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BMW i3 94 Ah.
Elbilen BMW i3 er verdens første serieproduserte bil som er bærekraftig designet fra utvikling via produksjon til daglig
bruk. Denne elbilen kjører alltid uten lukt og utslipp, og det gjør den til den perfekte bybilen. De smidige kjøreegenskapene
og akselerasjonen fra 0 til 100 km/t på 7,3 sekunder skaper ren elektrisk kjøreglede. Ved igangkjøring trenger du bare trå
gasspedalen lett inn, og BMW i3 akselererer kraftfullt og nesten lydløst fra stillestående.
BMW i3 94Ah har markedets lengste rekkevidde blant kompakte elbiler. Det oppgraderte batteriet øker bilens rekkevidde
med over 50%, som tilsvarer inntil 300 km*. Bilen er lettere, mer energieffektiv, akselererer raskere og går lenger enn alle
andre elbiler i sin klasse.
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Nytt år – nye
muligheter!
Idrettsåret 2016 er forbi og 2017 er allerede i gang,
med trening, turneringer og aktiviteter for både
små og store. I tillegg er årsfesten for de frivillige på
Nesøya Idrettslag (NIL) avholdt og det er jo svært
gledelig å se at så mange kunne være med på denne
festen i år. Her er det med andre ord full fart fra første
stund!
2016 er det første året hvor de samlede inntektene
for Nesøya Idrettslag (NIL) oversteg kr 8 millioner. Nå
er ikke dette et mål i seg selv men det viser bare at
vi er blitt en stor klubb med masse aktivitet og med
mange barn og voksne i sving med de ulike idrettene
og anleggene som finnes i regi av NIL. Fantastisk
gøy! Ingenting gleder mer enn å se barn og voksne i
full aktivitet her på Nesøya!
Etter at de siste 3 tennisbanene kom på plass i 2015
så har det vært relativt rolig på anleggsfronten i NIL
i 2016. Vel, helt rolig har det jo ikke vært, og dersom
alt går etter planen så skal et «Tennishus» stå ferdig
ved tennisbanene før sommeren 2017. Et slikt hus vil
være viktig for hele tennismiljøet, tennisakademiet og
treninger i tillegg til at avviklingen av turneringer og
andre samlinger blir langt mer tilfredsstillende for alle
aktive. Det gleder vi oss til å få på plass!
Som nevnt i fjor, og dette kan ikke gjentas nok ofte,
så er NIL helt avhengig av dere mange frivillige der
ute som gjør en flott innsats for NIL. Uten dere ville
ikke idrettslaget fungert – så enkelt er det!
Samtidig så velger vi å tro at denne innsatsen er ikke
bare viktig for at NIL skal fungere – den bidrar også
til å skape og synliggjøre verdier ovenfor våre barn
som viktig på mange ulike områder. Slike verdier setter dere pris på og slike verdier får vi aldri nok av. Få
gjerne med dere flere på laget – vi trenger alltid flere
krefter, og nye krefter! Og til dere alle som har bidratt
– TUSEN TAKK for flott innsats også i 2016!
Hilsen hovedstyret i Nesøya Idrettslag
Ved leder Johnny Duedahl

Velkommen til prøvekjøring hos Bilia Skøyen!

Nesøya Idrettslag

Kontakt Espen Knudsen på tlf 958 68 079 eller espen.knudsen @bilia.no vedr tilbud avtalt gjennom Nesøya IL.
*

Rekkevidde vil variere med kjøremønster, temperatur og ladetilstand. Standard kjørelengde i henhold til NEDC er inntil 300 km.
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Ring oss på telefon 08555
Chat med oss på bilia.no og følg oss
på facebook.com/bilianorgebmw

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

Bilia

08555

Ridder Flemmingsvei 41, 1397 Nesøya
post@nesoyail.no
www.nesoyail.no
facebook.com/nesoyaidrettslag

Forsidefoto: Fra Nesøyalekene, Hans Arild Boge Fredriksen
Øvrige foto: Maylem Lauvstad, Axel Nissen-Lie, Hans Arild
Boge Fredriksen, Christer Francke, Kim Lönn, Kristin Riise,
Gro Janborg, Marie Sandmæl, Torunn Breilid og mange
andre NIL- foreldre. Tusen takk for alle bidrag!
Redaksjon og layout: Torunn Breilid
Trykk: Bokstav og Bilde as, Drammen, 1800 eks.
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HVEM ER HVEM

NESØYA IDRETTSLAG

Styremedlemmer NIL 2016

HOVEDSTYRET

TENNIS

Styreleder og sponsoring:
Magnus Wrahme
Nestleder og anlegg: Nils Ruud
Økonomi og juniortennis: Henrik Blymke
Dametennis: Katja Horn-Johannessen
Foreldrekontakt:
Rikke Hammer-Eriksen
Veterantennis: Dag Aulie

FOTBALL

Leder: Johnny Duedahl
Nestleder: Tore Moger
Økonomi: Henrik Blymke
Anlegg: Jan Trygve Olsen
Informasjon: Torunn Breilid
Styremedlem: Arne Johan Hamre
Marked: ubesatt

Leder :Arne Johan Hamre
Økonomi: Gøte Nordh
Sportslig utvalg: Espen Thomassen
Arrangement: Marie Sandmæl
Informasjon: Kristine Ognedal Solli
Prosjekter: Tore Fries Børke

FRIIDRETT
Leder: Gro Janborg
Nestleder/Sportslig: Erlend Eimhjellen
Økonomi: Monica Solheim
Utstyr: Urban Skoog
Arrangement: Hilde Vestheim Nordh
Informasjon: Berit Kjøde
Marked: Anna Merckoll
Allidrett: Britt-Eli Moholdt

HÅNDBALL

Leder og økonomi: Kristin Riise
Nestleder: Heidi Vikaune Robertson
Informasjon: Cathinka Skotvedt
Sundling
Marked/spons: Einar Bergsland
Arrangement: Mildrid Raade
Material: Linda Pedersen

SEILING

Knut Haneborg
Ulrika Leikvang

Leder: Arild Hekleberg
Hilde Håland

VALGKOMITE
2015 - 2016
Hans-Petter Mellerud
Julia Mjør
Cathinka Skotvedt Sundling

Vil du ta kontakt?
Telefonnummer og
epost-adresser finner du på
www.nesoyail.no

4

2016-2017
Cathinka Skotvedt Sundling
Julia Mjør
Kine Ditlevsen
Dag Tønder

Nesøya IL tilbyr tren-

ing og aktiviteter innen
fotball, friidrett, allidrett,
seiling, håndball, tennis,
innebandy og ishockey.

Fotball

Leder: Einar Christian Bergsland
Økonomi: Håkon Nissen-Lie
Marked: Hans Arild Boge Fredrisken
Nils Høivik
Camilla Fuglesang-Eide
Gorm Leiknes

INNEBANDY

SPORTSLIG TILBUD

ISHOCKEY
Leder: Lars Mørkås

Den største gruppen er fotballgruppen, med ca. 370 utøvere
sommerstid og ca. 220 utøvere i
vintersesongen. I 2016 hadde vi
jentelag i åtte årsklasser mellom
2010 og 2001 og guttelag i ti
årsklasser mellom 2010 og 2001.
I tillegg har klubben et aktivt
U19-lag (gutter), et damelag, et
herrelag i 7. divisjon og to Old
Boyslag.

friidrettsbane ved klubbhuset.
Friidrett har også tilbud om trening innendørs i vinter-halvåret, i
den nye idrettshallen på Nesøya
Skole. Våre friidrettsutøvere deltar aktivt på stevner og markerer
seg sterkt resultatmessig. Friidrettsgruppen arrangerer også
de årlige eventene Nesøyalekene og Nesøyaløpet.

Tennis

Gjennom arrangementer ønsker
Nesøya IL å være en miljøskaper
og et samlingspunkt for Nesøyas
innbyggere. Vi arrangerer Tine
fotballskole to ganger i året med
tilsammen rundt 150 deltakere
og en helgecamp både vår og
høst. Fotballakademiet er blitt
et populært SFO-tilbud for
mange 2. – 5.klassinger, hvor nå
over 60 barn trener to ganger i
uken etter skoletid. For de som
ønsker enda mer trening, byr
NIL på FotballXtra 3 ettermiddager i uken, slik at spillere kan
trene alle fem ukedager hvis de
ønsker.

Med tennisboble og utebaner
har tennisaktivitetene i NIL hatt
en gledelig aktivitetsvekst, og
er nå den nest største idretten
på Nesøya. Vi har rundt 50
deltakere på Tennis-akademi
to ganger i uken, som er et
SFO-tilbud etter skoletid. I
tillegg deltar nå nærmere 200
barn og voksne på tenniskurs
og treninger. Nytt av året var
Barnehagetennis på formiddagen fredager og Cardio-tennis.
2016 var året da Nesøyas tennisspillere for alvor ble aktive
på turneringer, med mye moro
for de yngre spillerne og mange
gode plasseringer for konkurransespillerne. I 2016 ble det
også arrangert klubbmesterskap
og NIL Tennis har vært vertskap
for 2 store tennisturneringer for
barn. Tennis tilbyr også treningscamper på ulike nivåer i alle
skolens ferier.

Friidrett

Håndball

Friidrett, som også tilbyr allidrett
for de minste, har også godt
oppmøte på treningene, med
rundt 50 utøvere hver seg. Her
legges det opp til aktiviteter
for ungdom og barn på vår

Håndballgruppen øker stadig og
har nå rundt 120 aktive spillere.
Denne sesongen har vi hatt seks
jentelag mellom årstrinnene
2010 og 2003 og seks guttelag
mellom årstrinnene 2010 og

2005, i tillegg til et damelag.
Lagene trener nå i nye Nesøya
Idrettshall, og deltare på turneringsspill på Loppetassen for
de yngste, Minirunder for de litt
eldre og seriespill for de eldste.

Seiling
Seilgruppen har full aktivitet på
sommerstid med over 60 aktive
barn og ungdom. De holder til
på Hvamodden og tilbyr organisert seiling for A-jolle og seilbrett. Nytt i 2016 var Ung:Seil,
et populært tilbud for ungdom.
Deilgruppen arrangerer også
en årlig seilcamp med rundt 60
deltakere.

Ishockey
Ishockeygruppen består av et
senior herrelag som spiller i 3.divisjon og som fra nest esesong
skal melde opp et lag til i fjerde
divisjon. Sesongen 2015/16
endte vi på en hederlig 3.plass.

Innebandy
Innebandy hadde i 2016 sin
andre hele sesong. De tilbyr
trening for damer og herrer i
Nesøya Idrettshall, nærmer seg
nå 40 spillere spillere og deltar
på seriespill.

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

Tennisboble og utebaner
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Fotball 11´er
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Nesøya IL kan 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 Idrettspark. For vannsport disponerer
klubben sjøbod og treningsfasiliteter på Hvamodden. Håndball
og innebandy har halltid i nye
Nesøya Idrettshall og Ishockey
leier tid i Holmen Ishall.

Asker kommune har flere prosesser på gang for tiden. Driftsavtalene som de forskjellige klubbene
har med kommunen skal samkjøres og tilpasses innkjøpsdirektiv, og kommunene Asker, Røyken
og Hurum skal slås sammen.
Spennende å se hvordan disse to
endringene vil påvirke klubbens
driftsinntekter, tilskudd og sportslige tilbud.
Vi er i stadig dialog med kommunen om investeringsbehov.
11’er banen og kunstlys er kommunens eiendom, og gressmatta
blir 10 år i 2018, og står på liste
for utskifting da. Da ønsker vi å få
asfaltert helt inn til fjellet / gressskråningen, samt sikret fjellet med
sprøytebetong for å stoppe den
kontinuerlige oppsmuldringen.

Nye innbytterbenker står også på
ønskelisten.
NIL har fått pålegg fra kommunen om å rydde opp / fjerne
granulat (gummikuler som benyttes som fyllmiddel i kunstgressbanen). Granulatet er produsert
av oppmalte bildekk, og planen
er å rense granulatet og føre
det tilbake på banen. Vi har nok
granulat nå for en god del år
fremover som er spadd opp langs
langsiden inn mot fjellet.
Tennis har hatt to sesonger med
de tre nye grusbanene utendørs,
og spillekvaliteten er kjempebra.
Tennishallen overlevde siste vinter
uten kollaps. Neste og siste byggetrinn er å sette opp et sekretariat til erstatning for brakka som
står der. Bygget planlegges med
WC, skiftegarderober, et kontor,
kjøkkenkrok og allrom. Størrelse
er ca. 70 m2. Når dette skrives er
planen å byggesøke i desember
og starte bygging til våren.
Da blir tilbudet for tennisakademiet og stevneavvikling mye
bedre, og våre faste ansatte vil få
bedre arbeidsforhold. Asfaltering
og ferdigstillelse av uteområdet
tar vi i samme omgang.
En garasje for innlåsing av redskaper er planlagt i enden av plassen
for klubbhuset, og ny og større
traktor er kontrahert på 7 års leasingperiode.

For friidrett og seil er det ingen
nyheter på anleggs-siden, og i
flerbrukshallen på skolen (håndball, innebandy, allidrett) er vi ikke
involvert i daglig drift.
NIL leier grunn av kommunen
(både i Ridder Flemmings vei og
på Hvamodden). 11’er banen og
Tufteparken er kommunens eiendom og investering. Ballbingen
er nå NIL sin eiendom etter gave
fra en stiftelse. Klubbhuset, 7’er
banen og tennisanlegget er NIL’s
investering og eiendom. Båthuset
på Hvamodden leier vi av kommunen. I flerbrukshallen søker NIL
om treningstid på linje med andre
lag og foreninger.
Vi kan være stolte av anlegget
vårt, og alle som ferdes der har
ansvar for å ta godt vare på våre
felles verdier. Det er skuffende
når noen har moro av å rive i
stykker plastsekker som andre
har fylt med granulat for hånd…
Har de energi som skal ut så kan
de ta en runde i Tufteparken og
bedrive styrketrening med egen
kroppsvekt…
Ta godt vare på vårt felles anlegg, vi må selge masse vafler
for dekke reparasjoner og utskiftinger!
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TUSEN TAKK TIL VÅRE PARTNERE I 2016!

VÅRE SAMARBEIDSPARTNERE

Gode samarbeidspartnere bidrar til et godt tilbud!
Bilia Skøyen

Våre samarbeidspartnere
Nesøya Idrettslag er stolt over
og takknemlig for å ha mange
bedrifter på laget som støtter
vårt arbeid, og dermed bidrar til
at vi kan gjennomføre de mange
aktivitetene i klubben, til glede for
oss alle.
NIL kan tilby gode profileringsmuligheter på våre ulike arenaer, ifm turneringer og andre
arrangementer, og ikke minst
gjennom våre flotte nyhetsbrev
som kommer ut 10-12 ganger pr
år. Vi kan tilby partneravtaler på
flere nivåer – alt fra skiltavtaler til
større avtaler hvor kun fantasien
setter begrensninger. Tusen takk
til alle som er med og støtter oss,
bedrifter som har skilt på våre
arenaer, bedrifter som sponser
camper, turneringer og arrangementer, og bedrifter med større
avtaler som hovedpartnere.

Norwegian Retail

Samarbeidsavtale med
G-MAX
I 2015 inngikk NIL en 3-årig
samarbeidsavtale med G-MAX
på Slependen. Avtalen gir gode
rabatter til NIL og G-MAX får
profilering gjennom NIL sine ulike
kanaler. Som en del av avtalen får
også alle medlemmer i NIL rabatt
på hele G-MAX sortimentet ved å
handle i butikken på Slependen.
Det lønner seg altså å være NIL
medlem når man skal handle eget
sportsutstyr.

Ønsker du eller din
bedrift et samarbeid med
NIL?
Vi trenger enda flere samarbeidspartnere med på laget i NIL.
Kontakt oss på post@nesøyail.no
dersom du vil høre mer om hva vi
kan tilby for deg!

Vil du være med
på laget?
Kontakt
post@nesoyail.no
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Styret 2016

HÅNDBALL

Leder og økonomi: Kristin Riise
Nestleder: Heidi Vikaune Robertson
Informasjon: Cathinka Skotvedt Sundling
Marked/spons: Einar Bergsland
Arrangement: Mildrid Raade
Material: Linda Pedersen

HÅNDBALL

Håndballen er i vekst på Nesøya!
2016 er første året vi har hatt full aktivitet med trening og kamper i vår egen hjemmearena – Nesøyahallen. Det er allerede helt fullt i hallen av mange
barn som synes det er digg å ha sin egen storstue
på øya. Vi har et godt tilbud til alle våre håndballspillere. For første gang fikk vi også arrangere alle
hjemmekampene i hallen vår som alle besøkende
skryter av. Det er stor stas å få spille hjemmekamper
i den fineste hallen i regionen! Vi har kiosk med mat
og drikke inne på skolen de helgene vi har hjemmekamper. Vi setter utrolig stor pris på alle foreldre som
hjelper med baking, salg, og oppgave i sekretariatet
under kamp. Det er god stemning og hyggelig å
være tilskuer på håndballkamp.
I 2016 har Nesøya hatt over 200 håndballspillere i aktivitet. Det er 26 spreke damer og 180 barn i alderen
6 til 13 år som har trent håndball med oss i løpet av
året (fordelt på 80 gutter og 100 jenter).
Flere spillere kommer stadig til og oppdager at
håndball er minst like gøy som de trodde. Som en
idrett med høyt tempo og mye mål, der man virkelig
må spille som et lag, er dette en sport som ‘oppdrar’
barna i langt mer enn spilleteknikk og ballfølelse.
Her får de unge håpefulle oppleve mye mestring,

viktigheten av samspill og gleden av å spore egen
fremgang i takt med laget sitt.
For de eldste barna (2003 og 2004) har vi i to sesonger samarbeidet med Jardar for å gi barna et best
mulig håndball tilbud. Det er totalt 70 barn som har
trent og spilt sammen som Jardar-Nesøya. Over 30
av disse er medlemmer i Nesøya. Dette samarbeidet gjør at man får en stor spillerstall med et godt
tilbud til alle, og mer treningstid med halltimer både
i Combihallen og Nesøyahallen. I tillegg blir man
kjent med mange hyggelige barn og voksne utenfor Nesøya. Det er barn fra hele 7 skoler på JardarNesøyalagene våre.
Sesongen for håndball starter for fullt rett etter høstferien, og rundes av rundt påsketider, noe som gjør at
flere velger å kombinere håndball med andre idretter
som hører sommersesongen til. Allsidig trening gir
stor mening!
Styret for håndball møtes 4-5 ganger i året, og sørger
for at forholdene tilrettelegges.
Tusen takk til alle som bidrar til et morsomt og inkluderende håndballmiljø på Nesøya!
Ta kontakt hvis dere lurer på noe!

Treningstider for 2016/2017-sesongen:
Tid

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

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

		

Sal 1			

Sal 2			

Sal 3

Mandag kl. 17-18

Gutter 7 år			

Gutter 7/8 år		

Gutter 8 år

Mandag kl. 18-19

Jenter 10 år		

Jenter 10 år

Jenter 10 år

Mandag kl. 19-20

Gutter 10 år		

Gutter 10/11 år

Gutter 11 år

Tirsdag kl. 17-18

Gutter 6 år 		

Jenter 6 år		

Jenter 7 år

Tirsdag kl. 18-19

Jenter 9 år			

Jenter/Gutter 9 år Gutter 9 år

Tirsdag kl. 2030-2130 Damer			

Damer		

Damer

Onsdag kl. 19-20

Jenter 12 år 		

Jenter 12 år 		

Jenter 12 år

Onsdag kl. 20-21

Jenter 13 år		

Jenter 13 år		

Jenter 13 år
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2010

2009

JENTER OG GUTTER 2010
Det er 7 gutter og 7 jenter fra første klasse som
begynte på håndball etter høstferien 2016. De har
allerede blitt veldig komfortabel med ball-lek og nå
kan de kaste, gripe, sprette og skyte mål. Dette fikk
de vist skikkelig i første runde av Loppetassen håndballturnering. Her fikk barna spille ordentlig kamp
hvor de laget masse mål. Det var super motivasjon å
spille Loppetassen og kjempegøy med innmarsj og
medaljer etterpå. Mestring gir selvtillit!
Det er masse energi og godt humør i denne gjengen
her. Det er god plass til flere barn om noen vil prøve
håndball!

Guttene og jentene i første klasse trener samtidig på
tirsdager KL 1700 til 1800. De trener noen ganger på
hver sin minibane og andre ganger trener jentene og
guttene sammen. De spiller med blandet lag i Loppetassen.
Mia Galindo Amundsen er hovedtrener for kullet,
mens Heidi Elise Båstad har ansvaret for jentene og
Trine Hoff har ansvaret for guttene. Barna har vært
så heldige å få trenerhjelp av flere ungdommer fra
Nesøya i løpet av sesongen; Oline Viig, Christine
Wasa, Kasper Clowes og Alexander Krogh. Gøy å få
hjelp av flinke håndballspillere!

Jenter 7 år er en super gjeng med glade og flinke jenter som er så
heldige å ha Mia til trener. De trener på tirsdager kl 17-18 sammen med
førsteklassejentene. Fra januar av skal de for første gang prøve seg på
kamper i Loppetassen, og det gleder de seg til. Nå er de 12 jenter som
trener, men det hadde vært supert om enda flere ble med, så alle som
vil er velkomne til å komme og prøve.

Mangler navn

JENTER 2009
Spillere

Nora Mosbergvik
Andrea Gjelsvik
Filippa Friis-Møller
Hedvig Farstveit
Amalie Solli
Eline Kristiansen
Ella Mezzera
Kristine Blymke
Marie Skoglund
Runi Meldin Schalit
Pernille Selmer
Mathilde Jensen

Trenere
Mia Galindo-Amundsen

Lagledere
Kristine Ognedal Solli
Jorunn Mosbergvik

Guttene har trent en gang i uken i år, og det har vært treninger basert på
læring gjennom lek og spill med ball.

JENTER 2010 GUTTER 2010
Spillere
Madeleiene Båstad
Marie Galindo-Amundsen
Ella Dybvik
Martine Johannessen
Julie Selstad Hamre

Trenere/lagleder
Mia Galindo-Amundsen
Heidi Elise Båstad
Kristine Ognedal Solli
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Spillere
Ask Rike Bakken
Tristan Johan Skjellvik
Theodor Viig
Martin Ferner-Buer
Mathias Solli
Nicklas Lossius Gunther
Linus Nesbak

Trener/lagleder
Trine Hoff

Det er en flott gjeng som møter til trening med stor iver og entusiasme.
Årets høydepunkt var Loppetassen turneringen på nyåret, med felles innmarsj og avspilling av nasjonalsangen. På høsten fikk vi bryne oss på lag
som var et år eldre i en miniturnering. Det har vært stor stas å være med i
turneringene, både på og utenfor banen. Det har vært mye lærdom gjennom kampspill, og ekstra morsomt at de aller fleste scoret mål gjennom
sesongen.

GUTTER 2009
Spillere
Mikkel Holm
Imre Leander Enserink
Storm Julius Gjerdrum
Nicolay Ask Mjør
Christian Medin
Alexander Sørensen
Alexander Nissen Lie
Georg Nissen-Lie Trøen
Jean-Luc Log Pettersen
Casper Duedahl
Vilmer Grabner
Max Leon Josten
William Eriksen Ingier
Julian Ziolkowski
August Høviskeland Backen

Trener og lagleder
Ole Holm
Morten Trøen
Jan Fredrik Sørensen
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2008

2007

GUTTER 2008
Gutter 2008 er en trofast ivrig gjeng med håndballentusiaster. Det har vært hyggelig å ta imot noen nye
fjes år.
Kasting, spilling, lek og moro har gjort at disse guttene har blitt ordentlige flinke i å mestre den morsomme sporten.

Høydepunktene er helt klart kampene. I år har vi spilt i
nesten alle minirundene.
Vi har hatt store gjennombrudd i forståelse for spillet,
og skåret mange mål, selv om vi ikke har vunnet alle
kampene. Men vi har toppet målet vi har satt oss for
hver kamp, og det er stas!

Jenter 9 år er en fin og motivert gjeng med håndballjenter
fra hele trinnet. Mange av jentene har vært med siden vi
startet håndball på Nesøya. Noen av jentene startet i år,
og hvis det er flere som har lyst til å prøve, bli gjerne med.
Jentene stiller med 2 lag i 6 miniturneringer, så alle får mye
spilletid i løpet av sesongen. Det er veldig gøy å spille
kamper og alle får spille på de plassene de ønsker. Med
variert trening og fokus på spilleglede skal vi fortsette å ha
det gøy samtidig som vi øver på nye finter, smarte trekk og
bra samspill. Jentene har også hatt turneringer og sosiale
tilstelninger sammen med guttene.

JENTER 2007

Spillere
Mie Fagernes Riple
Ella Grønvold Røe
Ida Hareide
Ellinor Næss Andresen
Natsuki Jodie Goodridge
Marte Thomassen Mosebø
Nicoline Motzfeldt Brevig
Synne Wichstrøm Jørgensen
Luna Wichstrøm Sætersdal
Celina Grabner
Lotte Andenæs
Selma Wisløff Schøning
Celine Urnes
Mina Fries Børke
Julia Høiby
Emma Pike Engesland

Spillere
Kristoffer Grevstad Mørk
Xavier Oliver Malterud
Noah Langø
Oliver Solstad
Mathias Tollefsen
Mads Andenæs
Felix Høiaas-Skoog

Mortimer Feliot
Thomas Nørsett Groussard
Morten Feldberg Janborg
Theodor Egeland
Bo Wright

Trenere og lagleder
Janneche Andenæs
Benedicte Grevstad

Trenere og lagleder
Kristin Næss Sørensen
Helene Mosebø

GUTTER 2007
Denne kule gjengen med sporty
gutter har mye gøy på håndballbanen. Minirunder med fire
kamper er et høydepunkt.

Spillere
Adrian Solheim
Albert Brevig
Henrik Dahle
Conrad Bergheim Hansen
Jonathan Vigeland
Peder Mosbergvik
Phillip Kjenner Andersen

Trenere og lagleder
Mia Galindo-Amundsen
Hilde Håland
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2005

2006
JENTER 2006

I 2016 har 24 jenter spilt håndball for J06. Fra høsten
2016 har vi spilt på stor bane og vi deltar i serien med
2 lag. Jentene har tatt overgangen til stor bane uten
problemer, og vi ser håndballferdighetene øke for hver
kamp.
Henriette Hotvedt og Hanne Günther Lien har vært
hovedtrenere og ledet hvert sitt lag i kamper. Hans Florival har vært hjelpetrener og Gøril Dullum Tollefsen har
vært oppmann. Flere andre foreldre har også bidratt
som støttespillere på treningene og kampene noe som
har vært viktig da vi er heldige å ha mange spillere.
Vi har i løpet av 2016 har vi hatt stort fokus på spilleforståelse og lagspill, samt viktigheten av gode, raske pasninger og plassering. Det er derfor gøy å se at jentene
har forbedret seg veldig på dette. Vi ser også at de

individuelle ferdighetene rundt finter, skudd og ballsikkerhet øker jevnt for alle jentene, og det er veldig god
innsats på treningene. Vi gleder oss til 2017!
Tusen takk til spillere og supportere for en flott innsats
i 2016.

Spillere
Elvira Aall, Frøya Rike Bakken, Hermine Berge, Maya
Sundling Chapman, Sofia Ditlevsen Parsa, Maria Torvanger Dybvik, Katja Enserink, Olivia Florival, Hedda
Fosen, Oda Ågesen Gulsvik, Julie Hotvedt, Selma
Høiaas-Skoog, Daiana Larsen, Oliwia Pietrzyk, Pauline
Raade, Victoria Robertson, Lina Medin Schalit, Hermine
Skjelbred-Eriksen, Elise Skoglund, Erle Lien, Camilla
Tollefsen, Rikke Villseth Eimhjellen, Andrea FredriksenVozza og Nicoline Egeland

Denne fine gjengen spilte i 2016 sin første sesong på stor bane. Pål og Tormod ledet laget gjennom hele sesongen med en time trening i uken. Det
var mange tøffe kamper og laget så stor fremgang utover sesongen. Guttene begynte å få til fine finter og skudd på kampene.
Etter sommeren ble det dessverre er par forfall og da var ikke lenger spillerstallen stor nok til at vi kunne melde på lag i serien sesongen 2016/2017.
4-5 av de ivrigste spillerne har fortsatt å trene sammen med Nesøya gutter
2006 hver mandag, og nå har de også begynt å trene sammen med håndballguttene til Asker. Vi ønsker guttene lykke til i Asker og håper de fortsetter med håndball lenge. Asker trener i Nesøyahallen hver torsdag så vi
har fortsatt guttene i nærmiljøet pluss at de blir kjent med mange flere.

Trenere
Hanne
Günther Lien
Henriette
Hotvedt
Hans Floriva

Våren 2016 hadde vi to lag som spilte flere runder
med minihåndball og begge lagene vant nesten alle
kampene sine. Vårsesongen ble avsluttet rett etter
påske.
Som start på høstsesongen var G10 med på Haslumcup og spilte på stor bane for første gang. Dette var
en stor overgang, men en fin oppvarming og viktig
trening før seriespillet som startet rett etter høstferien. Guttene spiller bra sammen, har fått større fart på
ballen, finter seg gjennom forsvaret og skårer mange
mål. I serien har de vunnet en del kamper, men også
tapt noen. Det beste er at de lærer mye håndball
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Martin Kaminski
Theo Riple
Viktor Treider-Heftye BlehrBastian Grov
Jonas Magnussen
August Krogh
Per Kristian Lauvstad
Jonathan Krokdal
Henrich Nissen-Lie
Johan Nissen-Lie
Marius Janborg
Sebastian Vigeland
Einar Eide

Tormod Riple
Pål Magnussen

Lagleder
Cecilie Lindgren

Gøril Dullum
Tollefsen

Nesøya G10 (2006) er en positiv gjeng på 15 gutter
som har det veldig hyggelig sammen. Vi trener en
gang i uken og spiller kamper i helgene.

Spillere

Trenere

Lagleder

GUTTER 2006

GUTTER 2005

gjennom å spille kamper. Alle guttene bidrar i spillet
og viser stor spilleglede og innsats både på treningene og kampene. Seriekampene fortsetter frem til
april og alle hjemmekampene spilles i Nesøyahallen.
Neste års store høydepunkt er deltagelse på Fredrikstadcup i juni 2017.
Nye spillere har begynt i løpet av sesongen og det er
vi glade for. Kom og bli med du også. Vi har plass til
flere!

Spillere
Amund Enge, Andreas Berg, Axel Mjør, Benjamin
Carlsen Brown, Christian Hammer-Eriksen, Einar
Lindholm, Frederik Øster Pedersen , Fredrik Runde,
Herman Hægh, Johannes August Tollefsen, Marcus
Sørensen, Matias Clowes, Peder Kristiansen, Sander
Enge, Sigvart Guldteig.

Trener/Lagleder Kristin Riise, Linda M. Pedersen

Gutter 2005 og 2006 trener sammen
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DAMER 33

2004
JARDAR-NESØYA JENTER 2004
Spillere
Fra Nesøya:
Sara Bergsland
Sunniva Bjørke
Kaja Carlsen-Brown
Alma Fagerland
Maja M. Bove Fjeld
Frida Haavik
Kaja Hatlo
Sara Holme
Elise Hotvedt
Amanda Leiknes
Astri Nissen-Lie
Silje Opsahl
Malin Stensland
Pia Tilrem
Embla Djupvik

Fra Jardar:
Oda Uppheim
Alketa Basholli
Natalie Bredesen Lome
Helma Finsveen
Juni Gaustad Stieng
Nadja Graf
Nora Inderlid Hørven
Silje Løvlid Vikestad
Milla Mjelde Holte
Eline Myrvold-Sijtsma
Arina Nami
Stina Wagerlid
Pernille Sand-Jonsgård
Ingeborg Sofie Ornes
Sara Fagerhøy Kjøle

Trenere/Lagleder

J12 er et samarbeidslag mellom Nesøya og Jardar.
Laget består av 25 spillere fra 6 forskjellige skoler.
Disse skolene er: Nesøya, Mellomnes, Jong, Emma
Hjort, Tanum og Billingstad. Sammensettingen
av jenter fra mange forskjellige skoler gjør at det
blir knyttet bånd på tvers av bygda og jentene får
gode venner på tvers av skolekretser. Vi begynner
å bli et veldig godt lag og vinner mange kamper.
Disse 8 er med fra Nesøya: Amanda Leiknes, Elise
Hotvedt, Sara Bergsland, Astri Nissen-Lie, Kaja
Carlsen Brown, Malin Stensland, Frida Haavik og
Hekla Merckoll. Årets høydepunkt var Fredrikstad
Cup der 640 lag deltok. I klassen til jentene var det
75 lag påmeldt og det ene laget endte på en flott
9 plass. I pinsen er jentene klare for nye Fredrikstad
cup! Trenere for laget er Einar Bergsland og Andrea
Gjørtz

Einar Bergsland
Andrea Gjørtz

Spillere

JARDAR - NESØYA JENTER 2003
Jenter 2003 stiller med to lag i J13serien og begge lag leder gruppen
sin etter halvspilt serie. Jentene
trener tre ganger i uken og har stor
fremgang. Jentene synes det er
knallgøy med håndball!
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Spillere

Anna Austgulen
Synnøve Wiig
Julie Sjøflot
Maria Krosby KristofChristine Wasa
fersen
Cilie sandsmark Evensen
Oline Viig
Albertine Gjøs
Nini Brantenberg

Trenere
Inez Nærup

Lagleder
Cyrus Brantenberg

Anne Pernille Jensen
Maria Fagernes
Karine Tobiasson
Kine Deila Ditlevsen
Bente Marie Carlsen
Kristin Riise
Maren Aftret-Sandal
Henriette Hotvedt
Hilde Elise Eikenes
Linda Margareth Pedersen
Anne-Marit Floberg
Monica Egeland
Hanne Gunther Lien
Kristin Næss Sørensen
Cathrine Kvakkestad Olsen
Solveig Bratli Skjerven
Marie Nygård Gulsvik

Vi er i gang med sesong nummer to på håndballbanen, og har det stadig
like moro, selv om det blir en del skader, knall og fall. I debutåret vant vi
B-sluttspillet i serien. Denne sesongen har vi både vunnet og tapt kamper,
men samspillet går stadig bedre takket være vår eminente spillende trener,
Kristin Riise. Vi har fått flere nye spillere i løpet av året, og det vi setter vi
veldig pris på. Er du over 33 år, og har tatt i en ball før? Da er det bare å
møte opp i idrettshallen på Nesøya skole en tirsdag kl.20.30 og bli med på
damelaget! Vi har plass til flere!

Trenere og lagleder
Kristin Riise
Karine Tobiassen Jebsen
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ÅRSAVSLUTNING

Dette er vårt store internarrangement
hvor alle barn som spiller håndball i
Nesøya samles på slutten av sesongen.
Torsdag 30 april samlet vi alle håndballspillere i
Nesøyahallen. Det ble arrangert miniturnering med 60
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Nesøya-spillere i alderen 6 til 8 år. Etter kampene er
det premieutdeling, diplom og is.
Deretter spiller de store barna (9 til 12 år) internturnering på stor bane (27 guttespillere og 20 Jardar
Nesøya-jenter).
Skikkelig god stemning og masse moro!
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FRIIDRETT/ALLIDRETT

FRIIDRETT
Allidrett og Friidrett på
Nesøya

Friidrettsgruppen i Nesøya
idrettslag tilbyr allidrett for barn
i alderen 4 og 5 år, og friidrett
fra 6 til 16 år. Friidrett er god
grunntrening for all idrett der man
behøver styrke, spenst, reaksjon,
hurtighet og utholdenhet. Variasjonen i friidrettsøvelsene er stor,
så alle har mulighet til å finne en
øvelse de mestrer og liker Det er
en aktiv gjeng som holder på hele
året. Treningen foregår utendørs
på friidrettsanlegget fra påske til
høstferien, og innendørs fra oktober til april.
Friidrettsmiljøet på Nesøya er
godt etablert nå, og en kjerne
med barn og ungdom har vært
med i flere år, på trening og
konkurranser. Det kommer stadig noen nye til, og vi har fått
med flere barn fra Mellom-Nes.
I friidrett trener gutter og jenter
fra flere alderskull sammen. Det
skaper nye bekjentskaper og
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de yngre lar seg inspirere av de
eldre. Utfordringen er å finne treningstider som ikke kolliderer med
NILs andre idretter. Vår holdning
er at det er fint å variere treningen, og at barna stiller på de
treningene de klarer. Vi har tilbudt
alle som er elleve år og eldre å
være med på gratis ressurstrening
på fredager, og vi har hatt med
flere gutter og jenter fra både
tennis- og fotballgruppen gjennom høsten og frem til jul. Det er
anledning for alle som er nysgjerrige på friidrett til å bli med og
teste hvordan det er. Det er også
fullt mulig å bli med å løpe stafett
eller delta på et friidrettsstevne
selv om du ikke er aktivt med på
friidretten.
Nesøya er en liten klubb i friidrettssammenheng, men
utøverne våre har klart å markere
seg på stevner og stafetter også
i 2016. Vi har fått til hyggelige
sosiale samlinger på Bamselekene
og Veidekkelekene. Vi er også
godt fornøyd med gjennomførin-

gen av Nesøyalekene 2016, som
hadde fem års jubileum. Nesøyaløpet ble arrangert for sjette året
på rad. Disse to arrangementene
er ryggraden i økonomien til
friidrettsgruppen, og vi holder oss
innenfor budsjett takket være god
gjennomføring. Vi har investert
i teknisk utstyr for å kunne gjennomføre trening og Nesøyalekene
på en tilfredsstillende måte.
Takk til Kåre Hoff og Anders von
Krogh, som ga seg i 2016. De
har vært aktive i styre og stell i
friidretten i mange år. Takk også
til Petter Bogsti for innsatsen
som sprinttrener på Nesøya i en
årrekke. De har bidratt til et godt
friidrettsmiljø på øya.

Gro Janborg
Leder av
Nesøya IL Friidrett

Styret 2016
Leder: Gro Janborg
Nestleder/Sportslig: Erlend Eimhjellen
Økonomi: Monica Solheim
Utstyr: Urban Skoog
Arrangement: Hilde Vestheim Nordh
Informasjon: Berit Kjøde
Marked: Anna Merckoll
Allidrett: Britt-Eli Moholdt

Treningstider i allidrett og friidrett vinteren 2017
2012 og 2011 		

Onsdag klokken 17.00-18.00 		

Nesøya idrettshall

2010 og 2009 		

Onsdag klokken 18.00-19.00 		

Nesøya idrettshall

Følg med på hva som skjer:

2008, 2007 og 2006

Onsdag klokken 18.00-19.00 		

Nesøya idrettshall

Nesoyail.no/friidrett
Nesoyail.no/allidrett

2005 og eldre		

Mandag klokken 20.00-21.00 		

Nesøya idrettshall

På Facebook:
Nesøya IL Friidrett

				Torsdag klokken 18.00-20.00		Bærum idrettspark
										(Rudhallen)
				Fredag klokken 16.00-17.00		Nesøya idrettshall
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TRENINGSGRUPPENE

TRENINGSGRUPPENE

ALLIDRETT 4-5 ÅR
Friidrettsgruppen har tilbudt allidrett fra
barna er fire år. Terskelen er lav, og dette er
ment som en introduksjon til organisert idrett.
Tilbudet har vær trening en dag i uken både
utendørs fra april til oktober og innendørs
fra høstferien og frem til påske. Anne Kristine Haggren tok over som primus motor for
allidretten i 2015 etter Siri Haug, og dette
tilbudet er blitt populært.

Friidrettstreningen for de som er seks til ti år er
lagt opp med allsidig trening innen de tradisjonelle friidrettsøvelsene løp, hopp og kast.
Barna har fått innføring i teknikk og de trener
koordinasjon og balanse gjennom konkurranser
og leker. De har hatt tilbud om trening en dag
i uken både utendørs om sommeren og innendørs om vinteren.

For eldste gruppe, som er fra 11-16 år, er det
lagt opp til allsidig friidrettstrening, men med et
tilpasset opplegg for de som deltar i konkurranser.
Fra man er 10 år, så kan man delta i konkurranser
i friidrett. De 10-åringene som ønsket det, fikk
tilbud om å trene med eldste gruppe. Det har
vært trening tre dager i uken både om sommeren
og om vinteren. Vi har hatt deltagere på utvalgte
konkurranser både utendørs og innendørs. Eldste
treningsgruppe har hatt stor spredning i alder,
og vi har delt inn i grupper ut fra alder, interesse
og hvilke øvelser de enkelte har hatt ønske om å
trene.
Treningen utendørs har foregått på friidrettsanlegget på Nesøya, mens treningen innendørs ble
gjennomført i Bærum Idrettspark (Rudhallen) og
i Nesøya idrettshall. Utendørs har denne gruppen hatt trening mandag, onsdag og fredag.
Mandager og fredager har det vært mest løping,
mens onsdager har hatt fokus på tekniske trening i
sprint, hopp og kast. Innendørs har treningen lagt
vekt på styrke, balanse og kondisjon på mandag
og fredag i Nesøya idrettshall, under ledelse av
Erlend Eimhjellen. På torsdager var det teknisk
trening i Rudhallen, under ledelse av Gro Janborg.

2007 og 2006 trente også på torsdager. Flere av
jentene i gruppen har trent friidrett i flere år. En
gjeng aktive gutter fra Mellom-Nes var et godt
tilskudd til gruppen. Siri Haug og Maja Villseth
koordinerte gruppen i starten, men ut over i
sesongen hadde ungdomstrenerne med Inger
Genberg i spissen, treneransvaret. Treningen var
lagt opp med en kombinasjon av leker, koordinasjon, spenst og trening i de tradisjonelle
friidrettsøvelsene. Noen treninger ble det også
lagt vekt på mer kondisjon, med test av 500 meters løypen som ble benyttet på Nesøyalekene
og Nesøyaløpet.

Det var felles trening for barn født i 2010 og
2011 hele vinteren 2016. Ved oppstart ute
våren 2016, fikk også 2012-barna mulighet til
å bli med. Det ble da lagt opp til egen trening for 2010 på tirsdager med Alf Bringaker
og Jørgen Heggelund som hovedtrenere. På
onsdager var det allidrett for 2011 og 2012
under ledelse av Anne Kristine Haggren. Ved
oppstart inne i Nesøya idrettshall i oktober,
ble 2010-barna, som var blitt skolebarn i løpet av høsten, flyttet opp til friidrettsgruppen.
2011 og 2012-barna fortsatte med allidrett
inne på onsdager.
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FRIIDRETT 11-16 ÅR

Vinteren 2016 trente 2007, 2008 og 2009 sammen inne. Utendørs i sommersesongen, var
det to partier med friidrettstrening på torsdager. 2008 og 2009 trente sammen, med Anne
Birgitte Feliot som trener. Det var en liten, men
aktiv gjeng, og det ble med flere nye barn
underveis i sesongen. Barna har hoppet lengde,
kastet liten ball, spyd, hoppet høyde og løp,
både kort og langt, og med og uten hekker. En
rekke leker, hinderløyper og stafetter har også
vært morsomme innslag, hvor barna har gitt alt.
De fleste var med på Nesøyalekene for første
gang, og fikk prøvd seg på 60 meter, lengde,
kule og 500 meter.

Barna har fått et allsidig tilbud som har
inkludert lek, dans, turnøvelser, hinderløyper,
ballspill og friidrettsøvelser, gjerne til musikk.
Barna har fått tilpasset utstyr til sin størrelse
og ferdighetsnivå. Det viktigste er at barna
skal ha det gøy, og på treningene har det
vært smil, latter og glade barn som har fått
utfolde seg. Med utdannede ungdomstrenere innen barneidrett, så ble barna tatt godt
vare på, og alle fikk oppleve mestring. Ved
sesongslutt til påske og høstferien har det
vært avslutning med premie til alle deltakere.
Før jul har det vært nissefest på siste trening.

Interessert i allidrett?
Kontakt
Britt-Eli Moholdt,
administrativt ansvarlig:
b_moholdt@operamail.com
eller
Anne Kristine Haggren,
sportslig ansvarlig:
hogetveit@hotmail.com

FRIIDRETT 6-10 ÅR

Treningen innendørs i Nesøya idrettshall i 2016
har vært felles for denne gruppen, men inndelt i
tilpassede aldersgrupper.

Friidrettstrenere
Anne Kristine Haggren
Alf G. Bringaker
Jørgen Heggelund
Anne Birgitte Feliot
Erlend Eimhjellen
Bente Carlsen
Monica Solheim
Petter Bogsti
Even Moholdt
Katarina Møgenburg
Gro Janborg

Ungdomstrenere
Inger Genberg
Kristian Lager Selvik
Julie von Krogh
Maria Vestheim Nordh
Synne Bogsti
Sara Edwinsen

Det har i hovedsak vært 12– 14 åringene våre
som har vært med i konkurranser. Det har blitt
mange fine resultater og nye personlige rekorder
for de som har deltatt på stevner og stafetter. 15
år gamle Julie von Krogh har satset for fullt på
høyde, og har hevdet seg godt. Hun fortsetter sin
sportslige utvikling i Tyrving, og vi ønsker henne
lykke til! Også Markus Augdahl (16) gikk til Tyrving i løpet av sesongen. De eldste utøverne har
primært vært med på trening, i sin siste sesong. Vi
er heldige som har dem med i friidrettsmiljøet som
inspirerende ungdomstrenere for de yngste.
Det er anledning for alle som er litt nysgjerrige på
friidrett til å bli med og teste hvordan det er. Det
er også fullt mulig å bli med å løpe stafett eller
delta på et friidrettsstevne selv om man ikke er aktive. Vi har tilbudt alle i NIL som ønsker det å være
med på gratis ressurstrening på fredager, og vi har
vært en stor gjeng, med utøvere fra både tennisog fotballgruppen. Dette tilbudet vil vi fortsette
med.

Interessert i friidrett?
Kontakt
Gro Janborg: gro.janborg@ruter.no
Erlend Eimhjellen: erlendeimhjellen@hotmail.com.
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HØYDEPUNKTER 2016
På kretslaget
Erlend Janborg (13) og Julie
von Krogh (15) var tatt ut på
kretslaget til Akershus, som
konkurrerte i Borås i Sverige i
januar. Akershus vant hele kretskampen mot Vestfold og flere
svenske kretslag. Julie bidro
med en flott plass andreplass
i høyde, mens Erlend sikret
bronse på 800 meter.

Tyrvinglekene
Både Fredrik og Julie von
Krogh tok gull i høyde på Tyrvinglekene i Rudhallen. Fredrik
satt ny personlig rekord med et
hopp på 1,40 m i 12 års klassen. Kasper Vestheim Nordh
(12) fulgte opp med en fin 2.
plass. Julie vant 15-årsklassen med 1,56 m, som var solid
forbedring av personlig rekord.
14 deltagere fra Nesøya deltok:
Kaja Carlsen-Brown (12),
Hekla Merckoll (12),
Karoline Osen (12),
Lea Vestheim Nordh (12),
Felix Fjeld (12),
Fredrik von Krogh (12),
Kasper Vestheim Nordh (12),
Miranda Lauvstad (13),
Erlend Janborg (13),
Thomas Kvam (13),
Caroline Boge Fredriksen (14),
Åshild Moger (14),
Maria Vestheim Nordh (15) og
Julie von Krogh (15).
Det ble personlige rekorder på
de aller fleste.

Thomas Kvam (13) stilte på
årets Ungdomsleker i august
på Jessheim. Ungdomslekene
er 13- og 14-åringenes uoffisielle NM. På Jessheim var det
utøvere fra kretsene Akershus,
Buskerud, Hedmark, Oppland,
Oslo, Telemark, Vestfold og
Østfold som deltok. Thomas
var tatt ut i kule på kretslaget til
Akershus.
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HØYDEPUNKTER 2016
Nyttårsleker med kretsmesterskap
Markus Augdahl ble kretsmester på 60 m i G16 på
Nyttårslekene i Rudhallen,
med tiden 7,86 sek. Caroline
Boge Fredriksen (J14) fikk
sølv i lengde og bronse på
60 meter og 200 meter. Ellen
Sofie Leiknes Kolflaath (J14)
var med på sitt aller første
friidrettsstevne, og hun gjennomførte også solid.

Bamselekene
Bamselekene på Hamar i mars
er Norges største innendørsstevne for yngre utøvere. Det
har blitt en hyggelig tradisjon
for friidrettsgruppen for barn
og voksne å dra på tur til
Hamar sammen denne helgen.
Nesøya stilte som vanlig med
en god gjeng 12. og 13. mars.
Vi bodde sammen på hotell
og hadde felles pizzakveld.
I idrettshallen på Stange var
16 utøvere og tre stafettlag i
aksjon i to intense dager. Flere
satte nye personlige rekorder.
Det ble medalje til Julie von
Krogh, som sikret seg bronse i
høyde J15 år. Kasper Vestheim
Nordh, Hekla Merckoll, Kaja
Carlsen-Brown og Fredrik von
Krogh sikret sølv på 4x100 m
10-12 år Mix. Rasmus Eimhjellen, Marius Janborg, Per
Kristian Lauvstad og Magnus
Bogsti fulgte opp med bronse
på 4x100 meter i G10-12 år. På
4x200 m 13-14 år Mix løp Caroline Boge Fredriksen, Thomas
Kvam, Miranda Lauvstad og
Erlend Janborg, men de klarte
ikke å komme på pallen.
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HØYDEPUNKTER 2016
Tyrvingstafetten
Nesøya stilte med to lag i Tyrvingstafetten på Kalvøya, i kaldt
og surt vårvær.
På jentelaget i 10-14 årsklassen
løp Hekla Merckoll (12), Sofia
Elisabeth Henriksen (12), Lea
Vestheim Nordh (12), Caroline
Boge Fredriksen (14) og Kaja
Carlsen-Brown (12). Det var tøft i
teten, men alle jentene kjempet
godt. Det ble en 16. plass med
tiden 6,01,4.
På guttelaget i 10-14 år løp
Rasmus Eimhjellen (11), Fredrik
von Krogh (12), Kasper Vestheim
Nordh (12), Erlend Janborg (13)
og Thomas Kvam (13). Alle gutta
ga det de hadde, og løp inn til
tiden 5,45,2 og 14. plass.

HØYDEPUNKTER 2016
Bekkelagets maileker
Nesøya stilte med fire utøvere i
varmen på Bekkelagets maileker søndag 8. mai. Det ble to
sølvmedaljer til Julie von Krogh
i J15, på 100 meter og i høyde.
Fredrik von Krogh sikret seg
sølv på 60 meter og en bronse i
høyde i G12 år. I J12 år fikk Kaja
Carlsen-Brown to 5. plasser og
Karoline Osen to 10. plasser.

Ekebergstafetten
Nesøya stilte med fire lag i
Ekebergstafetten 30. april. Det
ble en våt, kald og sølete opplevelse, men våre gutter og
jenter presterte solid. Det ble
gull til Magnus Bogsti, Rasmus
Eimhjellen, Magnus Hægh,
Kasper Vestheim Nordh og Per
Kristian Lauvstad i G 11/12 år.
Det ble sølv til mixlaget i 13/14
år. På laget løp Thomas Kvam,
Miranda Lauvstad, Edvard Kolrud, Caroline Boge Fredriksen
og Erlend Janborg. Våre jenter
i 11/12 år sikret bronsemedalje.
På laget løp Sofia Elisabeth
Henriksen, Kaja Carlsen-Brown,
Hekla Merckoll, Lea Vestheim
Nordh og Juni Sanden Brandstorp. Med fall og svært ungt
lag, havnet vårt eldste jentelag
i 15/16 år utenfor pallen. På laget løp Julie von Krogh, Åshild
Moger, Maria Vestheim Nordh,
Synne Bogsti og Ellen Sofie
Leiknes Kolflaath.

Bølerstafetten
Det ble en 4. plass
for Nesøyas lag i
Mix 10-13 år på
Bølerstafetten, kun
to 2 sekunder bak 3.
plass. I strålende sol
løp Erlend Janborg
(13) 1. etappe (800
m), Thomas Kvam
(13) 2. etappe (350
m), Juni Sanden
Brandstorp (12) 3.
etappe (350m), Axel
Mjør (10) 4. etappe
(595 m), Filippa
Sundby Jacobsen
(12) 5. etappe (210m)
og Hekla Merckoll (12) 6. etappe
(630m).
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Romerikslekene
Nesøya stilte med to utøvere på
Romerikslekene. Hekla Merckoll (12) stilte til start i hele seks
øvelser, og satte flere personlige
rekorder. Julie von Krogh tok
sølvmedaljen i høyde med et flott
hopp på 1,55 m.
Askerlekene
Alle Nesøyas deltagere satte
personlige rekorder på Askerlekene på Føyka. Julie von Krogh
(15) tok gull i høyde med et hopp
på 1.57 m og bronse i lengde på
4,62 m. Thomas Kvam (13) tok
gull i kule med et rekordstøt på
9.86 m. Thomas fikk også bronse
i lengde med 4.20 m. 3. plass ble
det også til Kaja Carlsen-Brown
(12) i lengde. Hun hoppet 4.24
m. Caroline Boge Fredriksen
(14) løp 200m på 29.37 sek, og
fikk bronse. Ellen Sofie Leiknes
Kolflaath (14) debuterte på 200m.
Axel Mjør (10) løp kanonbra på
600m, og var suverent først i mål
på raske 1.57 min. Både Axel og
Benjamin Carlsen-Brown hoppet langt i lengde, med 3.73 m
og 3.75 m, og ble intervjuet av
Budstikka.
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HØYDEPUNKTER 2016
Tyrvinglekene
Tyrvinglekene er landets største
barne- og ungdomsstevne i
friidrett. Her møter Nesøyas
utøvere alle de beste i Norge,
og det er imponerende hvilket
nivå de beste utøverne i landet
presterer på. Nesøya stilte med
en liten tropp: Benjamin Carlsen-Brown (10), Kaja CarlsenBrown (12), Hekla Merckoll (12),
Lea Vestheim Nordh (12), Karoline Osen (12), Kasper Vestheim
Nordh (12), Fredrik von Krogh
(12), Erlend Janborg (13), Maria
Vestheim Nordh (15) og Julie
von Krogh (15). Det var jevnt
god innsats fra Nesøyas utøvere, men den som imponerte
mest av Nesøyas deltagere var
Benjamin i 10-årsklassen. Han
presterte topp tre nivå både på
60 meter og i lengde.
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Veidekkelekene
Det ble en sosial og aktiv helg
på Lillehammer for Nesøyas
deltagere på Veidekkelekene. Karoline Osen (12), Kaja
Carlsen-Brown (12), Filippa
Sundby Jacobsen (12), Hekla
Merckoll (12), Miranda Lauvstad (13), Thomas Kvam (13) og
Erlend Janborg (13). Det ble
ny personlig rekord på 60m for
alle jentene. Karoline, Hekla,
Kaja og Filippa sikret bronse
på 4x60m stafett. Det ble også
bronse til Hekla i høyde, der
både hun og Kaja perset solid
med 1.30 m. Det ble også tid
til badeland, danseoppvisning i
gågaten på Lillehammer og kos
på hotellet.
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Spillende trener

Sponsorer

Marius Gundersrud

Birk Sport AS
Privatmegleren Solli & Partner AS
Unique Food AS

NESØYA ISHOCKEY

Sportslig leder
Lars Mørkås

Holtsmark Golf AS

ISHOCKEY

Conbo AS
Momentum Wines AS

Årets toppscorere
sesongen 15/16
12 mål + 8 assists = 20 poeng

Henrik Harto Reisvang: 5 mål + 14 assists = 19 poeng
Jesper Bye: 2 mål + 10 assists = 12 poeng
Jens Ulrik Bacher: 5 mål + 5 assists = 10 poeng
Marius Gundersrud: 3 mål + 7 assists = 10 poeng

Sesongen 16/17

Sponsorer

Nesøya Ishockeylag spiller fortsatt
i 3. divisjon avdeling øst A. Vi leverte desverre ikke opp til den målsetningen vi hadde før sesongen.
Det endte kun med åtte seiere og
seks tap, som tilslutt resulterte i en
tredjeplass på tabellen. I denne
sesongen hadde vi 11 spillere med
som opprinnelig er vokst opp eller
bor på Nesøya i stallen vår.

Vi fortsetter med spill i 3 divisjon,
en serie som også neste sesong
blir delt i to avdelinger grunnet
mange påmeldte lag. Nesøya
spiller i den beste avdelingen, og
vi har et bra lag på papiret i år, og
vi forventer at vi kjemper i toppen av tabellen. Vi har fått et par
forsterkninger til laget, og har som
målsetning å bli blant de tre beste
i serien. Nytt av året er at vi har
meldt på ett nytt lag i 4 divisjon, så
vi nærmer oss fort seksti registrerte
spiller på Nesøya.

Årets rookie
sesongen 15/16
Jørgen Egenes Nilsen

Steffen Riddervold:

Sesongen 15/16

Årets spiller
sesongen 15/16
Henrik Harto Reisvang

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.
Med vennlig hilsen
Lars Mørkås
Sportslig leder

Spillerstall

Tabell 2014/2015
Lag		

K

V

U

T

Mål		

P

Eiksmarka
Hasle Løren 2
Nesøya
Holmen
Oppsal
Comet 2
Rasta		
Tromsø

14
14
14
14
14
14
14
14

14
8
8
7
6
6
4
3

0
2
0
1
2
1
0
0

0
4
6
6
6
7
10
14

117 - 25
78 - 41
53 - 56
79 - 60
69 - 51
77 - 68
53 - 84
21 - 162

28
18
16
15
14
13
8
0

Henrik Arnesen, Jens Ulrik Bacher, Ole
Magnus Berglund, Sven Bjørk, Didrik
Bye, Jesper Bye, Marius Gundersrud,
Simen Granerød, Niklas Hjorthen,
Markus Leandersson, Nicolai Lunde,
Rasmus Møller, Jon Mørkås, Jørgen
Egenes Nilsen, Henrik Harto Reisvang,
Steffen Riddervold, Per Robertson,
Bent Tore Sandmæl, Haakon Skaaret,
Johan Skaaret, Nicolai Strindberg,
Kristian Tjelle, Bela Tonay, Theodor
Tyse, Martin Vermundsberget.

Spillere i avgang
Henrik Ljostad (studier), Philip
Mørkås (Nesøya 2)

Årets rekke
Steffen Riddervold Henrik Harto Reisvang Haakon Skaaret
Marius Gundersrud
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Jens Ulrik Bacher

Rasmus Møller
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Styret 2016

TENNIS

Styreleder og sponsoring:
Magnus Wrahme
Nestleder og anlegg: Nils Ruud
Økonomi og juniortennis: Henrik Blymke
Dametennis: Katja Horn-Johannessen
Foreldrekontakt:
Rikke Hammer-Eriksen
Veterantennis: Dag Aulie

Les mer på

nesoyail.no
Følg oss på Facebook

Nesøya IL Tennis

TENNIS

Tennis forlenger livet
Nesøya Il Tennis legger nå sitt
tredje år bak seg, og vi opplever at
vi fortsatt er i rivende utvikling. Vi
begynner å nærme oss 300 betalende tennismedlemmer og treningstilbudet forbedres hele tiden.
Alt i alt følger utviklingen vår plan
om å jobbe med et breddetilbud
som passer for våre forskjellige
spillertyper og som på sikt også
skal gi oss flinke, konkurransedyktige toppspillere.
Vi gjennomførte en undersøkelse i
høst for å sjekke hva medlemmene
mener om Nesøya IL Tennis, og
her fikk vi veldig gode tilbakemeldinger og masse konstruktive
innspill. Vi kommer til å presentere
resultatene fra undersøkelsen i
løpet av vinteren, med en konkret
handlingsplan på hvordan vi ser for
oss klubbens videre utvikling.
Heldigvis har vi hatt et stabilt
driftsår på anleggssiden, boblehallen har stått trygt i all slags vær, og
utebanene fungerte plettfritt hele
sesongen - som åpnet allerede i
slutten av april og ble avsluttet i
oktober. Vi får mye skryt fra konkurrerende klubbers spillere om hvor
flott vårt anlegg er blitt på så kort
tid. Vi må huske på at det er blitt
lagt ned betydelige investeringer i
dette anlegget.
Her kommer vi inn på et meget
vesentlig punkt som jeg nok en
gang ønsker å formidle. Selv om
vi nå får flere og flere spillere, og
økonomien begynner å stabilisere
seg, er klubben helt avhengig av
frivillige krefter. Klubben er fortsatt
i oppbyggingsfasen, og alt arbeid
i og rundt vårt tennisanlegg byg-
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ger på at vi som spillere hjelper til
med å holde rent, at vi respekterer
de regler vi har satt opp og bidrar
på dugnad og gjør en innsats når
klubben trenger det.
Vi fortsetter med ambisiøse planer
om å utvikle anlegget ytterligere,
og når dere leser dette håper vi å
ha satt igang fase tre av denne utviklingen med et mindre tennishus,
asfaltering, minitennisbaner og
ballvegg i umiddelbar tilknytning til
våre utebaner. Dette gir oss mulighet til å arrangere flere turneringer, et sårt etterlengtet toalett,
men også å tilby flere plasser på
Tennisakademiet. Målet er at dette
står klart etter påske, og at vi kan
vise frem et komplett tennisanlegg
når utesesongen starter i slutten av
april/mai.
På trenersiden er vi blitt flere siden
sist, og i skrivende stund har vi nettopp skrevet kontrakt med en ny
trener, slik at trenerstaben består
av tennis-orakelet Christer Francke,
Andreas Bock, vårt nye tilskudd
italienske Andrea Camoletto og
Daniel Awuku Ahene. Sammen jobber de nå meget tett for å sikre at
Nesøyas kommende generasjoner
skal kunne hevde seg i tennis.
Sportslig er vi igang både på
dame-, herre- og juniorsiden.
Damene har nettopp tatt frem en
flott klubbkolleksjon for Nesøya IL
Tennis og imponerer nå naboklubbene med moteriktige klær som
snart også finnes for juniorer og
herrer. Damelaget ledes av Katja
Horn-Johannessen og har regelmessige kamper.
Herrelaget har nærmest mirakuløst
tatt seg fra laveste 4. divisjon, hvor
man må starte opp når man er et

nytt lag, og rett opp i 1. divisjon. I
2017 blir det spennende å se om
vi klarer å holde oss her eller til og
med være med og fighte i toppen. Vi har mange konkurrerende
juniorer både i lag- og individuelt
spill. Det er meldt på flere lag til
utesesongen og vi håper å kunne
fortsette å levere gode resultater
og slippe til juniorer også i herreog damelagene etter hvert, slik
at de får bryne seg mot voksne
spillere.
Våre veteraner har sin ukentlige
onsdagstradisjon, og her er det
som regel full sving om formiddagen. En sosial begivenhet som
vi tror er ukens høydepunkt for
mange.
Et annet høydepunkt var vår første
juniorturnering som i starten av juni
hadde nesten 100 juniorer konkurrerende i strålende vær med fantastisk BBQ og veldig fine kamper.
Et stort takk til Christian Berge som
grill-maestro.
Når jeg skriver dette har Federer
nettopp slått Nadal i en fantastisk
5-seter i Australian Open med
Christer Francke som kommentator, en undersøkelse tidligere
i uken viser at tennis forlenger
livet og Casper Ruud begynner å
inspirere fler og fler juniorer til å
spille tennis. Vi kan være stolte og
glade over at vårt flotte anlegg kan
tilfredsstille alle disse forskjellige
aldersgruppene og gleder oss til
fortsettelsen.
Game set and match.

Magnus Wrahme
Styreleder og tennisentusiast
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SPORTSLIGE RESULTATER

Først og fremst må vi fremheve Nesøya sitt herrelag
som rykket opp i 1.divisjon i NTF serien. Laget kom på
2. plass i divisjon 2, noe som holdt til opprykk. Stammen i laget har vært Andreas Bock, Christer Francke,
August Nysted, Sebastian Hernandes, Magnus
Wrahme og Nils Ruud.
Vi har fra neste sesong meldt på et nytt herrelag II
og et damelag I. Disse lagene vil også rekruttere våre
beste juniorer og starter i laveste divisjon.
På juniorsiden har vi flere aktive spillere. Spesielt
har Lucas Fjeld, Hermine Hjellegjerde og Christoffer Rokstad spilt mye turneringer og gjort det bra på
Challenge-nivå. Vi har mange talenter som er i organisert trening. Etter hvert som de spiller mye kamper

DAMETENNIS

vil resultater komme. Spillere på Tennisakademiet har
også sine månedlige turneringer i Team Tennisskolen.
Her er det mange som har spilt turnering og spillerne
premieres med pokal for antall deltagelser i disse turneringene. Vi har hatt med ca. 50 spillere fra Nesøya
på disse populære lavterskel-turneringene. Vi har også
noen aktive veteraner som spiller turneringer i Norske
Tennisveteraners turneringssystem. NIL Tennis har et
aktivt damelag som har ukentlig trening og spiller i
seriesystemet for veteraner.
Vi har også våre populære Tennis-camper ved skoleslutt i sommerferien og før oppstarten av hver sesong.
Dette er mengdetrening og noe alle spillere bør delta
på!

Det er gledelig at vi nå er over 30 damer som spiller
tennis i Nesøya IL. Vi har to damegrupper på 1,5 time
hver på tirsdag og onsdag og flere enkeltgrupper
utover uken.

Årets damekick,mix max; ble avholdt i oktober med 14
deltagere..mye morro spilling og ikke minst en festlig
after tennis kveld. Mix max passer for alle nivåer da
man bare konkurrerer med seg selv!

Her er alt fra helt nybegynnere til viderekommende.
Vi har plass til mange flere så det er bare å melde sin
interesse om du ønsker å begynne å spille tennis.

Vi vil arrangere ny damekick til våren med grilling og
sosial arrangement og håper på flere deltagere!
Damelaget som nå består av 8 spillere har spilt seg
opp fra 4 til 3 divisjon, og var 1 poeng fra å rykke opp
til 2 divisjon etter sommersesongen. Vi er nå godt
igang på inne lagkampene og ligger på 2 plass og
har to kamper igjen. Dette er veldig imponerende da
de fleste på laget ikke hadde noe kamperfaring ved
oppstart , og noen hadde bare spilt i ett år.
Vi håper på å starte ett lag til i 4 divisjon til våren
men trenger da 2-3 deltagere til.... Du trenger ikke
å ha kamperfaring for å delta bare lyst! Det er sosialt
hyggelig og mye morsom spilling!
Vi starter igjen damedrill 1-2 ganger i måneden.
Dette er for alle nivåer da man bare får baller /drills av
trener. Det er superbra tennis og kondisjonstrening.!
Påmelding til damedrill vil ligge under aktiviteter
på tennissiden så følg med. Vi vil og informere om
datoer/tider på facebook og mail. Det er minimum
4 deltagere og maks 12 på hver damedrill, så førstemann til mølla.
Vi sees på banen!
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TRENINGSTILBUD
Vi har et bredt treningstilbud i klubben. Treningen er for jenter og gutter i alle aldre samt voksne, lagspillere og
veteraner. Alle som er medlem i klubben og deltar i organisert trening har mulighet til å spille turneringer i NTFregi. Nesøya IL Tennis er også en samarbeidsklubb i lavterskelkonseptet Team Tennisskolen som har nivåer i Rødt,
Orange og Grønt. Vi har også divisjonslag for damer og herrer samt veteranlag.
Våre tilbud har i 2016 vært:

Tennisskolen
Tennisakademiet

Tilbud til de yngste barna som går på barneskolen og ønsker en
organisert henteordning/matording i tillegg til tennistreningen.
Barna blir hentet på skolen i Taxi og oppholder seg på klubbhuset
noen timer. Går mellom kl. 14.00 – 17.00 på mandager og onsdager. Barna i Tennisakademiet har også tilgang til turneringer i Team
Tenniskolen.

Barnehagetennis

Er et tilbud til barn på Vendla barnehage. Her henter vi barna 12.45
og leverer de tilbake 13.45. De får en time organisert trening 10 –
15 uker pr. halvår. Vi tar også inn barn fra andre barnehager, da må
de komme selv og har ingen henteordning der. Dette tilbudet er
nytt fra 2016.

Tennistreffen

Tilbud til veteraner som får en subsidiert pris og trener 10 x 1 time
pr. halvår. Disse trener på onsdager fra kl. 10.00 – 12.00. Veteranene
har også en subsidiert time på torsdager kl.11.00 – 12.00

Konkurransegruppe
Veteranlag damer
Herrelag 1 og 2
TennisXtra/Sparring
Damedrill
Tenniscamper
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Her spiller barn fra 1 – 2 timer pr. uke mellom kl. 14.00 – 19.00 på
hverdager. Barna er i alderen fra 7 år og opp til 18 år. Barna i Tennisskolen har også tilgang til turneringer i Team Tenniskolen.

Grønt kort

tennisakademiet
Her har trenerteamet bestått av Daniel Awuku, Christer Francke og hjelpetrenere. Vi har et personell i
klubbhuset med Anna Merckoll, Hilde Wrahme og
Bente Revheim Jørgensen. Barna blir hentet i Maxi
Taxi på skolen og deretter kjørt til klubbhuset. På
klubbhuset skifter de, får mat og går opp til trening i
bobla. De har en time med tennistrening. I 2016 har
vi kjørt Tennisakademiet mellom kl. 14.00 – 17.00.
Barna i Tennisakademiet er også aktive med turneringer i Team Tennisskolen. Her samler de armbånd
og får pokal ved deltagelse på 3, 5 og 7 turneringer
i valørene bronse, sølv og gull. Team Tennisskolen

har tilpassede baner, racketer og baller slik at barna
konkurrerer på deres premisser. Barn som er helt på
laveste alder og nivå kan delta her. Vi deler de inn i 3
farger/nivåer: Rødt, Orange og Grønt. De aller yngste
starter på Rødt Nivå 1 som er enkleste variant, på mini
baner med røde baller. De fortsetter på Orange nivå
med baner halvparten av en stor bane og med orange
baller. Grønt nivå er stor bane med grønne baller.
Team Tennisskolen er et genialt konsept som gjør vår
rekruttering morsommere og lettere. Alle som har
barn bør prøve dette. Det er utrolig gøy for barna!

Medlemskap i Nesøya IL Tennis

Fordeler ved Grønt kort
• Med grønt kort kan man spille på ledige baner,
men kan ikke booke bane i forkant.
• Grønt kort spillere må forlate banen om det kommer noen som har booket bane
• Alle spillere på banen må ha grønt kort
• Grønt kort kan ikke brukes ved spill med foreldre/
trener osv

Juniorspillere som ønsker å trene mer og være mer aktive i turneringsspill. Disse trener 2 – 3 ganger pr. uke og har økter som varer
1,5 time. De mest ivrige juniorene får være med på respektive
damelag og herrelag fra 2017.
Spiler en gang i uken på tirsdager fra kl. 18.00 – 19.30 med trener.
Veteranene her er rimelig aktive og mange av disse deltar også i en
veteranlagsserie.
Spiller på torsdager fra kl. 18.00 – 19.30. Her er det mange aktive
som representerer laget vårt i divisjonstennisen. Vi har et nytt lag
som starter i laveste divisjon, slik at denne gruppen er nå ganske
stor. Herrelaget har også en subsidiert lagtrening på søndager kl.
12.00 – 13.30.
En organisert konkurransetime på fredager mellom 15.00 – 17.00
og søndager fra kl.10.00 – 12.00. Her må du spille et minimum av
2 timer pr. uke for å delta. Treningen har En pris og du kan velge å
delta på begge dager hvis du kan. Tilbudet er lagd slik at spillerne
skal få inn mer timer med ball og øke konkurranseferdighet/egentrening.
Foregår på fredager fra kl. 17.00 – 18.30 og er et tilbud til de som
ønsker litt ekstra trening og drilling. Åpent for damer i alle aldre som
vil ha en 1,5 times økt med mye tempo og drill. Det er ment litt som
en `cardiotime` med høy puls.
Vi har stor sett camper i alle ferier og legger ut tilbud om dette
på vår hjemmeside i NIL tennis. Her er det ofte Tennisskolen og
Konkurransegruppen vi har lagd aktivitet for. Vi også våre større Tenniscamper og Sportscamper før sesongstart og etter skoleslutt.
Alle juniorspillere som betaler for mer enn 2 timer pr. uke får dette
tilbudet. Det betyr at de kan spille gratis på ledig tid i hallen. Det er
også mulig å kjøpe Grønt Kort for andre juniorspillere i klubben.

Et medlemskap i Nesøya IL Tennis gir mange fordeler
for medlemmene og bidrar til at vi kan utvikle og opprettholde tilbud til barn og voksne tennisspillere.
Våre medlemskap
Familie: 				
3000,Senior:
		
			
1500,Junior opp til 18 år:
			
750,Formiddagsmedlemskap frem til 14+lør/søn: 1000,Medlemskap kan betales både i Senserio og i Nesøya
Il sitt betalingssystem. Alle som deltar på kurs i regi av
Nesøya IL tennis må være medlem av klubben, men
kam kan delta på ett kurs før man tegner medlemskap.
Fordeler ved medlemskap
• Fri spilling på utebaner hele sommersesongen
• Reduserte priser ved banebooking i boblehallen
• Prioritet ved camper

Grønt kort
Alle juniorspilllere under 18 år, i organisert trening 3
timer eller mer per uke, får grønt kort gratis. Andre
juniorspillere kan kjøpe kortet på nesoyail.no for kr
1500,-. Grønt kort leveres ut av Christer på trening.

Privattimer
Alle våre trenere gir privattimer. Priser ligger på
nesoyail.no/tennis og under”varer” i senserio.
Spilleren er selv ansvarlig for å booke bane i forkant av privattimen, og alle privattimer skal betales i
Senserio.

Timebooking i hallen
For å kunne booke timer i hallen og på utebanene
må man registrere seg i Senserio. Dette er ikke det
samme systemet som Nesøya IL sitt betalingssystem,
og krever en egen profil med brukernavn/passord. Gå
inn på Senserio via nesoyail.no.
Det har vært et problem med snikspilling i hallen vår,
og det gjennomføres kontroller. Ikke-bookede timer
blir belastet med ett straffegebyr på kr 1000,-.
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TURNERINGSSPILL

TURNERINGER PÅ NESØYA
Team Tennisskolen Orange Tour
oktober 2016

U12 Challenge
juni 2016
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SEILING

NESØYA SEILFORENING

STYRET 2016
Leder: Einar Christian Bergsland
Økonomi: Håkon Nissen-Lie
Marked: Hans Arild Boge Fredrisken
Nils Høivik
Camilla Fuglesang-Eide
Gorm Leiknes
Knut Haneborg
Ulrika Leikvang

Sesongen 2016 har vært
nok et fint år for Nesøya
Seilforening.
Nå er det flott å være med i seilforeningen. Vi har nå så mange
flotte idrettstilbud på øya, noe som
resulterer i noe færre deltakere på
kursene. De som kommer på kurs
hos oss, får alltid tilgang på utstyr
og hjelp. Brettseilingen er kanskje
den mest populær aktiviteten, og
vi har derfor satt opp flere kurs
her. Vi har kurs for nybegynnere,
viderekommende, ungdommer,
damer og menn.
Der er det en ting som er viktig for
oss å få frem: Ingen må kunne seile
for å melde seg på seilkurs. Heller
ikke foreldrene. Det er grunnen til
at vi er her! Vi gleder oss til å lære
bort denne fantastiske sporten fra
vår flotte beliggenhet på Hvamodden.
De siste årene har vi vært så heldige å få mye tilskudd fra blant
annet Gjensidigefondet og fra
tippemidler. Det har gjort at vi nå
har 3 følgebåter, 2 RS Feva, 8 Ajoller, 6 Stand up paddel (SUP) og
mer enn 25 seilbrett med rigger.
Utstyrsparken er flott. Vi er heldige.
Men dette krever også vedlikehold
og ettersyn som noen av oss sørger
for.
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Vi har vårt eget webkamera og
værstasjon på det Gule huset,
og dette ligger under seiling på
nesoyail.no. Nettstedet har hatt
bra besøk og er med på trekke
flere seilere til Hvamodden. Hver
gang det blåser er det mange
som dukker opp for å leke seg på
Hvamodden. Vi håper å se flere av
ungdommene her etter hvert, og
det var mye av grunnen til at det
ble etablert et nytt kurs; «UngSeil».
Her var det 15 deltakere som sammen med initiativtakerne Hansa
og Gorm koste seg mange flotte
torsdagskvelder på Hvamodden.
Alle kom opp på vannski i løpet av
sesongen og mange hoppet fra
10ern på Hvalstrand… RS Fevaene
og brettene ble også flittig brukt.
I vinter har gruppa avholdt båtførerprøven. Dette er som en Tom
Murstad-samling hver torsdag.
Send ungdommene til Hvamodden!
Vi gleder oss til å se dere på
Hvamodden igjen etter påske!
Einar Bergsland
Leder Nesøya Seilforening
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SEILBRETT

INNSATSPRISEN 2016

Lek og moro på seilbrett

Ungdommen med progresjon

NILs Innsatspris 2016 til Einar Bergsland

Motiverte små brettseilere i en krevende sport.
Windsurfing er blitt populært blant de unge. En
smakebit under Seil Campen har fått mange til å
prøve seg. Windsurfing er krevende. Det er tungt
og slitsomt, og kan i tillegg være kaldt og litt skremmende. Balansen må læres og det er viktig å forstå
vinden. Her skal barna styre uten ror, bare ved å
justere riggen. Det er mange delmål, og mestre gir
en god følelse. Mange lærer å styre brettet i løpet av
en trening, om forholdene ligger til rette.

Godt miljø gir fantastisk fremgang blant seilbrettungdommen i 2016.
Det er flest jenter med på ungdomskurset. Flere
driver andre idretter på høyt nivå. Selv om de fleste
har forsøkt seg noen år, så kom det også noen helt
ferske brettseilere med på treningen. De yngste går
fremdeles på barneskolen, mens de eldste har startet
på videregående. Allikevel en fin gjeng med god
tone og høy innsats.

j100Innsatsprisen er noe vi deler ut med jevne mellomrom. Den deles ut til noen som har vært aktiv som
frivillig i NIL over en lengre periode. Slike har vi mange
av, og flere vil komme, og mange kunne vært hedret
her i dag. Vi kan ikke ta alle og i dag vil vi trekke frem
en spesiell person.

Trygge på sjøen
Vi har forsøkt å legge opp treningen på et nivå med
en del lek, men også litt alvor. Stafett med kombinasjon mellom seiling og padling har fungert godt. Å
seile to på ett brett også. Vi har satt forskjellige mål
for hver deltaker da nivået varierer mye.
Det er gøy å se at foreldre kjøper brettutstyr, og at
flere fikk seilt brett i løpet av sommerferien. Sesongen er kort i Norge, og for å bli skikkelig god, så
kreves det mer enn en kort treningsøkt i uka.
Det kan ofte være smart å ikke pushe barna ut på
brett for tidlig. Vi hadde noen unge med i år. Heldigvis hadde de en enorm indre motivasjon for å lære
seg kunsten. Det gjorde at de hadde det gøy. Erfaring viser at 12 åringen lærer kunsten mye raskere enn
8 åringer.

Målrettet trening
Vi har vært heldige med været. Særlig høsten bød
på en smak av sommer. Som trener har jeg pushet
dem til å bruke større seil, noe som er tyngre, og mer
slitsomt, men gir mer fart. Vi har også trent mye på å
krysse. Føle hva som gir bra høyde og god fart. Det
gir kunnskap som også er verdifull med tanke på å
seile båt. Det å beherske å seile mot vinden gir også
bedre sikkerhet.
Vi har klart oss hele sesongen uten gummibåt. Trener
har vært på brettet selv for å gi instruksjoner. Vi har
også seilt regatta. Ulike staker i fjorden har vært rundingsbøyer. Videre har vi krysset opp Hestesund i nordavind og motstrøm. Dette har gitt fine utfordringer
med hensyn til teknikk og føling med vinden.
vindfull sommer på Hvamodden.

Heldig med været
Vi hadde fine forhold under årets treninger. Mye sol
og fin vind. Vi hadde ingen avlysninger av treningen
på grunna av mye vind, men holdt oss inne i bukta
da det blåste som mest. Vi startet med bading etter
trening 9. mai, og kunne seile i shorts på siste trening
i september.

MANSURF - LADYSURF
Seiling generelt og windsurfing spesielt er med veldig
god margin det beste man kan gjøre her i livet.
Windsurfing har mange dimensjoner ved seg som gjør
den fantastisk spennende.
Kompleksiteten representerer en også terskel i forhold
til å komme i gang med denne vindunderlige idretten.
Det er således riktig og veldig fint at NIL tilbyr opplæring til foreldre av unge håpefulle og andre godt
over stemmeskiftet.
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Hvamodden er et hyggelig og inkluderende miljø der
alle aldre og ferdigheter kan komme og prøve seg.
Det har vært fint å være en del av dette i 2016.
Flotte menn og kvinner har i nye glinsende våtdrakter
utfordret sin egen motorikk, forståelse og kroppstemperatur (høy og lav) gjennom sesongen.
Å lære noe nytt er stor glede uavhengig av alder. Den
gleden har vært tilstede i 2016.

Det er sagt om vedkommende at noe av det fine med
ham (det er en han!) er at han gleder seg over det
fine med å si ja. «Ja hvorfor ikke – det kan jo bli bra».
Vi snakker her om ekte idrettsengasjement og det er
alltid utrolig morsomt å omgås slike mennesker. Men
det er ikke bare idretten som sådan som har vært viktig
hos han her – det har hele tiden dreiet seg om å få på
plass arenaer for barn og voksne i alle aldre slik at disse
kan leve ut sin idrettsglede på en god og trygg måte.
Skape mestringsglede og trygghet i ulike omgivelser
har vært en viktig driver. Han har naturlig nok ikke gjort
alt alene men med sitt brennende engasjement og
væremåte har han bidratt til å få andre med seg for å
realisere mange ulike prosjekter.
De fleste av oss kjenner denne personen som trener
både i vannet og på håndballbanen. Han var, sammen med 3 andre, en av initiativtakerne til 3. utgave
av Nesøya Seilforening som nå er en av gruppene i
Nesøya IL. Man startet med A-jolle og så kom surfing
på programmet med Seilcamp, Ladysurf, livredningskurs osv. Her har man klart å skape noen fantastiske
rammer i våre næromgivelser som bare er helt utrolig!
Kombinasjonen av lek, morro, læring av sjøvett og
båtvett samt det å bidra til å skape gode holdninger på
sjøen er utrolig verdifullt! Det ble etter hvert anskaffet
både seiljoller, seilbrett og følgebåter og da trengte
man også plass til dette. Da er det godt at noen ordner
med et båthus, sørger for nødvendige bruksendringer,
leiekontrakter, naboer osv – dette har gitt oss et flott
anlegg ute på Hvamodden!

Også på håndballarenaen har Einar vært engasjert. Han
startet tidlig prosessen med å forberede for håndball
i påvente av at en eventuell hall skulle komme på
Nesøya. Og her strekker jo Einars engasjement seg
langt utenfor NIL ettersom han (og hans kone Gabrielle)
var sentrale aktører som bidro til at vi fikk på plass en
flott flerbrukshall ifm den nye skolen på Nesøya – et
arbeid som det ble lagt ned utallige timer i gjennom
aksjonsgrupper, møter, koordinering mot kommune,
FAU, Nesøya FellesVel osv. Fantastisk!
Håndballen er jo blitt en stor gruppe nå med mange
aktive barn og mange aktive ildsjeler. Her har Einar
bidratt til at NIL har fått til et flott samarbeid med
Jardar slik at vi kan dele spillere, ressurser osv.
I tillegg til å være en viktig bidragsyter for NIL så har
Einar lagt ned masse innsats utenom NIL. Flerbrukshallen er allerede nevnt. Det Gule Huset på Hvamodden,
ja mer eller mindre hele området rundt Hvamodden,
kan også nevnes hvor avtaler og forutsetninger for drift,
vedlikehold, tilgjengelighet osv ble ryddet opp i slik at
huset og området rundt nå er slik at det er til disposisjon for «alle». Vi bøyer oss i støvet!
Som idrettslag så er vi heldige når vi har slike personer
omkring oss. Et flott humør, evne og vilje til å gjennomføre og en behagelig personlighet gjør det veldig
naturlig å hedre Einar for sin mangeårige innsats for
NIL. Tusen takk, Einar!
Innsatsprisen ble delt ut på NILs årfest på klubbhuset
fredag 13. januar ved NILs styreleder Johnny Duedahl.
PS! Ryktene sier for øvrig at Einar har kjøpt tennisracketer på sin siste hockey-tur til Canada og er nå klar for
tenniskurs!!!!! Så nå dukker han snart opp der også..☺

Einar er glad i vann, også vann som fryser. Skøyting og
da spesielt ishockey er jo noe Einar liker veldig godt.
Det er ikke mange som stikker ut en kveld mellom 22
og 02 for å sprøyte vann på banen ved skolen slik at
vi andre kunne gå på skøyter eller leke på isen der.
Visstnok så klarte han også å falle hodestups oppi en
brannkum når han skulle hente vann ifm islegging og
ble plukket opp av kummen av en strøbilsjåfør dagen
etterpå – alternativ natt vil nok de fleste hevde.

Takk for sesongen!
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A-JOLLE

UNG:SEIL

A-jolleseilingen på Nesøya har som
mål å gjøre barn trygge i seilbåt og
på vannet, lære basis seilkunnskaper og skape seilglede. I 2016
hadde vi to kurser på tirsdager; en
for nybegynner og en for viderekommende.
Vi hadde i sesongen utrolig bra
vær på tirsdagene og seilingen ble
derfor til glede for alle. Stort sett
hadde vi også passe med vind.
Barna har øvd på å seile kryss, slør
g lens, rigge båt, kullseile, legge til
og seile på faste merker. Vi lærer
kullseilingsteknikk under rolige
forhold men av og til skjer det at
båten går rundt når vinden friskner.
Dette skjedde også i år. Kan være
litt skummelt for noen mens andre
gjerne kullseiler med vilje. Påpasselige følgebåter gjør redningsaksjonen smidig så barna kan føle
seg trygge. Her har vi hatt god
assistanse av foreldre som er med i
båtene.
Barna har utviklet sine seilkunnskaper. Gjelder også de som kom med
i gruppa etter sommeren og bare
fikk med seg halve kurset.
Det har vært en fin stemning i
gruppene og barna har hatt det
gøy på vannet. Vi vil takke de foreldre som stilt opp med rigging og
følgebåtsassistanse. Sammen er vi
med på å lage et godt seilmiljø på
Hvamodden!

UNG:SEIL
UNG:SEIL var et nytt tilbud i 2016 som
ble startet for å laget et tilbud til ungdomsskoleelever som så seg ferdige med
A-jolle, men som ikke bare ville seile brett. Det
var også et mål om at ungdommen skulle bli i
bedre stand til å ta båtførerprøven. Kurset ble
fylt opp med 15 ungdom, hvorav 13 jenter - og
oppmøtet har vært meget bra.
Når det blåste var det seilbrett og joller som
gjaldt. I starten ville noen helst seile A-jolle,
men utover i sesongen var det RS-Feva som ble
favoritten. De raske jollene ble testet både med
gennaker og i liten kuling, og det var på frivillige
og ufrivillige kullseilinger.
Seiling handler ofte om å vente på vind, men
da fylte vi tiden med SUP (Stand Up Padling),
vannski (alle kom seg opp ila sesongen), og
hopping fra 5ern og 10ern på Hvalstrand og
klippene på Kalvøya. Ungdommen fikk også
prøvd seg på å føre båt og enkel navigasjon.
Sesongen ble også krydret med et par
grillkvelder og overnattingstur til Skauern.
Etter sesongslutt ble det arrangert kurs i båtførerprøven, og mange av de som hadde fylt
14 besto prøven. Selve beviset utstedes når de
fyller 16 år.
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ÅRETS UTMERKELSER

GRATULERER!
Årets brettseiler
2016 Aina Lingaas
2015 Karoline Lie Holm
2014 Thomas Fuglesang Eide
2013 Kerstin Hareide
2012 Didrik Backen
2011 Casper Strøm
2010 Jesper Bergsland

Årets nybegynner
brettseiling

Årets a-jolleseiler
2016 Philip Stensland
2015 Martine Runde
2014 Einar Lindholm
2013 Kristoffer Ekrem
2012 Astrid Nissen-Lie
2011 Niklas Naper
2010 Fredrik Ruud
2009 Madeleine Bamvik
2008 August Nissen-Lie
2007 Fredrik Lager Selvik

Årets nybegynner Seil
Celine Urnes
Celine var en ivrig nybegynner og
ikke redd for vind. Fra dag èn var
det full action i båten og Celine
behersket både seil og kullseiling.
Med humøret på topp forsatte hun
iblant i gruppen for viderekommende når det var deltakere som
ikke møtte opp til trening. Stå på
Celine og vi håper du viser samme
engasjement til neste sesong!
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A-jolle gjengen med oppmann
Ulrika Leikvang etter et medaljedrøss på avsluttingen i det Gule
Huset høsten 2016.

Årets A-jolleseiler
Philip Stensland
Philip har seilt i noen år nå og
viser god forståelse for vind og
navigering. Han har full fokus i
båten og viser trygghet på vannet. Philip er en god forebilde for
de andre barna og vi håper vi ser
igjen i neste sesong!

Årets nybegynner
2016 Celine Urnes
2015 Lucas Emory Godwin
2014 Aina Lingsaas
2013 Julie Hotvedt
2012 Lisa Galindo Amundsen
2011 Kristoffer Tollefsen
2010 Michael Barr Kongstein
2009 Nicolai Ferner-Johansen
2008 Lea Andenæs
2007 Erik Svendsen

Sunniva Hundere
Sunniva kom som fersk brettseiler
inn på en kurs med mer trenete
seilere. Med god innsatsvilje var
hun i løpet av sesongen på nivå
med de andre på kurset. Sunniva
har også humør og utstråling som
bidrar til at gruppen også fungerer
godt sosialt.

Årets brettseiler
Aina Lingaas
Aina er en positiv brettseiler som
inspirer og motiverer de andre på
kurset. Hun har stor progresjon,
og er sulten på å lære mer. Aina er
også flink til å rigge utstyr både før
og etter trening.

Årets nybegynner
brettseiling
2016 Sunniva Hundere
2015 Linnea Lindwall
2014 Julie Tunsli

Årets UngSeiler
Heddy Berge
Årets Ung:Seiler ble stemt frem av
deltagere og trenere, og med en
solid margin var det Heddy Berge
som fikk den nye utmerkelsen.
Heddy seiler og surfer bra, hun
klarer seg med en vannski, er alltid
blid og hjelpsom og er et redningsselskap alene. Hun fikk også besøk
av noen delfiner når hun skulle dras
opp på vannski en fin augustkveld,
men de hadde ingen tellende
stemmer...

Årets fender
2016 Odd Arne Urnes
2015 Erling Moen Synnes
2014 Erling Moen Synnes
2013 Espen Stensland

Årets UngSeiler
2016 Heddy Berge
NY

Årets Fender
Odd-Arne Urnes
Odd Arne har stilt opp for klubben
i ur og skur gjennom sesongen, i
en liten liten A-jolle eller i en litt
større følgebåt. Vi har behov av
voksne hjelpere når vinden tar i og
her har Odd Arne vart uerstattelig!

2012 Isabella Fraser
2011 Per-Christian Irgens
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FOTBALL

		
Trenere 2016
Hovedtrener: Kim Lönn
Styret 2016
Fotballakademiet: Kim Lönn,
			Erik Benjaminssen
Leder: Arne Johan Hamre
			Stine Reinås
			Jesper Sandaker Bye
Økonomi: Gøte Nordh
			John Bradbury
Sportslig utvalg: Espen Thomassen
			Balder Bratsberg
			Magnus Mork
Arrangement: Marie Sandmæl
FotballXtra: Kim Lönn
Informasjon: Kristine Ognedal Solli
			Erik Benjaminssen
Prosjekter: Tore Fries Børke
			Jesper Sandaker Bye
			John Bradbury
A-lag: Kim Lönn
G19: Kim Lönn
J-2001: Sebastian Berge/John Bradbury
G-2001: Sebastian Berge/John Bradbury
G-2002: Kim Lönn
J-2003: Stine Reinås
			Espen Gjøs
			Lena Kraass
G-2003: Jesper Sandaker Bye/
			John Bradbury
			Ulrik Larssønn Mjelde
G-2004: Erik Benjaminssen
			Ulrik Larssønn Mjelde

FOTBALL

Fotballen på Nesøya engasjerer!
Gjennom fotballåret 2016 har nye årskull barn entret vårt flotte treningsanlegg i Ridder Flemmings vei for første
gang, fulle av entusiasme og forventninger. Minst like entusiastiske spillere har
vi kunnet oppleve på Damelaget og på
Oldboys laget, spesielt ved dramatiske
lokaloppgjør mot våre naboklubber.
Fotballen på Nesøya engasjerer uansett
alder!

nesoyail.no
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Draktskiftet
I 2015 startet NIL Fotball en utskiftning av alle drakter
til spillere og trenere. Dette arbeidet er ferdigstilt i
løpet av 2016 som planlagt og for den opparbeidede
bonusen i avtalen med Adidas, har vi tatt ut drakter
slik at klubben nå har et godt lager med drakter vi
kan supplere med til de ulike lagene fremover, uten
kostnad for NIL eller for spillerne.

Økonomi

Futsal – nytt tilbud i 2017

Fotballgruppa er underlagt Nesøya IL sin hovedøkonomi, men føres som en avdeling. (Se egen sak
om dette i Hovedstyret sin beretning). Økonomien i
NIL Fotball er tilfredsstillende. I 2016 har vi fortsatt
arbeidet med å øke kvaliteten på rapportering og
skape en forutsigbar økonomi i en vekstperiode. Økt
aktivitet har gitt oss økte inntekter (+23 %) og økte
lønnskostnader på grunn av behov for flere betalte
trenere og noe høyere variable kostnader forbundet
med aktivitetene.

For 2017 er det planlagt å starte opp med Futsal i
Nesøya Idrettshall. Futsal vil være en rimelig aktivitet
på fredager for jenter og gutter fra 2007 til og med
seniornivå. Her vil også våre juniorspillere få verdifull
trenererfaring og vi tror dette vil være et populært sosialt- og sportslig tilbud på fredag ettermiddag/ kveld
for barn, ungdom og voksne.

Anlegg

Informasjon om
våre treninger,
camper og andre
tilbud finner du på

og ved hjelp av en liten traktorgraver i store sekker,
deretter fraktet fra banen til plassen foran Tufteparken
med traktor. Tusen takk til Ståle for hans store innsats
med denne viktige oppgaven!

Spillere og trenere i Nesøya IL nyter godt av et fantastisk anlegg som er tilgjengelig gjennom hele året.
Spesielt 11er banen med undervarme, flomlys og
garderobeanlegg gir oss et svært godt utgangspunkt
for å drive fotball som en helårsidrett. Med ca 200
deltakere på vintertreningene og mange treningskamper mot lokale lag, viser det hvor verdifullt dette
anlegget er for spillere i alle aldre. Det er mange
som bidrar til å holde anlegget i god stand gjennom
året. Felles dugnader er viktige, men også enkeltpersoner som på dugnad rydder, snekrer, reparerer utstyr
etc. året rundt, er avgjørende for å holde anlegg og
utstyr i god stand. Et stort og viktig arbeid som må
nevnes spesielt, er den betydelige arbeidsinnsatsen
driftsleder Ståle Jørgensen har lagt ned i 2016. Ståle
har fjernet over 25 tonn (!) granulat fra randsonen
rundt 11er banen. Granulatet er lastet både for hånd

Sportslig utvalg
I Fotballstyret ble det våren 2016 fattet beslutning
om å gjenopprette et Sportslig utvalg under Espen
Thomassens ledelse. Sportslig utvalg er nå besatt
med Lisa Nissen-Lie og Martin Andresen, sammen
med Espen T. Sportslig utvalg skal arbeide med å
sikre at våre tilbud har rett kvalitet og å videreutvikle
våre sportslige tilbud slik at flest mulig spillere velger
å bli i klubben lengst mulig, uansett ferdighet- eller ambisjonsnivå. På og rundt banen er fair play og
gode holdninger svært viktig, og Sportslig utvalg vil
ha dette som et spesielt fokusområde i 2017.
Fotballen på Nesøya engasjerer mange, og tusen
takk til alle dere som i 2016 engasjert har stilt opp
på dugnader og som heiagjeng, sjåfører, lagledere,
trenere, dommere og kioskvakter!
Arne Johan
Fotballstyret
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JENTER 2010

FOTBALLAKADEMIET
Tirsdager og torsdager arrangeres det fotballakademi (FA) på Nesøya IL. Det er et tilbud for jenter
og gutter på 2.-5. trinn etter skoltid. I 2016 hadde
vi rundt 60 fantastiske barn påmeldt – rekordstor
deltakelse!
Barna på fotballakademiet blir hentet i minibuss
på skolen og kjørt til idrettsanlegget. Der blir de
møtt av Anna og Marie som jobber på klubbhuset.
Ved ankomst skifter barna til treningstøy før de får
servert mat. Lykken er stor de dagene det er varmmat eller kakao som blir servert.
På FA bruker vi de fremste trenerne i klubben for å
sørge for at barna får en fin fotballutvikling tidlig.
Her har vi trenere med bakgrunn som spillere
på en gjeng forskjellige landslag, for eksempel
Norge G16–G19, USA U20, Australia G17, Norge
U23 damer og ikke minst det norske damelandslaget! Utover disse trenerne kompletterer vi med
trenere fra egne ledd som vi utdanner og lærer
opp i hvordan man er en god leder for våre ivrige
fotballentusiaster. Alle disse blir ledet av klubbens
hovedtrener som har en akademisk fotballtrenerut-

danning og solid bakgrunn innen spillerutvikling
i Norge og Sverige. Noen av trenerne som har
jobbet på fast basis i 2016 er Kim Lönn, Erik Benjaminsen, Stine Reinås, John Bradbury, Jesper Bye,
Magnus Mork og Balder Bratsberg.
Treningen starter kl 14.30 med samling i midtsirkelen. Der går hovedtrener Kim Lönn igjennom
dagens treningstema og deler barna inn grupper.
Det fotballfaglige fokuset på Akademiet er alltid
øvelser med ball. Vi fokuserer mye på individuell
utvikling med ball men også på samspillet med
medspillere. Teknikk og enkel koordinasjonstrening
er sentralt, med tilpasset smålagsspill som nesten
alltid avslutter treningen. Den siste treningen hver
måned spiller vi cup! Etter at treningen er gjennomført er det frilek for barna. Mange fortsetter
fotballspillingen til de blir hentet, mens noen velger å gjøre lekser.
Treningen foregår i all slags vær, men vi tilpasser
innholdet etter været. Dersom det er for surt og
kaldt ute får barna pauser inne for å varme seg.

Fra mai til høstferien var en stor og herlig gjeng jenter samlet
til trening hver torsdag på banen ved tennishallen. Et imponerende trenerkorps måtte fra starten av fordele mye av ressursene til spillertrøst og oppbakking, men jentene lærte raskt
at de måtte tåle å bli tråkket på tærne og sparket i leggen.
Etter hvert forstod de fleste også at ikke alle kunne være heks i
«stiv heks» hver eneste gang.
Mål nummer en for sesongen var å øve inn et godt kamp-rop.
Det satt relativt raskt. Noe mer utfordrende var det å øve inn
mål nummer to: At jentene selv skal stille opp til lagbilde. Vi
øvde og øvde og øvde. Det er nesten ikke til å tro hvor mange
hensyn som skal tas og hvor mye politikk det er i et slikt bilde.
Etter innføring av noen kjøreregler satt det imidlertid som et
skudd og trenerteamet er sikre i sin sak: Til neste år kommer
jentene til å bli en imponerende skue når de selv stiller opp til
lagbilde før kamper.
På banen hadde vi fokus på lek og moro. Vi hadde kun
treninger og spilte ingen kamper mot andre klubber. På
treningene forsøkte vi å dele opp i så mange lag som mulig
og spilte mye 3-mot-3 med små mål. Vi hadde fint oppmøte i
både pøsregn og sydenvarme og koste oss med våravslutning
på Sankt Hansaften. Høstavslutningen tok vi på fotballbanen
med is og nydelig sjokoladekake.
Vi gleder oss til en ny sesong med kamper mot andre klubben.
To ting skal i alle fall ingen slå oss på: Kamprop og lagbilde.

Hovedtrenere Jonny Sjo, Egil Natvik Hoen
Hjelpetrenere Kristine Holmen Tonay, Hanne Cornelius-

Spillere

Olivia Holmen Tonay
Alette Solstad
Ella Zoe Nilsen
Anine Medgard Knudsen
Clara Sundling Chapman
Marie Ahlstrøm Staubo
Julia Selstad Hamre
Lydia Vaale-Hallberg
Nina Viggósdóttir
Lilly Pearl Råmunddal
Sunniva Nørsett Groussard
Sofie Kalleberg Hoen
Fanny Gunther
Nora Angelshaug Rosness
Emma Jegersberg-AwoyLouise Nikolaidatter Paus
emi
Emelie Nola Øvsttun
Holly Iris Zejda
Mari Louis GallindoLouisa Sjo
Amundsen
Stella Cornelia Jacobsen
Ella Dybvik
Madeleine Båstad
Sina Solheim
Caroline Bjelland
Martine Urnes
Ina Bringaker

Antall spillere i løpet av sesongen: 27
Mest populære øvelse: «Stiv heks»
Årets sterkeste trener: Ronny Båstad
Oppnådd sesongmål #1: Et knallsterkt kamp-rop
Oppnådd sesongmål #2: Lagbilde
Facebookside: Nesøya IL Fotball J2010
Beste sjokoladekake: Tone Laila Solstad
Ofte hørt #1: «Jeg vil være heks»
Ofte hørt #2: «au-au-AU! Det gjorde vondt!»
Ofte hørt #3: «Jenter, still opp til lagbilde!»

sen, Ann-Kathrine Bjelland, Ronny Båstad, Jørgen Bjelland

FOTBALLXTRA
I 2016 fortsatte suksessen Fotball Xtra (FX). Et
tilbud vi har for dem som ønsker å utvikle seg og
få ekstra trening utover lagstreningen. Treningene
innledes med koordinasjonstrening med og uten
ball for å så gå inn på det tema vi jobber med. FX
i sommersesongen tilbyr lavintensiv trening med
høyt fokus på terping av individuelle ferdigheter,
mens FX i vinterhalvåret kan fokusere mer på
spillernes roller i spill da det ikke er like mange
kamper på den tiden. Gruppene er 10 spillere på 1
trener for å sørge for at hver spiller får maks oppmerksomhet av treneren og mest mulig individuell
tilbakemelding. Takket være FX har det vært mulig
for enkelte spillere å ha opptil 5 treninger i uken.
Noe som tydelig har gitt resultater i spillerutviklingen i klubben. Vi setter ingen krav på ferdigheter
blant de som melder seg på FX, det eneste vi
krever er gode holdninger og at man har lyst til
å utvikle seg. FX er altså 3 ganger i uken, og på
fredager har vi keeper-trening. Dette er helt gratis
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og en satsning vi gjør for våre keepere. Tilbudet
er populært og har laget noe av en keeper-boom
på Nesøya, der flere lag blant de yngre har spillere
som digger å være den bakerste spilleren. FX er tilbudet for de som vil få terpet det som man kanskje
ikke alltid rekker med på lagstreningene.

Trening
Hele 22 gutter har vært med på regelmessige treninger i 2016- sesongen. Det
er en veldig motivert og positiv gjeng
som har hatt en enorm utvikling gjennom sesongen. Motivasjonen har vært
så stor at godt over halvparten av guttene også har ønsket å delta på vintertrening. Vi fortsetter med ukentlige
vintertreninger frem til sommersesongen starter i mai og da gleder vi oss til
å ta imot og utvikle oss videre sammen
med resten av kullet.

3 lag i 2017- sesongen.

Seriespill
Det er ikke seriespill for 6- åringene,
men vi satser på at vi klarer å stille minst

2016- sesongen ble avsluttet med utdeling av pokaler for god innsats.

Cuper
Vi gleder oss veldig til vår første cup
(3v3) der vi stiller 3 lag i Heming Vintercup i Telenor Arena 11. og 12. februar
2017. Vi satser også på å delta på en
cup etter påske og gjerne flere så snart
sommersesongen er igang.
Sosialt
Gutter 2010 er en fotballglad gjeng
som samles både på trening og til sporadisk fotballek i helgene.

GUTTER 2010
Spillere

Aksel Lange
Alexander Aall
Alexander Fantini Høivik
Ask Rike Bakke
Ethan Magnus Godwin
Fabian Huynh Than
Fredrik Bjørge Lexow
Jacob Ilstad
Jonas Roll-Olsen
Kristian Friis-Møller
Leon Lygren
Linus Nesbak
Marin Ferner-Buer
Mathias Solli
Max Wichstrøm Sætersdal
Nicklas Lossius Gunter
Petter Selmer
Simen Bryhn Bergstrøm
Sivert Alexander Warendorph
Tristan Johan Skjellvik
Victor Hinkel Østensjø
William Stenberg

Trenere og lagledere
Bjørn Gunter
Kim Friis-Møller
Marius Wichstrøm
Thomas Skjellvik
Øyvind Buer
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2009

2009

GUTTER 2009
Over 20 spillere og et noe labilt antall trenere kan
se tilbake på en svært fornøyelig 2016-sesong med
mange morsomme kamper og et heftig engasjement
på treningene.
Nettopp slik som det skal være, er våre 09-gutter en
rik samling av personligheter med et like variert spekter av balltalent og -interesse. Men samtidig er det
ingen tvil om at de alle på hvert sitt genuine vis har
funnet glede i leken og fellesskapet på fotballbanen,
både med og uten ball, i kamper og på trening.
Nettopp slik det skal være.
Ikke fullt så ideelle var sesonggjennomføringens
mer organisatoriske aspekter. Det viste seg for et
trenerkollegium i tidsklemme å være en forbausende kronglete og tidkrevende øvelse å sette opp en
terminliste for tre lag i samarbeid med minst 30 andre
lag hvis oppmenn lot til å være minst like overrasket
over de administrative forviklinger.
Likevel, i rykk og napp, ble det etterhvert seriespill
for for både Nesøya 1 og 2 og 3. Tre jevngode lag,

Spillere
Fredrik Schlytter Killi
Sebastian Dzieciol
Artin Rasouli
Milian Fjeld
Julian Ziolkowski
Max Gulden
Johannes Knudsen
Alexander Nissen-Lie
Oliver Fredius
August Høviksland
Imre Enserink
Daniel Ringås
Alexander Sørensen
Felix Robertson
Nicolay Mjør
Storm Gjerdrum
Mikkel Holm
Vilmer Grabner
Tobias Trondsen
Luca Low
William Gimnes
Karsten Dahle
Casper Duedahl

Trenere/lagledere
Lisa Nissen-Lie
Steinar Gulden
Per Robertson
Kim Fjeld
Ole Fredrik Ingier
Dagfinn Ringås
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JENTER 2009
med en svak geografisk og nepotistisk slagside - av
praktiske hensyn, som alle stort sett vant alle sine seriekamper, som oftest med solid margin. Den samme
bredde og vinnervilje viste seg også på Jutulcupen,
der alle tre lag deltok og bet godt fra seg mot svært
gode motstandere.
Hvilket på ingen måte skulle være noen overraskelse
for noen som har overvært en trening med denne
gjengen og erfart temperaturen og aktivitetsnivået
vi har sett på treningsfeltet gjennom hele sesongen.
Innsats og innlevelse i alle ballspillets og det sosiale
samspillets store og små sider har det ikke mankert
på. Heldigvis. Enkelte paternalistiske grep som “time
out” og inndeling i små “funksjonelle” lag har bare
styrket en allerede sterk treningskultur.
I mellomtiden har vinteren (sammen med håndball,
langrenn, hockey osv.) hatt en kjølende effekt på treningsfrekvensen, men det er helt sikkert at 09-guttene
om ikke lenge igjen vil gjøre kunstgresset på Nesøya
stadion utrygt for den som uforvarende skulle komme
på skuddhold.
2009-jentene er en stor gjeng på 19 jenter
som har trent sammen i to sesonger nå. Dette
var første sesongen hvor de også var meldt
på mikroserie, og kampene ble spilt i treningstiden. Det var tre lag med i serien, og de spilte
med 3 spillere og små bazooka-mål, noe som
passet perfekt. Det er en stor og sammensveiset gjeng som har det mye moro på treningen
og på kamper, og de har også hatt stor fremgang i løpet av sesongen. Avslutningen på
sesongen ble feiret med pizza, is og pokaler
etter siste trening, og vi håper at hele denne
fine gjengen fortsetter også neste sesong, og
gjerne at enda flere blir med.

Spillere
Nora Mosbergvik
Ella Johnsen
Celine Holen
Lisa Andersen
Andrea Gjelsvik
Noelle Ottersen
Mathilde Buhagen
Filippa Friis-Møller
Leonora Paus Barel
Hedvig Farstveit
Amalie Solli
Eline Kristiansen
Caroline Taranger Gjesdal

Pernille Selmer
Sara Robinson
Ella Mezzera
Elisabeth Aardal
Kristine Blymke
Marie Skoglund

Trenere/lagledere
Eigil Gjelsvik
Christoffer Solli
Ståle Buhagen
Jorunn Mosbergvik
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JENTER 2008
I 2016 hadde vi 11 ivrige jenter
født 2008 som spilte fotball. De
trente med gutta født samme år,
men stilte for første gang med
eget Jenter 2008 lag i serien. Med
unntak av første kamp så vant
jentene alle seriekampene med
god margin - ofte med et tosifret
antall mål. Mange prøvde seg
som keeper, de fleste scoret mål

Spillere
Signe Bergseng
Hedda Tonay Carlsen
Linea Gildseth
Marie Gjerdrum Helgesen
Isla Grace Kjemhus
Marie Nissen-Lie Kohmann
Nora Fjell Lindwall
Milla Magnussen
Julia Rødaas
Hermine Viddal-Eide
Tuva Viddal-Eide
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GUTTER 2008
og alle sentret og spilte ballen til
hverandre. I august var laget med
på Jutul-treffen og spilte kamper
som endte i både seiere, tap og
uavgjort. Sola skinte og jentene
koste seg. En fin erfaring. Jenter
08 har en blid og trofast supportergjeng av foreldre og søsken
som også stilte som dommere på
hjemmekamper og samkjørte til

Trenere

Gylve Aftret-Sandal
Anita Solheim

Lagledere
Anita Solheim
Espen Rødaas
Tone Lauritzen

bortekamper. En flott gjeng! Vi
gleder oss til neste sesong starter
og håper at enda flere 2008 jenter
har lyst til å spille fotball. Man skal
lete lenge etter en gjeng med så
greie, ivrige og morsomme jenter og i tillegg er de kjempeflinke til å
spille fotball.

Gutter 2008 er en kjempefin gjeng
med godt samhold som virkelig
koser seg med fotballen. 2016-sesongen var et ordentlig gjennombrudd med godt samspill og spilleforståelse. Vi hadde en trening og

kamp i uken gjennom sesongen.
Det var generelt godt nivå så gutta
fikk brynt seg, men leverte mye
bra resultater. I august spilte vi
Jutul-Cup i strålende solskinn og
det var en kjempeopplevelse for

Spillere

Mathias Aleksander Skjellvik
Tollefsen
Morten Janborg
Oskar Aftret-Sandal
Hermann Bove Fjell
William Alexander Tran
Mikkel Gjerdrum Helgesen
August Høberg
Noa Langø
Joakim Schwaar
Torjus Johannessen
Linus Moholdt

Mads Andenæs
Bo Wilhelm Wright
Mortimer Feliot
Sem Lampe Andreassen
Thomas Groussard
Felix Høiaas-Skoog
Hermann Guldteig
Henrik Jacobsen Raade
Magnus Jacobsen Raade
kristoffer grevstad mørk
Oliver Solstad

gutta. Sesongen ble avsluttet til
høstferien med mini-cup og sosial
sammenkomst. Vi gleder oss til
neste sesong.

Marcus Ditlef-Johansen
Olivier Lislegaard

Trenere

Ulrika Skjellvik Tollefsen
Fredrik Solstad
Gylve Aftret-Sandal

Lagledere
Anita Solheim
Espen Rødaas
Tone Lauritzen
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2007

2007
GUTTER 2007

JENTER 2007
Nesøya jenter-9 år har vært 22 spillere i sommersesongen 2016 og 11 spillere i vintersesongen
2016/2017. Vi har stilt med tre lag i serien på øverste
nivå. Det har gått over all forventning. Selv om vi har
møtt mer motstand i år enn i fjor, har vi bare noen få
tap og uavgjorte kamper, og aller flest seire.
Selv om det har vært rom for litt tull og tøys på treningene, har jentene gitt jernet med en gang draktene kommer på og motstanderne står på banen. På
siste trening før sommerferien overnattet jentene på
klubbhuset. Det var lagt opp konkurranser og quiz og
samtaler rundt det å være en god lagspiller.
En lang sommersesong ble markert med en avslutning med kinball og utdeling av pokaler og is.
Vi har også stilt med flere lag i flere cuper i løpet av

Spillere
Ella Lo Agerbrink
Ellinor Næss Andresen
Lotte Andenæs
Ella Kamilla Stig Fagerland
Maja Rønne Farestveit
Hedda Haug

Trenere/
hjelpetrenere:

Maria Fagernes
Marius Wichstrøm
Marius Røe
Espen Thomassen
Petter Wulff
Kristin Lygren
Christer Jørgensen
Dan Råmunddal

Lagleder
Siri Stang
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året. Som avslutning på vintersesongen 15/16 stilte vi
med to lag til BVH-cup i Rudhallen. Her ble det fem
seire og en uavgjort. I sommersesongen deltok jentene på Jutultreffen med to lag i august. Her møtte
jentene tøffere motstand ut fra resultatene underveis.
Etter en travel hovedsesong med mange kamper
har vintersesongen vært roligere. Fem av jentene var
så heldige og fikk delta som maskoter på Stabæks
skjebnekamp mot Start i november. Det var også
en fin gjeng fra Nesøya for å se kampen som endte
med at Stabæk vant. Som juleavslutning arrangerte
vi en minicup i samarbeid med Nesøyaguttene - 9 år.
Cupen ble avsluttet med varm saft og pepperkaker
på klubbhuset.

Seriespill og trening

Cuper

Vi har hatt 29 spillere på 4 lag i serien. Alle lagene
spilte på nivå B (“middels øvet”) i Oslo Fotballkrets.
Lagene har spilt 16 kamper i løpet av sesongen
mot Jardar, Frisk Asker, Holmen, Jutul, Vollen og
Dikemark. Vi har felles trening en gang i uken og i
tillegg deltar mange på FA. Fokus på trening har som
tidligere vært pasninger, samspill og posisjoner på
banen. Spillerne har vist stor sportslig fremgang gjennom sesongen.

I cupene har vi satt opp nye lag slik at spillerne skal
få spille med flest mulige på kullet. Vi har deltatt på
Vålerenga sommercup, Jutul-treffen og Telenor Cup.

Vinterfotball

15 av spillerne er med på felles vintertrening og treningskamper mot andre G2007-lag i Asker og Bærum.

Tusen takk til alle foreldre som har hjulpet til dette
året! Heia Nesøya jenter - 9 år!

Anniken Gjesdahl
Natsuki Goodridge
Celina Grabner
Mina Dorothea Stang Gulden
Liv Ida Maria Hareide
Julia Høiby
Synne Wichstrøm Jørgensen
Rebekka Lygren

Frida Eide Løken
Marte Thomassen Mosebø
Mie Fagernes Riple
Ella Grønvold Røe
Sydney Elizabeth Råmunddal
Nora Mørk Smeby
Luna Wichstrøm Sætersdal
Tina Wulff

Nesøya G9-1

Nesøya G9-2

Nesøya G9-3

Nesøya G9-4

Anders O. Haavik		
Peder Mosbergvik
Andreas Detlie Nissen-Lie
Sivert Skaset-Haarr
Jonathan Anker		
Marius Jebsen

Trenere

Adrian Solheim		
Jonathan Vigeland
Anton Lange		
Maximilian Robertson
Christian Nissen-Lie
Liudas Samuilis
Joachim Schlytter Killi
Mathias Holsether

August Selstad Hamre		
Marius Johannesen
Brage Strandli 			
Tobias Viktor Grongstad
Daniel Lundemo		
Sam Leikvang
Jakob Aftret-Sandal		
Sivert Engene

Thomas Peter Jebsen
Svein Arne Haavik

Trenere

Trenere

Adrian Skar		
Adrian Skar		
Ludwig Hermann
Emil Gjerdrum 		
Peter Poulsson
Ferdinand Lindøe
Thomas Ferner-Johansen
Lucas Lethuilier

Bente Lund		
Lisa Nissen-Lie

Gylve Aftret-Sandal 		
Arne Johan Hamre

Trenere
Petter Johansen
Tonje Hermann
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2006

2005

GUTTER 2006

JENTER 2005
Nå har vi spilt fotball sammen i 5
år, det har vært en utrolig reise.
Fra oppstarten med en gjeng veldig små og søte rosa jenter til et
fantastisk fotballag. De har trent
og jobbet både hardt og målrettet, men mest av alt hatt det
gøy. Det vises nå på resultatene ;-)
Dette var jentenes første år med
7’er fotball. Før og gjennom
sesongen var det mye å øve på
til den store banen. Søren har
hatt fokus på både ferdigheter
og fotballforståelse. Øvelsene har
hjulpet jentene med å sette press
som et lag, bruke bredden av hele
banen og ikke minst tempooverganger.

I år hadde vi 2 7`er lag påmeldt
og med litt få spillere måtte det et
stort Excel ark med kampoppsett
til for å sikre nok spillere til hver
kamp. Det var litt vanskelig for
foreldrene å følge med, men
jentene klarte det helt supert. Det
ble mange kamper og mye spilletid på samtlige jenter. Jentene
har klart seg veldig bra igjennom
sesongen – klart flest seiere på
disse jentene! Vi merker at motstanderne topper laget sitt når de
skal møte oss - til liten nytte!
Vi var også på vår første (men
ikke siste) overnattingscup.
Overnatting på skole, mange nye
fotballspillere å bli kjent med,

diskotek og finfine resultater
gjorde Sandarcup til en super
opplevelse. Det ble 5 seier og 1
uavgjort.
Denne vintersesongen er det
med hele 13 jenter som trener 2
ganger i uken. Disse treningene
ledes av Stabækspilleren Stine
Reinås. Mye av suksessen til dette
laget ligger trolig i deres treningsiver, samt stabile spillegruppe!
Tusen takk til Søren for at han
fremdeles er jentens trener og
står på år etter år. Og ikke minst
en stor takk til pappaene på laget
som trår til når enn vi ber om det.
Vi vet ikke hva vi skulle gjort uten
dere. TUSEN TAKK!

Spillere

Spillere
Seriespill og trening
I år har vi hatt 21 spillere. De har
trent 2 ganger per uke, og det
har vært bra oppmøte på alle
treninger. 3 stk. lag i seriespill.
Alle spillere og lag har hatt en fin
utvikling. I tillegg deltar flere av
spillerne på FA, og mange møtes
på fritiden for å spille fotball.
Sesongen har vært lang, og siste
trening hadde de 20. oktober.
Flere av spillerne deltar også på
vintertreningene. Fra i høst har
vi begynt å forberede dem på
7er-fotball ved å trene på større
bane og mål.

Cuper
Som tidligere år, deltok de på
Kalvøya Cup og Jutultreffen. To
velarrangerte cuper i nærområdet som var fine opplevelser for

alle spillere. De møtte andre lag
enn i serien, og vi hadde en god
blanding av seire, uavgjorte og
tap. I løpet av kommende vinter
skal de delta på Snarøya Cup i
Telenor Arena.

Sosialt
Dette er en sammensveiset og
positiv gjeng som spiller fotball
sammen. Både på treninger og
kamper, men også på fotballbanen på fritiden. Det er også
fint å se at de tar godt i mot nye
spillere. Sesongen ble avsluttet
i slutten av oktober med en
hyggelig markering på klubbhusett.
Ser frem til neste års fotballsesong hvor de skal opp en klasse
med 7er-fotball, og delta på flere
turneringer.

Amund Skage Pedersen Enge
Anton Huus Mjøen
Axel Andreas Mjør
Benjamin Carlsen-Brown
Christian Hammer-Eriksen
Einar Lindholm
Erik Wahl
Fredrik Runde
Felix Syversen
Herman Hægh
Jesper Friis-Møller
Johannes August Skjellvik Tollefsen
Kevin Sebastian Dawes Kirchner
Kristoffer Kolberg
Kalina Fraser
Marcus Sørensen
Matias Clowes
Peder Kristiansen
Sander Emil Pedersen Enge
Sebastian Tonay
Sigvart Guldtei

Julie Eriksen, Caroline Eriksen,
Lea Berger Andersen , Hedda
Sandmæl, Norah Ottersen, Linnea
Lindwall, Stina Horn-Johannessen,
Live Sødem, Linea Nissen-Lie,
Tyra Leikvang, Tomine Grongstad,
Camilla Skarland Austgulen, Christina Lindberg, Sandra Krogsgård,
Olivia Florival og Synne Kolstad

Trenere
Søren Eriksen

Lagleder
Marie Sandmæl

Trenere

Robert Brown
Jan Fredrik Sørensen
Claus Eriksen

Lagleder
60

Knut Tollefsen
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2005
GUTTER 2005

Gutter 2005 har også i år vært en svært aktiv
gruppe med 27 aktive spillere. Vi har deltatt
med 3 lag i seriespill, fordelt på nivå 1 og 2. I
sommerhalvåret har vi hatt 2 treninger per uke.
I tillegg har mange deltatt på FX og hospitering. Engasjementet i gruppen er stor både på
og utenfor banen, og på det sosiale plan har vi
sett champions league i klubbhuset, samt vært
på landskamp på Marienlyst Stadion. Mange av
guttene er aktive på vinterfotball og vi ser frem
til kommende sesong.

2004
Spillere

August Krogh
Christopher Taranger
Eilif Harr
Einar Eide
Filip Ulstein
Fredrik Mosebø
Henrich Nissen-Lie
Jacob Eriksson
Jacob Vaale-Hallborg
Jens Blymke
Johan Nissen-Lie
Jørgen Holsether
Leon Fjeld
Magnus Bogsti
Magnus Hægh
Marius Janborg
Marius Schlytter
Nicolai Ferner-Johansen

Noah Grønvold Røe
Per Kristian Lauvstad
Rasmus Eimhjellen
Sebastian Vigeland
Theo Riple
Troy Dejager
William Lygren
Bastian Grov
Joachim Wilhelmsen

Trenere

Espen Thomassen
Marius Røe
Petter Johansen

JENTER 2004

Jenter 04 spilte i 2016 12 kamper i avd. 11 for 7 fotball.
Selv med en liten tropp og noe støtte fra J11 klarte jentene å slå godt fra seg i serien. Lena har vært trener for
jentene i 2016 sesongen og har også fulgt dem opp på
kampene etter ferien. Vi vil takke Lena for god innsats!

Spillere

Emilie Duedahl
Sofie Eckhoff
Julia Friis-Møller
Madeleine Kristiansen
Anniken Brattberg Nape
Lea Vestheim Nordh
Eline Lærum Poulsson
Mai Celina Tran

Lagledere

Trenere

Lena Kraas

Lagledere

Gøte Nordh
Therese Kraml Eckhoff
Bilde fra vintertrening
2016/2017 med Eline Lærum
Poulsen; Madeleine Kristiansen, Sofie Eckhoff og Lea V.
Nordh.

Tormod Riple
Maylem Lauvstad

GUTTER 2004

Trening
I 2016 har vi totalt vært 25 spillere. Kullet har hatt to
felles treninger hver uke. I tillegg har flere deltatt på
FX. Med kampdag har de fleste da spilt fotball minimum 3 dager i uken. Innsatsen har vært bra både på
trening og i kamp.
Gutter 2004 er veldig interesserte og har hatt en fin
utvikling i ferdigheter og fotballforståelse. Mye av
æren for dette bør gis trener Erik Benjaminsen med
bistand fra Fredrik Bull.

Seriespill
Spillerne ble delt inn i tre jevne 7’er lag med henholdsvis 8, 8 og 9 spillere på lagene. Det har blitt mye
spilletid på samtlige spillere. I tillegg ble det meldt
opp ett 9’er lag i G13 serien, der det ble plukket ut
spillere fra de tre andre lagene hver uke. Alle 7’er lagene har hatt gode resultater i seriespillet. Et 7’er lag
gikk gjennom hele serien uten poengtap. 9’er laget
bet godt i fra seg G13 serien med 5 seiere, 6 uavgjorte og 7 tap.

Cuper
I 2016 deltok laget på en 9’er cup, der de spilte en
årsklasse opp. Laget nådde semifinalen og ble totalt
nummer 3 av 8 lag. Laget besto av de som hadde
anledning og lyst til å delta.

Sosialt
Etter endt sesong hadde vi avslutning for spillerne
med pizza på Klubbhuset.
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Spillere
Erik Dybvik
Truls Günter Lien
Åsmund Mjøs
Henrik Friis-Møller
Eirik Andresen
Fredrik von Krogh
Kasper Nordh
William Kolberg
Konrad Fraser
Herman Klepsvik
Oliver Langø
Eirik Onarheim Moger
Lars Ågesen Gulsvik
Caroline Cooper Sjøstedt
Hans Herman Mellerud
Leon Maeda
Kasper Eriksson
Bendik Hjelen

Erik Hareide
Erlend Waack Holstad
Sebastian Nissen-Lie
Detlie
Cedrik Sjøberg-Thorud
Henrik Hole
Herman Fries Børke
Lewis Kjemhus

Trenere
Erik Benjaminsen

Lagledere
Bjørn Hjelen
Mikael Eriksson
Finn Klepsvik
Tore Fries Børke
Lyder Hole
Oppmann: Lyder Hole
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2003

2002
GUTTER 2002

JENTER 2003
Nesøyas J13 har hatt en fin sesong med mange spennende kamper. Året startet med vinterligaen og en
bronseplass i B-sluttspillet. Deretter var det 9er fotball
i 2. divisjon og spill mot lag fra Asker, Bærum og
Oslo. Etter 16 kamper viste tabellen at vi sto med fem
seire, fem uavgjort og seks tap og 6. plass totalt.
Det skal dog sies at det var tett. Bare fem poeng
skilte lagene fra 4. til 8. plass og flere av uavgjortkampene våre kunne vi med litt mer hell ha avgjort til

Spillere
Albertine Gjøs
Anna Austgulen
Anniken Anderson
Christine Wasa
Frida Fosen

Jenny Grinden
Leah de Jager
Miranda Lauvstad
Nini Brantenberg
Pernille Anderson
Thea Lunding

vår fordel. Uansett, jentene har hatt en flott utvikling
med Stine, og det er ikke mange klubber som kan
skilte med en landslagsspiller som trener.
Antall spillere har vært en utfordring, men heldigvis har Caroline Sjøstedt (2004) stilt opp på enkelte
kamper. I tillegg er flere av jentene aktive i andre
idretter, og dermed ble det vanskelig å få til cupdeltakelse i år.

Trener
Stine Reinås

Lagleder
Espen Gjøs

GUTTER 2003
2016 sesongen var sesongen G03 spilte 9’er fotball.
Banen var større, og ikke minst offside regelen var nå i
spill.Vi har vært i overkant av 20 spillere denne sesongen, som dessverre har vært preget av mye skade for
noen spillere – vi har derfor lånt noen spillere fra 04 og
05 på noen kamper.
Vi har i år spilt med 3 lag i serien – 2 lag. i 3. div– og
ett lag i 2. div som vant serien. Spesielt morsomt å
slå klassekamerater fra Holmen i serien.G03 kom seg
videre til 3. runde i OBOS cup’en der vi møtte et sterkt
lag fra Oslo.
Vi startet sesongen med Jesper Bye som trener, som
ga seg til sommerferien pga ny jobb utenfor idrett-

Spillere
Henrik Nomeland, Felix
Østby, Pelle Horn Johannessen, Cesar Horn
Johannessen, Oliver Florival, Andreas Volledal
Torjussen, Gabriel Runar,
Herman Sandmæl,
Thomas Eide Fuglesang,
Marius Andersen, Vetle
Løken, Erlend Janborg,
Ludvik Grov, Simen
Smeby, Edvard Kolrud,
Nicholas Ottersen,
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William Nomeland,
Sigurd Bergseng, Henrik
Lystad, Peder BryhniJensen, Tobias Eikenes
Løchting

Trener

slaget. Vi var så heldige at vi fikk John Bradbury fra
Australia til å overta trenerjobben. Han har god trener
erfaring fra Coerver og har allerede satt sitt preg på
laget. Gjennom sesongen har guttene utviklet seg stort
som fotballspillere og har taklet overgangen til 9’er
på en glimrende måte. Vi gleder oss til å spille på full
bane i 2017 sesongen.
Guttene deltok på Sandarcup på slutten av sommerferien. En brå overgang etter en lang sommerferie gjorde
starten litt tøff, men gutta tok seg sammen slik at de
kom seg godt videre i sluttspillet. Neste år starter vi
nok treningen litt i forkant…
Sesongen ble avsluttet med bowling og Stabæk kamp!

Første året med 11’erfotball skulle vise seg å bli en
opptur. Guttene trente 3 ganger i uken og hadde høyt
prosentuelt oppmøte der 90% av gruppen hadde over
85% i oppmøte - sterk statistikk. Den sterke lagånden
skulle også komme å vise seg god å ha senere på
våren, men mer om det snart.
Laget har jobbet kontinuerlig med offensive ferdigheter en stund og det har gitt resultater. For eksempel scoret laget hele 60 mål på 8 hjemmekamper
i 2016. Alle som valgte å se på fotball på øya på
søndager gjennom året, fikk seg et skikkelig show! Vi
noterte kun et tap i løpet av våren, og det var i starten
mot Bærums Verk Hauger.
I mai dro vi på sesongens høydepunkt – Nørhalne
Cup i Danmark. Nesten samtlige på laget kunne
være med, og i tillegg fylte vi på med 4 stykker fra
2003-laget. Vel på plass bodde vi i fire hytter der
gutta bodde uten voksne i 3 av dem, og den 4. var
hvor foreldre og trenere bodde. En flott opplevelse
for gutta der de måtte ta litt mer ansvar for vask,
rydding, respekt for hverandre og å komme opp i
tide. De innledende kampene var tøffe og vi fikk kun 1
poeng på 3 kamper den første dagen. Men etter det
var vi uslagbare. I B-sluttspillet gikk det ikke an å slå
oss, og flere ganger scoret vi det vinnende målet med

bare noen få minutter igjen. I flere av kampene scoret
motstanderne det første målet og vi måtte kjempe
oss tilbake. Gjennomgående i samtlige kamper er en
fantastisk holdning der vi virkelig sto opp for hverandre. Vi gikk helt til bronsekamp i sluttspillet.
Når man drar på cup i utlandet, så er det moro å få
møte internasjonale lag eller norske lag fra helt andre
steder i landet. Derfor var det moro å få spille kamp
om bronse mot eksotiske Bærum SK. En vanvittig
spennende kamp med mye drama. Den slutter uavgjort og går til straffer. Nesøya er de som skyter best
og redder mest og vinner derfor også siste kampen!
Vel hjemme og etter overstått sommerferie avslutter
vi også serien meget stert. Dessverre taper vi seriefinalen mot Bærums Verk Hauger i nest siste runde, og
det konkluderte sesongen der vi kom «overlegent» på
andre plass. Vi scoret 93 mål på 16 kamper og summerer sesongen som vellykket. I 2017 prøver vi oss på
et høyere nivå.

Priser 2016
Toppscorer: Jakub Ziolkowski
Assist-konge: Martin inger Kolberg
Vinner av trenings-ligaen: Erlend Torgersen

Spillere

Erik Svendsen
Tom-Vegar Moen
Kristian Kulseng
Herman Feginn
Antonio Cruz Eckholdt
Mats Nissen-Lie
Erlend Torgersen
Carl-Johan Gulliksen
Oscar Osen
Filip Krogsgård
Tobias Kroll
Martin Winger Kolberg
Jakub Ziolkowski
Dominik Jach
Sebastian Bull Wiig.

Jesper Bye/John Bradbury

Trener

Lagleder

Kim Lönn

Herman Horm Johannessen
Truls Sandmæl

Lagleder
Torild Nissen-Lie
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2001

2001
GUTTER 2001

JENTER 2001
Jenter 2001 har tilbakelagt enda
et år med trening, Vinterligaen,
og seriekamper. Men i år fikk de
også være med på en treningsleir
i Spania. Det er nå første gang
at NIL har hatt en J15 11’er lag,
og med 17 aktive 15-åringer i
troppen har vi faktisk aldri hatt
mangel på spillerne på kamp eller
cup. Nesten alle har stilt opp hver
eneste gang☺
Vi fullførte en ny runde med
Vinterligaen men det ble en stor
skuffelse på flere måter; ikke
bare var det bare tøffe lag de fikk
møte underveis men det ble også
bestemt at bare de yngste lagene kunne delta på den famøse
banketten – dvs. det som hadde
vært gulroten for jentene å delta
i det hele tatt fikk de ikke være
med på. Etter denne gangen har
vi bestemt at for vinter 2016/17
skal vi ikke delta igjen men heller
finne andre lag som vi kan spille
treningskamper mot.
Serien var heller ikke den store,
positive opplevelsen i år dessverre. Vi merker at med årene

blir antall motstandere færre men
vesentlig flinkere. Mens vi har
holdt en temmelig sosial profil
(og fått flere nye spillere som
konsekvens) har andre klubber
redusert antall spillere og dermed
antall lag per årskull men fått til et
satsingslag i topp sjikt som det er
veldig vanskelig for oss å slå. Det
har vært ganske tungt å stå langs
linjen på hver eneste kamp og se
at de blir slått igjen og igjen, selv
om vi mener at de spiller bedre
for hver måned som går. Treneren
Sebastian har vært utrolig flink
til å motivere og holde interessen oppe, og den fantastiske
lagånden har vært limet som har
holdt laget sammen.
Gulroten gjennom våren var
sommerens treningstur til Altea i
Spania. Det ble en 5 dagers tur
med trening på formiddagen og
vanlige «sydentur-aktiviteter» på
ettermiddagen. Vi var 3 mødre
som var med sammen med jentene og Sebastian. Andre som
så på oss må ha lurt litt på sammensetningen – voksne damer,
tenåringsjenter og en enslig, kjekk

ung mann!! Jeg tror likevel at han
storkoste seg og vi satte uansett
veldig pris på den innsatsen han
gjorde med treningene i 30+
grader. Den eneste kampen som
var planlagt ble kansellert av arrangørene men det gjorde liksom
ikke noe for jentene som var helt
fornøyd med opplegget som det
var. Dette er absolutt noe jeg vil
anbefale for andre lag men si fra
hvis dere vil ha noe tips om hvilket
reiseselskap dere IKKE skal bruke
– som reiseleder for turen kan jeg
si at det var mange frustrasjoner
vi opplevde under planleggingen
for å få det til, men verdt strevet
til slutt.
Igjen blir det nye utfordringer
for oss i sesongen som kommer.
Sebastian har dessverre sluttet
for å satse på en ny karriere og
John har stilt opp midlertidig som
trener frem til det finnes en ny
fast løsning. Vi planlegger et par
kamp og deltagelse på Lillehammer Cup i vinter - og så får vi se
hva skjer etter det.

2016 ble en liten prøvelse for å
holde laget samlet. I forkant av
2016 sesongen mistet vi flere
spillere til våre naboklubber, men
et par spiller kom også den andre
veien. Det holdt til et 11’er lag så
det ble spill i 3 div.

standerne har flere lag i årskullet, og det var nok mange 1. og
2.- lagsspillere som fikk spilletid
i 3. divisjon. Til tross for mange
tap (men jevne kamper) og noen
få gode seiere, ble det 9. plass til
slutt.

Seriespill
3. divisjon viste seg å være tøft
nok for gutta. Mange av mot-

Cup
Ingen Cup i 2016.

Sosialt
Den sosiale rammen i laget er nok
mye av grunnen til at kjernen av
gutter holder sammen fortsatt.
Det er en fing gjeng som har det
gøy med fotball. Høydepunktet
var nok sommeravslutningen med
go-cart på Eggemoen.

Spillere
Brage Løken
Jørgen Breilid
Leonard Gjøs
Ludvik Haug
Nikolay Bonafade
Olav G.Bryne
Peder Hanche - Olsen
Tobias Gudbjerg
Jonathan Haavik
Alexander Auerdahl
Mads Tønder
Marius E. Holten
Christian Velasquez Lindaas
Joakim Ruud
Ola Tandberg
Tinius Sundby Jacobsen
Mika Kraass
Axel Stautland
Kristian Lager Selvik

Trener
Sebastian Berge/John Bradbury

Lagleder
Thomas Hancke-Olsen

Spillere

Vilde Antonisen
Solveig Bergseng
Synne Bogsti
Camilla Brantenberg
Nora Duvaland
Elise Eckhoff
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Marte Floberg
Justina Grønbekk
Martine Haggren
Ine Hundseid
Elisabeth Kreig
Natasha Melim McLeod
Maria Nordh

Alexandra Olsen
Astrid Sørheim
Caroline Wasa
Stella Øverland
Christine Wasa (2003)
(Vinterliga)

Trener
Sebastian Berge

Lagleder
Susie Williams

Lagbilde
Fra vintersesongen 2016/2017
og sommersesongen 2006
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GUTTER 19
Nesøya sitt G19-lag hadde et herlig år med mange
oppturer. Man innledet sesongen i full fart med
store seiere og siktet var helt klart stilt på å vinne
serien. Man går dog ganske tidlig på en ordentlig
smell hjemme mot Bærum men klarte etter det å
reise seg. Under våren slet man litt med flere spillere
som var borte på diverse russearrangementer, men
øvrige spillere rundt laget tok jobben og vi kom ut
av russeperioden med ikke noe annet enn seiere.
Den kamp som tydeligst trenger å fortelles åter er
den bortekampen mot Bærums Verk Hauger. 3 timer
før kampstart står vi med 9 spillere. Inn kalles noen
gamle legender, spillere som har sluttet noen år
tidligere. Ved kampstart står vi så med 11 spillere
og 3 som ikke har spilt en 11’erkamp på 2 år. Vi får
en tøff start med scoring tidlig fra BVH men vi klarer
å reise oss. 1-0 kommer og vi går til pause med
uavgjort resultat, men med en fotskade på en nøkkelspiller. Andre omgang starter og vi får 2-1 på oss
tidlig. Vi føler oss slagne, vi prøvde men vi klarte det
ikke. Men så får vi en kvittering i siste sekunden og
tenker at «yes, uavgjort får vi være førnøyde med
under disse omstendighetene». Hans-Christian tenkte
annerledes. På returen etter et innlegg står han 20

Spillere

A-LAG HERRER
meter fra målet og ser ballen komme mot ham. Den
spretter en gang, spretter to ganger. Den nærmer
seg venstrefoten. Skal han skyte med venstre? Han
har jo nesten ikke gjort et eneste mål med høyre i år.
Han skyter, på halv volley, med venstre fot. Og i en
bue sitter ballen i bortre krysset og euforien nærmer
seg noe som kan lignes ved Solskjærs mål mot Bayern München i 1999.
Andre flotte innsatser mot blant annet Asker (vinst
5-1) gjorde at man gikk til sommerpause som nummer to i tabellen, bak Bærum.
Høstsesongen ble ganske lik vårsesongen der maskinen gikk videre med mange seiere, store seiere og
fine mål. En avansert corner-variant gledet publikumet på kampene og renderte i totalt 12 mål under
sesongen. Vi endte på 37 poeng med 12 seiere, 1
uavgjort og 3 tap med en målforskjell på solide 7430. Det ledet til en andreplass i serien og i 2017 flytter vi opp en divisjon og fortsetter å være flaggskipet
på Nesøya.

Nesøyas A-lag sto innfør en spennende sesong med
en del nye fjes på banen. Gjennom sesongen sto
man for flere gode innsatser og flotte mål, men fikk
ikke helt resultatene med seg. Man hadde treninger
med mye fokus på firkant og kampspill og dette
uslåelige opplegget til tross så klarte man ikke å
score mer enn man slapp inn i seriespillet – og det
er sjelden en god oppskrift. Laget hadde lett for å
prestere på høyt nivå når man møtte de beste lagene
i serien og man presset samtlige topp 3-lag til små
seiere, men hadde alt for vanskelig mot de lagene
som havnet midt på tabellen. Og når sesongen til
slutt var over så kunde vi dessverre konkludere med
at det ble nedrykk og NIL A vil bli å finne i 8. divisjon
2017. Men det er en god gjeng som får påfyll av mye
talent fra juniorlaget. Så å sprette tilbake til 7. divisjon
skal være en selvfølge. Det blir et herlig og positivt
2017!

Spillere
Carsten Skjelbreid
Lars Mørkås
Stian Knudsen
Petter Høgh
Nicolai Schlytter
Robert Bergström
Kim Lönn
John Bradbury
Simen Michelsen
Stein-Erik Alvestad
Eric Gudim
Daren Fraser
Oskar Haraldssøn
Tim Allum Nielsen
Markus Mosand
Mats Mosand

Trener

Kim Lönn

Priser 2016
Toppscorer: Herman Haug
Assist-konge: Julius Råmunddal
Vinner av trenings-ligaen: Magnus Mork og
Hans Christian Boge-Fredriksen

Olav Alexander Nomeland
Iegor Zinenko
Magnus Mork
Jesper Myrholdt
Robel Kibrom
Fredrik Wulff
Arturo Eckholdt Cruz
Julius Råmunddal
Hans-Christian Boge
Fredriksen
Frederik Lager Selvik
Herman Haug
Knut Ørbeck-Nilssen
Petter Aarvold
Arian Assadi
Hasan Askri
Sondre Leirvik
Engebret Nagelgaard
Balder Bratsberg
Daniel Steenbuch
Axel Østby
Ulrik Mjelde Larssønn

Trener
Kim Lönn
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DAMELAG

OLD BOYS

Damelaget deltok i seriespill for femte året
på rad, og kom på en
femteplass på tabellen av
i alt 10 lag. Vi trener og
spiller kamper fordi det
er en morsom og sosial
måte å holde oss i form
på.
Damelaget består av en gjeng
der de fleste har vært med i flere
år. Vi har stor glede av å sosialisere gjennom fotballtrening og
kamp, og vi samles naturligvis
til både sommerfest og julebord
hvert år. Vi trener en gang i uken,
og spiller kamp hver torsdag i

sommersesongen. Vi ønsker alle
fotballinteresserte damer velkommen på laget!

Langhus Cup
Sesongen startet som vanlig med
deltagelse på Langhus veterancup, som går av stabelen siste
helgen i januar hvert år. Vi stilte
med ett lag, og nådde nesten
sluttspill også i år. Cupen avsluttes
med bankett for alle lagene, og
Nesøyadamene markerte seg på
dansegulvet.

Femteplass på tabellen
I sommersesongen har vi trent
en gang i uken og spilt kamp
hver torsdag. I år kom vi til slutt
på femteplass plass på tabellen,

med 28 poeng, kun seks poeng
bak andreplassen. Det ble mange
morsomme kamper, og vi scoret
hele 40 mål og vant halvparten av
kampene

Lyst til å spille fotball?
Vi stiller på trening og kamp så
ofte vi kan. Noen er med kun på
trening, og noen er med på kamp
dersom det er behov for ekstra
spillere. Her er det plass til alle
som har lyst, og man bestemmer selv hvor mye man vil og har
anledning til å være med på.
Har du lyst til å være med?
Kontakt lagleder Irene Farestveit:
irene_farestveit@hotmail.com

«Oldboys gruppa» i Nesøya IL har vært aktive i
mange år. Motivasjonen for å være med på et oldboyslag er forskjellig fra spiller til spiller. Noen er ambisiøse og tar spillet relativt alvorlig, andre er med for
å holde seg i bevegelse. Felles for alle er det sosiale.
Men nettopp ambisjonsnivå gjør nok sitt til at en del
faller fra fordi de syntes det blir for seriøst, andre velger andre alternativer fordi det ikke går fort nok. For
å tilby et alternativ til Menn 40-laget, meldte vi i 2016
opp et lag i Menn 48 for første gang. Dette skulle
være et alternativ for de over 48 som syntes M40
gruppa ble enten for raske eller for seriøse. Målet var
å tilby seriespill men med noe lavere ambisjonsnivå.
Det lyktes vi med. Resultatene var kanskje ikke så
imponerende på tabellen, men vi hadde mange jevne
kamper hvor litt for mange av dem endte med tap
til slutt. M40 laget hadde en knall sesong og endte
på 2. plass på tabellen. Det resulterte i opprykk til 2.
divisjon neste sesong i 2017.

Spillere
Laget i 2016 besto av følgende spillere: Bjørn Osen,
Espen Thomassen, Håkon Nissen-Lie, Lars Mørkås,
Lars Sandmæl, Olaf Bergesen, Pål Antonisen, Peder
Vaage, Per Arne Evensen, Peter Lange, Stian Valentin
Knutsen og Svein Arne Haavik
Sammen med hele oldboys-gruppa ble det arrangert
sommerfest hjemme hos Finn Klepsvik og julebord
hjemme hos Svein Arne Haavik. Vi kan rapportere
svært god stemning på begge arrangement!
I 2017 har vi besluttet å melde opp 2 lag i M40
istedenfor ett i hver aldersgruppe. Vi håper at dette
vil fungere enda bedre. Det betyr at vi kan sjonglere
med spillere mellom begge lag, men hvor 1. laget
spiller i en høyere divisjon en 2. laget. Vi ønsker alle
menn over 40 som ønsker å være med velkommen til
trening og seriespill i 2017!

Trener
Finn Klepsvik

Lagleder/ass. lagleder
Olaf Bergersen
Per Arne Evensen

Spillere
Elin Marie Brantenberg
Maria Fagernes
Irene Farestveit
Tonje Hermann
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Gro Janborg
Maylem Lauvstad
Caroline Martens
Jorunn Mosbergvik
Monica Solheim

Christine Stautland
Ulrika Skjellvik Tollefsen
Tina Torbergsen
Anja Wright

Som vanlig er de 2 store høydepunktene sommerfesten
hos Klepsvik og julebordet hos Haavik.

Lagleder
Irene Farestveit
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INNEBANDY

INNEBANDY

DAMER
Vi er en gjeng med muntre og treningsglade
damer som har spilt innebandy i 4 år sammen.
Vi har hatt et fantastisk år med trening i den nye
idrettshallen på Nesøya og med spill i oldgirlsserien.
Hvis det er flere damer som kunne tenke seg å
bli med på sosial, morsom og god trening en
gang i uken, så er det bare å komme innom vår
trening. Ta gjerne kontakt med lagleder Hilde
Håland, hilde@multitask.no, hvis dere har noen
spørsmål.

Spillere
Elin Marie Reinholdtsen
Brantenberg
Siv Dalbakk
Irene Farestveit
Hilde Kristin Håland

Kjersti Selmer Hansen
Kristin Haug
Kristin Enger Helgerud
Caroline Martens
Henriette Martens

Silje Opstad
Monica Solheim
Tina Benedikte Torbergsen
Silje Farestveit Wester

HERRER
Nesøya’s Innebandy Veteran for herrer er for første
gang blitt med i seriespill. Det er 9 lag i serien vår
og mange har lang erfaring med innebandy. Vi er
utfordrere, men har allerede vunnet kamper og
er strålende fornøyd så langt. Totalt er vi rundt 12
spillere på laget, og har plass til flere spillere over
40 år.

Styret 2016

INNEBANDY
Leder: Arild Hekleberg
Hilde Håland

Treningstider
Nesøya Idrettshall

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

Mandag 2100-2230: Herrer
Tirsdag 2130 - 2230: Damer/Herrer
Onsdag 2200-2230 Damer
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Vi har treningstider på onsdager og da er vi rundt
23 spillere på listen i alder fra 25 år og oppover, så
her er det bare å melde sin interesse. Det finnes
flere serier vi kan melde lag opp i, så det skal være
plass til fler, og forhåpentligvis får vi da også mer
treningstid i den flotte idrettshallen vår på Nesøya.
Kontakt Nesøya Innebandy herrer
Arild Hekleberg, arild.hekleberg@gmail.com

Spillere
Hans Kristian Aamodt
Einar Bergsland
Aleksander Are Bigum
Stian Carlsen
Per Arne Evensen
Tommy Grongstad
Jan Løve Groth
Arild Hekleberg

Arve Jansen
Petter Kristoffersen
Fredrik Lund Moksnes
Asgeir Myhre
Rune Nikolaisen
Håkon Martinus Nissen-lie
Christian Ødegård
Per Robertson

Nils Ruud
Bent Tore Sandmæl
Christer Sandum
Carl Valerius Svendsen
Dag Tønder
Hans Kenneth Viga-Gerhardsen
Magnus Wrahme
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NESØYA RUNDT

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

Tradisjonen tro ble
Nesøya rundt arrangert 1.mai, nå for 53.
gang.
Nok en gang flott vær og
mange påmeldte lag (100+).
Godt å se at konkurranseinstinktet er intakt både hos
store og små, unge og gamle.
Et flott arrangemenet for
familien, mange også sammen

med venner og bekjente.
Arrangementet byr på en flott
tur rundt øya med poster som
utfordrer alle. Mye smittende
godt humør og flotte premier
til de beste lagene.
Takk igjen til de som bidro
med flotte premier og til de
som brukte dagen på post og
ved klubbhuset.
Vi gleder oss til 2017-arrangementet, velkommen skal dere
være!

ARRANGMENTER
2016
Nesøya Rundt 1. mai
Sportscamp uke 25 og 33
Tenniscamp uke 25, 26, 32 og 33
Fotballcamp, uke 25, 32 og 33
Seilcamp uke 26
Tine Fotballskole uke 26 og 32
G-Max vår- og høstcamp
Seilingens dag 20. august
Nesøyalekene 17. september
Nesøyaløpet 15. oktober
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For alle arrangementer,
følg med på

nesoyail.no
våre nyhetsbrev
eller søk opp

Nesøya IL på Facebook
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SOMMERCAMPS 2016
Sommercamper har en lang tradisjon i
Nesøya Idrettslag. Sommercampene er
et godt tilbud til barna i sommerferien, i
de ukene hvor de fleste foreldre jobber.
Tine Fotballskole har holdt på lengst,
mens flere tilbud har kommet etterhvert.
Vi tilbyr i dag et bredt utvalg av aktiviteter innen mange idrettsgrener.
I 2016 gjorde vi noen nye grep på sommercampene.
Målet var å øke deltakelsen, som i 2015 var på 264
barn. Skoleruten endret rammebetingelsene våre
sterkt, siste skoledag var i 2016 en tirsdag og første
skoledag var en onsdag, noe som gjorde at vi ikke
kunne tilby 4 hele uker med aktiviteter som tidligere,
men totalt 3 uker.
Nytt program
I begynnelsen av mars gikk informasjon om det nye
tilbudet ut, hvor vi - i tillegg til de tradisjonelle Seilcamp, Tine Fotballskole og Tenniscamp, og en forsterket Sportscamp som var nyhet året før - lanserte
nykommerne Fotballcamp for eldre utøvere (fra 2004
og oppover) og Tenniscamp for konkurransespillere
(U12 og U14). Med nyhetene ønsket vi å treffe en

TINE FOTBALLSKOLE
gruppe som ikke har hatt noe tilbud tidligere - de
som hadde “vokst ut” av de tradisjonelle sommercampene. Programmet ble en suksess, og vi endte
opp med 355 deltakere totalt.
På klubbhuset kunne personalet tilby en koordinert
servering til deltakerne på alle campene, her ble alle
servert lunsj og fruktmåltid daglig.
Trener-rekruttering
NIL har løpende behov for tilgang på trenerkrefter, og
sommercampene kan være en god arena for å bygge
opp trenere fra egen klubb. I mars gikk vi ut med felles
stillingannonse for sommercampene, hvor klubbens
ungdom fikk mulighet til å søke på de campene de
ønsket. Vi fikk inn over 50 søknader, og de fleste søkerne som er aktive i NIL fikk anledning til å prøve seg
som trener en eller flere uker. Det var felles teoretisk
og praktisk opplæring i forkant. Dette året var det
årskullene 98/99 og 01 som ble prioritert, som henholdsvis trenere og hjelpetrenere.
Det var en fryd å se aktivitetsnivået på idrettsanlegget
vårt i ukene 25, 26, 32 og 33 - med aktiviteter innen
fotball, tennis, friidrett, håndball, lek og moro. Mye
idrettsglede hos barna og god innsats fra trenerne!
Vi ønsker i 2017 velkommen til nye camper!

SPORTSCAMP
Sportscamp ble avholdt i første uke etter skoleslutt i juni, som i år var på tre dager, og siste uke
før skolestart i august, som var to dager. Campdagene ble delt i to, med to hovedaktiviteter hver
dag innen fotball, tennis, friidrett og håndball. Vi
hadde ungdomstrenere som var spesialister innen
hver sin idrett, og alle barna fikk prøvd seg på alle
idretter. Hovedtrenerne våre Christer og Kim var
ansvarlig for hver sin uke.
Sportscamp er et morsomt konsept, fordi innholdet er variert og man får prøvd seg innenfor ulike
idretter, både noe man kan - og noe man kanskje
ikke kan så godt. I tillegg er det en variert sammensetning av barn, her møtes alle med samme
forutsetninger klare for å ha det gøy, og det legges vekt på lek og vennskap. Alle får prøvd noe
nytt, samtidig som alle opplever mestring!

Fotballskolen er et samarbeid mellom Tine og
Norges fotballforbund. Fotballskolen er arrangert av klubber tilknyttet Oslo fotballkrets og
skal være lærerik, sosialt og morsomt for deltagerne. Tine fotballskole skal være et tilbud for
alle uavhengig av nivå og ambisjoner. Tanken
er ikke bare å bli bedre fotballspiller, men også
å ha det gøy med venner.
I 2016 hadde vi 151 påmeldte til Tine fotballskole i
uke 26 og 33. Hovedtrener Kim Lønn hadde valgt ut
hovedinstruktører og hjelpinstruktører etter søknadsprosess. Alle instruktørene ble tatt inn til kurs før
fotballskolen hvor de gikk igjennom uken. Her var
det opplæring i øvelser, hvordan engasjere barn over
lengre perioder og enkel førstehjelp. Nesøya IL ønsker
å fortsette rekrutteringen og utdanningen av egne
instruktører fra eget idrettslag til fotballskolene. Alle
instruktørene i år var tilknyttet klubben - fra 13 år og
oppover! Erfaringen var udelt positiv, og klubben ønsker å fortsette kompetansebyggingen i egne rekker
slik at klubben er godt rustet på trener- og instruktørsiden i årene som kommer.
I forkant av fotballskolene ble det gjort klart til alle

barna som skulle komme, alt av utstyr ble gjennomgått, sekker, t-skjorter og drikkeflasker ble pakket
i grupper. Mandag sto alle klare for å ta imot barna og
gledet seg til en uke med fotball, lek og mye moro.
Som tidligere år kunne også alle 6-åringer melde seg
på fotballskolen. Både gutter og jenter var påmeldt.
Ettersom flere av barna ikke var like opptatt av fotballspill, krevde dette gode og ikke minst tålmodige
instruktører som måtte improvisere øvelser og aktiviteter.
Hver dag var det ulikt fokus på teamøvelser, hvor det
på forhånd var satt opp øvelser tilpasset de ulike aldersgruppene, slik at alle barna skulle føle mestringsfølelse men samtidig bli utfordret. De eldre gruppene
fikk mer krevende og utfordrende øvelser. Øvelsene
ble satt opp i kampsituasjoner, slik at øvelsene skulle
bli mer forståelige og morsomme. Gjennom uken fikk
alle barna utfordret seg på ulike krevende øvelser.
Det var også i år mange jenter påmeldt, slik at det
ble laget egne jentegrupper til jentenes store glede.
Gjennom uken ble gruppene blandet og uken ble som
vanlig avsluttet med en stor cup!
Vinnerne fikk, i tillegg til heder og ære, tildelt premier.

Barna og trenerne koste seg i bra vær alle dager, og høydepunkter var hyggelig felleslunsj i
klubbhuset hver dag og avslutning siste dag med
tevling. Vi ønsker vel møtt til Sportscamp neste år
også!
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SEILINGENS DAG 2016
Lørdag 20. august gjentok
vi suksessen med Seilingens
Dag på Hvamodden.

SEILCAMP
Årets Seilcamp var
den 7. i rekken
Ettersom Asker kommune
har starter sommerferien
midt i en uke, er det ikke
lett å planlegge hverken for
idrettslag eller familier. Vi
fikk det til, og ca 60 blide og
ivrige barn stilte opp.
Seilcampen foregår på
Hvamodden hvor seilingen
holder til. Det gule huset
er base for omkledning og
bespisning. Stina og Carl
stilte også i år med deilig
mat. Seilaktivitetene har utgangspunkt fra Hvamodden
og vannsportaktivitetene på
BeachCamp i Vendelsund.
Der er Hakon sjef, med
vanntrampoline, tube, og
nytt av året var trampett! Fra
den ble det mange herlige
saltoer i løpet av uka.

Et arrangement der seilforeninger over
hele landet legger til rette for at både
voksne og barn kan få et innblikk i hva
seilingen har å tilby.

Alle deltakerne får opplæring i livredding. De
eldste drar på overnatting
på en øy en av kveldene og
det ble en flott kveld med
leirbål og kos.

Vi samlet nesten 100 utøvere fra fem til
70 år. Kyndige instruktører fra Nesøya
seilforening gav hjelp til alle de som har
lyst til å seile, men ikke helt vet hvordan
man skal komme i gang på egen hånd.
Seilbrett og joller var i aktivitet gjennom
hele dagen. Gitt lite vind var også stand
up padling (SUP) en populær aktivitet.
På land ventet pølser og saft til dem
som hadde vært i aktivitet.

Alle de 11 ungdoms-lederne
er tidligere elever/kursdeltakere fra våre egne kurs. De
er superdyktige og veldig
populære blant barna.
Bak campen står Espen
Stensland, Gorm Leiknes,
Stina Hægh, Tone Lauritzen, Hakon Wester, Carl
Svendsen, Peder Krogh,
Gabriele Røkenes, Mariann
Ahlstrøm, Tord Kolstad og
Einar Bergsland. Dette er en
foreldregruppe som står på
år etter år. Flott innsats.
Vi sees på Seilcamp 2017!

G-MAX VÅR-CAMP
G-MAX HØST-CAMP
I 2016 arrangerte vi som vanlig 2 fotballfester på øya.
Også i år gikk vår materialleverandør inn som hovedsponsor og vi inviterte til GMAX Fotballcamp. En
gang på våren og en gang på høsten.
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Totalt besøkte over 200 spillere de to campene og
spillerne kom til et opplegg som var godt gjennomtenkt og jobbet frem av klubbens hovedtrener
Kim Lönn i samarbeid med blant annet Stabæks
hovedtrener Toni Ordinas. Det fotballfaglige fokuset
var på teknisk utdanning for de yngre spillerne og
persepsjonsferdigheter i kamprelaterte situasjoner for
de eldre. En twist som mange satte pris på og som
kommer tilbake i kommende camper. På vårcampen
fikk vi besøk av flere spillere fra Stabæk sitt herrelag
som delte med seg av erfaringer, tips og tanker om
hvordan man skal nyte sin fotball mest mulig og legge
til rette for å lykkes som fotballspiller. Etter en liten

prat med spillerne ble de også med på noen øvelser,
der noen av gruppene fikk prøve på å score på landslagskeeperen Gurpreet Singh.
På høstcampen fikk vi besøk av en av Norges absolutt
beste fotball-freestyler – Adrian Krogh. Med kunster
på grensen til galskap inspirerte han alle deltakere til
å jobbe med teknikken sin. Etter showet lærte han alle
spillerne og holde ballen på nakken, noe som lagde
mange store smil på banen.
Keepergruppene fikk ordentlig med oppmerksomhet
da Stabæk-trenerne Pedro Espinha og Magnus Olsen
holdt i vårcampen samtidig som Truls Dahlberg Persson kom helt fra Stockholm til høstcampen for å drille
keeperne til stor fornøyelse.
Neste camp er helgen 6.-7. mai. Hold av datoene
fordi da blir det fotballfest på ‘øya!
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NESØYALEKENE
Lørdag 17. september var det fem års jubileum for Nesøyalekene, som er et offisielt
friidrettsstevne for gutter og jenter fra 7 til 16 år. 175 deltakere fra 18 klubber deltok i strålende vær på idrettsanlegget. Gjennomføringen gikk prikkfritt.
Dette er et offisielt stevne
som ligger i terminlisten til
Norges Friidrettsforbund. Det
stiller krav til korrekt gjennomføring, med godkjente
dommere, starter og profesjonelt tidtakingsutstyr. Det er
krevende forberedelser for en
liten klubb, og den viktigste
dugnaden for friidrettsgruppen. Takk til alle foreldre som
stilte opp og bidro til å gjøre
årets Nesøyaleker til et godt
gjennomført stevne, som vi
fikk mye skryt for fra andre
klubber.
Det er mange av de yngste
som prøvde seg på friidrettsstevne for første gang
på Nesøya. Stevnet er for
gutter og jenter i alderen
7-16 år. Det knytter seg alltid
spenning til hvor mange som
melder seg på. Heldigvis var
det strålende sol, som ga en
god ramme for jubileumsstevnet vår. 175 deltakere fra 18
klubber deltok, og det var vi
godt fornøyd med. Heggedal
og Tyrving stilte med store
delegasjoner, og det er alltid
hyggelig med god lokal deltakelse. Det var færre deltagere enn vanlig fra Nesøya,
så vi håper flere fra klubben
vil bli med dette uformelle
stevnet i 2017.
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Øvelsene som sto på programmet for jenter og gutter 7 til 9
år var 60 meter, lengde, kule
og 500 meter. 10-12 åringene
kunne i tillegg hoppe høyde.
Fra 13 til 16 år er det 100
meter, lengde, høyde, kule,
spyd og 500 meter. Det var
god deltakelse blant de yngste
aldersgruppene. Det var også
mange med i klassene jenter
11 og 12 år, og tøff konkurranse. Nesøyas Aislin Feliot løp
raskest av samtlige 11-åringer
på 500 meter, og vant med
tiden 1,39 min. Hun sikret seg
også sølv med 9,46 sek på 60
meter. I 12-årsklassen var det
tøff konkurranser for våre jenter.
Julia Eveline Refvik fra Heggdal
var raskest på 60 meter med
8,65 sek. Kaja Carlsen-Brown
sikret 2. plass i lengde med
4,35 m, bak Hedvig Kallåk fra
Tyrving, som hoppet 4,47 m
og som også vant høyde med
1,45 m. Raskeste 100 m blant
jentene løp Nesøyas Aurora
Larsen Græger i 14-årsklassen
på 13,63 sek. Julie von Krogh
vant høyde i jenter 15 år med
1,55 m. Det ble sølv i lengde
med 4,72 m. Maria Vestheim
Nordh sikret bronse.

I gutter 12 år, deltok Sondre
Augdahl Vik fra Tyrving, og han
dominerte. Han vant 60 meter
på 8,31 sek, hoppet 4,38 m i
lengde og løp raskest på 500
meter med 1,30 min. Han var
også raskest på 100 meter i
14-årsklassen, med tiden 13,65
sek. En annen 12-åring som
deltok, var Sondre Jahren fra
Asker Skiklubb. Han er blant
landets beste i kule, og vant
med et langt støt på 9,06 m
(3 kg). Erlend Janborg i 13-årsklassen løp raskest av samtlige
på 500 meter, med 1,28 min.
Erlend sikret seg også bronse
på 100 meter og i lengde.
Thomas Kvam fikk sølv på 100
meter og kule. Dagens lengste
lengdehopp kom i 13-årsklassen. Abraham Sandvik Vogelsang fra IL Koll hoppet 5,43 m.
Raskeste 100 meter løp Patrick
Johannessen fra Lørenskog
i 16-årsklassen, med tiden
11,87 sek. Lengste spydkast
kom også i 16-årsklassen, ved
Fredrik Gudheim Haraldstad fra
Sarpsborg, som kastet 50,92 m.

NESØYALEKENE 2017
sett av datoen
lørdag 16. september 2017!
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NESØYALØPET
Lørdag 15. oktober ble Nesøyaløpet arrangert for sjette året på rad. Dette er et
familieløp, der alle kan delta. Innsatsen var på topp i barneløpet, der 45 barn deltok. På 5 km stilte 50 personer på startstreken, mens 23 personer løp den doble
distansen. På familieløpet stilte 28 personer til start.
De foregående årene har vi vært heldige med varmt
høstvær og sol. Denne dagen var det dessverre surt
og kaldt høstvær. Det var rekordmange forhåndspåmeldte, men beklageligvis færre som møtte opp
og meldte seg på selve løpsdagen. Det ga noe færre
deltagere enn i 2015. De som stilte til start, lot seg
ikke merke med kaldere vær.

5 km
50 deltakere løp 5 km på tid. Raskest av alle var 13 år gamle Erlend Janborg. Han fikk tiden 20:57 min. Raskeste
dame var 12 år gamle Hekla Merckoll, som løp på 21:56 min. Det var god deltakelse i gutter 11 år, med mange
fotballgutter på startstreken. Noah Røe kom først i mål av gutta, på tiden 22:42 min. Ellinor Næss Sørensen,
som er 10 år, imponerte alle med 24:44 min.

Arrangementet gikk som smurt, og vi vil takke alle
som bidro. Vi vil særlig trekke frem våre generøse samarbeidspartnere G-Max Slependen, Elixia Billingstad
og Bilia Skøyen.
Takk for flott deltagelse!

5 km familieløp
28 deltakere hadde meldt seg på 5 km familieløp
uten tidtaking. Flere familier var godt representert,
og løp runden på 5 km sammen. Mange av de
yngste hadde krefter igjen på slutten, og løp fra de
voksne inn mot mål.

10 km

500 meter barneløp
Gutter og jenter i alderen fire til tolv år løp 500-meters
runden, og totalt deltok 45 barn på 500 meter. For å
hjelpe de aller yngste til å spare litt på kreftene i starten,
stilte noen av ungdomstrenerne som fartsholdere. Det
gjorde at mange kunne gi alt på oppløpet, og hadde
imponerende spurter til mål. Medaljer og flotte gavepremier ventet de sporty deltagerne.

Flere fra helse- og omsorgskomiteen i Asker kommune var også på plass, blant annet Nesøyas
Cecilie Lindgren. Sammen løp politikerne runden
rundt Nesøya, og markerte med det viktigheten av
økt aktivitet for å sikre god folkehelse.

Klokken 12.00 presis gikk startskuddet for 10 kilometeren, som er to runder rundt søndre Nesøya. Det
var gledelig å konstatere at mange løpere tar turen
til Nesøya år etter år. 23 løpere sto på startstreken.
Raskest av alle på 10 km var 17 år gamle Espen
Engum Thorkildsen fra Asker Skiklubb, med tiden
36:19 min. Det var kamp nesten til målstreken med
Morten Grønneberg fra Oslo, som fikk 36:25 min.
Jadgar Goftari fra Drammen kom som tredjemann i
mål med 37:38 min. To tolvåringer som imponerte
var Lewis Kjemhus, som løp på 43:05 min, og Lars
Ågesen Gulsvik som løp på 45:31 min. Raskeste
kvinne var Ana Conrado fra Osl Hun fullførte på
45,12 min.

NESØYALØPET 2017
sett av datoen
lørdag 15. oktober 2017!
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NESØYA IDRETTSLAGS priser
MEDLEMMER 2016 (2015)
1384 (1152)
40% (44%) jenter/kvinner
60% (56 %) gutter/menn
40% (37%) barn (0-12 år)
20% (24%) ungdom (13-19 år)
40% (39%) voksne (20 år +)

ÆRESPRISEN

MEDLEMSINFORMASJON

PRISMOTTAKERE
ÆRESPRISEN

AKTIVITETER 2016 (2015)
Fotball, sommer 371 (353)
Fotball, vinter 216 (217)
Fotballakademiet 62 (55)
FotballXtra 40 (37)
Tennis, vår 58 (125)
Tennis, høst 123 (113)

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.

2014:
2012:
2006:
2006:
1998:
1983:
1968:

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

Beslutning om tildeling av Æresprisen avgjøres av
Nesøya IL Hovedstyre ved enstemmighet.

Tennisakademiet 54 (60)
Friidrett, sommer 54 (85)
Friidrett, vinter 41 (62)
Allidrett, sommer 48 (46)
Allidrett, vinter 46 (ny)
Seiling 62 (78)
Håndball 140 (100)
Innebandy 37 (34)
Ishockey 55 (25)

DELTAKERE SOMMERCAMPS 2016 (2015)
Seilcamp 54 (58)
Tenniscamp 54 (46)
Tine Fotballskole 151 (115)
Fotballcamp 42 (ny)
Sportscamp 54 (45)
Totalt 355 (264)

Besøksadresse: Ridder Flemmingsvei 41, 1397 Nesøya
Postadresse: Postboks 90, 1312 Slependen
post@nesoyail.no
www.nesoyail.no
Organisasjonsnummer: 875 702 262
Kontonummer: 6219 06 33794
Klubbnummer: 02200032
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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 i 2016, ble innsatsprisen tildelt Einar Christian
Bergsland.

NESØYA IDRETTSLAG

Innsatsprisen

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.

Einar mottok Innsatsprisen 2016 for sin frivillige innsats
for idrettens fremme på Nesøya over mange år. Han
har bygget opp seilgruppen i NIL som i dag har et
bredt sportslig tilbud, flotte fasiliteter på Hvamodden
og en oppdatert utstyrspark. Einar har vært en aktiv
pådriver for realiseringen av Hvamodden som rekreasjonsområde og allbrukshallen på Nesøya Skole. Han har
også vært viktig for oppbygging av håndballmiljøet på
Nesøya. Han er i dag styreleder i seilgruppen, styremedlem i håndballgruppen og trener/lagleder håndball.
Les mer på side 45.

PRISMOTTAKERE
INNSATSPRISEN
2016:
2015:
2015:
2014:
2013:
2008:
2008:
2006:
2006:
2005:

Einar Christian Bergsland
Espen Gjøs
Christer Jørgensen
Kristin Warme Drake
Kåre Hoff
Geir Tuft
Astrid Borge
Lars Mørkås
Solveig Wathne
Teodor Tyse
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65
43

ADMINISTRASJONEN
Administrasjonen i NIL øker i takt med nye aktiviteter
og nye utfordringer og krav fra idrettens side. Nina
Eskedal jobber som daglig leder, og har fått med seg
Torunn Breilid og Katja Horn-Johannessen med på
laget. Torunn er informasjonsansvarlig en dag i uken
og Katja er blitt medlemsansvarlig og jobber to dager
i uken. I tillegg ønsker vi velkommen til ny regnskaps-

Daglig leder
Nina Eskedal
Arbeidsoppgaver
Nina er daglig leder i klubben og bidrar til at alle
idrettsgruppene i idrettslaget kan få hjelp og veiledning.

ADMINISTRASJONEN
fører fra 15. januar 2017, Kristin Blais. Hun skal jobbe
hos oss en dag i uken.
Ståle Jørgensen er inne i sitt 6. år som driftsansvarlig for våre anlegg. I tillegg jobber som tidligere
Kim Lønn som hovedtrener i NIL fotball og Christer
Francke som hovedtrener i NIL tennis. Med på laget
har de flere dyktige trenere.

Nina er behjelpelig med
alle klubbens arrangement,
alt fra arrangørsøknader,
forberedelser, gjennomføring og evaluering. I
klubben har vi i dag følgende arrangement; tenniscamp i vinterferien, Nesøya
rundt, vår- og fotballcamp,
sommerferieaktiviteter som
idrettscamp, tennis- og
fotballskole, samt seilcamp.
På høsten arrangerer
friidretten Nesøyalekene
og Nesøya-løpet. Tennis
har flere turneringer godt
spredt igjennom året.

Ellers er det ukentlig jobbing med alle administrative oppgaver som bl.
a. overganger, lisenser,
politiattester, medlemsDet settes i dag store krav fordeler, dugnader, kiosk,
til idrettslag, ikke minst når post, økonomi, anlegg,
det gjelder lover og regler. utstyr, styremøter, referater,
Nina har ansvar for alle
årsmøter samt oppfølging
kontrakter til ansatte, spon- av alle ansatte, tillits- og
sorer, hallleie og utleie. I
styrevalgte.
tillegg er det viktig å ha
Nina er opptatt av å legge
et godt samarbeide med
til rette for idrett for alle
kommune, skole, idrettmedlemmene, innenfor
skretsen, særforbundene
rimelighetens grenser. Det
og ikke minst klubbene i
er mange medlemmer og
nærmiljøet.
nesten like mange krav
Parallelt med dette jobeller forespørsler. Vi ber
bes det kontinuerlig med
derfor alle respektere de
rutiner, retningslinjer og
retningslinjer og vedtak
maler. Målet med dette er som idrettslaget har vedå lette arbeidet til neste års tatt enten via idrettsgrupoppgaver og arrangement. pene, hovedstyret eller
Slik skal det bli enklere
årsmøte.
for både ansatte og tillitsvalgte å ta fatt på årlige
oppgaver.
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Regnskapsfører

Hovedtrener tennis

Kristin Blais

Christer Francke

Arbeidsoppgaver

Arbeidsoppgaver
Christer vil fortsette å utvikle den sportslige delen av
Nesøya IL Tennis gjennom å sikre høy kvalitet på instruksjon, trening, tennisakademi og konkurransespill. Christer
er ansvarlig for planlegging av all tennistrening for alle
forskjellige grupper; juniorer, damer, herrer og veteraner.
Christer er også ansvarlig for ansettelse av andre tennistrenere.

Fakturering, kontering og føring av bilag,
lønnskjøring og avstemming.

Hovedtrener fotball
Kim Lönn

KONTAKTINFO
Driftsleder
Ståle Jørgensen
Arbeidsoppgaver
Alle drift- og vedlikeholdsoppgaver knyttet til
idrettslagets anlegg.

Administrasjon
post@nesoyail.no
Styreleder
johnny@nesoyail.no
Drift			
stale@nesoyail.no
Regnskap
regnskap@nesoyail.no

Medlemsansvarlig
Katja Horn-Johannesen
Arbeidsoppgaver
Medlemsregister, utsendelse av medlemskontingent, treningsavgifter,
purringer, laglister etc.

Medlemsservice
katja@nesoyail.no
Informasjon
torunn@nesoyail.no
Tennis			
christer@nesoyail.no
Fotball		
kim@nesøyail.no

Informasjonsansvarlig
Torunn Breilid
Arbeidsoppgaver
Hjemmesider, Facebook,
lage nyhetsbrev, årsrapport og andre trykksaker,
invitasjoner, flyers etc.

Akademiene		
marie@nesoyail.no

Arbeidsoppgaver
Kim har ansvaret for FA, fotballskoler og camper i klubbens regi, i tillegg til å ha treneransvaret for flere lag.
Han skal videreutvikle den sportslige delen av NIL Fotball og være en ressurs for trenere med bl.a. opplæring
og spillerutvikling.

Kristin er ansatt på deltid
fra 2017 og erstatter
avtalen NIL har hatt med
Asker Økonomi de siste
årene.

AKADEMIENE
Marie Sandmæl
Anna Merckoll
Hilde Whrame
Bente Jørgesen
Arbeidsoppgaver
På klubbhuset tar Marie,
Anna, Hilde og Bente
imot på Tennisakademiet
mandager og onsdager
og Fotballakademiet
tirsdager og torsdager.
Her blir barna tatt imot fra
bussen, får servert mat,
ca. halvparten av måltidene er varmmat, oppfølging, aktivisering og
et fruktmåltid. Det er rom
for lek ute og inne, og
noen ønsker å gjøre lekser. Trenerstaben ivaretar
treningen i tennishallen
og på kunstgressbanen i
mindre grupper.

Renholdere

Kontoret

Johanne Onarheim Moger

Kontoret på klubbuset ble i 2016
oppgradert for å få plass til tre
heltidsansatte og flere deltidsansatte. Vi har nå plass til seks arbeidsstasjoner og har oppgradert
maskinparken med tre nye PC´er,
ny printer og seks skjermer/
tastaturer, disse kan alle komme
og koble seg på ved behov.

Daniel Awuku

Arbeidsoppgaver
Vasker klubbhus en dag
i uken hver.

Kontoret er stort sett bemannet
hver dag kl. 1000-1600, av ulike
personer. I tillegg er det ansatte
på akademiene våre mandag til
torsdag, ca. kl. 1230-1700.
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LITT AV HVERT
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.

Husk våre medlemsfordeler!
Avtalen med G-MAX gir alle medlemmer
15% på ordinære varer* og hele 30% på
kjøp av NILs klubbkolleksjon. Kolleksjonen,
med treningstøy for både barn og voksen,
henger fremme i butikk, og du kan, mot et
lite tillegg, få satt på initialer eller navn på
klærne. Ved betaling i kassen må du vise
frem ditt digitale rabattbevis. Du laster ned
rabattbeviset på telefonen din via en lenke
i en epost du mottar direkte fra G-MAX.
Medlemmene mottar epost første uke i
måneden etter betalt medlemsavgift/innmelding. Har du spørsmål, send en epost til
post@nesoyail.no.

KIOSKEN
Kiosken på klubbhuset åpner sesongen den
første uken i mai og holdter åpent mandag til
torsdag frem til sommerferien og tilsvarende fra
skolestart og frem til høstferien. Kiosken er også
åpen under friidrettsarrangementer, helger hvor
det er camper, samt 1.mai og Nesøya rundt.
Kiosken betjenes av frivillige foreldre, og vaktukene fordeles på fotballgruppene og friidrett.
Det er helt klart de store arrangmentene som gir
størst salg og mest inntekt til klubben. Det er is
som det selges mest av!

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 Facebookgrupper:
Nesøya IL Tennis
Nesøya IL Friidrett
Nesøya IL Fotball
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Hovedstyret i NIL inviterer hvert år alle frivillige og tillitsvalgte i klubben på årsfest med god mat og godt drikke.
Dette er for å takke alle som legger ned engasjement
og tid i klubben vår for å skape et flott oppvekstmiljø for
Nesøyas barn og unge. Fredag 13. januar var det rekordoppmøte med rundt 60 frivillige og ansatte i stua på
klubbhuset, for anledningen festpyntet med hvite duker
og høye glass.
På årsfesten deles utmerkelsen Årets Innsatspris ut.
Innsatsprisen for 2016 gikk til Einar Bergsland for hans
mangeårige innsats for NIL og idrettens fremme på
Nesøya. Les mer om utnevnelsen på side 45. Gratulerer
til Einar og tusen takk for innsatsen til alle foreldretrenere, lagledere, styremedlemmer, kaffekokere,
dugnadsdeltakere og tidtakere!

Tusen takk til alle foreldre som gjør en dugnadsjobb i kiosken i løpet av året! Velkommen til ny
sesong!
Ansvarlig for NIL-kiosken erMarie Sandmæl
marie@nesoyail.no

NESØYAKOPPEN
Kjøp Nesøyakoppen - støtt NIL!
Med Nesøyakoppen får du
gratis kaffe i kioskens åpningstider hele 2017-sesongen!
Koppen kan kjøpes på
klubbhuset hele året!

BLI SPONSOR!
* Rabatten gjelder ikke på allerede nedsatte
varer (gule priser), pakkepriser, våpen, GPS, ammunisjon, pulsklokker, elektronikk og optikk.

ÅRSFEST

Profiler din bedrift for en sterk kjøpergruppe!
Vi selger ledig reklameplass rundt fotballbanen og i tennishallen. Begge plasser gir god eksponering - gjør ditt firma kjent
og støtt Nesøya IL samtidig!
Ta kontakt på post@nesoyail.no, så kan vi komme i dialog!

Hittegods!
Det glemmes og
glemmes..! På klubbhuset
samler vi opp alt som er
gjenglemt på banen, i
tennishallen, i garderoben
eller på klubbhuset. Et
par ganger i året legges
alt gjenglemt frem i stua
for avhenting. Følg med
på nettsider og Facebook, slik at du kan ta
deg en sjekkrunde. Ofte
vet man ikke at noe er på
avveie en gang..

Retningslinjer for billedbruk
NIL vedtok i 2016 rretningslinjer for billedbruk. Det tas et stort antall bilder på ulike
aktiviteter i NILs regi. Som fotograf er du ifølge loven ansvarlig for å innhente tillatelse
av personene du har tatt bilde av, hvis du skal legge de ut på en Facebookside (også
i lukkede grupper), nettside eller annen publisering. I tillegg er det personer som av
ulik årsak ikke ønsker sitt bilde eller navn publisert. I våre retningslinjer kan du lese
om hvordan du skal forholde deg for ikke å holde deg på riktig side av loven. Hvis du
ønsker å reservere deg mot at NIL bruker ditt navn og bilde, send en epost til post@
nesoyail.no.
Retningslinjene finner du på nesoyail.no under “Om NIL” og “Nyttige dokumenter”.

VIPPS
Vi har tatt i bruk Vipps,
nå kan du betale med
Vipps i kiosken og på
våre arrangementer!

nesoyail.no
På våre nettsider finner du mye nyttig
informasjon for deg som medlem!Det
er også her du finner medlemsmodulen, hvor du logger deg inn for å
melde deg på aktiviteter, betale og
organisere familiens aktiviteter.

FUTSAL

- NYHET FRA 2017

Fredag er futsal-dag på Nesøya!
NIL disponerer fredagskvelden i Nesøya
Idrettshall, med opplegg utarbeidet av assisterende landslagtrener i Futsal og NIL hovedtrener Kim Lönn
Kl. 1800 - 1900 Gutter og jenter 2007 - 2006
Kl. 1900 - 2000 Gutter og jenter 2005 - 2004
Kl. 2000 - 2115 Gutter og jenter 2003 - 2001
Kl. 2115 - 2230 Junior og Senior
MØT OPP - ALLE ER VELKOMMEN!
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MEDLEMSLISTE

MEDLEMSLISTE

Medlemmer i Nesøya Idrettslag 2016
Aaberg		
Jacob
Aall		
Lisa
Aall		
Alexander
Aall		
Marianne
Aall		
Elvira
Aamodt
Mads
Aamodt
Hans Kristian
Aamodt
Thobias
Aardal		
Elisabeth Fife
Aarvold		
Petter
Abrahamsen
Hilde
Aftret-Sandal Maren
Aftret-Sandal Oskar
Aftret-Sandal Jakob
Aftret-Sandal Gylve
Agebrink
Esther
Agebrink
Ella Lo
Ahmadi		
Arman
Aizenas		
Martynas
Aizeniene
Elena
Altepost
Cathrine Selmer
Altepost
Lucas
Altepost
Federico
Alvestad
Stein-Erik
Ambjørnrød Fjelberg, Mikkel
Amundrud
Oda Marie
Amundsen
Øyvind
Amundsen
Annike
Amundsen
Johan Leon
Amundsen
Catherine
Andenæs
Mads
Andenæs
Lotte
Andersen
Line Berger
Andersen
Lisa Berger
Andersen
Espen
Andersen
Mona
Andersen
Philip Alexander
Andersen
Lea Berger
Andersen
Marius Emil
Andersen
Emilie Christine
Anderson
Anniken
Anderson
Pernille
Andreassen
Sofie Lampe
Andreassen
Sem Lampe
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Andresen
Martin
Andresen
Ellinor Næss
Andresen
Eirik Næss
Andrup		
Petter
Angelshaug Rosness, Nora
Anker		
Ella
Anker		
Thomas
Anker		
Jonathan
Antonisen
Vilde
Arnesen
Henrik
Ask		
Erik
Assadi		
Arian
Auerdahl
Alexander
Augdahl
Markus
Aulie		
Dag
Aulie		
Lill
Austgulen
Helge
Austgulen
Camilla Skaland
Austgulen
Anna Skaland
Bacher		
Jens Ulrik
Backen		
August
Backen		
Linus
Bakkejord
Bård
Bakken		
Camilla Cecilie
Bakken		
Ask Rike
Bakken		
Frøya Rike
Bang		
Robin
Bang		
Stine
Bang Stordrange, Caroline
Bendoni Santistevan, Olivia
Berg		
Gunhild
Berg		
Jørgen
Berg		
Bente
Berg		
Magnus Johan
Bergan		
Sally
Berge		
Hermine
Berge		
Heddy
Berge		
Madeleine
Berge		
Wanda
Berge		
Guttorm Christian
Bergesen
Olaf
Berget		
Petter Tore
Berget		
Pål
Bergheim Hansen, Ferdinand

Berglund
Ole Magnus
Bergseng
Signe
Bergseng
Sigurd
Bergseng
Solveig
Bergsland
Einar
Bergsland
Sara
Bergsland
Jesper
Bergstrøm
Simen
Bergstrøm
Robert Peter
Berstad Sindre Gustav
Bigum		
Aleksander Are
Bjelland
Caroline Heggelund
Bjelland
Theodor Heggelund
Bjercke		
Fredrik
Bjørgan		
Birgitte
Bjørgan Gunnarson, Mikkel
Bjørk		
Sven
Bjørke		
Sunniva
Blaauw Eriksen Kristin
Blaauw Eriksen Caroline
Blaauw Eriksen Julie
Blehr		
Gabriel Treider-Heftye
Blikstad		
Tom
Blom-Bakke
Ellen Marie
Blymke		
May Britt
Blymke		
Kristine
Blymke		
Henrik
Blymke		
Jens
Bock		
Andreas Aanerød
Boge-Fredriksen, Hans-Arild
Boge-Fredriksen, Caroline Louise Solheim
Boge-Fredriksen, Hans Christian
Bogsti		
Bjørg
Bogsti		
Magnus
Bogsti		
Synne Margrethe
Bojarov		
Oleg
Bonafede
Nicolay Torheim
Bonafede
Håkon
Borchgrevink Josefine
Borge		
Astrid Birgitte
Bovoll		
Jørn
Brandvold
Victoria Alexsandra
Brantenberg
Cyrus
Brantenberg
Elin Marie Reinholdtsen

Brantenberg
Nini
Brantenberg
Camilla
Bratli		
Julia
Bratsberg
Stine Lise Hattestad
Bratsberg
Børre Sigurd
Bratsberg
Bernhard
Bratsberg
Balder
Brattli		
Carina Hertze
Brecke		
Filippa
Breilid		
Johanne
Breilid		
Thomas
Breilid		
Torunn
Breilid		
Stian
Breilid		
Jørgen
Brevig		
Nicoline Motzfeldt
Brevig		
Albert Motzfeldt
Brevig		
Casper
Bringaker
Ina
Bringaker
Oscar
Bringaker
Mia
Brodd		
Bella
Brodd		
Eva
Brodd		
Johan
Brodd		
Anton
Brodd		
Herman Johan Emil
Brodtkorb
Marianne
Brown		
Rob
Bruun		
Grete Maj
Bryhni-Jensen Martinius
Bryhni-Jensen Peder
Bryne		
Emma Grindal
Bryne		
Olav
Brynjulvsrud
Hedda Lie
Bråthen		
Herman
Buck		
Janicke
Buer		
Øyvind
Bugge		
Helen
Bugge		
Hugo
Bugge		
Kari
Bugge		
Kjell Kristian
Buhagen
Hermine Øvrum
Buhagen
Mathilde Øvrum
Bungum
Sondre Trøgstad
Bunæs		
Jarl
Burylo		
Matylda
Bye		
Didrik
Bye		
Jesper Sandaker
Bøhn		
Joakim
Børke		
Mina Fries
Børke		
Tore
Børke		
Herman
Båstad		
Madeleine
Carlsen		
Stian
Carlsen		
Bente Marie
Carlsen		
Bente
Carlsen-Brown Kaja
Carlsen-Brown Benjamin
Chapman, Clara Mathilda Sundling
Chapman, Maya Chalrlotte Sundling
Christensen
Sindre Riiser

Clowes		
James
Clowes		
Kasper
Clowes		
Matias
Coucheron
Paul
Daae		
Espen August Jahre
Daae		
Christine
Daae		
Kjetil
Dahle		
Karsten
Dahle		
Henrik
Dalbakk
Siv
De Jager
Lisa
De jager
Erik
De jager
Leah
De jager
Troy
de Muinck-Qiao , Dirk Jacques
Dedekam-Simonsen, Kim
Dedekam-Simonsen, Eik
Detlie		
Andreas Nissen-Lie
Detlie		
Sebastian Nissen-Lie
Ditlef Johansen Marcus Milton
Ditlef-Johansen Gunilla Maud
Ditlevsen
Kine Benedikte Deila
Ditlevsen
Sofia Fredrikke Parsa
Dombestein
Martin
Dombestein
Aksel
Dragan		
Andrea
Dragan		
Alina
Drake		
Marius
Drake		
Henriette Warme
Drake		
Kristin Warme
Drake		
Tobias Warme
Duedahl
Line
Duedahl
Casper
Duedahl
Johnny
Duedahl
Emilie
Duvaland
Nora
Dybvik		
Ella Torvanger
Dybvik		
Maria Torvanger
Dybvik		
Trond
Dybvik		
Erik Torvanger
Dybvik		
Lise
Dzieciol		
Sebastian Jozef
Ebbell Tøge
Kristian
Ebbell Tøge
Daniel
Eckhoff		
Kjetil
Eckhoff		
Elise
Eckhoff		
Sofie
Eckholdt
Anne Mette
Eckholdt
Antonio Cruz
Eckholdt
Arturo Cruz
Edvinsen
Sara
Egeland
Monica
Egeland
Patrik
Egeland
Nicoline Olivia Bø
Eide		
Einar Fuglesang
Eide		
Camilla Fuglesang
Eide		
Thomas Fuglesang
Eidem		
Erlend
Eikeland
Helene
Eikenes		
Hilde Elise

Eikenes-Løchting, Tobias
Eimhjellen
Erlend
Eimhjellen
Rikke
Eimhjellen
Rasmus Villseth
Ekvall		
Kari
Eldevik		
Herman
Ellefsen		
Bernard Aa.
Ellingsen
Ole Kristian
Emberland
Elisabeth Lutro
Enge, Sander Emil Pedersen
Enge, Amund Skage Pedersen
Engebretsen
Herman Stray
Engene		
Sivert
Engesland
Jon
Enserink
Imre Leander
Enserink
Katja Sofia
Erdal		
Ingunn
Eriksen		
Claus
Eriksson
Carl-michael
Eriksson
Jakob Selnes
Eriksson
Kasper Selnes
Esbjug Pettersen, Sebastian
Evensen
Per Arne
Fagerland
Ella Stig
Fagerland
Alma Kristine Stig
Fagerland
Vilde Sofie
Fagernes
Maria
Faivre		
Malene
Faivre		
Boelle
Falchenberg
Randi Elisabeth
Falck		
Fridtjof
Falck-pedersen Christian
Farestveit
Maja Rønne
Farestveit
Irene
Farestveit Wester, Hedvig
Feginn		
Herman Fugelseth
Feginn, Christopher Fugelseth
Feliot		
Steven
Feliot		
Mortimer
Feliot		
Anne Birgitte
Feliot		
Aislin
Ferner		
Maria
Ferner		
Christian Donald
Ferner-Buer
Martin
Ferner-Buer
Stella Margrethe
Ferner-Johansen, Thomas
Ferner-Johansen, Julie
Ferner-Johansen, Nicolai
Finsnes		
Nicolai
Fiskaa		
Ole
Fiskaa		
Sophie Melo
Fiskaa		
Sarah Melo
Fjeld		
Milian Matheo
Fjeld		
Herman B
Fjeld		
Sofia
Fjeld, Maja Magdalene Bove
Fjeld		
Leon
Fjeld		
Felix
Fjeld		
Lucas
Fjeld		
Christina
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MEDLEMSLISTE
Fjørtoft		
Lisa
Fladvad		
Nikolai Andreas
Floberg		
Anne-marit
Floberg		
Marte
Florival		
Olivia
Florival		
Oliver
Flø		
Sara Liv
Flø		
Maria Nicolle
Folvik		
Eline
Fontanini
Piero
Forsgren
Daniel
Forvik		
Terje
Fosen		
Hedda
Fosen		
Frida
Fosen		
Endre
Fosen		
Bente
Foss		
Cilje Malin
Fossen-Kenjakka, Nathaniel
Fossen-Kenjakka, Cornelia
Foteva		
Nia
Fraser		
Daren
Fraser		
Izabela
Fraser		
Kalina
Fraser		
Konrad
Fraser		
Amelia
Frederik
Jørgen
Fredius		
Felix
Fredius		
Oliver
Fredriksen
Kari-Lill
Fredriksen-Vozza, Catarina
Fredriksen-Vozza, Victoria
Fredriksen-Vozza, Andrea
Friis-Møller
Kristian
Friis-Møller
Filippa
Friis-Møller
Jessica
Friis-Møller
Jesper
Friis-Møller
Henrik
Friis-Møller
Dan
Friis-Møller
Julia
Frøyhaug
Simen
Funnemark
Jesper Aalvik
Furuberg
Haakon
Føyn		
Trond
Gaden		
Lars Olav
Galindo-Amundsen, Marie Louise
Galindo-Amundsen, Lisa Kirsten Aline
Gallis-Aamodt Nora
Gehe		
Jørgen Frederik
Geisler		
Lukas Nikolai
Genberg
Inger
Gildseth
Linea
Gildseth
Cecilie Lier
Gildseth
Malin
Gildseth
Silje
Gimnes		
William
Gimnes		
Julian
Gimnes		
Pauline Sofie
Gjelsvik		
Eigil
Gjelsvik		
Kaja
Gjelsvik		
Helene
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Gjelsvik		
Andrea
Gjerdrum
Storm
Gjerdrum
Karine Mathiesen
Gjerdrum
Emil Christian
Gjesdahl
Caroline Taranger
Gjesdahl
Anniken Taranger
Gjøs		
Grethe Anine
Gjøs		
Albertine
Gjøs		
Espen
Gjøs		
Leonard
Glatz		
Pål
Godwin		
Ethan Magnus
Goncalves
Georges
Goodridge
Natsuki
Goodridge
Leon
Goodwin
Theodor
Gottschalk
Tone
Gottschalk
Ida
Gottschalk
Sander
Grabner
Vilmer
Grabner
Celina
Granerød
Nina
Granerød
Magnus
Granerød
Simen
Grinden
Jenny
Grinden
Kaja
Grini		
Bjørn Johan
Grongstad
Tommy
Grongstad
Tobias Viktor
Grongstad
Tomine Margrethe
Groth		
Maria Løve
Groth		
Jan Løve
Groussard
Sunniva Nørsett
Groussard
Thomas Nørsett
Grov		
Halvor
Grov		
Bastian Lindgren
Grov		
Ludvik Lindgren
Græger		
Aurora Larsen
Græger		
Jonathan Larsen
Grønbekk
Justina
Grønvold
Frode
Grønvold Røe Ella
Grønvold Røe Noah
Gudbjerg
Tobias
Gudmundsen Johnatan
Gulden		
Max August Stang
Gulden		
Mina Dorothea Stang
Guldteig
Wilhelm
Guldteig
Hermann
Guldteig
Sigvart
Gullaksen
Mia Celin Telle
Gulliksen
Hedda Formo
Gulliksen
Carl Johan
Gulsvik		
Marie
Gulsvik, Oda Georgine Ågesen
Gulsvik		
Lars Ågesen
Gundersrud
Marius
Gunnarson
Einar
Gunther
Nicklas Lossius
Gunther Hansen, Fanny

MEDLEMSLISTE
Haagsma
Robin
Haavik		
Karen Oppegaard
Haavik		
Jonathan Noah
Haavik		
Anders Oppegaard
Haavik		
Frida Oppegaard
Haavik		
Svein Arne
Haga		
Fredrik
Haga		
Petter
Haga		
Knut
Haga		
Siw
Hagen		
Carsten
Hagerup
Ann Kristin
Haggren
Mathias
Haggren
Martine
Hajdu-Andersson, Fanny
Hallager
Aase Kristin
Halvorsen
Lukas Røed
Halvorsen
Selma Røed
Hammer
Glenn
Hammer-Eriksen, Rikke
Hammer-Eriksen, Christian
Hamre		
Julia Selstad
Hamre		
Arne Johan
Hanche-Olsen Peder
Hansen		
Camilla
Hansen		
Martin Øverdahl
Hansen		
Erik
Hansen		
Conrad Bergheim
Hansen		
Kjersti Selmer
Hantveit
Petronella
Hareide		
Henrik
Hareide		
Kerstin
Hareide		
Erik
Hareide		
Live
Hareide		
Ida
Hareide		
Oskar
Hasle		
Camilla
Hatlo		
Kaja
Haug		
Hedda
Haug		
Ludvik
Haug		
Hans Martin
Haug		
Herman
Haug		
Siri
Haugen		
Birgit
Haugsmoen
Ole
Haune		
Mathea Buck
Haune		
Christian
Hegg		
Lone
Heglund
Charlotte Ferner
Heglund
Tanya Ferner
Hekleberg
Sol
Hekleberg
Christine
Hekleberg
Arild
Hekleberg
Thomas
Helgerud
Kristin Enger
Helgesen
Mathias
Helgesen
Marie Gjerdrum
Helgesen
Elise Chr
Henninen
Ingvild
Henriksen
Tom

Henriksen
Sofia Elisabeth
Hermann
Robert
Hermann
Ludwig
Hermann
Tonje
Hermann
Edith
Hernandez
Sebastian
Hjelen		
Bendik
Hjellegjerde
Hermine
Hjorth		
Jesper Norman
Hjorthen
Niklas Rasmussen
Hoang		
Daniel Francisco
Hodnungseth Synne
Hoelfeldt Lund Hanne Cecilie
Hoen		
Egil
Hoen		
Sofie Kalleberg
Hoff		
Kåre
Holck, Leon Andreas Sørland
Hole		
Henrik
Hole		
Lyder
Hole		
Ingrid
Hole		
Maria
Holen		
Celine
Holm		
Mikkel Trøften
Holm		
Karoline Lie
Holmen		
Mathilde
Holmsen
Fridtjov
Holsether
Ana Teresa
Holsether
Svein Tore
Holsether
Mathias
Holsing		
Bente Kristin
Holstad		
Erlend Waack
Holten		
Marius
Holten		
Arild
Holten		
Mette
Holten		
Julie
Holten		
Arild Andreas
Holth-Ekeberg Tomas
Holtskog
Alexander
Holø		
Kristian Selmer
Hordnes
Espen
Hordnes
Ole August Sørlie
Horn		
Eirik
Horn johannessen, Christen
Horn Johannessen, Pelle
Horn-Johannessen, Cesar
Horn-Johannessen, Stina
Horn-johannessen, Katja
Hotvedt
Elise
Hotvedt
Henriette
Hotvedt
Julie
Hovland
Victoria
Hundere
Sunniva
Hverven
Mats Andreas
Høberg		
August
Høgh		
Herman
Høgmo		
Magnus
Høgtun		
Liam
Høiby		
Emma
Høiby		
Julia
Høivik		
Alexander

Høivik		
Charlotte
Høivik		
Lars
Høiaas-Skoog Felix
Høiaas-Skoog Selma
Håland		
Hilde Kristin
Hånde		
Eleonore
Haarr		
Eirik
Haavind
Lydia
Hansen		
Silje Bergheim
Haraldsdottir Nina
Helgesen
Mikkel Gjerdrum
Holsether
Tor Bjørn
Holsether
Jørgen
Hundseid
Ine
Hægh		
Magnus
Hægh		
Magnus
Ilstad		
Jacob
Ingerø		
Øivind Jacob Brath
Ingerø		
Nora Brath
Ingier		
Edvard
Ingier		
Ole Fredrik
Ingier		
William Eriksen
Irgens		
Matheo
Ivankov		
Timur
Ivankova
Mariia
Jach		
Dominik
Jackson		
Mary Beth
Jacobsen
Bianca Sundby
Jacobsen
Stella
Jacobsen
Tinius Sundby
Jacobsen
Filippa Sundby
Jacobsen
Cornelius
Jakobsen
Odin Andreas
Janborg
Ingrid
Janborg
Morten
Janborg
Gro Feldberg
Janborg
Marius
Janborg
Erlend
Jansen		
Arve
Jansen Lindøe Ferdinand
Jansson		
Ronny
Jebsen		
Mille Martine
Jebsen		
Karine
Jebsen		
Marius Peter
Jegersberg -Awoyemi, Emma
Jensen		
Pernille
Johannessen Marius William
Johannessen Martine
Johannessen Torjus
Johansen
Svetlana
Johansen
Petter
Johansen Tronsrud, Ludvig
Johansson
Robin
Johnsen
Ella
Jonsson
Max Oliver
Josten		
Max Leon
Jørgensen
Synne Wichstrøm
Jørgensen
Christer
Kaaresen
Lukas Drange
Kalleberg Hoen Sondre

Kaminska-Kwasnik, Martin
Karlsen		
Kjetil
Kavlie		
Eva Charlotte N
Kavlie-Borge Andreas
Khudaibergenova, Daiana
Kibrom		
Robel
Killi		
Fredrik Schlytter
Killi		
Gudmund
Killi		
Joachim Schlytter
Kilstad Marcus Hansen
Kirchner, Kevin Sebastian Dawes
Kjemhus
Isla
Kjemhus
Lewis Alexander
Kjøde		
Helena
Klepsvik
Sienna Hermine
Klepsvik
Herman
Klepsvik
Finn
Kleven		
Kaja
Knappskog
Bjørn Halvard
Knudsen
Anine Medgard
Knudsen
Johannes Oliveira
Knudsen
Mathilde Medgard
Knutsen
Geir
Knutsen, Felicia Juanita Carmen M.
Knutsen
Catalina
Knutsen
Michaela
Kobro		
Jens I.
Kohmann
Marie Nissen-Lie
Kohmann
Jacob Nissen-Lie
Kolberg		
William
Kolberg		
Kristoffer
Kolberg		
Kathrine
Kolberg		
Martin Winger
Kolbjørnsen
Kristian
Kolflaath
Astrid Aaland
Kolrud		
Kjell Olav
Kolrud		
Siv
Kolrud		
Karoline Iselin
Kolrud		
Edvard Kornelius
Kolstad		
Sivert
Kolstad		
Synne
Kolstad		
Ingrid
Kongsteien
Richard
Kraass		
Mika
Kraass		
Lena
Kramer		
Patrick Kent
Kraskova
Marina Georgievna
Kreig		
Elisabeth Ekvall
Kristensen
Paal Kristoffer
Kristiansen
Eline
Kristiansen
Petter Sødal
Kristiansen
Madeleine
Kristiansen
Peder
Kristiansen
Fredrik
Kristoffersen
Nikolai
Kristoffersen
Petter
Kristoffersen
Maria Krosby
Kristoffersen
Simen Krosby
Krogh		
August
Krogh		
Alexander
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MEDLEMSLISTE
Krogsgård
Sandra Stupar
Krogsgård
Filip Stupar
Krokdal		
Jonatan Rørbakken
Kroll		
Tobias Meinich
Kroll		
Emil Meinich
Kronborg
Arnt
Kulseng		
Kristian
Kvam		
Thomas
Kveim		
Morten
Kyvik		
Ingeborg
Kyvik		
Aasta
Lacolle		
Elise Lund
Lange		
Aksel
Lange		
Kamilla Hoset
Lange		
Fay Louise
Lange		
Anton
Lange		
Peter
Lange		
Victor Baltazar
Langebro
Jacob
Langebro
Mari
Langtvedt
Nils Christian
Langø		
Noah
Langø		
Oliver
Larbøl		
Øystein
Larsen		
Casper Martens
Larsen		
Jostein
Lassen		
Per
Lassen-Urdahl Casper
Lauritzen
Mette
Lauritzen
Geir
Lauritzen
Tone
Lauvstad
Per Kristian
Lauvstad
Miranda
Lauvstad
Maylem
Lauvstad
Jon Petter
Leandersson
Markus
Leiknes		
Amanda
Leiknes, Anne Kristine Kolflaath
Leiknes		
Trine
Leiknes		
Gorm
Leiknes		
Ellen Sofie
Leikvang
Niels
Leikvang
Sam
Leikvang
Ulrika
Leikvang
Tyra Christine
Leikvoll		
Gidske
Leirskar		
Ole-Jacob
Leirskar		
Selma Nagelgaard
Leirskar ,Herman Engebret Nagelg.
Leirvik		
Sondre
Leite		
Jens
Lethuillier
Lucas
Lie		 Sissel
Lie		
Ragnvald Holm
Lie		
Oliver Leander
Lie		
Nicklas Lorang
Lie		 Sissel
Lien		
Truls
Lien		
Hanne
Lien		
Erle
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Lindaas		
Christian V.
Lindberg
Camilla
Lindberg
Jørgen
Lindberg
Madeleine
Lindberg
Christina
Lindberg
Tom
Lindgren
Cecilie
Lindholm
Petter
Lindholm
Einar
Lindholm
Sigrid
Lindwall
Nora Fjeld
Lindwall
Line Fjeld
Lindwall
Niklas
Lindwall
Linnea Fjeld
Lingaas		
Sofia
Lingaas		
Aina
Ljostad		
Henrik
Lowe		
Luca
Lu		 Heng
Lu, Benedicte Christine Tangvik
Lund		
Inger liv
Lund Lacolle
Nicolai
Lunde		
Nicolai
Lundemo
Daniel
Lunding, Thea Cornelie Hoffart
Lygren		
Leon
Lygren		
Rebekka
Lygren		
William
Lystad		
Henrik Stranden
Løchting
Thomas
Løchting
Arne
Løken		
Frida
Løken		
Brage Eide
Løken		
Vetle
Løve Groth
Tonja
Løvrak		
Nina
Løvaas		
Martine
Løvaas		
Kristiane
Maeda		
Tomomi
Magnussen
Milla
Magnussen
Jonas
Maiquez
Alisia
Malterud
Xavier Oliver
Martens
Henriette
Martens
Caroline
Martens
Eva E.
Martini		
Nora
Martinussen
Morten
Mathiesen
Ida H
Mathisen
Sven Ivar
Matthiasen
Hans Jacob
Matthiasen
Bjørg
Mauritz		
Therese
Mauritz Rivertz Victoria Louise
Mazgelis
Ignas
Medin		
Christian Alexander
Meese Linnerud , Pernille
Mehl		
Per E.
Melgård
Marius
Melim-McLeod Natasha

MEDLEMSLISTE
Mellerud
Lisa Theres Eloranta
Mellerud, Peder August Eloranta
Mellerud
Hans-Petter
Mellerud, Hans-Herman Eloranta
Melnike		
Eva
Melnike		
Donata
Melo		
Aretha
Melsom		
Linda Beathe
Merckoll, Anna Gudmundsdottir
Merckoll
Hans-Henrik
Merckoll
Hekla Henriksdottir
Mezzera
Ella
Mezzera
Marco
Mezzera, Mathice Johannes Rem.
Mezzera
Celestien Annelies
Michaelsen
Kristine
Michelsen
Lars
Mikkelsen
Bente
Mikkelsen
Bjørn
Mila		
Philip
Mila		
Celeste Marie
Misiunas
Vilius
Mjelde		
Ulrik Larssønn
Mjøen		
Anton Frimann Huus
Mjør		
Nicolay Ask
Mjør		
Axel Andereas
Mjøs		
Åsmund
Mjøs		
Tor
Mjåset		
Jonas
Moen		
Albert
Moen		
Victoria-Marie
Moen		
Tom-Vegar
Moger		
Tore
Moger		
Åshild Onarheim
Moger		
Eirik Onarheim
Moger		
Ingeborg
Moger		
Johanne Onarheim
Moholdt
Andrea
Moholdt
Linus
Moholdt
Britt-Eli
Moksnes
Fredrik Lund
Moksnes
Dag
Montriou-Husum, Emilia Marie
Mork		
Magnus
Morset		
Henrik
Mosand
Markus
Mosand
Mats
Mosbergvik
Nora
Mosbergvik
Jorunn Kaasin
Mosbergvik
Peder
Mosebø
Helene
Mosebø
Marte Thomassen
Mosebø
Fredrik Thomassen
Motzfeldt
Inger
Moxnes		
Dag
Mugford
William
Mugford
Sabina
Myhre		
Asgeir
Myhrvold
Kristian
Myrholt		
Tore

Myrholt		
Jesper Helland
Møller		
Rasmus
Mørk		
Kristoffer Grevstad
Mørk		
Kristoffer
Mørk		
Julie Grevstad
Mørk		
Frederik
Mørk Smeby
Nora
Mørkås		
Philip
Mørkås, Sophie Iverine Stensvik
Mørkås		
Axel
Mørkås J
on
Mørkås		
Lars
Nagelgaard
Charlotte
Naper		
Niklas Brattberg
Naper		
Anniken Brattberg
Nauni		
Alexander Gunei
Nerland-Aas
Anna
Nesbak		
Linus
Nesbak		
Henrik
Nesbakken
Heidi
Nesbakken
Terje
Nesbakken
Erling
Nesbakken
Eugen
Neser		
Rio
Nesøya Skolekorps
Neteland
Maiken Haugan
Nielsen		
Tim Allum
Nikolaisen
Rune
Nilsen		
Ella Zoe
Nilsen		
Jørgen Egenes
Nissen- Lie
Victoria
Nissen-Lie
Berit
Nissen-Lie
Philip
Nissen-Lie
Alexander Aramnis
Nissen-Lie
Torild Rønnaug
Nissen-Lie
Mie
Nissen-Lie
Morten
Nissen-Lie
Henrich de Vibe
Nissen-Lie
Astri Marie
Nissen-Lie
Christian Cornelius
Nissen-Lie
Johan Martinus
Nissen-Lie
Ole Henrik
Nissen-lie
Linea Henriette
Nissen-lie
Caroline
Nissen-lie
Håkon Martinus
Nissen-lie
Mats
Nissen-lie
August
Nissen-lie
Henrich
Nissen-lie
Elisabeth
Nissen-Lie Trøen, Georg
Noer		
Eva
Nomeland
William
Nomeland
Henrik
Nomeland
Line A.
Nomeland
Ole Tom
Nomeland
Olav Alexander
Norberg
Susanne
Norberg
Daniel Per
Nordby		
Nikolai
Nordh		
Gøte Johannes

Nordh		
Hilde Vestheim
Nordh		
Kasper Vestheim
Nordh		
Maria Vestheim
Nordh		
Lea Vestheim
Nordhus
Teodor
Norman
Julia
Norman
Felix
Nurmi		
Lennox
Nyquist		
Sebastian Otto
Nyquist		
Alexander Douglas
Nysted		
August
Næss Leikvoll Oda
Ohnstad Bjørlykke, Alma
Olsen		
Kathrine
Olsen		
Jan Trygve
Olsen		
Alexandra
Olsen		
William
Opsahl		
Silje
Opstad		
Silje
Osen		
Bjørn
Osen		
Karoline Josefine
Osen		
Oscar Noah
Osvik		
Cornelia Trodalen
Otterhaug
Håvard
Ottersen, Noelle Felicia Kristensen
Ottersen, Norah W. Kristensen
Ottersen
Nicholas Kristensen
Parsa Ditlevsen Leah Cornelia
Paus		
Leonora
Pedersen
Frederik
Pedersen
Linda Margareth
Pedersen
Bent Ove
Pertolaw
Raja
Pettersen
Jean-Luc
Pietrzyk		
Oliwia
Pike Engelsland , Leona
Pike Engesland Emma
Poulsen		
Tobias Harald
Poulsson
Eline Lærum
Poulsson
Peter Lærum
Pullar		
Mira
Quist		
William
Raade		
Magnus
Raade		
Henrik
Raade		
Pauline Jacobsen
Rafdal		
Eirik
Rafdal		
Ragnhild
Rasouli		
Artin
Regland
Sander
Regland
Simen
Reisvang
Henrik
Rennemo Robsahm, Otto Alexander
Reynisson
Halldor Vilberg
Riddervold
Steffen
Riise		
Kristin
Riiser Christensen, Thomas
Ringnes		
Malvin
Ringås		
Dagfinn
Ringås		
Daniel
Ringås		
Celina

Riple		
Tormod
Riple		
Mie Fagernes
Riple		
Theo Fagernes
Rivertz		
Madeleine Mauritz
Robertson
Per
Robertson
Heidi
Robertson
Jackie
Robertson
Maximilian
Robertson
Victoria
Robertson
Felix
Rocacurra
Paul Cristian G
Roede		
Jens Frølich
Rohde		
Mariko
Rokkan		
Kjell
Rokkan		
Kersti
Rokstad		
Cathrine
Rokstad		
Christoffer
Roll-Olsen
Jonas
Rooney		
Andreas
Rosendal Thommessen, Eivind
Rossow- Floberg, Sondre Johan
Runar		
Gabriel
Runde		
Martine
Runde		
Fredrik
Rustad, Ola Halvor Falchenberg
Rustad Nilssen Nicolay
Ruud		
Nils
Ruud		
Joakim
Ruud		
Fredrik
Ruud-Eliassen Vetle
Ræstad		
Nils
Rødland
Nina
Rødaas		
Julia
Røkenes
Gabriele
Rønnestad
Jan-Åge
Røren		
Anita S.
Røssum		
Reidar
Råmunddal
Lily Pearl
Råmunddal
Dan
Råmunddal
Sydney Elizabeth
Råmunddal
Julius Nikolai
Salvador
Lisa Victoria
Samuilis
Liudas
Sanden		
Juni Brandstorp
Sandlie		
Annabell Eikeland
Sandmæl
Marie
Sandmæl
Truls
Sandmæl
Hedda
Sandmæl
Herman
Sandmæl
Bent Tore
Sandnes
Mathilde
Sandnes
Markus
Sandsmark-Evensen, Cilie Benedicte
Sandsmark-Evensen, Victor
Sandum
Christer
Sauer-Petersen Gustav
Schalit		
Runi Medin
Schalit		
Lina Medin
Schalit		
Eirill Medin
Schlytter
Nina
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MEDLEMSLISTE
Schlytter
Selma
Schlytter
Marius
Schoolmeesters Sem Arne
Schrøder
Henrik
Schulstock
Eline
Schwaar
Joakim
Schwaar
Lisa
Schwaar
Lena
Schøning Wisløff, Signe
Sejerstad Bødtker, Hilde Fredriksen
Sejersted Bødtker, Sven-Eric Fredriks.
Sejersted Bødtker, Fredrik Fredriksen
Selmer		
Mathias
Selmer		
Petter
Selmer		
Vibeke Johanne Fjeld
Selmer		
Pernille Johanne
Selmer		
Anita
Selmer		
Fredrik
Selmer		
Hermine Maria
Selmer		
Victoria Amalie
Selmer		
Christian August
Selstad		
August Hamre
Selvik		
Kristian Lager
Selvik		
Frederik Lager
Semb		
Felicia Staubo
Serck-Hanssen Catharina
Shanthan
Heeirthan
Siem		
Alexander
Silberg		
Tom
Simonsen
Liv
Sioma		
Cecilie
Sivertsen
Axel
Sjo		 Louisa
Sjø¸stedt
Thomas
Sjøberg-Thorud Celine Victoria
Sjøberg-Thorud Cedrik Maximilian
Sjøflot		
Julie
Sjøstedt
Øyvind
Sjøstedt
Caroline
Sjøstedt
Audrey
Skaaret		
Haakon
Skaaret		
Johan
Skaaret		
Haakon
Skaland		
Ann Kjersti
Skar		
Cathrine Kjølnes
Skar		
Adrian
Skaset		
Elisabeth
Skaset-Haarr
Mathilde
Skaset-Haarr
Sivert
Skaset-Haarr
Eilif
Skaugen
Anne
Skavang
Sofie Beate
Skeie		
Tove Rigmor
Skjelbred-Eriksen, August
Skjelbred-Eriksen, Lars
Skjelbred-Eriksen, Hege
Skjelbred-Eriksen, Hermine
Skjelbreid
Victoria Helene
Skjelbreid
Carsten
Skjellvik		
Thomas
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MEDLEMSLISTE
Skjellvik		
Tiril
Skjellvik		
Tristan
Skjellvik		
Theodor
Skjellvik		
Birger
Skjellvik		
Marit
Skjerven
Solveig
Skoglund
Marie
Skoglund
Elise
Skovly		
Henrik
Skribeland
Kristoffer
Skribeland
Tor
Skår		
Aksel
Smeby		
Simen Mørk
Smolka		
Bruno Pawel
Solberg		
Linda
Solhaug
Marianne
Solheim
Sina
Solheim
Adrian
Solheim
Monica
Solli		
Mathias
Solli		
Amalie
Solstad		
Oliver
Staib, Jacob Thomas Christian Fredrik
Staib		
Laila
Staib		
Hannah Andrea
Staubo		
Christian Ahlstrøm
Stautland
Christine
Stautland
Axel
Steenbuch
Daniel
Stefanussen
Fredrick
Stefanussen
Sondre
Stefanussen
June
Stenberg
Josefine
Stenberg
William
Stenberg
Bård
Stensaker
May Len
Stensland
Mina Victoria Torhaug
Stensland
Philip Maxmillian
Stensland
Malin Isabel Torhaug
Stordrange
Sebastian Bang
Storkaas
Iben
Storvik		
Magnus Chehu
Storås		
Kjetil
Strand Imset
Jennie
Strandli Rune Eivind
Strandli		
Beate Johansen
Strandli		
Marte
Strandli		
Brage
Strange Råmunddal, Pearl
Strindberg
Nicolai
Stubberud
Tom Oscar
Støltun		
Maria
Støltun		
Chiara Aurora
Sundby		
Oda Borge
Sundby		
Karl Petter
Sundby		
Henrik Borge
Sundheim
Annik Taralrud
Sundling
Cathinka Skotvedt
Sundling
Lars
Sundling Skotvedt, Axel Oscar

Svaar		
Kjetil
Sveen		
Odd Erik
Sveen		
Andrea
Svendsen, Fredrik Andreas Valerius
Svendsen
Carl Valerius
Svendsen, Erik Alexander Valerius
Svendsen
Morten
Svendsen Breivik, Cornelia
Sverdrupsen
Kari Anne
Syed		
Hasan Askri
Synnes		
uni Alsaker
Synnes , Emelie Louise Alsaker
Syversen
Felix
Sælid		
Cato
Sælid		
Ole
Sætersdal
Max Wichstrøm
Sætersdal
Luna Wichstrøm
Søberg		
Eirik
Sødem		
Annette
Sødem-Karlsen Live
Søndrol Silberg Bjørg-Anni
Sørensen
Alexander
Sørensen
Kristin Næss
Sørensen
Jan Fredrik
Sørensen
Marcus
Sørheim
Astrid Leer
Sørlie Hordnes Lise
Tandberg
Ola
Tangvald-Jensen, Maria
Taranger
Grethe
Taranger
Knut P
Taranger
Elisabeth
Taranger
Petter Christopher
Taranger
Christopher
Taranger
Cornelia
Taubo		
Dag
Teien-Leite
Thomas
Teien-Leite
Phillip
Teigen		
Oddmund
Tempelman
Kim-Anh
Than		
Nicolay
Than		
Fabian
Thom		
Allison
Thomassen
Espen
Thommasen
Bjørn
Thoresen
Christian
Thorkelsson
Arnor
Thorsheim
Øyvind
Thorvaldsen
Tommy André
Tinholt		
Tom
Tjelle		
Kristian
Tjørswaag
Sondre
Tollefsen, Mathias Aleksander Skjellv.
Tollefsen, Ulrika Ana Lucia Skjellvik
Tollefsen, Johannes August Skjellvik
Tollefsen
Camilla
Tollefsen
Gøril
Tollefsen
Kristoffer
Tomter		
Liv Toft
Tonay		
Olivia

Tonay		
Kristine
Tonay		
Sebastian
Tonay		
Bela
Torbergsen
Tina Benedikte
Torbergsen
Carsten
Torgersen
Haakon Rivertz
Torgersen
Erlend Lyngaas
Torgersen
Eline Lyngaas
Torgersen
Maria
Torjussen
Andreas Volledal
Torvanger
Olve
Tran		
William Alexander
Tran		
Mai Celina
Treider Heftye Blehr, Victor Treider
Tunsli		
Isabel
Tunsli		
Henning
Tunsli		
Julie
Tyse		
Theodor
Tønder		
Thea Kraugerud
Tønder		
Dag
Tønder		
Mads
Tønnesen
Lars
Udjus		
Maria
Ulstein		
Filip Kaaresen
Ulstein		
Sofie Kaaresen
Urnes		
Martine
Urnes		
Celine
Utby		
Anders
Vaage		
Peder
Vaage		
Yves Inge
Vaale-Hallberg Lydia
Vaale-Hallberg Jakob
Valaker		
Anita
Vannebo
Arne
Varner		
Henrik
Varner		
Joakim
Varner		
Julie
Varner		
Oskar
Varner		
Kari Anne
Varner		
Mathias
Varner		
Petter
Varner		
Line Jeanette J.
Varner		
Alexander
Varner		
Marius
Vermundsberget, Martin
Viddal-Eide
Tuva
Viddal-Eide
Hermine
Viga-Gerhardsen, Amalie
Viga-Gerhardsen, Hans Kenneth
Vigeland
Jonathan
Vigeland
Sebastian
Viig		
Theodor
Viig		
Oline
Vik		 Leo
Villa		
Ivar
Villseth		
Maja
Vinterstø
Torstein
Virani		
Nora
Virani		
Andre Joseph
Vogt		
Johanne Hove

Vogt		
Josefine
Vogt		
Pernille
Voll		
Linda
von krogh
Fredrik
von Krogh
Julie
Wahl		
Erik
Warendorph
Sivert
Wasa		
Christine
Wasa		
Liv Bente
Wasa		
Caroline
Wasa		
Peter Andre
Wathne Solveig Aase
Wennemo
Tor Arne
Wergeland, Nora Marie Nyttingnes
Westbye
Ann Karin
Wester		
Silje Farestveit
Wester		
Isak Farestveit
Wester		
Hakon Helseth
Wettergreen
Jonas
Wichstrøm
Kjersti
Width		
Hanna
Wiig		
Synnøve
Wiig		
Christian
Wiig		
Sylvia Bull
Wiig		
Sebastian Bull
Wiig		
Thea Bull
Williams
Susie
Wisløff		
Selma Schøning
Wrahme
Hilde
Wrahme
Magnus
Wrahme
Hermine
Wrahme
Marcus Onarheim
Wright		
Daniel Nilsen
Wright		
Bo Wilhelm
Wright		
Anja
Wright		
Mia Elisabeth
Wulff		
Tina
Wulff		
Inger Lise
Wulff		
Petter
Wulff		
Herman
Wulff		
Fredrik Andreas
Ytreland
Thea
Ytreland
Lise
Zagar		
Bastian
Zejda		
Holly
Zejda		
David
Zejda		
Felix
Zejda		
Eva
Zinenko		
Iegor
Ziolkowski
Julian
Ziolkowski
Jakub
Ødegård
Christian
Ødegård
Lise
Ødegård
Ola
Øhlschlägel -Lundberg, Karen
Øhlschlägel-Lundberg, Anna
Øigarden
Karen
Øigarden
Emily
Øines		
Ingrid
Ørbeck-Nilssen Knut

Østby		
Østby		
Østby		
Østensjø
Øverland
Øverland
Øvrum		
Øvrum		
Øvsthun
Årthun		

Felix
Tron
Axel
Victor Hinkel
Stella
Katrine
Stein
Nikolas Bugge
Emélie Nola
Teo Lossius

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 400,- per år gir
du et viktig bidrag til klubbens
arbeid. Et ekstra medlem betyr
også ekstra støtte fra Idrettsforbundet.

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
dine sider på nesoyail.no. Under “Instillinger kan du redigere
medlemsopplysninger.
Takk for hjelpen med å holde
medlemsbasen vår oppdatert!

Meld deg inn på
nesoyail.no
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IDRETTSSTIPEND
						

IDRETTSSTIPEND NIL
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.
Vi gjør oppmerksom på at medlemmet må betale
medlemskontingent til klubben, og at det kun er treningsavgiften det kan søkes stipend på.

Søknad om Idrettstipend sendes NIL ved leder og
behandles kun av leder, nestleder, kasserer og leder
for den idretten dette gjelder.
Dersom dette gjelder deg, send en søknad som
beskrevet under til:
Nesøya IL
Postboks 90
1312 Slependen
eller post@nesoyail.no

STØTT NIL MED GRASROTANDELEN!

Nesøya IL
Postboks 90
1312 Slependen
Ved: Leder

											Nesøya, dato:

Søknad om Idrettstipend - barn
Jeg søker herved om Idrettstipend for mitt barn:

Tusen takk til dere 192!
I 2016 mottok Nesøya Idrettslag kr. 61 584,60 fra
192 spillere via Grasrotandelen! Dette sier oss at
Grasrotandelen virker! Vi takker for bidraget! Nå
vil vi oppfordre enda flere tippende til å knytte
seg til Nesøya Idrettslag hos Grasrotandelen.

NIL ønsker å takke alle som
støtter oss via Grasrotandelen!
Dette er verdifulle inntekter for oss!

Støtt oss du også!
Ved å registrere deg, gir du din andel når
du tipper til Nesøya Idrettslag i stedet for
et tilfeldig formål i Norge. Tusen takk for
din støtte til lokalidretten på Nesøya!

Slik gjør du det!

______________________________________ , 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

Gå til www.norsk-tipping.no/grasrotandelen.
Der kan du søke opp ønsket grasrotmottaker.:
NESØYA IDRETTSLAG

____________________________

Eller du kan sende SMS

Hva er Grasrotandelen?
Grasrotandelen er en ordning som gjør det mulig
for spillere hos Norsk Tipping å gi 5 prosent av
spillinnsatsen direkte til et lag eller en forening.
Grasrotandelen gjelder for alle spillene til Norsk
Tipping, bortsett fra fysiske Flax-lodd og Belago.
For spillene Multix og Instaspill er Grasrotandelen
10 % av spillinnsatsen etter fradrag for gevinster.
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Grasrotandelen 875 702 262

Navn: _________________________________________________

til 2020 (tjenesten er gratis). Dette er Nesøya
Idrettslags organisasjonsnummer.
Det er også mulig å tilknytte seg grasrotmottaker hos kommisjonær.

Adresse:: _______________________________________________
Epost: _________________________________________________
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ÅRSBERETNING 2016

ÅRSMØTE

Styrets sammensetning

VELKOMMEN
til årsmøte i Nesøya Idrettslag
onsdag 15. mars 2017!
Årsmøte for gruppestyrene starter kl. 1830
Årsmøte for NIL starter kl. 1900
Sted: Klubbhuset i Ridder Flemmingsvei 41
Årsmøtet er bekjentgjort i epost til alle medlemmer, på våre
nettsider nesoyail.no og på våre Facebook-sider 15. februar.
Agenda med sakspapirer
legges ut på nettsidene våre nesoyail.no innen 8. mars.
Siste frist for innmelding av saker til årsmøtet er 28. februar.

Velkommen!
For endelig agenda, sakspapirer og dokumentasjon, se nesoyail.no

Leder: Johnny Duedahl
Nestleder: Tore Moger
Kasserer: Henrik Blymke
Informasjon og sekretær:
Torunn Breilid
Anlegg og drift: Jan Trygve Olsen
Styremedlem: Arne Johan Hamre

Valgkomité

Leder: Cathinka Skotvedt Sundling
Medlem: Julia Mjør
Medlem: Dag Tønder
Medlem: Kine Ditlefsen

Revisor
Agder-Team Revisjon AS

Litt om året som har gått
Året 2016 er et år hvor Nesøya
IL har gjort seg enda mer bemerket på idrettskartet også utenfor
Nesøya. Flotte prestasjoner på
friidrettsbanen, gode fotball- og
håndballkamper og opprykk med
lagtennis, bare for å nevne noen.
Og vi er ikke bare flinke i selve
sporten men vi viser også god
sportsånd! Det er kjempeflott!!!
Gjennom flere år har vi nå sett økt
aktivitet innenfor idrettslaget, en
trend som har fortsatt også i 2016.
Dette skyldes først og fremst at
vi har fått et bredere tilbud gjennom flere idrettsgrupper men
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også at det gjøres en kjempegod
innsats i de ulike gruppene. Det er
hyggelig å se at både fotball og
tennis, inkludert sine respektive
akademier, øker sine inntekter og
sitt aktivitetsnivå sammenlignet
med foregående år. Anleggsinvesteringene er helt klart størst for
disse gruppene og det er da både
naturlig og viktig at de også genererer tilstrekkelig med inntekter slik
at vi kan betale for de investeringene som er gjort. Spesielt gjelder
dette tennis, som har fortsatt den
fine utviklingen gjennom økt aktivitet både på treninger men også
turneringer for alle aldersgrupper.
I tillegg ser vi at håndball fortsetter å øke aktiviteten og det er nå
mange i sving på både treninger
og turneringer, både i hallen her
på Nesøya og i haller andre steder
i nærområdet. For første gang har
også ishockey påmeldt 2 lag til seriespill og det er jo fantastisk moro
at vi får til dette.
Etter mange år med betydelig
vekst er vi nå inne i en fase hvor vi
forsøker å «konsolidere» idrettslaget. Dette gjelder både de verktøyene vi bruker men kanskje mest
samspillet mellom våre administrative ressurser og de frivillige
ressursene. Dette arbeidet vil vare
ut i 2017 men vil forhåpentligvis

gjøre at de mange oppgavene som
må gjennomføres for og i regi av
NIL blir gjennomført på en mest
mulig smidig og hensiktsmessig
måte. Det betyr også at vi ser for
oss endringer i sammensetningen
av hovedstyret og at vi også ser
for oss endringer i administrasjonen. Et eksempel på dette er
informasjon. Informasjon til rett tid
og gjennom riktige og tidsriktige
kanaler blir bare viktigere og viktigere. Vi ser økt bruk av Facebook,
vi bruker mye tid på nyhetsbrev,
hjemmesidene må oppdateres
jevnlig og informasjonsmateriell må
utarbeides ifm ulike arrangementer,
turneringer osv. Historisk sett har
dette vært en oppgave som har ligget på Hovedstyret men vi ser nå
at dette er noe som må håndteres
av administrasjonen fremover.
Vi har nå fast ansatte trenere på
heltid for tennis og fotball i tillegg
til daglig leder i en pt 50% stilling.
Utover dette har vi nå 2 deltidsansatte ressurser som dekker
områder som medlemshåndtering, påmeldinger, informasjon osv
samt ansatte med ansvar for de
ulike akademiene. Vi mener at arbeidsmiljøet er godt og bortsett fra
daglig leders sykefravær (20-30%) i
2016 så er sykefraværet lavt.
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ÅRSBERETNING
Det har i 2016 vært mindre arbeid
knyttet til anleggsutvikling. Vi har
dog påbegynt arbeidet med å
klargjøre for bygging av tennishus i tilknytning til tennisbanene
og håper og tror at dette er på
plass i løpet av 2017. I tillegg
gjenstår fortsatt noe arbeid på
uteområdene fra tufteparken og
opp mot tennisbobla i form av
lys, asfalt og beplanting. Mulig vi
også kan få på plass flere skateramper el fremover – det får tiden
vise. Det har vært gjennomført
dugnad på klubbhus og anlegg,
og vi oppfatter at vedlikeholdet er
godt.

Deltakelse i andre møter
og organisasjoner

Markedet for sponsor- og markedsavtaler fortsetter å være krevende og det forventes å være
krevende også i årene som kommer. Vi har dog mange skiltsponsorer og vi er selvfølgelig veldig
takknemlige at disse viderefører
sitt samarbeid med oss også ut i
2017. I tillegg har vi avtalen med
G-Max som også gir fordeler
både for oss som klubb og for
deg som medlem gjennom rabatter hos G-Max.

Samlede inntekter for 2016 utgjorde kr 8 002 000 mot kr 7 295
000 i regnskapsåret 2015. Økningen på ca 10 % kan forklares
delvis av god driv i fotball og
tennis avdelingene, samt økt kiosk
salg i løpet av året. I tillegg solgte
vi den gamle traktoren vår med
gevinst, som ble etterfulgt av en
ny traktor-leieavtale.

Aktiviteter/grupper
Per i dag driver NIL med følgende
aktive idretter (ref. årsrapport for
hver av disse gruppene):
•  Fotball (gutter og jenter)
•  Friidrett (gutter og jenter)
•  Seiling med både joller og brett  
(gutter og jenter)
•  Håndball (gutter og jenter)
•  Tennis (gutter og jenter)
•  Allidrett (gutter og jenter)
•  Innebandy (voksne damer/
menn)
•  Ishockey (voksne menn)
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Representanter fra NIL har i år
som i fjor hatt jevnlig dialog
med Asker kommune og Asker
Idrettsråd knyttet til forskjellige
forhold rundt drift av idrettslaget
og av idrettsanlegget i Ridder
Flemmings vei. En av hovedsakene som har vært fulgt opp i
2016 forslag til ny driftsmodell av
idrettsanlegg i Asker kommune.
NIL er svært godt fornøyd med
samarbeidet med kommunen.

Økonomi

Driftskostnadene endte på kr 7
152 000, som var en økning ca 9
% fra fjoråret. Økningen skyldes i
hovedsak høyere lønnskostnader
og generelt høyere driftsrelaterte utgifter i forbindelse med
økt aktivitetsnivå. Likevel, det er
positivt å se at driftsresultatet før
avskrivinger endte på kr 850 000
for 2016, noe som var opp kr 147
000 fra i fjor.
Grunnet fortsatt høye avskrivinger
på anlegg i klubben vår, endte
driftsresultatet etter avskrivinger
på minussiden, med kr – 422 000
i 2016, likevel en forbedring fra
året før. Netto finanskostnader
var derimot betydelig lavere i
år, noe som samlet sett førte
til at det negative årsresultatet
forbedret seg også. Positiv effekt
av tidligere refinansiering av lån
og fortsatt lavt rentenivå, ga et
årsresultat i 2016 på kr – 709 000,
mot kr -1 039 000 i 2015.

ÅRSBERETNING
Likviditeten ved utgangen av
2016 var akseptabel, med kr
903 000 i totale likvide midler.
Mottatte tippemidler og MVA
kompensasjonen under 2016 kom
inn på linje med budsjett, mens
vi venter fortsatt på noe mer fra
tennisanleggsinvesteringene, som
forventes å komme inn under
2017.
Bokført egenkapital var ca kr
5,4 millioner, mens utestående
rentebærende lån fra Kommunalbanken utgjorde kr 10,5 millioner
ved årsslutt. Styret vil starte med
å jobbe for å finne en løsning
der vi refinansierer et av våre lån,
slik at amorteringsplanen blir
noe lettere, og dermed øker den
finansielle fleksibiliteten noe. I
forbindelse med bygging av et
nytt tennis-hus i 2017, planlegges
også opptak av et midlertidig nytt
privatlån i påvente av tippemidler
og tilbakebetaling av MVA.

Medlemstall 2016 (2015)
0-5 år
Kvinner
Menn
Totalt

Kvinner
Menn
Totalt

50 (17)
44 (19)
94 (36)

6-12 år

13-19 år

20-25 år

182 (179)
271 (224)
453 (394)

107 (127)
174 (151)
281 (278)

9 (10)
33 (27)
42 (37)

26 år +

TOTALT

202 (190)
309 (226)
511 (416)

550 (509)
843 (643)
1384 (1152)

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

383
595
978

403
599
1002

518
690
1208

537
675
1212

498
802
1300

509
643
1152

550
834
1384

Nesøya Idrettslag takker alle frivillige for den flotte innsatsen som er lagt ned også i 2016.

					

Nesøya, 8. februar 2017

Årsregnskapet er utarbeidet under forutsetning om fortsatt drift.

Medlemstall
Medlemstall for 2016 var totalt
1 384 mot 1 152 for 2015.
Alderssammensetningen av
medlemmer fordeler seg slik for
2016:

Johnny Duedahl
Styreleder

Tore Moger
Nestleder

Torunn Breilid
Informasjon

Jan Trygve Olsen
Anlegg

Henrik Blymke
		Kasserer

Arne Johan Hamre
Styremedlem

Nina Beate Eskedal
Daglig leder
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ÅRSREGNSKAP

Resultatregnskap 01.01.-31.12.
(beløp i hele kr 1 000)

Inntekter
Trenings- og aktivitetsinntekter
Sponsor- og reklameinntekter
Tilskudd
Kontingenter
Gruppeavgifter
Leieinntekter
Andre inntekter
Sum inntekter
Kostnader
Eksterne kostnader ifm aktiviteter
Lønnskostnader
Drift av anlegg
Tap på fordringer
Andre driftskostnader
Sum kostnader

Note

2016

7

5 649
98
1 018
295
218
457
267
8 002

8

6
9

-

Driftsresultat før avskrivninger
Avskrivninger

2015

1 846
3 458
1 232
616
7 152

5 063
170
1 014
322
159
415
152
7 295

-

1 744
3 131
1 134
99
484
6 592

850
2

703

-

1 272

-

1 327

Driftsresultat

-

422

-

624

Renteinntekter
Rentekostnader

-

2
288

-

12
427

Årsresultat

-

709

-

1 039

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

Note

2016

2015

15 529
42
154
15 725

17 724
49
17 773

63
185
903
1 152

314
249
522
1 085

16 877

18 858

EIENDELER
Anlegg i bruk
Anlegg under utførelse
Andre driftsmidler
Sum varige driftsmidler
Kundefordringer
Andre fordringer
Bankinnskudd - plassering
Kontanter og bankinnskudd
Sum omløpsmidler

2
2
2

3

SUM EIENDELER

EGENKAPITAL OG GJELD
Egenkapital

4

5 192

5 901

Langsiktig lån

5

9 168

10 483

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

5

1 332
342
165
403
181
94
2 517

1 350
373
116
309
170
156
2 474

16 877

18 858

SUM GJELD OG EGENKAPITAL

Note 1 - Regnskapsprinsipper

Note 2 - Idrettsanlegg og utstyr					

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.

Anlegg i bruk
Klubbhus/ Fotball
Tennisboble Tennis
Anlegg
Andre
undervarme 7er-bane Friidrett og innebaner utebaner SUM u/ utførelse driftsmidler SUM
Bokført verdi 1.1.
4 757
612
443
8 352
3 560 17 724
49
17 773
Tilgang/ avgang (-)
182
182
Mottatte spillemidler
- 1 000
- - 1 000
- - 1 000
MVA-kompensasjon
Avskrivninger
400 76 62 435 222 - 1 195
77 - 1 272
Bokført verdi 31.12.
4 357
536
381
6 917
3 338 15 529
154
15 683

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

Anleggene står oppført på tomt som er eiet av Asker kommune. Årlig festeavgift utgjør kr 686.
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Noter
Note 3 - Kontanter og bankinnskudd		

				

Innestående på skattetrekkskonto pr. 31. desember 2016 utgjør kr 112 871.

Note 4 - Egenkapital						
Egenkapital 1.1.		
Årets resultat			

5 901
709

Egenkapital 31.12.		

5 192

Note 5 - Rentebærende gjeld						

Note 9 - Drift av anlegg
Gass
Strøm
Renovasjon mv
Forsikring
Reparasjon og vedlikehold
Leie maskiner
Øvrige driftskostnader
Sum

2016
486
88
2
136
499
21
1 232

2015
378
180
13
85
474
4
1 134

Nesøya Idrettslag har et lån fra Kommunalbanken som pr. 31. desember 2016 utgjør kr 6 249 970.
Lånet utløper i 2023 og har en fastrente på 3.35 % frem til juni 2017. Asker kommune har stillet
sselvskyldnerkuasjon som sikkerhet for lånet. Neste års avdrag på dette lånet utgjør kr 833 000 og
klassifisert som kortsiktig gjeld.
Nesøya Idrettslag har ytterligere et lån fra Kommunalbanken som pr. 31. desember 2016 utgjør kr 4 250 000.
Lånet utløper i 2025 og har en flytende rente (som pt. utgjør 1.65 %). Asker kommune har
stilletselvskyldnerkausjon som sikkerhet for lånet. Neste års avdrag på dette lånet utgjør kr 500 000
og er klassifisert som kortsiktig gjeld.					

Nesøya, 8. februar 2017

Note 6 - Antall ansatte, lønn og godtgjørelser til tillitsvalgte, revisor mv			
Det er ikke utbetalt lønn eller annen godtgjørelse til styrets medlemmer i 2016. Lønn og annen
godtgjørelse til daglig leder utgjorde kr 240 000 i 2016.
Nesøya Idrettslag er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon.
Idrettslagets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov.
Nesøya Idrettslag har ved utgangen av 2016 fast ansatt daglig leder (pt 50%), 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.

Johnny Duedahl
Styreleder

Tore Moger
Nestleder

Torunn Breilid
Informasjon

Jan Trygve Olsen
Anlegg

Henrik Blymke
		Kasserer

Honorar til revisor i 2016 utgjorde kr 24 375 inkl MVA.

Note 7 - Trenings- og aktivitetsinntekter				
						

Fotball (inkl Fotballakademiet)
Friidrett/ allidrett
Innebandy
Seiling
Tennis (inkl Tennisakademiet)
Ishockey
Håndball
Andre aktivitetsinntekter
Sum

Note
Leieinntekter
Note 88- -Leieinntekter
Tennishall
Fotballbane
Klubbhus
Sum
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2016
2 342
281
40
294
2 303
107
232
50
5 649

2015
1 987
228
504
2 090
94
111
49
5 063

2016
251
203
4
457

2015
321
91
3
415

Arne Johan Hamre
Styremedlem

Nina Beate Eskedal
Daglig leder
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REVISORS BERETNING
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REVISORS BERETNING
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IDRETTSSTIPEND

MITT NIL-ÅR 2016
NAVN:						

ALDER:
5HQNM¡UHJOHGH

Medlem

Aktiviteter

Jeg er medlem
Navn på medlemmer i familien min:

Jeg deltok på Nesøya Rundt
Laget mitt het:
Med på laget var:

Aktiviteter
Jeg spiller fotball

Jeg deltok på G-MAX vårcamp

Laget mitt heter:

Jeg deltok på G-MAX høstcamp

Treneren min heter:

Jeg deltok på Seilingens dag

Jeg spiller håndball
Laget mitt heter:

Jeg deltok på Nesøyalekene
Der deltok jeg på følgende øvelser:

Treneren min heter:

Jeg deltok på Nesøyaløpet

Jeg spiller tennis

Der deltok jeg på følgende distanse:

Gruppen min heter:
Treneren min heter:
Jeg deltar på friidrett/allidrett
Gruppen min heter:
Treneren min heter:

Jeg har brukt Tufteparken
Jeg har brukt ballbingen
Jeg har brukt skate-rampen
Jeg kommer ofte til idrettsbanen utenom treningen
Da liker jeg å:

Jeg deltar på seilaktiviteter:
Gruppen min heter:
Treneren min heter:

Min favorittaktivitet:
Jeg liker det best fordi:

Sommercamps
Jeg deltok på Seilcamp
Jeg deltok på Tine Fotballskole
Jeg deltok på Tenniscamp
Jeg deltok på Sportscamp
Jeg deltok på Fotballcamp
Det morsomste med sommercamp er:

Neste år har jeg lyst til å delta på:
Fotball
Håndball
Tennis

Neste år har jeg lyst til å delta på:

Friidrett/allidrett
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BMW X5 xDrive40e Plug-in Hybrid.
Det beste fra to verdener er samlet i den komfortable plug-in hybriden med ﬁrehjulsdrift, BMW X5 xDrive40e iPerformance.
Innovative løsninger forenes med luksuriøse og allsidige egenskaper på en høyst vellykket måte. Resultatet er imponerende
kjøredynamikk og svært effektiv energiutnyttelse.
Dette er en BMW X5 med forbruksverdiene til en småbil. Kombinasjonen av BMW eDrive-teknologi med xDrive intelligent
ﬁrehjulsdrift gir optimalt veigrep og dynamiske kjøreegenskaper. Den elektriske motoren, som lades enkelt med en vanlig stikkontakt, lar deg kjøre utslippsfritt inntil 31 km opp til 120 km/t. I tillegg tar den kraftige BMW TwinPower Turbo bensinmotoren
ansvar for å få deg frem til destinasjonen. 0-100 km/t går unna på kjappe 6,8 sekunder. Det romslige bagasjerommet rommer
inntil 1720 liter, så du har plass til mye og stor bagasje. Du ﬁnner ikke maken til dette fremtidsrettede modellkonseptet.
Velkommen til prøvekjøring hos Bilia Skøyen!

Seilaktiviteter
Mine mål for aktiviteter i NIL 2017:

BILIA PRESENTERER
BMW X5 PLUG-IN HYBRID

Det beste med Nesøya Idrettslag er:

Kontakt Espen Knudsen på tlf 958 68 079 eller espen.knudsen @bilia.no vedr tilbud avtalt gjennom Nesøya IL.

Ring oss på telefon 08555
Chat med oss på bilia.no og følg oss
på facebook.com/bilianorgebmw

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

Bilia

08555
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SLEPENDEN
DIN LOKALE SPORTSBUTIKK

S E G S P O R T. N O F O R M E R I N F O R M A S J O N O M VÅ R E K U N D E F O R D E L E R

G-MAX SLEPENDEN
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