp som
gode hjelpere.
Elevene på 1. til 3. trinn startet skoledagen på friidrettsbanen, og var i aksjon frem til lunsj. Elevene
på 4. til 7. trinn hadde friidrettsdag andre halvdel av
skoledagen, på samme måte som de yngste elevene.
Opplegget gikk ut på at hvert trinn ble delt inn i fire
grupper. Alle elevene i hver gruppe fikk prøve seg i
en rekke øvelser, og den beste jenta og gutten i hver
gruppe fikk poeng i utvalgte øvelser. Alle elevene
fikk mulighet til å løpe 60 meter, hoppe lengde, støte
kule, teste spensthopp, kaste spydball, hoppe høyde
og løpe hekk. Flere elever testet nye øvelser, og
elevene var flinke til å heie hverandre frem. Mange
imponerte med gode resultater og fine prestasjoner.
Friidrettsdagen ble avsluttet med stafett, som var
avgjørende for hvilket lag som vant totalt. De to
beste guttene og jentene på 60 meter fra de fire
gruppene på hvert trinn, ble plukket ut. Stafettdeltagerne ga alt, og ble heiet frem av sine medelever.
Alle resultater ble regnet ut, og beste lag totalt sett i
alle øvelser, vant den gjeve pokalen. Friidrettsdagen
bel avsluttet med høytidelig utdeling av individuelle
medaljer og den gjeve pokalen til beste lag.
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NESØYALØPET
I strålande haustsol
sprang omlag 160 barn,
ungdom og vaksne 500
meter, 5 km eller 10 km
på Nesøyaløpet laurdag
11. oktober. Nytt av året
var 5 km familieløp utan
tid. Raskast av alle var
Nesøyas Espen Gjøs. Han
sprang 10 km på imponerande 36:06.
Det var fjerde året på rad at
Nesøyaløpet ble arrangert av
Friidrettsgruppen, som er eit
mosjonsløp for heile familien.
Med felles aerobicoppvarming,
konkurranser og flotte premier,
var rammen perfekt for dette fine
haustløpet.

Espen Gjøs raskaste mann
Det var mange born som deltok
på 500 meter, og yngste deltager
var ikkje eldre enn to år. Det var
ingen som sparte på kreftene, og
alle viste super innsats og flott
idrettsglede. Ein kunne velge
mellom ei eller to runder rundt
Nesøya, med eller utan tid. Espen
Gjøs var raskast av samtlege på
10 km. Han løp i klasse menn
40-44 år og fekk tida 36:06. Jan
Fagerheim løp for Nordea i klassen 55-59 år. Han fekk nest beste
tid totalt med 37:44. Tredje best
var Bjørn Magne Dybedokken frå
Tyrving. Han vann klasse 50-54
på 37:49. Av damene var Anne
Gjesdahl raskast på 10 km med
tida 49:17.

Axel Østby best på 5 km
På den halve distansen løp Axel
Østby fortast av alle. Han sprang

i klassen 15-19 år på tida 18:49.
I klasse 10-14 år vann Thomas
Sjøstedt med tida 19:05, dagens
nest beste tid på 5 km. Tredje
beste tid fekk Olav Kjemhus med
tida 19:25 i klasse 45-49 år. Det
var Tyrvingdominans på kvinnesida på 5 km. Raskast var Hege
Ihle-Hansen fra Tyrving. Ho vann
klassen 40-44 år på 21:47. I klasse
50-54 vann Gitta Starckjohann
med tida 22:11. Tredje beste
tid av damene fekk Lena Klossum Heggebø i klasse 45-49 år.
Ho kom i mål på 22:25. Erlend
Janborg (11) hadde beste tid på
500 meter med tida 01:37. Beste
jente var Miranda Lauvstad (11)
med tiden 01:48.

I 2015 går Nesøyaløpet av stabelen lørdag 10. oktober.
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ARRANGEMENTER
Nesøyalekene i strålende solskinn
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NYHET! KLUBBAVTALE MED G-MAX!
Vi har den glede å informere om at det er
inngått samarbeidsavtale mellom
G-MAX Slependen og NIL. Generelt for
NIL-medlemmer gjelder det at de får:
•

20% på klubbkolleksjon tilgjengelig i GMAX
Slependen sine lokaler. Trykking kommer i tillegg

•

15% rabatt på alle ordinært prisede varer i GMAX
sortiment

•

Denne rabatten gjelder ikke på allerede nedsatte
varer, pakkepriser, våpen, GPS, ammunisjon, pulsklokker, elektronikk og optikk.

•

Medlemmer i NIL må vise medlemskort som utstedes av GMAX for å få rabatten

•

GMAX skal holde minst en klubbkveld i halvåret.
Her vil det være forsterkede rabatter utover
medlemsrabatten.

Vi informerer så snart vi vet hvor og når medlemskortene kan hentes og når vi kan benynne å nye godt av
rabattene.

DETTE ER G-MAX Slependen
G-MAX Slependen er et stort sportsvarehus for moderne
familier, med et godt tilbud til både barn og voksne, nybegynnere og entusiaster, vi holder til i Slependen senter.
Som en del av Norges største innkjøpssystem for sportsartikler, tilbyr G-MAX Slependen det du kan drømme om av
sportsutstyr til minimale priser samlet på ett sted.
Med et stort varehus på 3500 kvadratmeter har vi rikelig
plass til å presentere utstyr og bekledning innenfor alle
aktivitetsområder - her vil alle finne utstyr til sin favorittsport.
G-MAX Slependen byr på inspirerende handleopplevelser
og lave priser. Hos oss skal det være enkelt å finne frem og
å velge riktig utstyr
G-MAX Slependen kombinerer det beste fra to verdener:
Stormarkedenes vareutvalg med lave priser, og faghandelens kompetanse.
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MEDLEMSINFORMASJON

MEDLEMMER 2014 (2013):
1294 (1212)
38% (44%) jenter/kvinner
62% (56 %) gutter/menn
48% (40%) barn (0-12 år)
17% (20%) ungdom (13-19 år)
35% (40%) voksne (20 år +)

AKTIVITETER 2014 (2013)
348 (409) på fotballtrening
53 på Fotballakademiet
48 på FotballXtra
129 (106) på tenniskurs
76 på Tennisakademiet
147 (134) på friidrettstrening
97 (85) på seilkurs
53 (36) på håndballtrening
40 (59) på allidrett
23 (26) på ishockey
28 (30) på innebandytrening

NESØYA IDRETTSLAGS priser
ÆRESPRISEN

Ved NIL´s 10-årsjubileum 29. januar 1968 besluttet styret å dele ut en ærespris. Æresprisen skulle deles ut til
medlemmer som hadde gjort en stor innsats i Nesøya IL
gjennom flere år (over 10 år). “For lang og tro tjeneste”
som det dengang het.
Beslutning om tildeling av Æresprisen avgjøres av Nesøya
IL Hovedstyre ved enstemmighet.
På Nesøya-rundt-arrangementet 1. mai 2014 ble Lars
Mårkås tildelt Nesøya Idrettslags ærespris.

Lars Mørkås tildeles ærespris 2014
Den 1. mai 2014 ble Lars Mørkås tildelt Nesøya Idrettslag
sin ærespris. Dagen for tildelingen var ikke tilfeldig valgt.
Lars har i snart 20 år vært hovedansvarlig for gjennomføringen av Nesøya rundt som arrangeres av NIL den 1.
mai hvert år. Engasjementet slutter imidlertid ikke der.
Lars er født og oppvokst på Nesøya og har bodd i
samme hus i Ridder Flemmingsvei nær hele sitt liv. I
oppveksten var han aktiv i Nesøya idrettslag. Som voksen har han hatt flere forskjellige verv i idrettslaget men
samtidig fortsatt å være aktiv. I dag er aktiv fotballspiller
(keeper) på vårt A-lag og lagleder, økonomi og sponsoransvarlig for vårt hockeylag.

PRISMOTTAKERE
ÆRESPRISEN
1968:
1983:
1998:
2006:
2006:
2012:
2014:

Johannes Karlsen
Hans Jakob Matthiasen.
Alf Klein
Torstein Vinterstø
Arne Løchting
Petter Wulff
Lars Mørkås

Et idrettslag er først og fremst et idrettsfellesskap men
også en viktig kulturbærer. Få kan identifiseres så sterkt
med Nesøya Idrettslag som Lars. Det er vi stolte av.

I 2005 besluttet styret i NIL å innstifte en innsatspris.
Prisen skal deles ut til den i idrettslaget som har gjort en
ekstraordinær innsats for idrettens fremme på Nesøya.
Den skal ikke deles ut hvert år, men når vi har en verdig
kandidat. Intensjonen med Innsatsprisen skal være en
inspirasjon også for de unge å gjøre en ekstra innsats for
klubben vår.
Alle i idrettslaget kan komme med forslag til kandidater.
Forslag sendes til styret eller til post@nesoyail.no
På årsfesten for alle frivillige og tillittsvalgte i Nesøya
Idrettslag, ble Kristin Warme Drake tildelt innsatsprisen
2014 for sitt mangeårige engasjement for idrettslaget og
i sær for jentefotballen. Som trener for Jenter 98/99 har
hun stått på for at jentefotballen skal likebehandles og
få sin naturlige plass i NIL. Som aktiv har hun bidratt til å
få flere “modne” jenter aktive, blant annet i Ladyfotballen. Men, mest av alt har hun med sitt fantastiske humør
og engasjement vært en vesentlig bidragsyter sosialt, til
beste for oss alle. Takk skal du ha Kristin!

Innsatsprisen
PRISMOTTAKERE
INNSATSPRISEN
2005:
Teodor Tyse
2006:
Lars Mørkås
2006:
Solveig Wathne
2008:
Geir Tuft
2008:
Astrid Borge
2013: 	Kåre Hoff
2014:	Kristin Warme Drake
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65
43

ADMINISTRASJONEN
ANSATTE
Ståle og Nina går inn i sitt 4.år som hhv driftsansvarlig og daglig leder i NIL. Det har på de
tre årene de har jobbet i NIL blitt fler og fler
oppgaver ettersom klubben har økt med både
antall medlemmer og idrettsgrener.
Nina er på klubbhuset tre dager i uken, men
Ståle er innom hver dag og sjekker bl.a baneforholdene og tennisboblen.
Ett ønske fra administrasjonen er at alle hjelper
til å rydde etter seg, slukke lys, lukke og låse
dører mm. Dette gjør at vi tar bedre vare på anlegget og forhindrer bl.a tyveri, at ting forsvinner, samt at vi sparer strøm og får idrettslagets
anlegg til å fremstå som rent og ryddig.

Rengjører
Ingeborg Onarheim Moger
Johanne Onarheim Moger

Daglig leder

Driftsleder

Nina Eskedal

Ståle Jørgensen

Arbeidsoppgaver

Arbeidsoppgaver

Arbeidsoppgaver

Daglig drift av idrettslaget,
herunder kontinuerlig oppdatering av medlemsregisteret,
utsendelse og purring av
trenings-avgifter, web-sider,
arkiv, fordeling av treningstider, dugnader, overganger,
påmelding av lag til seriespill,
referent hovedstyre mm. Gir
en hjelpende hånd ved gjennomføring av arrangementer,
oppfølging av sponsorer, fotball- og tennisakademiet mm.

Diverse drift og vedlikeholdsoppgaver knyttet til idrettslagets anlegg

Vaske gulv og toaletter på NILs
klubbhus to ganger i uken

Kontaktinformasjon
post@nesoyail.no
telefon: 99 30 94 36

Kontaktinformasjon
stale.jorgensen@gmail.com
telefon: 480 75 342

NESØYA IDRETTSLAG
Besøksadresse: Ridder Flemmingsvei 41, 1397 Nesøya
Postadresse: Postboks 90, 1312 Slependen
post@nesoyail.no
www.nesoyail.no
99309436
Kontortid: man, tir, tor kl 09-15
Organisasjonsnummer: 875 702 262
Kontonummer: 6219 06 33794
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ADMINISTRASJONEN
AKADEMIENE
Arbeidsoppgaver
De ansatte lager mat til barna, hjelper til med lekser og passer på at alle har det bra!
Barna får servert et kaldt eller varmt måltid samt frukt. Utenom treningen er det mye lek, fotball samt
spill og film inne i klubbhuset. Mange gjør lekser og vi bistår!

TENNISAKADEMIET
Hilde Whrame
Anna Merckoll
Katja Horn-Johannessen

Trenere
Christer Francke
Peter Lønn
Daniel Ohene Awuku

Kontaktinformasjon
katjahj@online.no

FOTBALLAKADEMIET
Anna Merckoll
Marie Sandmæl

Trenere:
Kim Lønn
Jesper Sandaker Bye
Erik Benjaminsen
Stine Pettersen
Leo Jashari
Sindre Wæringsaasen

Kontaktinformasjon
mariesandmael@hotmail.
com
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ANSATTE TRENERE
FOTBALL
Kim Lönn
Kim har gjennom avtalen med
Coerver vært ansvarlig for
Fotballakademiet (FA) de siste
to årene, ledet flere av Coerver campene, samt trent et
jentelag i fjor og et guttelag i
vår. Han er fra sommeren 2014
ansatt som heltids trener for
fotball.
Kim er 26 år gammel og har
bred erfaring som spiller og
trener. Han begynte som
mange gutter med fotball som
seksåring. I tillegg til å spille
fotball begynte Kim tidlig sin
trener karriere. Allerede som
14 åring var han instruktør på
fotballskoler og camper.
Sitt først lag begynte han å
trene da han var 16 år gammel
og har siden det trent mange
ulike lag bl.a. Lund Ballklubb

TENNIS
Christer Francke
Christer har jobbet i Nesøya IL
Tennis fra starten, og får nå det
sportslige ansvaret i en fast ansettelse som hovedtrener. Han
er en av Norges mest kvalifiserte tennistrenere, og i tillegg
ekspertkommentator i tennis
på Eurosport. Vi er meget
glade over at Christer tar over,
noe som sikrer høy kvalitet på
tennisvirksomheten i fremtiden!

Arbeidsoppgaver
Fortsette å utvikle den sportslige delen av Nesøya IL Tennis
gjennom å sikre høy kvalitet
på instruksjon, trening, tennisakademi og konkurransespill.
Christer blir ansvarlig for planlegging av all tennistrening for
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sitt interkretslag. Bare 22 år
gammel ble han trener for sitt
første senior lag. Kim har to
års fotballtrenerutdannnig og
i tillegg tatt ulike kurs i regi av
det svenske fotballforbundet.
Han har også studert fysiologi
og idrettspsykologi.

ansvaret for FA, være trener
for G12 og J13, samt arrangere fotballskoler og camper i
klubbens regi. I tillegg skal han
videreutvikle den sportslige
delen av NIL Fotball og være
en ressurs for trenere med bl.a.
opplæring og spillerutvikling.

Kim har jobbet 2,5 år for
Coerver og ble etter kort tid
regionssjef i Oslo.

Ved å ha en heltidsansatt ressurs i klubben får vi nå helt nye
muligheter og fleksibilitet til å
tilpasse tilbudet til de ulike lagene og spillerne i NIL Fotball.

Klubber og lag som trener:
2004-2009: IK Östria Lambohov - G94, G93, Junior Elite
2009-2010: Lunds BK - G97,
Pojkallsvenskan Elite U15
2010-2011: Lunds FF – A-lag
2011: IK Östria Lambohov Reservelagsserie Klass 1
2012-2014: Coerver Coaching

Kontaktinformasjon
lonn.kim@gmail.com

Arbeidsoppgaver
Kim vil i første omgang ha

alle forskjellige grupper; juniorer, damer, herrer og veteraner.
Christer er også ansvarlig for
ansettelse av andre tennistrenere.

Kontaktinformasjon
tennisskole@nesoyail.no

Vår flinke tennistrener Lars Andersson, som vært helt sentral
i oppbyggingen av Nesøya
IL Tennis sin virksomhet, har i
2014 valgt å forlate oss for en
større rolle i en klubb i Oslo.
Lars avslutter sin tid hos oss
med Tennis sommercamp i uke
26, men fortsetter som aktiv
spiller i Nesøya IL Tennis herrelag. Takket være Lars innsats
har vi lagt et godt fundament
som vi kan bygge videre på, og
vi ønsker Lars lykke til videre i
sin karriere!

STØTT NIL MED GRASROTANDELEN

NESØYA IDRETTSLAG
Organisasjonsnummer: 875702262

32774875702262

Vil du gi din støtte til NESØYA IDRETTSLAG?
Grasrotandelen er en ordning fra Norsk Tipping, hvor du som registrert spiller kan velge ett lag eller én
forening som du ønsker å støtte - din Grasrotmottaker. Vi oppfordrer deg til å støtte oss i NESØYA
IDRETTSLAG!
Tenk deg at du kan spille favorittspillene dine - Lotto, Tipping og Joker for eksempel - og samtidig gi noe mer til
det laget eller den foreningen du selv ønsker å støtte. Dette er nå mulig via Grasrotandelen. Ved spill hos Norsk
Tipping vil 5 % av innsatsen gå direkte til ditt lag eller forening (gjelder ikke Extra og Flax). Merk at
Grasrotandelen ikke på noen måte går ut over innsatsen eller premien din - du blir ikke belastet noe for å være
grasrotgiver. Du trenger Norsk Tipping Spillerkort for å knytte deg til Grasrotandelen. Spillerkort får du kjøpt hos
kommisjonær, eller du kan bestille det på www.norsk-tipping.no.
Vi oppfordrer deg til å knytte deg til ordningen allerede i dag, og du gjør det på en av følgende måter:
1. Hos Kommisjonær: Ta med deg strekkoden og ditt spillerkort til en av Norsk Tippings mange kommisjonærer.
2. SMS: GRASROTANDELEN 875702262 til 2020 (tjenesten er gratis).
3. Internett: grasrotandelen.no eller norsk-tipping.no.
4. Norsk Tipping Mobilspill.
Mer informasjon finnes på www.grasrotandelen.no. Her vil du også kunne følge med på hvor mye
Grasrotandelene genererer for de enkelte Grasrotmottakerne.
Takk for at du støtter oss via Grasrotandelen!
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SMÅTT OG NYTTTIG
LEIE AV
KLUBBHUSET
Vi leier ut klubbhuset med
allrom, kjøkken og toaletter til
årsmøter,
foreldremøter, lagledermøter, trenermøter o.l. i regi av klubben.
Gå inn på våre nettsider
nesoyail.no for retningslinjer og booking.

Nye medlemsfordeler!
Det gir stadig flere fordeler å være medlem i NIL.
I 2015 inngår vi en klubbavtale med vår lokale
sportsbutikk G-Max på Slependen. Avtalen vil gi alle
medlemmer 15% på ordinær pris. I tillegg vil kjøp av
klubbkolleksjoner gi ytterligere rabatt. Mer informasjon gis på nett og våre Facbooksider i februar. Fra
før har NIL-medlemmer gode tilbud fra Nordea på
banktjenester og Bilia på kjøp av BMW.

NIL ÅRSFEST

KIOSKEN
Kiosken på klubbhuset åpner sesongen
den første uken i mai og holdter åpent
mandag til torsdag alle uker frem til
sommerferien. Tilsvarende fra skolestart
og frem til høstferien. Kiosken betjenes
av frivillige foreldre og vaktukene fordeles på fotballgruppene og friidrett. I
tillegg til den vanlige kioskdriften på
ukedagene, er kisoken åpen under friidrettsarrangementer, helger hvor det
er camper, samt 1.mai og Nesøya rundt.
Det er helt klart de store arrangmentene som gir størst salg og mest inntekt
til klubben. Ellers varierer inntektene fra
uke til uke og salget avtar mye utover
høsten. Det er is som det selges mest
av! Takk til alle foreldre som gjør en
dugnadsjobb i kiosken i løpet av året!
Velkommen til ny sesong!

nesoyail.no
På våre nettsider finner du mye nyttig
informasjon for deg som medlem!

Hovedstyret i NIL inviterer hvert år alle frivillige og tillitsvalgte i klubben på årsfest med god mat og godt
drikke - for å takke alle som legger ned engasjement og tid i klubben vår for å skape et flott oppvekstmiljø
for Nesøyas barn og unge. Festen for 2014-innsatsen ble holdt den 16. januar, her ble Krisin Warme Drake
tildelt innsatsprisen for 2014 for sitt mangeårige bidrag som fotballtrener og lagleder. Dag Tønder ble også
takket av som styreleder i hovedstyret - på forskudd før årsmøtet - etter solid ledelse i mange år.

Følg oss på Facebook!
Søk opp Nesøya IL og lik oss, så
holder vi deg oppdatert med nyheter,
arrangementer og tilbud fra idrettslaget. Enkelte idrettsgrupper og lag har
også egne Facebook-grupper.

BLI SPONSOR!
Profiler din bedrift for Nesøyas sterke
kjøpergruppe!
Nå selger vi ledig reklameplass rundt fotballbanen
og i tennishallen. Begge plasser gir god eksponering - gjør ditt firma kjent og støtt Nesøya IL samtidig!
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For reklameplass ved fotballbanen, send epost til
post@nesoyail.no For reklameplass i tennishallen,
send epost til tennisstyret ved wrahme@me.com

Medlemskveld
Torsdag 23. oktober
inviterte idrettslaget
til medlemskveld på
klubbhuset. Her var
det presentasjon av
medlemmenes fordeler
og tilbud fra vår hovedsponsor Nordea. Nordea
vil gjerne avholde uforpliktende møte med deg
som Nesøyamedlem - ta
kontakt med Mo Gabriel
Nordvik på telefon 90
94 04 51. Videre ble det
informert om vår nye
Tuftepark, klubbens tennistilbud og Skiforeningens vintertilbud. Kajsas
Deli stilte med meget

Velkommen til
Tufteparken!

velsmakende servering.
Vi ønsker å arrangere 1-2
slike medlemskvelder
i året - håper å se deg
neste gang!

Skøteis i vinter
For første gang kan
vi tilby skøytebane i
Nesøya Idrettspark
med både is og lys!
Asker kommune står
for vanning, brøyting
og kveldslys. Vi håper
på en fin isvinter!

I november fikk
Nesøya Idrettspark
et nytt tilbud: en
utendørs treningspark
med ulike apparater.
Her trener du styrke
ved hjekp av egen
kroppsvekt. Parken
er en gave fra Asker
kommune - og området vil beplantes
til våren. Parken ble
offisielt åpnet av
ordfører Lene Conradi
den 17. desember.
Åpen for alle - året
rundt!

Nesøya Idrettshall
Nye Nesøya
Idrettshall på
Nesøya Skole
Fra 3. februar, disponerer Nesøya Idrettslag
timer i den nye flerbrukshallen på Nesøya skole.
Hallen er en fullverdig
håndballbane, og kan
deles inn i tre gymsaler
ved hjelp av skillevegger. Klubben har lenge
planlagt for og gledet
seg til å bytte ut den
gamle gymsalen med en
flunkende ny. Vi håper
dette også vil øke interessen for hallidretter i
klubben!

Treningstider
Asker kommune er eier av idrettshallen
og fordeler halltimer etter Askermodellen.
Askermodellen setter regler for hvor mange
timer det enkelte idrettslag i kommunen får
lov til å disponere i haller og anlegg, basert
på antall aktive utøvere og lag. Disse tilmålte
timer har klubben nå fordelt på våre grupper
innenfor håndball, friidrett og innebandy.
Vi ønsker lykke til med trening og aktiviteter i
den nye hallen!

Mandag kl. 17-18

Gutter 2003-2005 år, sal 2 og 3

Mandag kl. 17-18

Ekstratrening, sal 1

Mandag kl. 18-19

Jenter 2003

Onsdag kl 18-19

Gutter 2006, 2007 og 2008

Torsdag kl. 17-18

Jenter 2006, 2007 og 2008

Torsdag kl. 18-19

Jenter 2004-2005 år, sal 1

Torsdag kl. 18-19

Gutter 2004-2005, sal 2 og 3
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MEDLEMSLISTE

Medlemmer i Nesøya Idrettslag 2014
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Elvira			Aall
Marianne		 Aall
Hans Kristian		
Aamodt
Thobias		 Aamodt
Elisabeth Fife		
Aardal
Helge Aaby		
Aarseth
Petter			Aarvold
Hilde			Abrahamsen
Gylve			Aftret-Sandal
Jakob			Aftret-Sandal
Maren			Aftret-Sandal
Oskar			Aftret-Sandal
Ella Lo			Agebrink
Arman			Ahmadi
Cathrine Selmer
Altepost
Federico		 Altepost
Lucas			Altepost
Oda Marie		
Amundrud
Annike			Amundsen
Catherine		 Amundsen
Johan Leon		
Amundsen
Juni			Andenæs
Lea			Andenæs
Lotte			Andenæs
Mads			Andenæs
Emilie			Andersen
Emilie Christine
Andersen
Lea Berger		
Andersen
Marius Emil		
Andersen
Mona			Andersen
Philip Alexander
Andersen
Pia Dahl 		
Andersen
Anniken		 Anderson
Pernille		Andersson
Sem Lampe		
Andreassen
Eirik Næss		
Andresen
Ellinor Næss		
Andresen

Martin			Andresen
Jonathan		 Anker
Vilde			Antonisen
Henrik			Arnesen
Erik			Ask
Alexander		 Auerdahl
Markus			Augdahl
Dag			Aulie
Kim			Aulie
Lill			Aulie
Anna Skaland		
Austgulen
Camilla Skaland
Austgulen
Helge 		
Austgulen
Jens Ulrik		
Bacher
Didrik			Backen
Linus Høviskeland
Backen
Bård			Bakkejord
Frøya Rike		
Bakken
Line Heldal		
Bakkevig
Sigrid Stampe
Bank
Victor Stampe
Bank
Julia Amelia		
Baranska
Zusanna		 Baranska
Bente			Berg
Jørgen			Berg
Magnus Johan
Berg
Sally			Bergan
Guttorm Christian
Berge
Heddy			Berge
Hermine		 Berge
Madeleine		 Berge
Wanda			Berge
Olaf			Bergesen
Ole Magnus		
Berglund
Sigurd			Bergseng
Solveig		Bergseng
Einar			Bergsland
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Jesper			Bergsland
Sara			Bergsland
Casper August Biering Størseth
Theodor Heggelund Bjelland
Kaja			Bjønnes
Gunnarson
Mikkel Bjørgan
Sven			Bjørk
Sunniva		 Bjørke
Caroline		
Blaauw Eriksen
Julie 			
Blaauw Eriksen
Gabriel Treider-Heftye Blehr
Ellen Marie		
Blom-Bakke
Henrik			Blymke
Jens			Blymke
Kristine		Blymke
Blymke
May Britt		
Caroline Louise Solheim Boge-Fredriksen
Hans Christian		
Boge-Fredriksen
Hans-Arild		 Boge-Fredriksen
Bjørg			Bogsti
Magnus		 Bogsti
Synne Margrethe
Bogsti
Kacper			Bogucki
Andrea			Bolsøy
Anne Cecilie		
Bonafede
Nicolay Torheim
Bonafede
Josefine		 Borchgrevink
Astrid Birgitte		
Borge
Victoria Alexsandra Brandvold
Camilla		Brantenberg
Cyrus			Brantenberg
Elin Marie Reinholdtsen Brantenberg
Nini			Brantenberg
Julia			Bratli
Balder			Bratsberg
Bernhard		 Bratsberg
Børre Sigurd		
Bratsberg
Stine Lise Hattestad Bratsberg
Brattli
Carina Hertze		
Filippa			Brecke
Johanne		 Breilid
Jørgen			Breilid
Stian			Breilid
Thomas		 Breilid
Torunn			Breilid
Brevig
Albert Motzfeldt
Casper			Brevig
Brevig
Nicoline Motzfeldt
Anton			Brodd
Bella			Brodd
Eva			Brodd
Herman Johan Emil Brodd
Johan			Brodd
Marianne		 Brodtkorb

Rob			Brown
Camilla		Brunfelt
Bruun
Grete Maj		
Peder			Bryhni-Jensen
Emma Grindal		
Bryne
Olav			Bryne
Hedda Lie		
Brynjulvsrud
Herman		 Bråthen
Helen			Bugge
Hugo Hubgratok
Bugge
Kari			Bugge
Kjell Kristian		
Bugge
Bungum
Sondre Trøgstad
Jarl			Bunæs
Matilda		Burylo
Matylda		 Burylo
Simen			Bydal
Didrik			Bye
Jesper Sandaker
Bye
Joakchim		 Bøhn
Herman		 Børke
Tore			Børke
Axel Helgeland
Calisch
Oscar			Calisch
Bente			Carlsen
Benjamin		 Carlsen-Brown
Kaja			Carlsen-Brown
Maya Sundling
Chapman
Sindre Riiser		
Christensen
Kasper			Clowes
Matias			Clowes
Paul			Coucheron
Matilde		 Dahl
Henrik			Dahle
Karsten		Dahle
Erik			De jager
Leah			De jager
Lisa			De Jager
Troy			De jager
Eik			Dedekam-Simonsen
Leo			Dedekam-Wergeland
Andreas Nissen-Lie Detlie
Sebastian Nissen-Lie Detlie
Marcus Milton		
Ditlef Johansen
Gunilla Maud		
Ditlef-Johansen
Sofia Fredrikke
Parsa Ditlevsen
Aksel			Dombestein
Martin			Dombestein
Henriette Warme
Drake
Kristin Warme		
Drake
Marius			Drake
Tobias Warme		
Drake
Casper			Duedahl
Emilie			Duedahl
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Johnny			Duedahl
Line			Duedahl
Dybvik
Erik Torvanger		
Lise			Dybvik
Maria Torvanger
Dybvik
Trond			Dybvik
Elise			Eckhoff
Kjetil			Eckhoff
Sofie			Eckhoff
Anne Mette		
Eckholdt
Eckholdt
Antonio Cruz		
Arturo Cruz		
Eckholdt
Sara			Edvinsen
Nicoline Olivia Bø
Egeland
Theodor Marchus Bø Egeland
Eide
Camilla Fuglesang
Einar Fuglesang
Eide
Thomas Fuglesang Eide
Eikenes
Hilde Elise		
Tobias			Eikenes-Løchting
Tove			Eilertsen
Erlend			Eimhjellen
Rasmus Villseth
Eimhjellen
Rikke			Eimhjellen
Kristoffer Daniel
Ekrem
Ole Kristian””		
Ellingsen
Lisa Theres		
Eloranta-Mellerud
Julie			Emberland
Amund Skage Pedersen Enge
Sander Emil Pedersen Enge
Herman Stray		
Engebretsen
Sivert			Engene
Imre Leander		
Enserink
Katja Sofia		
Enserink
Ingunn			Erdal
Claus			Eriksen
Jakob Selnes		
Eriksson
Eriksson
Kasper Selnes		
Nina Beate		
Eskedal
Per Arne		
Evensen
Johnatan		 Fagerheim
Alma Kristine Stig
Fagerland
Ella Stig		
Fagerland
Vilde Sofie		
Fagerland
Maria			Fagernes
Falchenberg
Randi Elisabeth
Christian		 Falck-Pedersen
Thomas		 Falck-Pedersen
Irene			Farestveit
Farestveit
Maja Rønne		
Christopher Fugelseth Feginn
Herman Fugelseth
Feginn
Aislin			Feliot
Anne Birgitte		
Feliot

Mortimer		 Feliot
Steven			Feliot
Ferner
Christian Donald
Maria			Ferner
Stella Margrethe
Ferner-Buer
Julie			Ferner-Johansen
Nicolai			Ferner-Johansen
Thomas		 Ferner-Johansen
Helene Rygge		
Fimreite
Monica Rygge		
Fimreite
Fiskaa
Sarah Melo		
Christina		 Fjeld
Felix			Fjeld
Herman B		
Fjeld
Leon			Fjeld
Lucas			Fjeld
Maja Magdalene Bove Fjeld
Sofia			Fjeld
Lisa			Fjørtoft
Marianne		 Fjørtoft
Sofie Garborg		
Fjørtoft
Nikolai Andreas
Fladvad
Marte			Floberrg
Flø
Maria Nicolle		
Sara Liv		
Flø
Emma			Fontanini
Piero			Fontanini
Sara Elise Kolpus
Fontanini
Terje			Forvik
Bente			Fosen
Endre			Fosen
Frida			Fosen
Hedda			Fosen
Magnus		 Fosen
Cilje Malin		
Foss
Amelia Cichon		
Fraser
Izabela			Fraser
Fraser
Kalina Cichon		
Konrad Cichon
Fraser
Oliver			Fredius
Kari-Lill		Fredriksen
Andrea			Fredriksen-Vozza
Dan			Friis-Møller
Filippa			Friis-Møller
Henrik			Friis-Møller
Jesper			Friis-Møller
Jessica			Friis-Møller
Julia			Friis-Møller
Simen			Frøyhaug
Trond			Føyn
Lars Olav		
Gaden
Lukas Nikolai		
Geisler
Inger			Genberg
Gildseth
Cecilie Lier		
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Linea			Gildseth
Malin			Gildseth
Silje			Gildseth
Christina Alexandra Giltvedt-Winness
Julian			Gimnes
Pauline Sofie		
Gimnes
Gjerdrum
Emil Christian		
Karine Mathiesen
Gjerdrum
Storm			Gjerdrum
Anne Taranger		
Gjesdahl
Anniken Taranger
Gjesdahl
Albertine		 Gjøs
Espen			Gjøs
Grethe Anine		
Gjøs
Leonard		 Gjøs
Lucas Emory		
Godwin
Godø
Kim Marius Borge
Leon			Goodridge
Natsuki		Goodridge
Theodor		 Goodwin
Sander			Gottschalk
Celina			Grabner
Vilmer			Grabner
Magnus		 Granerød
Simen			Granerød
Sabrina		Grimsrud
Anita			Grimstad
Jenny			Grinden
Kaja			Grinden
Tobias Viktor		
Grongstad
Tomine Margrethe
Grongstad
Tommy			Grongstad
Groth
Jan Løve		
Maria Løve		
Groth
Thomas Nørsett
Groussard
Bastian Lindgren
Grov
Halvor			Grov
Grov
Ludvik Lindgren
Aurora Larsen		
Græger
Håvard			Grønback
Justina			Grønbekk
Ella			Grønvold Røe
Noah			Grønvold Røe
Frederikke		 Gudbjerg
Karoline		 Gudbjerg
Thomas		 Gudbjerg
Tobias			Gudbjerg
Vibeke			Gudbjerg
Johnatan		 Gudmundsen
Max August Stang
Gulden
Mina Dorothea Stang Gulden
Hermann		 Guldteig
Sigvart			Guldteig
Wilhelm		 Guldteig

Mia Celin Telle
Gullaksen
Gulliksen
Carl Johan		
Lars Ågesen		
Gulsvik
Oda Georgine Ågesen Gulsvik
Marius			Gundersrud
Eirik			Haarr
Elisabeth		 Haarr
Anders Oppegaard Haavik
Frida Oppegaard
Haavik
Haavik
Jonathan Noah
Karen			Haavik
Haavik
Svein Arne		
Fredrik			Haga
Knut			Haga
Petter			Haga
Siw			Haga
Carsten		 Hagen
Martine		 Haggren
Fanny			Hajdu-Andersson
Aase Kristin		
Hallager
Lukas Røed		
Halvorsen
Selma Røed		
Halvorsen
Christian		 Hammer-Eriksen
Rikke			Hammer-Eriksen
Hamre
Arne Johan		
Peder			Hanche-Olsen
Conrad Bergheim
Hansen
Kjersti Selmer		
Hansen
Petronella		 Hantveit
Maria Christina
Haraldssøn
Oskar Petter		
Haraldssøn
Erik			Hareide
Henrik			Hareide
Ida			Hareide
Kerstin			Hareide
Live			Hareide
Oskar			Hareide
Camilla		Hasle
Hans Martin		
Haug
Hedda			Haug
Herman		 Haug
Ludvik			Haug
Ole Adrian		
Haug
Siri			Haug
Birgit			Haugen
Ole Kristian		
Haugsmoen
Herman Finnema
Hegerroll
Petter Finnema
Hegerroll
Lone			Hegg
Charlotte Ferner
Heglund
Heglund
Tanya Ferner		
Arild			Hekleberg
Christine		 Hekleberg
Sol			Hekleberg
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Thomas		 Hekleberg
Elise Chr		
Helgesen
Marie			Helgesen
Mette Gjerdrum
Helgesen
Mikkel			Helgesen
Anne			Helland
Sofia Elisabeth
Henriksen
Edith			Hermann
Ludwig			Hermann
Tonje			Hermann
Fredrik Mordal		
Hessen
Håvard			Hilde
Bendik			Hjelen
Hermine		 Hjellegjerde
Niklas Rasmussen
Hjorthen
Hoang
Daniel Francisco
Hanne Cecilie		
Hoelfeldt Lund
Kåre			Hoff
Leon Andreas Sørland Holck
Henrik			Hole
Ingrid			Hole
Lyder			Hole
Maria			Hole
Karoline Lie		
Holm
Mikkel Trøften		
Holm
Ana Teresa		
Holsether
Jørgen			Holsether
Mathias		 Holsether
Svein Tore		
Holsether
Tor Bjørn		
Holsether
Erlend Waack		
Holstad
Arild			Holten
Arild Andreas		
Holten
Julie			Holten
Marius			Holten
Mette			Holten
Tomas			Holth-Ekeberg
Holø
Kristian Selmer
Espen			Hordnes
Hordnes
Ole August Sørlie
Christen		
Horn Johannessen
Pelle			Horn Johannessen
Cesar			Horn-Johannessen
Katja			Horn-Johannessen
Stina			Horn-Johannessen
Elise			Hotvedt
Julie			Hotvedt
Liz			Hundere
Nora			Hundere
Sunniva McNamara Hundere
Jan			Hysing
Herman		 Hægh
Magnus		 Hægh
Marius 			Hægh

August			Høberg
Liam			Høgtun
Felix			Høiaas-Skoog
Selma			Høiaas-Skoog
Julia			Høiby
Charlotte		 Høivik
Lars			Høivik
Håland
Hilde Kristin		
Eleonore		 Hånde
Julie Alexandra
Imset
Inderøy
Tove Arnet		
Viktoria Johanne Arnet Inderøy
Nora Brath		
Ingerø
Øivind Jacob Brath Ingerø
Ole Fredrik		
Ingier
Ingier
William Eriksen
Edith X			Irgens
Shamil			Ivankov
Timur			Ivankov
Mariia			Ivankova
Mary Beth		
Jackson
Cornelius		 Jacobsen
Filippa Sundby
Jacobsen
Tinius Sundby		
Jacobsen
Odin Andreas		
Jakobsen
Erlend			Janborg
Gro Feldberg		
Janborg
Marius 			Janborg
Morten			Janborg
Jebsen
Marius Peter		
Hannah Waldenstrøm Jenkins
Arild Jose		
Jensen
Pernille		Jensen
Aleksander Hasle
Jervell
Christian Hasle
Jervell
Marius William
Johannessen
Nora			Johannessen
Torjus			Johannessen
Markus Østby		
Johansen
Petter			Johansen
Svetlana		 Johansen
Max Oliver		
Jonsson
Fanny Albertina
Juell
Christer		 Jørgensen
Helene			Jørgensen
Martin Wichsrøm
Jørgensen
Synne Wichstrøm
Jørgensen
Filip			Kaasa
Renata Dorota		
Kaminska-Kwasnik
Hans Petter		
Kayser
Gudmund		 Killi
Marcus Hansen
Kilstad
Aksel			Kirknes
Isla			Kjemhus
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Lewis Alexander
Kjemhus
Helena			Kjøde
Finn			Klepsvik
Herman		 Klepsvik
Klepsvik
Sienna Hermine
Mathilde Medgard Knudsen
Catalina		 Knutsen
Felicia Juanita Carmen Maria Knutsen
Geir			Knutsen
Michaela		 Knutsen
Jens			Kobro
Jacob Nissen-Lie
Kohmann
Kohmann
Marie Nissen-Lie
Kathrine		 Kolberg
Kristoffer		 Kolberg
Martin Winger		
Kolberg
William		Kolberg
Kristian		Kolbjørnsen
Tone Elise		
Kolpus
Edvard Kornelius
Kolrud
Karoline Iselin		
Kolrud
Kjell Olav		
Kolrud
Siv			Kolrud
Ingrid			Kolstad
Sivert			Kolstad
Synne			Kolstad
Richard		Kongsteien
Lena			Kraass
Mika			Kraass
Marina Georgievna Kraskova
Elisabeth Ekvall
Kreig
Nicholas Max		
Kristensen-Ottersen
Noelle Felicia		
Kristensen-Ottersen
Norah Wilhelminah Kristensen-Ottersen
Eline			Kristiansen
Fredrik			Kristiansen
Madeleine		 Kristiansen
Peder			Kristiansen
Petter Sødal		
Kristiansen
Maria Krosby		
Kristoffersen
Simen Krosby		
Kristoffersen
August			Krogh
Krogsgård
Filip Stupar		
Krogsgård
Sandra Stupar		
Kroll
Emil Meinich		
Tobias Meinich
Kroll
Arnt			Kronborg
Kristian		Kulseng
Aasta			Kyvik
Elise Lund		
Lacolle
Anton 			Lange
Fay Louise		
Lange
Kamilla Hoset		
Lange
Peter			Lange

Victor Baltazar		
Lange
Noah			Langø
Oliver			Langø
Øystein		 Larbøl
Jostein			Larsen
Per			Lassen
Casper			Lassen-Urdahl
Tone			Lauritzen
Jon Petter		
Lauvstad
Maylem		 Lauvstad
Miranda		 Lauvstad
Per Kristian		
Lauvstad
Le
Quoc Trung		
Markus			Leandersson
Amanda		 Leiknes
Anne Kristine Kolflaath Leiknes
Ellen Sofie		
Leiknes
Gorm			Leiknes
Trine			Leiknes
Niels			Leikvang
Sam			Leikvang
Tyra Christine		
Leikvang
Ulrika			Leikvang
Herman Engebret Nagelgaard Leirskar
Leirskar
Selma Nagelgaard
Sondre			Leirvik
Vegard			Leirvik
Jens			Leite
Lucas			Lethuillier
Nicklas Lorang		
Lie
Oliver Leander
Lie
Ragnvald Holm
Lie
Sissel			Lie
Erle			Lien
Hanne			Lien
Truls Alexander
Lien
Camilla		Lindberg
Christina		 Lindberg
Jørgen			Lindberg
Madeleine		 Lindberg
Tom			Lindberg
Cecilie			Lindgren
Einar			Lindholm
Knut			Lindholm
Sigrid			Lindholm
Line Fjeld		
Lindwall
Linnea Fjeld		
Lindwall
Niklas			Lindwall
Lindwall
Nora Fjeld		
Sofia			Lingaas
Henrik			Ljostad
Benedicte Christine Tangvik Lu
Heng			Lu
Inger liv		
Lund
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Nicolai			Lunde
Daniel			Lundemo
Kristin			Lygren
Rebekka		 Lygren
William		Lygren
Henrik Stranden
Lystad
Arne			Løchting
Thomas		 Løchting
Brage Eide		
Løken
Frida			Løken
Vetle			Løken
Eirik			Løkensgard
Kristiane		 Løvaas
Martine		 Løvaas
Tonja			Løve Groth
Tomomi		 Maeda
Ella			Magnussen
Jonas			Magnussen
Milla			Magnussen
Alisia			Maiquez
Benjamin		 Maiquez
Xavier Oliver		
Malterud
Eva E.			Martens
Truls			Martens
Nora			Martini
Ida H			Mathiesen
iSven Ivar		
Mathisen
Bjørg			Matthiasen
Hans Jacob		
Matthiasen
Hans Jacob		
Matthiasen
Therese		 Mauritz
Victoria Louise		
Mauritz Rivertz
Jørn			Mccall
Christian Alexander Medin
Per E.			Mehl
Herman		 Mejlænder-Larsen
Marius			Melgård
Alexander		 Melim-McLeod
Natasha		 Melim-McLeod
Hans-Herman Eloranta Mellerud
Hans-Petter		
Mellerud
Peder August Eloranta Mellerud
Anna Gudmundsdottir Merckoll
Hans-Henrik		
Merckoll
Hekla Henriksdottir Merckoll
Celestien Annelies
Mezzera
Marco			Mezzera
Mathice Johannes Remmelt Mezzera
Lars			Michelsen
Vilius			Misiunas
Ulrik Larssønn		
Mjelde
Axel Andereas		
Mjør
Ivar			Mjøs
Tor			Mjøs

Åsmund		 Mjøs
Jonas			Mjåset
Albert			Moen
Tom-Vegar		
Moen
Victoria-Marie		
Moen
Moger
Eirik Onarheim
Ingeborg		 Moger
Johanne Onarheim Moger
Tore			Moger
Åshild Onarheim
Moger
Britt-Eli		Moholdt
Linus			Moholdt
Moosmayer
Simon Haugstad
Magnus		 Mork
Markus			Mosand
Mats			Mosand
Jorunn Kaasin		
Mosbergvik
Peder			Mosbergvik
Fredrik Thomassen Mosebø
Helene			Mosebø
Marte Thomassen
Mosebø
Inger			Motzfeldt
Dag			Moxnes
Sabina			Mugford
William		Mugford
Alexander		 Muri
Cathrin			Muri
Kim Andre		
Myhrvold
Kristian		Myhrvold
Jesper Helland
Myrholt
Tore			Myrholt
Pernille		Mølbak
Rasmus		Møller
Frederik		 Mørk
Julie Grevstad		
Mørk
Kristoffer Grevstad
Mørk
Axel			Mørkås
Jon			Mørkås
Lars			Mørkås
Sofie			Mørkås
Anniken Brattberg
Naper
Hans Petter		
Naper
Niklas Brattberg
Naper
Henrik			Nesbak
Erling			Nesbakken
Eugen			Nesbakken
Heidi			Nesbakken
Terje			Nesbakken
Tim Allum		
Nielsen
Rune			Nikolaisen
Alexander Aramnis Nissen-Lie
Astri Marie		
Nissen-Lie
August			Nissen-lie
Caroline		 Nissen-lie
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Christian Cornelius Nissen-Lie
Elisabeth		 Nissen-lie
Nissen-Lie
Henrich de Vibe
Henrich		 Nissen-lie
Håkon Martinus
Nissen-lie
Nissen-Lie
Johan Martinus
Linea Henriette
Nissen-lie
Martinus		 Nissen-lie
Mats			Nissen-lie
Mie			Nissen-Lie
Morten			Nissen-Lie
Ole Henrik		
Nissen-Lie
Nissen-Lie
Torild Rønnaug
Philip			Nissen-Lie Trøen
Henrik			Nomeland
Line A.			Nomeland
Olav Alexander
Nomeland
Nomeland
Ole Tom		
William		Nomeland
Nikolai			Nordby
Nordh
Hilde Vestheim
Kasper Vestheim
Nordh
Lea Vestheim		
Nordh
Maria Vestheim
Nordh
Marie			Nybø
Alexander Douglas Nyquist
Sebastian Otto
Nyquist
Alexandra		 Olsen
Jan Trygve		
Olsen
William		Olsen
Bjørn			Osen
Karoline Josefine
Osen
Oscar Noah		
Osen
Conrad		Osvik
Cornelia Trodalen
Osvik
Bent Ove		
Pedersen
Linda Margareth
Pedersen
Emma Pike Engesland
Tobias Harald		
Poulsen
Eline Lærum		
Poulsson
Peter			Poulsson
Magnus		
Printzell Halvorsen
Mira			Pullar
Henrik			Raade
Magnus		 Raade
Pauline Jacobsen
Raade
Eirik			Rafdal
Ragnhild		 Rafdal
Maria			Ransve
Henrik			Reisvang
Halldor Vilberg
Reynisson
Steffen			Riddervold
Kristin			Riise
Alexander		 Rinaldo

Ludvig			Rinaldo
Dagfinn		 Ringås
Riple
Mie Fagernes		
Theo Fagernes
Riple
Tormod		 Riple
Rist
Markus Holmen
Mirjam Elise Holmen Rist
Ristvedt
G. Kjersti		
Per Magne		
Ristvedt
Madeleine Mauritz
Rivertz
Jackie			Robertson
Maximilian		
Robertson
Per			Robertson
Victoria		Robertson
Paul Cristian G
Rocacurra
Roede
Jens Frølich		
Kersti			Rokkan
Kjell			Rokkan
Charlie Matheo
Runar
Gabriel		Runar
Fredrik			Runde
Henriette		 Runde
Martine		 Runde
Ola Halvor Falchenberg Rustad
Fredrik			Ruud
Joakim			Ruud
Nils			Ruud
Sigmund		 Ruud
Vetle			Ruud-Eliassen
Nils			Ræstad
Julia			Rødaas
Gabriele		 Røkenes
Jan-Åge		 Rønnestad
Reidar			Røssum
Jan			Røstøen
Wenche		 Røstøen
Bastian			Råmunddal
Camillo		 Råmunddal
Julius Nikolai		
Råmunddal
Liam Philip		
Råmunddal
Natasha		 Råmunddal
Sydney Elizabeth
Råmunddal
Cato			Saelid
Ole			Saelid
Even A.		
Salbu
Eva Josefine		
Salvador
Juni			Sanden
Annabell Eikeland
Sandlie
Bent Tore		
Sandmæl
Hedda			Sandmæl
Herman		 Sandmæl
Lars			Sandmæl
Marie		
Sandmæl
Truls		
Sandmæl

91

MEDLEMSLISTE

92

Markus			Sandnes
Mathilde		 Sandnes
Sølvi			Sandsmark
Cilie Benedicte
Sandsmark-Evensen
Victor			Sandsmark-Evensen
Audun Brage		
Sandum
Christer		 Sandum
Kendra			Sandum
Joachim Killi		
Schlytter
Marius			Schlytter
Nina			Schlytter
Selma			Schlytter
Schoolmeesters
Sem Arne		
Henrik			Schrøder
Eline			Schulstock
Joachim		 Schwaar
Lena			Schwaar
Lisa			Schwaar
Hilde Fredriksen
Sejerstad Bødtker
Fredrik Fredriksen
Sejersted Bødtker
Sven-Eric Fredriksen Sejersted Bødtker
Anita			Selmer
Christian August
Selmer
Fredrik			Selmer
Hermine Maria
Selmer
Pernille Johanne
Selmer
Victoria Amalie
Selmer
August Hamre		
Selstad
Frederik Lager		
Selvik
Kristian Lager		
Selvik
Vivianna Chananchida Siggerud
Elsa			Sjostrom
Cedrik Maximilian
Sjøberg-Thorud
Celine Victoria		
Sjøberg-Thorud
Julie			Sjøflot
Audrey			Sjøstedt
Caroline		 Sjøstedt
Thomas		 Sjøstedt
Øyvind			Sjøstedt
Haakon		 Skaaret
Johan			Skaaret
Ann Kjersti		
Skaland
Adrian			Skar
Eilif			Skaset-Haarr
Sivert			Skaset-Haarr
Anne			Skaugen
Sofie Beate		
Skavang
Tove Rigmor		
Skeie
Hege			Skjelbred-Eriksen
Hermine		 Skjelbred-Eriksen
Carsten		 Skjelbreid
Marit			Skjellvik
Theodor		 Skjellvik
Birger			Skjellvik

Elise			Skoglund
Marie			Skoglund
Henrik			Skovly
Tor			Skribeland
Bente			Skyrud
Nora			Smeby
Simen Mørk		
Smeby
Marianne		 Solhaug
Adrian			Solheim
Monica		Solheim
Amalie			Solli
Carl Fredrik		
Solli
Kristine		Solli
Oliver			Solstad
Staib
Hannah Andrea
Laila			Staib
Christian Ahlstrøm
Staubo
Axel			Stautland
Christine		 Stautland
Elise			Stautland
Keisa			Steen
Fredrick		 Stefanussen
June			Stefanussen
Sondre			Stefanussen
William		Stefanussen
May Len		
Stensaker
Malin Isabel Torhaug Stensland
Mina Victoria Torhaug Stensland
Philip Maxmillian
Stensland
Sebastian Bang
Stordrange
Iben			Storkaas
Magnus Chehu
Storvik
Kjetil			Storås
Beate Johansen
Strandli
Brage			Strandli
Marte			Strandli
Rune Eivind		
Strandli
Nicolai			Strindberg
Atle			Strøm
Kasper Elias		
Strøm
Lis Pedersen		
Strøm
Mikkel			Strøm
Petter Virkesdal
Strømme
Morten			Stubberud
Chiara Aurora		
Støltun
Fabian Gabriel
Støltun
Maria			Støltun
Henrik Borge		
Sundby
Karl Petter		
Sundby
Oda Borge		
Sundby
Indira Lochan		
Sundgot
Annik Taralrud		
Sundheim
Lars			Sundling
Axel Oscar		
Sundling Skotvedt

MEDLEMSLISTE
Andrea			Sveen
Odd Erik		
Sveen
Svendsen
Carl Valerius		
Erik Alexander Valerius Svendsen
Fredrik Andreas Valerius Svendsen
Hanne			Svendsen
Morten			Svendsen
Sverdrupsen
Kari Anne		
Hasan Askri		
Syed
Emelie Louise Alsaker Synnes
Juni Alsaker		
Synnes
Felix			Syversen
Sætersdal
Luna Wichstrøm
Annette		 Sødem
Sødem
Peder Morten		
Live			Sødem-Karlsen
Alexander		 Sørensen
Sørensen
Jan Fredrik		
Kristin Næss		
Sørensen
Marcus			Sørensen
Ola			Tandberg
Maria			Tangvald-Jensen
Christopher		
Taranger
Cornelia		 Taranger
Elisabeth		 Taranger
Grethe			Taranger
Knut P			Taranger
Petter Christopher Taranger
Dag			Taubo
Phillip			Teien-Leite
Oddmund		 Teigen
Kim-Anh		 Tempelman
Espen			Thomassen
Bjørn			Thommasen
Noah			Thon
Sindre			Thon
Christian		 Thoresen
Tommy André		
Thorvaldsen
Nanna			Tinholt
Sindre			Tinholt
Tom			Tinholt
Kristian		Tjelle
Sondre			Tjørswaag
Camilla		Tollefsen
Johannes August Skjellvik Tollefsen
Kristoffer		 Tollefsen
Mathias Aleksander Skjellvik Tollefsen
Trine			Tollefsen
Ulrika Ana Lucia Skjellvik Tollefsen
Liv Toft			Tomter
Bela Andreas		
Tonay
Bela			Tonay
Sebastian		 Tonay
Eline Lyngaas
Torgersen

Erlend Lyngaas
Torgersen
Maria			Torgersen
Olve			Torvanger
Mai Celina		
Tran
Tran
William Alexander
Victor 			
Treider Heftye Blehr
Erik			Trosby
Erik			Trosby
Henning		 Tunsli
Isabel			Tunsli
Julie			Tunsli
Theodor		 Tyse
Dag			Tønder
Mads			Tønder
Tønder
Thea Kraugerud
Lars			Tønnesen
Christian		 Udjus
Maria			Udjus
Filip Kaaresen		
Ulstein
Sofie Kaaresen
Ulstein
Celine			Urnes
Peder			Vaage
Yves Inge		
Vaage
Jakob			Vaale-Hallberg
Anita			Valaker
Alexander		 Varner
Henrik			Varner
Joakim			Varner
Julie			Varner
Kari Anne		
Varner
Line Jeanette J.
Varner
Marius			Varner
Mathias		 Varner
Oskar			Varner
Petter			Varner
Maria			Veierstad
Martin			Vermundsberget
Olav			Veum
Sofie Lilleøren		
Veum
Mathilde		 Viddal
Hans Kenneth		
Viga-Gerhardsen
Jonathan		 Vigeland
Sebastian		 Vigeland
Oline			Viig
Johan Fossan		
Viken
Ivar			Villa
Maja			Villseth
Torstein		 Vinterstø
Andre Joseph		
Virani
Nora			Virani
Johanne Hove		
Vogt
Josefine		 Vogt
Pernille		Vogt
Linda			Voll
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Anders			Von krogh
Fannie Mathilde
Von krogh
Fredrik			Von krogh
Hilde			Von krogh
Julie			von Krogh
Tan			Vu
Birgit			Wahl
Erik			Wahl
Caroline		 Wasa
Christine		 Wasa
Wasa
Liv Bente		
Peter Andre		
Wasa
Wathne
Solveig Aase		
Åste Lousie		
Weider
Tor Arne		
Wennemo
Nora Marie Nyttingnes Wergeland
Hakon Helseth
Wester
Wester
Isak Farestveit		
Silje Farestveit		
Wester
Kjersti			Wichstrøm
Hanna			Width
Christian		 Wiig
Sebastian Bull		
Wiig
Sylvia Bull		
Wiig
Synnøve		 Wiig
Thea Bull		
Wiig
Joachim		 Wilhelmsen
Susie			Williams
Carina			Wilthil
Anne Christine
Winness
Selma Schøning
Wisløff
Hermine		 Wrahme
Hilde			Wrahme
Magnus		 Wrahme
Marcus Onarheim
Wrahme
Anja			Wright
Bo Wilhelm		
Wright
Daniel Nilsen		
Wright
Mia Elisabeth		
Wright
Fredrik Andreas
Wulff
Herman		 Wulff
Inger Lise		
Wulff
Petter			Wulff
Tina			Wulff
Lise			Ytreland
Thea			Ytreland
Iegor			Zinenko
Jakub			Ziolkowski
Christian		 Ødegård
Lise			Ødegård
Ola			Ødegård
Anna			Øhlschlagel-Lundberg
Bjørg			Øines
Ingrid			Øines

Nils			Øines
Sigurd			Øines
Knut			Ørbeck-Nilssen
Axel			Østby
Felix			Østby
Tron			Østby
Sofie			Østbye
Katrine			Øverland
Thea Søhoel		
Øvreseth
Nikolas		
Bugge Øvrum
Stein			Øvrum
Teo Lossius		
Årthun

BLI MEDLEM
Støtt lokalmiljøet!
Du trenger ikke være aktiv i idrett for å støtte
idrettslagets arbeid med å skape et aktivt og
trygt nærmiljø for barn, unge og beboere på
Nesøya! Idrettslaget ønsker å være en sosial og
sportslig miljøskaper og samlingspunkt på øya
vår, og et viktig bidrag til å skape samhold og
tilhørighet for Nesøyas beboere.

Bli medlem!
Vi oppfordrer alle foreldre og familiemedlemmer
med barn i idrettslaget til å være medlem. For
kun kroner 300,- per år gir du et viktig bidrag til
klubbens arbeid. Et ekstra medlem betyr også
ekstra støtte fra Idrettsforbundet.

Dine fordeler som medlem
Hovedstyret vil fremover jobbe med å gjøre et
medlemskap i Nesøya Idrettslag enda mere attraktivt. Dette ønsker vi å gjøre ved å tilby flere
fordeler.
Vi håper med dette å kunne tiltrekke oss flere
medlemmer, noe som igjen gjør oss mere attraktive for våre sponsorer som igjen kan gi oss økte
sponsorinntekter.
Så langt kan vi tilby følgende fordeler:
- Personlig oppfølging, rådgivning og skreddersydde tilbud fra Nordea
- Gode tilbud på kjøp av BMW hos Bilia
- Medlemsrabatter på kjøp av sportsutstyr hos
G-MAX Slependen
- medlemmer er også dekket over idrettslagets
forsikringsordning

Slik melder du deg inn
1. Gå inn på våre nettsider
«nesoyail.no»
2. I menyen på høyre side velger
du «Bli medlem i Nesøya IL»
3. Fyll inn informasjon og trykk
«neste»
4. Tilslutt trykker du «lag konto»
og betaler online.

Velkommen som medlem!

Nye hjemmesider!
På våre hjemmesider har du som medlem egne
innloggede sider. Her kan du samle alle familiens
medlemskap, melde på aktiviteter og kurs og
betale.
løpet av 2015 vil klubben legge om til nye
hjemmesider. De nye sidene vil ha mange
forbedringer på funksjonalitet og brukeropplevelse, og snakker med idrettsforbundets systemer.
Gjennom det nye systemet kan klubben tilby en
bedre og enklere dialog med medlemmene, og
medlemmene vil oppleve enklere administrasjon
av medlemskapet.

Feil i medlemslisten?
Medlemslisten er et uttrekk fra medlemsbasen
vår. Hvis du oppdager feil, kan du selv rette opp
disse ved å logge deg på på nesoyail.no. Under
“Min profil” eller “Familierelasjoner” kan du redigere medlemsopplysninger.
Takk for hjelpen med å holde medlemsbasen vår
oppdatert!

Følg med på
nesoyail.no!
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IDRETTSSTIPEND NIL

treningsavgiften det kan søkes stipend på.

Nesøya IL ved Hovedstyret har opprettet et
idrettstipend for barn som tildeles de som ønsker å ha aktive barn som deltar i idretten i lokalmiljøet, men som er forhindret fra å dekke den
økonomiske forpliktelsen. Hovedstyret er klar over
at treningskontingenter for flere aktive barn kan
være tungt å bære for enkelte. Derfor er stipendet
opprett.

Søknad om Idrettstipend sendes NIL ved leder
og behandles kun av leder, nestleder, kasserer og
leder for den idretten dette gjelder.

Vi gjør oppmerksom på at medlemmet må betale
medlemskontingent til klubben, og at det kun er
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Dersom dette gjelder deg, send en søknad som
beskrevet under til:
Nesøya IL
Postboks 90
1312 Slependen
eller post@nesoyail.no

IDRETTSSTIPEND
						

Nesøya IL
Postboks 90
1312 Slependen
Ved: Leder

											Nesøya, dato:

Søknad om Idrettstipend - barn
Jeg søker herved om Idrettstipend for mitt barn:
______________________________________ , født ___________________________

Mitt barn ønsker å delta i ____________________________________________________(idrettsgren),
for sesongen __________________.

Jeg håper styret i Nesøya IL har mulighet til å tildele stipend slik at han/hun får anledning til å delta i NIL.
Vennlig hilsen

____________________________

Navn: _________________________________________________
Adresse:: _______________________________________________
Epost: _________________________________________________

ÅRSMØTE

VELKOMMEN
til årsmøte i Nesøya Idrettslag
onsdag 11. mars!
Årsmøte for gruppestyrene starter kl. 1830
Årsmøte for NIL starter kl. 1900
Sted: Klubbhuset i Ridder Flemmingsvei 41
Årsmøtet er bekjentgjort i Budstikka den 11.02.2015.
Endelig agenda med sakspapirer
legges ut på nettsidene våre nesoyail.no innen 04.03.2015.
Siste frist for innmelding av saker til årsmøtet er 25.02.2015.

Velkommen!
For endelig agenda, sakspapirer og dokumentasjon, se nesoyail.no
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ÅRSBERETNING
Styrets sammensetning
Leder: Dag Tønder
Nestleder: Hans Petter Mellerud
Kasserer: Johnny Duedahl
Informasjon: Torunn Breilid
Anlegg og Drift: Jan Trygve
Olsen
Markedsansvarlig: Birgit Haugen
Styremedlem: Tore Moger

Valgkomité
Leder: Hilde Elise Eikenes
Medlem: Helle Nissen Lie
Medlem: Jorunn Kaasin Mosebergvik
Varamedlem: Lone Ågesen

Revisor
Agder-Team Revisjon AS

Styrets arbeid
Styremøter
Det er avholdt11 styremøter hvor
47 saker er behandlet.
Deltakelse i andre møter og
organisasjoner
Representanter fra NIL har hatt
flere møter med Asker Kommune
knyttet til forskjellige forhold
rundt drift av idrettslaget og av
idrettsanlegget i Ridder Flemmingsvei. NIL er svært godt
fornøyd med samarbeidet med
kommunen.
På vegne av NIL møtte daglig
leder på høstkonferansen til
Asker Idrettsråd. 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.

Daglig leder og driftsleder har
deltatt i forskjellige fora på tvers
av idrettslag i kommunen og
kretsen.
Hovedfokus
Det var en målsetning for styret
å få på plass en virksomhetsplan
for idrettslaget i løpet av 2014. Vi
må erkjenne at vi ikke har lykkes
med det. En slik plan må være
godt gjennomarbeidet slik at
den får nødvendig tilslutning og
aksept blant alle medlemmene.
I en situasjon der flere plasser
i gruppestyrene ikke har vært
besatt har dette viktige arbeidet
blitt nedprioritert til fordel for
andre oppgaver. Vi har imidlertid bidratt til at NIL fra og med
sommeren 2014 har fått to nye
heltidsansatte trenere. En i fotball
og en i tennis. Foruten at de er
og blir viktige bidrag til å utvikle
det sportslige tilbudet, vil de
også skape kontinuitet i klubben.
Vi gleder oss allerede over deres
tilstedeværelse og håper de vil
finne seg godt til rette i idrettslaget og i deres nye kollegium.
Det har også i 2014 vært mye
arbeid knyttet til anleggsutvikling
og drift. Den nye tennishallen
har fått ferdigattest men det er
fortsatt driftsmessige utfordringer
som krever oppmerksomhet.
Våren 2015 er det en målsetning
å få bygget de tre planlagte
tennisbanene utendørs. Da vil
hele tennisanlegget være nær
ferdig utbygget. Siste trinn er et
lite driftsbygg med sekretariat,
lager og toalett. Asker kommune har høsten 2014 bygget
en Tuftepark til glede for alle.
NIL har sørget for nødvendig
byggetillatelse. Nesbru vgs. har
bistått med bygging av ny trapp

til loftet på klubbhuset samt nytt
lager. De skal dessuten i løpet av
våren 2015 bygge om brakken
på friidrettsanlegget til en kopi
av klubbhuset. Der skal gruppen kunne lagre sitt utstyr. 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 vil vi i løpet av
2015 oppgradere våre hjemmesider og medlemsregister. Det vil
forhåpentligvis gjøre brukeropplevelsen enda bedre enn i dag.
I 2014 har vi også lykkes med
å videreføre samarbeidet med
Nordea bank men i noe annen
form der vår uttelling er nærmere
knyttet opp til måloppnåelse.
Vår sponsoravtale med Bilia er
utvidet til også å omfatte El-biler.
Til slutt har vi inngått ny samarbeidsavtale med G-Max som vil
gi klubben bedre leveringssikkerhet og priser samt rabatter for
medlemmene.
Aktivitet / vurdering av aktivitet
i forhold til mål
Per i dag driver NIL med følgende aktive idretter:
• Fotball
• Friidrett
• Seiling med både joller og
brett
• Håndball
• Tennis
• Allidrett
• Innebandy
• Ishockey
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Det er ekstra gledelig at NIL
gjennom etableringen av tennisanlegget har lykkes med
å rekruttere flere eldre aktive
medlemmer. Det er ikke planer
om å etablere nye idretter i NIL.
Se forøvrig hver idrettsgruppe
sin årsrapport.

Økonomi
Samlede inntekter for 2014
utgjorde kr 7 478 000 mot kr 5
644 000 i 2013. Økning i inntekter kommer i hovedsak fra økte
inntekter fra tennis som følge av
at man nå har et fullt driftsår og
at man har kommet enda mer
i gang med å etablere et tennismiljø på Nesøya. Kommunale
og offentlige tilskudd har vært
høyere i 2014 sammenlignet
med 2013, spesielt knyttet til
drift av anlegg samt merverdiavgiftskompensasjon.
Driftskostnadene endte på kr
5 809 000 i 2014 sammenlignet med kr 5 295 000 i 2013.
Generelt høyere aktivitet, også
dette innenfor tennis, medfører
økte kostnader sammenlignet

med fjoråret, primært knyttet
til innleide og ansatte trenere.
Kostnader vedrørende drift av
anlegget er isolert sett lavere
enn i 2013 men som følge av
kostnadsførte oppgraderinger
av trapp/ bod ved klubbhuset
samt bod ved friidrettsbanen så
er de samlede driftskostnadene
noe høyere enn året før. Økte
administrasjonskostnader knytter
seg i hovedsak til bruk av og oppgradering av webløsningen vår.
Driftsresultat før avskrivninger
endte på kr 1 669 000 i 2014.
Netto finanskostnader er
høyere i 2014 sammenlignet
med 2013. Dette skyldes lavere
bankinnskudd samt renter på lån
trukket opp i påvente av endelige og langsiktig finansiering
gjennom Kommunalbanken.
Årsresultatet endte på kr – 314
000 i 2014.
Likviditeten til idrettslaget var
ved inngangen til 2014 svært
anstrengt, primært knyttet til
anleggsutviklingen. Styret har

2014 – aktive fordelt per idrett
Fotball:
348 på fotballtrening sommer
127 på fotballtrening vinter
53 på det meste på Fotballakademiet
48 på Fotballxtra

derfor jobbet hardt for å få på
plass en refinansiering gjennom
Kommunalbanken og lykkes
med dette ved utgangen av
året. Videre har NIL mottatt en
del spillemidler i 2014 (kr 1 392
000) og andre bidrag fra forskjellige støtteordninger. Ytterligere
spillemidler forventes innbetalt
i løpet av 2015. Disse benyttes
primært til å nedbetale gjeld.
Den økonomiske stillingen ved
inngangen til 2015 er meget
tilfredsstillende.
Årsregnskapet avlegges under
forutsetningen om fortsatt drift.

Medlemstall
Medlemstall for 2013 var totalt
1212, mens det for 2014 har
vært 1300.
•  Menn totalt 802 - 62%
•  Kvinner totalt8– 38 %
•  Barn 625 – 48%
•  Ungdom 224 - 17%
•  Voksne 451  – 35 %

Allidrett:
37 på sommertrening
41 på vintertrening
Seil:
97 st på kurs
52 på seilcamp

Håndball:
Tennis:
53
Våren 2014 totalt 120 på kurs høsten
2014 totalt 129 på kurs
Ishockey:
76 stk på det meste på Tennisakademiet
23
Friidrett:
Innebandy:
117 på sommertrening
28
41 på vintertrening

100

ÅRSBERETNING
Medlemstall 2014 (2013)
Kvinner
Menn
Totalt

Kvinner
Menn
Totalt

0-5 år

6-12 år

13-19 år

20-25 år

26 år +

9 (12)
7 (18)
16 (30)

216 (209
393 (242)
609(451)

83 (105)
141 (135)
224 (240)

10 (10)
16 (29)
26 (39)

179 (187)
228 (248)
407 (435)

Ikke
definert
1 (14)
17 (3)
18 (20)

2009

2010

2011

2012

2013

2014

373
549
922

383
595
978

403
599
1002

518
690
1208

537
675
1212

498
802
1300		

TOTALT
498 (537)
802 (675)
1300 (1212)

		
		

Nesøya IL takker alle frivillige for et godt år!

Nesøya, 3. februar 2015

Dag Tønder
Styreleder

Hans Petter Mellerud
Nestleder

Torunn Breilid
Informasjonsansvarlig

Johnny Duedahl
Kasserer

Jan Trygve Olsen
Anlegg – & Driftsansvarlig

Birgit Haugen
Markedsansvarlig

Tore Moger
Styremedlem

Nina Beate Eskedal
Daglig leder
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ÅRSREGNSKAP
Resultatregnskap 01.01.-31.12.
(beløp i hele kr 1 000)
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  reklameinntekter
Tilskudd
Kontingenter
Gruppeavgifter
Leieinntekter
Andre	
  inntekter
Sum	
  inntekter
Kostnader
Eksterne	
  kostnader	
  ifm	
  aktiviteter
Lønnskostnader
Drift	
  av	
  anlegg
Administrasjonskostnader
Andre	
  driftskostnader
Sum	
  kostnader

Note
7

8

6
9

Driftsresultat	
  før	
  avskrivninger
Avskrivninger
Driftsresultat

2

Note 1 - Regnskapsprinsipper							
Årsregnskapet er satt opp i overensstemmelse med regnskapslovens bestemmelser og god
regnskapsskikk for ideelle organisasjoner. Årsregnskapet er satt opp under forutsetning om fortsatt
drift.
Eiendeler bestemt for varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Anleggsmidler er oppført til kostpris med fradrag for av- og nedskrivninger
Omløpsmidler vurdert til det laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi.
Inntekter, herunder mottatte tilskudd, regnskapsføres på tidspunkt for opptjening av inntekten.
Utgifter kostnadsføres når disse er pådratt.

102 Alle beløp i notene er oppgitt i hele tusen kroner med mindre annet er angitt.

ÅRSREGNSKAP
Balanse pr. 31.12.
(beløp i hele kr 1 000)

Note

2014

2013

	
  	
  	
  	
  	
  	
  16	
  727
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  1	
  428
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  125
	
  	
  	
  	
  	
  	
  18	
  280

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  5	
  557
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  14	
  824
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   164
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  20	
  545

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  80
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   -‐
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  832
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  842
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  1	
  755

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   119
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   -‐
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   -‐
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   294
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   413

	
  	
  	
  	
  	
  	
  20	
  035

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  20	
  958

EIENDELER
Anlegg	
  i	
  bruk
Anlegg	
  under	
  utførelse
Andre	
  driftsmidler
Sum	
  varige	
  driftsmidler

2
2
2

Kundefordringer
Andre	
  fordringer
Bankinnskudd	
  -‐	
  plassering
Kontanter	
  og	
  bankinnskudd
Sum	
  omløpsmidler

3

SUM	
  EIENDELER

EGENKAPITAL	
  OG	
  GJELD
Egenkapital

4

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  6	
  940

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  7	
  254

Langsiktig	
  lån

5

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  7	
  067

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  7	
  800

Første	
  års	
  avdrag	
  på	
  langsiktig	
  lån
Kortsiktig	
  lån
Leverandørgjeld
Skyldige	
  offentlige	
  avgifter
Skyldig	
  lønn	
  og	
  feriepenger
Forskuddsbetalte	
  inntekter
Annen	
  kortsiktig	
  gjeld
Sum	
  kortsiktig	
  gjeld

5
5

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  850
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  3	
  500
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  296
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  106
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  309
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  598
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  369
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  6	
  028

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   950
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   -‐
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  4	
  132
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   65
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   178
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   552
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   27
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  5	
  904

	
  	
  	
  	
  	
  	
  20	
  035

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  20	
  958

SUM	
  GJELD	
  OG	
  EGENKAPITAL

Note 2 - Idrettsanlegg og utstyr							
Anlegg	
  i	
  bruk

Klubbhus/ Fotball
Tennis
Anlegg	
  
Andre
undervarme 7er-‐bane Friidrett innebaner
SUM u/	
  utførelsedriftsmidler SUM
Bokført	
  verdi	
  1.1.
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  5	
  
	
   557 	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  2	
  
	
   391 	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  1	
  991 	
  	
  	
  	
  	
  	
  9	
  014 	
  	
  	
  	
  18	
  
	
   953 	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  1	
  428 	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  164 	
  	
  	
  	
  20	
  
	
   545
Tilgang/	
  avgang	
  (-‐) 	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   -‐ 	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   -‐ 	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   -‐ 	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  459 	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  459 	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   -‐ 	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  31 	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  490
Mottatte	
  spillemidl. 	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   -‐ -‐	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   500 -‐	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  892 	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   -‐ -‐	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  1	
  392 	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   -‐ 	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   -‐ -‐	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  1	
  392
Avskrivninger
-‐	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   400 -‐	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   171 -‐	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  140 -‐	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  582 -‐	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  1	
  293
-‐	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  70 -‐	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  1	
  363
Bokført	
  verdi	
  31.12. 	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  5	
  
	
   157 	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  1	
  
	
   720 	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  959 	
  	
  	
  	
  	
  	
  8	
  891 	
  	
  	
  	
  16	
  
	
   727 	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  1	
  428 	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  125 	
  	
  	
  	
  18	
  
	
   280
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Noter
Note 2 - forts.							
Anlegg under utførelse omfatter nye anlegg for tennis (3 utebaner).
Anleggene står oppført på tomt som er eiet av Asker kommune. Årlig festeavgift utgjør kr 686.

Note 3 - Kontanter og bankinnskudd		

				

Innestående på skattetrekkskonto pr. 31. desember 2014 utgjør kr 105 663.

Note 4 - Egenkapital						
Egenkapital 01.01.			
Årets resultat				
Egenkapital 31.12.			

7 254
-314
6 940

Note 5 - Rentebærende gjeld						
Nesøya Idrettslag har et lån fra Kommunalbanken som pr. 31. desember 2014 utgjør kr 7 916 650.
Lånet utløper i 2023 og har en fastrente på 3.35 % frem til juni 2017. Asker kommune har stillet
selvskyldnerkuasjon som sikkerhet for lånet. Neste års avdrag på dette lånet utgjør kr 850 000 og
klassifisert som kortsiktig gjeld.
Nesøya Idrettslag har et midlertidig likviditetslån som pr 31. desember 2014 utgjør kr 3 500 000.
Lånet forfaller i sin helhet til betaling i 2015.						

Note 6 - Antall ansatte, lønn og godtgjørelser til tillitsvalgte, revisor mv			
Det er ikke utbetalt lønn eller annen godtgjørelse til styrets medlemmer i 2014. Lønn og annen
godtgjørelse til daglig leder utgjorde kr 368 920 i 2014.
Nesøya Idrettslag er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon.
Idrettslagets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov.
Regnskapsførsel for Nesøya Idrettslag er med virkning fra 1. mai 2012 utført av
Asker Økonomi AS, et selskap 100% eiet av kasserer. Kostnadsført honorar til dette selskapet
utgjorde kr 75 000 inkl MVA i 2014.
Nesøya Idrettslag har ved utgangen av 2014 fast ansatt daglig leder (70%), anleggsansvarlig (30%)
og 2 heltidsansatte trenere fordelt på fotball og tennis. I tillegg har klubben flere ansatte på deltid
knyttet til fotball- og tennisakademiene, renhold og treningsaktiviteter.
Honorar til revisor i 2014 utgjorde kr 25 000 inkl MVA.

Note 7 - Trenings- og stevneaktiviteter					

							2014		
Fotball (inkl Fotballakademiet)			
2 092 		
Friidrett			
			
255
Seiling							
357
Tennis (inkl Tennisakademiet)			
2 027
Ishockey			
			
123 		
Håndball						
69
Andre aktivitetsinntekter				
153 		

2013
2 243
303
288
688
56
29
38

Sum						

3 645 					

					

104 						

5 076 		

Note 8 - Leieinntekter
			
			
2014
2013
Tennishall					 464 		 279
Fotballbane					 265 		 223
Klubbhus					
14
6
Sum						 743

508

Note 9 - drift av anlegg							

						2014		
Gass						
394
Strøm			
			
174
Renovasjon mv				
17 		
Forsikring					
56
Reperasjon og vedlikehold			
282 		
11
Leie maskiner					
Øvrige driftskostnader			
3		
Sum						

937

2013		
458
93 		
16 		
33 		
191
128 		
10		
929

					
Nesøya, 3. februar 2015

Dag Tønder
Styreleder

Hans Petter Mellerud
Nestleder

Torunn Breilid
Informasjonsansvarlig

Johnny Duedahl
Kasserer

Jan Trygve Olsen
Anlegg – & Driftsansvarlig

Birgit Haugen
Markedsansvarlig

Tore Moger
Styremedlem

Nina Beate Eskedal
Daglig leder
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REVISORS BERETNING

106

REVISORS BERETNING
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BUDSJETT 2014
(beløp	
  i	
  hele	
  kr	
  1	
  000)

2015
Budsjett

2014
Faktisk

Budsjett

Inntekter
Trenings-‐	
  og	
  aktivitetsinntekter
Sponsor-‐	
  og	
  reklameinntekter
Tilskudd
Kontingenter
Gruppeavgifter
Leieinntekter
Andre	
  inntekter
Sum	
  inntekter

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  5	
  348
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
   200
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
   877
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
   320
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
   139
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
   733
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   50
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  7	
  668

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  5	
  076
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
   325
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
   862
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
   317
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   78
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
   743
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   77
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  7	
  478

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  4	
  076
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
   365
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
   591
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
   300
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
   102
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
   972
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   50
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  6	
  456

Kostnader
Eksterne	
  kostnader	
  ifm	
  aktiviteter
Lønnskostnader
Drift	
  av	
  anlegg
Administrasjonskostnader
Andre	
  driftskostnader
Sum	
  kostnader

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   -‐1	
  600
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   -‐2	
  805
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   -‐884
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   -‐375
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   -‐110
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   -‐5	
  774

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   -‐2	
  518
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   -‐1	
  897
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   -‐937
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   -‐358
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   -‐99
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   -‐5	
  809

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   -‐2	
  749
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   -‐1	
  409
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   -‐1	
  246
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   -‐258
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   -‐98
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   -‐5	
  760

Driftsresultat	
  før	
  avskrivninger

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  1	
  894

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  1	
  669

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   696

Avskrivninger

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   -‐1	
  419 	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   -‐1	
  363 	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   -‐1	
  434

Driftsresultat

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
   475

Renteinntekter
Rentekostnader

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   10 	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   3 	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   -‐
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   -‐464 	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   -‐623 	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   -‐456

Årsresultat

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   21 	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   -‐314 	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   -‐1	
  194

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
   306

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   -‐738

Endring	
  resultat	
  2015	
  vs	
  2014	
  

er

	
  

rt	
  

in
g

se

dr

du

en
e	
  
dr
An

ni
ng
iv
kr
vs
	
  a

Re

er

	
  

rt	
  
se
du
Re
Øk
te

Fa
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k$

sk

	
  re

su

lta

t	
  2

01

4	
  

	
  50	
  	
  
	
  -‐	
  	
  
-‐50	
  	
  
-‐100	
  	
  
-‐150	
  	
  
-‐200	
  	
  
-‐250	
  	
  
-‐300	
  	
  
-‐350	
  	
  

Inntekter	
  
	
  10	
  000	
  	
  
	
  8	
  000	
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BMW
Bilia Skøyen

www.bilia.no

Ren kjøreglede

Kjære Nesøya-medlem, godt nytt år!
Vi har nå lagt 2014 bak oss, det har vært et spennende år med mange nye modeller og et imponerende salg. Blant
annet lanserte vi en helt ny familiebil som heter 2-serie Active Tourer, vi lanserte en helt ny modell kalt X4 og storebroren X6.
I fjor ble faktisk BMW det bilmerket som leverte flest personbiler med firehjulstrekk. BMW har nå hele 107 modeller
med xDrive, så her bør det være mulig for enhver å finne en modell som passer.
2015 ser lovende ut. Det er spesielt tre positive ting jeg ønsker å meddele:
• BMW i3 har nå kort leveringstid, ta kontakt så hjelper vi deg med prøvekjøring og tilbud.
• Vi er nå i en avsluttende fase av vårt ombyggingsprosjekt. Om kort tid vil hele Bilia Skøyen imøtekomme alle
BMW sine krav til hvordan fremtidens bilforretning skal se ut.
• I løpet av første halvår vil vi lansere vårt helt nye verkstedkonsept kalt BMW Tekniker-konseptet. I korte trekk betyr
det at hver kunde får en personlig BMW Tekniker. Din BMW Tekniker vil da ha det fulle ansvar for ditt verkstedsbesøk, det er han/hun som du bestiller time hos, bestiller deler, reparerer bilen din og leverer den ut til deg igjen.
Vi håper og tror at dette i kombinasjon med våre oppgraderte lokaler vil løfte kundeopplevelsen til et nytt nivå.
Som du ser, er det flere gode grunner til å ta turen innom Bilia Skøyen i 2015. Vi minner også om at du ved å handle
bil hos oss er med å støtte klubben i ditt hjerte, Nesøya IL, økonomisk.
Med ønske om et sporty år fylt med ekte kjøreglede!
Erik Hvalby
Salgssjef BMW

BMW EfficientDynamics
Mer kraft. Lavere utslipp. Mindre forbruk.

Ring oss på telefon 08555
Nå oss døgnet rundt via chat på bilia.no
eller facebook.com/bilianorge

Oslo/Akershus: Follo, Skøyen
Buskerud: Drammen, Hønefoss
Hedmark/Oppland: Kongsvinger
Vestfold: Tønsberg

Bilia

08555

Nordea - din lokale samarbeidspartner
Vi hjelper deg med de viktige valgene i livet
Hva er de rette valgene i livet for deg og din familie?
Som medlem i Nesøya IL vil vi strekke oss langt for å gi deg gode råd og
betingelser enten det er finansiering eller investering og sparing.

Vi hjelper deg med økonomisk rådgivning tilpasset dine behov.

Mo Gabriel Nordvik
Autorisert finansiell rådgiver
+47 941 33 694
mo.gabriel.nordvik@nordea.no

nordea.no

André Grandal
Private Banker
+47 909 40 451
andre.grandal@nordea.no

Gjør det mulig

Nordea Private Banking
Vi er kåret til Norges beste Private Banking.

