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2019
– for et flott år det var!
Nesøya Idrettslag (NIL) sin visjon er: «Mitt idrettslag for livet».
Så hva legger man i det? Jo, det kan jo være så mangt, og
hver og en av oss kan legge forskjellig i hva akkurat det betyr
for akkurat dem selv. For meg så forteller dette meg at her i
NIL så kan jeg komme inn døren når jeg er bitte liten og så
kan jeg være her til jeg blir veldig gammel. Tilbudet finnes.
Vennskapeligheten er der. Trygg-het tilbyr vi også. Det er rom
for alle – uansett. Og vi som idrettslag vil ikke annet enn å skape glede for alt og alle gjennom vårt utrettelige samfunnsengasjement. Dette er Nesøya Idrettslag.
Hva er vel bedre enn å se og møte glade mennesker? Glade
barn som løper rundt, viser engasjement, som prøver sitt aller beste – igjen og igjen. Barn som gleder seg over andre
barn og samholdet med disse. Dette ser vi jo gang på gang
når man er på trening, på kamp, på turnering eller stevne, på
Camp Nesøya, som tilskuer eller så enkelt som når loddene
skal trekkes på Nesøya Rundt 1. mai. Slik glede er så viktig –
og slik glede skaper også en bedre hverdag for oss alle – små
som store. Vi trenger dette!
Vi har lagt nok et begivenhetsrikt idrettsår bak oss. Mye har
skjedd og mye er gjort. Flotte prestasjoner av både barn og
voksne, både på og utenfor banen. Det er fantastisk flott å
se hvordan våre barn utvikler seg over tid – både sportslig
og som mennesker. Og ekstra gøy er det å se når vi klarer å
beholde mange av disse også gjennom ungdomstiden hvor
de også forblir gode forbilder for alle de som kommer etter.
Magisk!
I 2019 arrangerte vi for første gang fotballcup her på Nesøya,
i alle fall i «nyere» tid. Et flott gjennomført arrangement som
involverte mange mennesker og som, sammen med en god
dose nydelig vær, skapte en cup som vi virkelig kan være
stolte av og som skapte mange minner for ettertiden. Kombinasjonen av mange mennesker på mange ulike baner og med
flotte mulighet for å slappe av, bade osv var helt uslåelig. Utfordringen er derfor stor når man skal gjenskape dette også i
2020 - men det ser vi bare frem til!
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Sent på høsten så ble også Fotballens dag feiret. Denne dagen ble også fotballgruppa tildelt bevis for at de nå er sertifisert som Kvalitetsklubb av Norges Fotballforbund, noe kun
et par andre klubber i Asker kan skryte av. Og det at vi også
i 2019 ble tildelt Fair Play-prisen i Oslo, en av Norges største
fotballkretser, viser at vi utvilsomt gjør mye riktig på Nesøya.
Flott jobbet til alle involverte med dette arbeidet. Men NIL er
en fleridrettsklubb og vi har masse aktivitet i tillegg til fotballen. De verdier og de holdninger som utvilsomt blir sett gjennom fotballen skapes også sammen med alle de andre idrettene i NIL – det må ikke glemmes.

Det er ikke bare på banen dette skjer – det skjer vel så mye
og om ikke mer, utenfor banen. Her er vi alle viktige. Samtidig
så skal vi feire oss selv når man når slike milepæler og hedre
hverandre for at vi får dette til. Og da er det jo ekstra gøy at
vi fikk både Ordføreren i Asker, Lene Conradi, og President i
Norges Idrettsforbund, Berit Kjøll, på besøk denne dagen for
å feire sammen med oss. Det var veldig stas for både små og
store!
Vi i NIL vet å sette pris på den innsats som legges ned av både
ansatte og frivillige gjennom måned etter måned og år etter år. Og hvert år så deler vi ut Innsatsprisen til en eller flere
personer som har gjort seg fortjent til en slik heders-pris. I år,
som i fjor, ble prisen delt ut til 3 personer som alle har vist
et utrettelig engasjement for vår klubb, våre barn og vårt
nærmiljø over lang tid. Vi kunne delt ut denne prisen til så
mange, mange fler men valget falt allikevel på disse menneskene. Ser man på hva slags opplevelser og erfaringer vi
har med akkurat disse, så er det jo nesten som man får tårer
i øynene: de skaper idrettsglede, trygge omgivelser, engasjement blant barn og voksne, de skaper miljøer og arenaer for
å møtes og for å ta vare på hverandre, og det gjør det for at
de selv synes det er gøy og at det også gir noe tilbake til dem.
Fantastisk – rett og slett.
Til dere alle som har bidratt for NIL gjennom 2019, enten som
ansatt eller som frivillig – TUSEN TAKK for flott innsats! Uten
alle dere hadde vi ikke hatt et idrettslag – så enkelt er det.
Og for et idrettslag vi har!!! GLEDE, VENNSKAP, INKLUDERING,
TRYGGHET og RESPEKT – kan det bli bedre?
Sportslig hilsen fra hovedstyrets leder
Johnny Duedahl
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HVEM ER HVEM

NESØYA IDRETTSLAG
VÅRT TILBUD

Styremedlemmer NIL 2019
HOVEDSTYRET

FRIIDRETT

Leder: Johnny Duedahl

Leder: Anne-Birgitte Féliot

Nestleder: Johanna Agebrink
Økonomi: Heidi Bendoni (inn 2019)
Anlegg: Tore Moger
Styremedlemmer:
Christian Ødegård (fotball)
Magnus Wrahme (tennis)

TENNIS

FOTBALL

Leder og sponsoring: Magnus Wrahme

Leder: Christian Ødegård

Nestleder og økonomi: Espen Andersen

Nestleder: Kathinka Friis-Møller
Styremedlem/sportslig utvalg: Knut Tollefsen
Styremedlem: Trude Jensen

SEILING
Leder: Peder Louis Sarmento Staubo
Nestleder: Einar Christian Bergsland
Økonomi: Håkon Nissen-Lie
Marked: Hans Arild Boge Fredriksen
Styremedlemmer:
Nils Høivik (ut 2019)
Gorm Leiknes
Knut Haneborg
Odd Arne Urnes (inn 2019)

Styremedlemmer:
Katja Horn-Johannessen
Tonja Løve Groth
Cathinka Skotvedt Sundling
Robert Herman

HÅNDBALL
Leder: Kristin Riise
Nestleder: Ole Holm
Økonomi: Marie Nygård Gulsvik
Sportslig: Einar Christian Bergsland
Informasjon: Even Moholdt
Arrangement: Mildrid Raade
Material: Linda M. Pedersen
Siril Sætersdal (inn 2019)

INNEBANDY

ISHOCKEY

Leder herrer: Arild Hekleberg

Leder: Lars Mørkås

Leder damer:Monica Solheim
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Nestleder/Sportslig: Bente Karlsen
Økonomi: Karina Folvik
Informasjon: Julia Mjør
Allidrett: Rannveig Valkvæ Seierstad

VALGKOMITE

KONTROLLKOMITE

Leder: Heidi Vikaune Robertson

Leder: Dag Tønder

Janicke Buck

Velkommen til Nesøya
Idrettslag, vi skaper
idrettsglede for små og
store på Nesøya.
Bli medlem, og bli en del
av et aktivt sportslig miljø!
Nesøya Idrettslag har aktive grupper
innen fotball, håndball, tennis, friidrett,
seiling, ishockey, innebandy og allidrett
for de minste.
Alle våre aktiviteter er tuftet på verdiene
våre GLEDE - VENNSKAP - INKLUDERING
- TRYGGHET - RESPEKT.

Mitt idrettslag for livet
Vår visjon er “Mitt idrettslag for livet”.
For å kunne oppfylle dette vil vi tilstrebe
å tilby allsidige aktiviteter fra tidlig alder, å være en klubb hvor du finner et
variert breddetilbud som barn, men
også kan fordype deg og oppnå ditt potensiale som ungdom, å være en attraktiv arbeidsgiver for ungdom og voksne,
et samlende sted hvor du trives som
forelder og ha et aktivt og sosialt tilbud
til alle Nesøya-beboere livet ut.

Fotball
Den største gruppen vår er fotballgruppen, med rundt 330 utøvere sommerstid og 110 utøvere i vintersesongen.
I 2019 hadde vi 12 jentelag i syv årsklasser, fra 6 til 12 år. Vi hadde 23 guttelag i 12 års-klasser mellom 6 og 15 år,
i tillegg til G17 og G19.. På toppen kommer et aktivt damelag K35, et herrelag
i 8. divisjon og to Old Boys-lag, et M40
og et M48.
Gjennom arrangementer ønsker Nesøya
IL å være en miljøskaper og et samlingspunkt for Nesøyas innbyggere. Vi arrangerer bl.a. Tine fotballskole to ganger i året og en helgecamp både vår og
høst. Camp Nesøya, er et populært

skolefritids-tilbud for 1. – 5.-klassinger.
For de som ønsker å satse litt ekstra på
individuell spillerutvikling., er Talent
Nesøya Fotball og Talent Nesøya Fotball
Ungdom et populært tilbud. I tillegg
kommer keeper-skole, Jentefotballens
dag og flere andre. Nytt i år var samarbeidscamp med Jutul og Jardar og ikke
minst vår egen fotballcup, Nesøya Sommercup.

Friidrett
Friidrett tilbyr allsidig trening fra 6 til
16 år, inndelt i ulike aldersgrupper. Friidrettsgruppen tilbyr også allidrett for
de minste, fra 3 til 6 år. Friidrett og allidrett har rundt 40 utøvere hver. Her
legges det opp til aktiviteter for ungdom og barn på vår friidrettsbane ved
klubbhuset. I vinterhalvåret har vi tilbud
om innendørstrening i idrettshallen på
Nesøya Skole. Våre friidrettsutøvere deltar aktivt på stevner og markerer seg
sterkt resultatmessig.

Tennis
Med tennisboble og utebaner på plass,
har tennisaktivitetene i NIL hatt en betydelig vekst, og kniver nå med fotball om å være den største idretten på
Nesøya. Tennis tilbyr både faste timer og
strøtimer, som kan bookes på Matchi.se.
I 2019 er det blitt jobbet mye med å fylle
opp ledig baneapasitet, noe man har
lykkes godt med.
Vi har tilsammen rundt 60 deltakere på
skolefritids-tilbudet vårt Camp Nesøya
tre dager i uken. I tillegg har vi et bredt
tilbud av tennis-kurs og treninger for
alle aldre og nivåer. For de aller yngste
har vi Tennis-moro på lørdager og veterangruppen møtes to formiddager i
uken. Vi har to damelag og et herrelag
i seriespill. Tilsammen er godt over 100
spillere i aksjon året rundt på organisert
aktivitet. NIL tilbyr også privattimer.Våre
unge konkurranse-spillere markerer seg
godt i nasjonale NTF-turneringer, og

mange av de yngre spillerne detar jevnlig på Team tennisskolens populære turneringer. NIL Tennis er årlig vertskap for
flere NTF-turneringer og Team Tenisskolen-turneringer. Tennis tilbyr også sommercamper i juni og august, for både
nybegynnere og videregående.

Håndball
Håndballgruppen har nå over 150 aktive
spillere, fordelt på syv jentelag mellom
6 og 13 år pluss damelag og fem guttelag mellom 7 og 11 år. Lagene trener i
Nesøya Idrettshall, og deltar 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 rundt 100 aktive seilere på
kurs. De holder til med brygge og båthus på Hvamodden og tilbyr organisert
trening for nybegynnere og viderekommende i A-jolle og på seilbrett. Ung:Seil
et populært tilbud for ungdom, og for
voksne tilbys Lady & Man Surf. Seilgruppen arrangerer også båtførerkurs,
livredningskurs og en årlig seilcamp
med rundt 50 deltakere.

Ishockey
Ishockeygruppen består av to senior
herrelag med tilsammen nærmere 40
spillere, Nesøya 1 som spiller i 3. divisjon og Nesøya 2 som spiller i 4.-divisjon.

Innebandy
Innebandy tilbyr trening for damer og
herrer i Nesøya Idrettshall, og deltar på
seriespill.

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

5

TUSEN TAKK TIL VÅRE PARTNERE I 2019!

NESØYA IDRETTSPARK

BYGGSTILAS
ALNA NÆRINGSINDUSTRIER AS

Friidrett

Fotball 7´er
Tennishus
Ballbinge
Tennis
Tennis
3
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Treningspark
3 utebaner
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Fotball 11´er

Nesøya Idrettspark består i 2019 av

S

ei
ev
r
d
øn

Kunstgressbane 11´er med undervarme
Kunstgerssbane 7´er
Friidrettsanlegg
Tennisboble med 3 innebaner
3 utendørs tennisbaner
Båthus/brygge på Hvamodden
Treningspark
Ballbinge
Klubbhus
Tennishus
Mini-tennisbane
Hvamodden: Båthus og brygge

Booking av tennisbane
Din annonse her?
Bli samarbeidspartner
til Nesøya Idrettslag!

Gode samarbeidspartnere bidrar til et godt
tilbud!
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.
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NIL kan tilby gode
profileringsmuligheter.

Vi har ledig kapasitet for faste timer og
strøtimer på inne- og utebaner.
Tennisbaner bookes på MATCHi.se.
Spørsmål rettes til tennis@nesoyail.no

Booking av fotballbane og
klubbhus
Vi leier ut ledig kapasitet på fotballbanene og i klubbhuset til møter.
Spørsmål rettes til
post@nesoyail.no

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

HÅNDBALL

Styret 2019
Leder og okonomi: Kristin Riise
Nestleder: Ole Holm
Økonomi: Marie Nygård Gulsvik
Informasjon: Even Magnus Moholdt
Marked/spons: Einar Bergsland
Arrangement: Mildrid Raade
Material: Linda Pedersen og
Siril Sætersdal

Håndball er godt etablert på Nesøya og
første pokal er hentet hjem!!

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

nesoyail.no/handball

På Nesøya har vi hatt håndballtilbud i 8 år nå, og vi har kommet langt fra den spede begynnelsen med treninger i den lille
gymsalen på gamle Nesøya barneskole. Nå fylles den store
og fine Nesøya-hallen med glade håndballspillere fire kvelder
i uken. I august fikk vi også hjem klubbens første pokal da
Nesøya-Jardar jenter født 2007 vant finalen i sin klasse i Haslum Cup! Skikkelig gøy for håndballgruppen og Nesøya!

Håndballspillerne på Nesøya er både gutter og jenter fra 6 til
15 år. Vi har vært over 150 håndballspillere i 2019, inkludert
vårt voksne damelag. De minste barna fra 6 til 9 år trener en
dag i uken og spiller minihåndball på små baner 4-5 helger i
sesongen. Det er stor stats for våre minste spillere å få drakter
og marsjere inn i hallen til musikk og applaus fra tribunen.
Fra spillerne er 10 år er det seriespill med kamper i helgen fra
oktober til april, både borte og hjemme. Damelaget er det en
gjeng spreke og tøffe damer som trener og spiller kamper fra
september til april. Det er alltid plass til flere håndballspillere
på alle lagene våre!

For dere som lurer på om håndball kunne være gøy, oppfordrer vi til en prøvetime eller to. (Oversikten over oppmenn
og trenere finner dere her i Årsrapporten). Håndball har høyt
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tempo og mye mål, og krever godt samspill - og siden sesongen typisk følger høstferie til påske, er håndball et perfekt alternativ til de barna som driver med sommeridretter. Allsidig
trening er riktig og viktig!

Samarbeidet mellom Nesøya og Jardar er også videreført i
2019 for å kunne gi et godt tilbud til de litt større barna som
ønsker å fortsette med håndball. Dette samarbeidet gjør at
man får en god spillerstall og mer treningstid med treningstider både i Combihallen og Nesøyahallen. Det er barn fra
hele 7 skoler i nærområdet på våre kombinerte Jardar-Nesøya
lag. I år har vi 5 kombinerte lag som spiller i håndballserien.

Vi har avviklet mange hjemmekamper i Nesøyahallen på
utvalgte søndager, og dette er arrangementer der alle er
velkomne. Det å ha en supportergjeng på tribunen gir ekstra
fart i hjemmelaget, og bidrar til stor stemning. Vi selger også
kaffe, kaker og annet godt på disse søndagene.

Vi vil også takke alle trenere, lagledere, oppmenn, foreldre,
skolens tilsynsvakt, og alle andre støttespillere som bidrar til
et inkluderende og morsomt håndballmiljø på Nesøya!

Styret i Nesøya IL Håndball
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JENTER OG GUTTER 2013
Høsten 2019 startet vi opp håndball for 2013-kullet. En her- utrolig fint å se hvordan de tok vare på hverandre i laget slik
lig gjeng gutter og jenter trener sammen på mandager fra kl at alle fikk prøve seg på skudd. De koste seg også veldig med
16:30 – 17:30 på Nesøya skole.
å leke mellom kampene! Dette var en et skikkelig høydepunkt i høst, og vi er klare for de neste rundene i 2020.
Treningene består i hovedsak av lette balløvelser, pasningsøvelser både stillestående og i bevegelse, skuddtrening og Under ser dere bilder fra Loppetassen og fra avslutningen vi
spill. Det er veldig god stemning på treningene, og vi ser al- hadde før jul med nissehåndball.
lerede
Vi har plass til fler så hvis flere fra 2013-kullet vil spille håndstor fremgang i både individuelle ferdigheter og forståelse av ball er de hjertelig velkomne!
hva håndball er. Fulle av optimisme meldte vi oss på 1. runde
Heia Nesøya!!!
i Loppetassen etter bare en trening. Her fikk vi spille mot
andre lag, og dette var kjempegøy. Det ble både keeperredninger og scoringer i alle kampene, men mest av alt var det

Spillere
Sena Ahmadi
Juliana Jackson
Frida Viktoria Knutsen
Canstance Malterud
Alexandra Nossum
Annika Ormonroyd
Sigrid Beck Pedersen
Nicoline Sophie Svendsen
Breivik
Amalie Zahra Waldenstrøm
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2012
JENTER 2012
Dette er en fin liten gjeng, som har spilt sammen
siden 1. klasse - og her er det plass til mange flere!
Alltid god stemning og mye morro, og deltakelsen

Spillere
Amalie Lange
Ella Nissen-Lie Trøen
Mari Paus Barel
Milla Aftret-Sandal
Olivia Carlsen

på Loppetassen har gitt fine erfaringer og bidratt
positivt for motivasjonen i gruppen.

Cilia Mari Eikeland Sandlie
Mina Trøften Holm
Linea Berg Floberg
Setayesh Ahmadi
Esther Agebrink

Trener

Anne-Marit Berg
Julie Hotvedt
Oda Gulsvik

Lagledere
Anja Trøften

Hedvig Elise Warendorph
Ludvig Heggelund Bjelland
Alvin Josten
Ludvik Langø
Adam Lien
Edvard Carsten Skjelbreid

Trenere/lagledere
Tommy Waldenstrøm
Hanne Günther Lien
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2011

2012
Det er Jacob, Lukas, Thomas, Sondre, Oscar, Aaron, Edward,
Marius; Vegard, Sander, Storm, Matheo, Espen, Carl Oscar, Axel
som spiller på laget. De har spilt i loppetassen cup og hadde
det veldig gøy. På treningene har de mange ulike øvelser med
ball og de får bedre ballkontroll for hver trening. Bra utvikling
og bra samhold på laget.
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GUTTER 2012
Trenere 			

Lagleder

Hedda Fosen 			
Pauline J. Raade

Bente M. Langebro

JENTER 2011
Vi er en aktiv og stor gjeng som er glade i å trene håndball. Vi
har lært oss hoppskudd, Stegskudd, finte og å komme mot mål i
fart. Vi er mange på hver trening og har det veldig gøy sammen.
Vi hadde juleavslutning på bowlingen der vi avsluttet med et
lagbilde. Jentene er: Karen, Hermine, Victoria Helene, Leah, Olivia, Mathea, Mari, Nora, Bertine, Camilla, Alma, Victoria, Anna,
Jennie, Ella, Ingrid og Mille Martine. Mangler på bilde: Signe

Trenere
Bente M. Langebro
Karine Tobiasson Jebsen
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2010
Jenter 2010 trenes av to dyktige håndballspillere fra Jardar/Nesøya, Hermine
og Maria.
Treningene består av en blanding av lek
med og uten ball, pasninger og enkle
spill-øvelser.
Jentene har i løpet av året tatt store

steg når det gjelder spilleforståelse og
det er stort engasjement når de føler at
de faktisk spiller håndball, med forsvar og angrep. Vi har deltatt i en cup /
Minirunden, med stor suksess.
Treningene er torsdager kl 1730-1830 i
idrettshallen på skolen.

JENTER 2010

GUTTER 2010

Spillere ila 2019
Marie Ahlstrøm Staubo
Ella Torvanger Dybvik
Louise Paus Barel
Anine Medgard Knudsen
Karin Helene Radøy
Sofie Kalleberg Hoen
Martine Urnes
Madeleine Båstad
Lily Pearl Råmunddal
Sophie Melo Fiskaa
Erika Ormonroyd
Alette Solstad
Nora Angelshaug Rosness

Trenere
Maria Torvanger Dybvik
Hermine Berge

Lagleder
Trond Torvanger Dybvik

HÅNDBALLGLEDE
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15

2009

2009

GUTTER 2009

JENTER 2009
I år er det 12 jenter på J2009-laget, og de fleste har vært
med i flere sesonger nå. Det er Lisa som trener jentene,
og hun er også med som lagleder på kampene. I tillegg
er det en fin gjeng med foreldre som hjelper til på
treninger og kamper. Jentene er for første gang med
i serie i år, og nesten hver helg hele sesongen er det
kamper. Ekstra moro er det å spille hjemmekamper, og
gjerne med kjentfolk som publikum og kake i pausene.
Jentene hadde ikke noe kamptrening på stor bane før
sesongstart, men har raskt lært seg både regler og et litt
høyere tempo. De spiller ofte jevnt med motstanderne,
og med litt mer skudd- og angrepstreninger i vinter, så
kommer det til å bli mye godt spill fremover. De er en
super gjeng med morsomme og hyggelige jenter som
har det veldig gøy sammen.
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Spillere

Trener

Nora Mosbergvik
Filippa Friis-Møller
Hedvig Farstveit
Amalie Solli
Eline Kristiansen
Marie Skoglund
Leonora Paus Barel
Manaal Naseer
Kristine Blymke
Runi Medin Schalit
Katarzyna Wasiljew
Celine Holen

Lisa Galindo-Amundsen

Lagledere
Kristine Ognedal Solli
Jorunn Mosbergvik

Guttene har trent to ganger i uken i år i Nesøyahallen.
Det er en flott gjeng som møter til trening med stor
entusiasme.
Vi har i år vært med på Bonaqua turneringene i mai,
og seriespill på høsten.
Det har vært mye lærdom gjennom kampspill, og
gutten har vist stor fremgang fra fjorårssesongen.

Spillere
Mikkel Holm
Imre Leander Enserink
Alexander Sørensen
Alexander Nissen Lie
Georg Nissen-Lie Trøen
Casper Duedahl
Vilmer Grabner
Max Leon Josten
William Eriksen Ingier
Julian Ziolkowski

Trenere/lagleder

Ole Holm
Morten Trøen
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2008

2007
GUTTER 2008

JENTER 2007
Spillere fra Nesøya:

Anna Øhlschlagel
Celine Urnes
Ella K Fagerland
Emma Pike Engesland
Hedda Haug
Ida Hareide
Johanna Walstad Haugstvedt
Johanne Breilid
Luna Wichstrøm Sætersdal
Marte Thomassen Mosebø
Mie Nissen-Lie
Natalie Isabell Selj Mikalsen
Selma Schøning Wisløff
Tina Wulff

Trenere/lagledere

Trenere håndball: Sofie Hørgård og Kristin Braae
Trener styrke: Line Selj
Trener keepere: Petter Wulff
Lagledere: Ane Schøning og Janne Flannum

Vi var spente før sesongen, med sammenslåing
av de ivrigste på Nesøya og de ivrigste på Jardar, samt en ny. Trener Stian Seim Sundberg,
(spiller i Haslum og vært trener der) og Norin
Neville (har trent Jardar guttene i flere år) Norin
trente Nesøya guttene sammen med Jardar
guttene tre ganger sist sesong mht mulig sammenslåing.

trende ord som er akseptert og det er gutta
flinke til, noe som skaper trygghet i å prøve på
nye ting eller å «feile»

Lagets motto er Lagfølelse, mestring og glede.
Dette ligger til grunn i vårt arbeid, både på
trening og kamp.

Det er en motivert gjeng som alle har tatt store
individuelle steg og laget har sammen tatt
store steg mht samspill i angrep og forsvar og
spiller godt sammen.

Det ble fort en sammensveiset gjeng som jobber hardt for hverandre og har et fint miljø både
på kamp og trening. Her er det bare oppmun-

Vi gleder oss til fortsettelsen.

Guttene vant alle kampene bortsett fra den
første, den første halvdel av sesongen.
Gutta trener to ganger i uken av 1,5 i Combihallen og i Nesøya hallen.

Trenere
Norin Neville og Stian Seim Sundberg
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Dette har vært et fantastik morsomt år for laget!
Året startet med mange tap og dalende motivasjon. Men så
snudde det! Nesten hele laget var med på Fredrikstadcup
i pinsen, det ble en boost for lagånden! Fantastisk bra opplegg, med kamper i styrtregn, sumohåndball, overnatting på
skoler, Fangene på fortet, konsert, tivoli og mye latter! Jentene
klarte så å sette alt de har lært i system og 18. august ble en
milepel: Jentene kjempet til siste sekund, og besviste for alle
at trening, stayerevne, vennskap og lagånd gir resultater!! Mot
nesten alle odds klarte de det- vinne sin klasse i Haslum Cup!
Det var latter og gledestårer over å kjenne på mestringsfølelsen som et lag!
I høst har det vært 23 livsglade håndballentusiaster på treningene og vi har hatt to lag i serien. Dette er 2. sessong vi har lag
sammen med Jardar, noe som har vært 100% vellyket! Laget
har fra i høst hatt to utrolig entusiastiske og dyktige trenere.
Tusen takk til Kristin og Sofie for at dere har fått jentene til å
tro på seg selv, få frem alt de har lært før, og skjønne at trening
og fokus, kombinert med godt humør, gir restultater! Laget
trener 3 ganger i uken og gleder seg til hver kamp!

Spillere

Foran fra venstre:
Kristoffer Grevstad Mørk
Adrian Mjelde
Rad to fra venstre:
Phillip Teien-Leite
Xavier Oliver Malterud
Max Aafos Dahlén
Mikkel Helgesen
og trener Stian
Bakerste rekke fra venstre:
Trener Norin
Sivert Flåhagen Enoksen
Casper Neville
Sander H Tofthagen
Sindre Seim-Monsen
Felix Høiaas
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2006

DAMER
JENTER
2006

Vi er en sosial og aktiv gjeng som trener på onsdager og spiller kamper i helgene og noen ukedager. Vi trener på skudd og overganger men er mest
opptatt av at vi skal ha det hyggelig samtidig som
vi får en god treningsøkt. På lagbildet er det Karine,
Bente Marie, Maria, Linda, kristin, Solveig, Kristin,
Anne-Marit og Pernille. Vi er også flere som er med
på laget. Bildene fra kampen er fra lokaloppgjøret
mot Holmen.

Spillere

I år har Nesøya 06 slått seg sammen
Jardar 06 og fått nye lagkamerater og
trenerteam. Det har vært en kjempe
fin, kul og spennende start på ny sesong og et nytt kapittel. Jentene har
blitt en fin og sammenspleiset gjeng
på kort tid, her er det mye håndballglede og stort utviklingspotensial i
hele gjengen. Vi gleder oss til tiden
som kommer! Dette blir super bra!

Kine Benedikte Deila Ditlevsen
Anne-marit Floberg
Henriette Hotvedt
Karine Jebsen
Bente Marie Langebro
Kathrine Olsen
Linda Margareth Pedersen
Solveig Skjerven
Kristin Næss Sørensen

Trenere

Tone Mjøs og Henriette Hotvedt

Lagledere

Bente Fosen og Jannike H.
Haaverstad

Spillere
Hermine Berge
Kine Benedikte Deila Ditlevsen
Maria Torvanger Dybvik
Olivia Florival
Hedda Fosen
Oda Georgine Ågesen Gulsvik
Julie Hotvedt
Selma Høiaas-Skoog
Erle Lien
Pauline Jacobsen Raade
Live Malene Radøy
Hermine Skjelbred-Eriksen
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HÅNDBALL I 2019
Norges største håndball cup

FREDRIKSTADCUP

Pinsehelgen var Nesøya/Jardar J12 på Fredrikstadcup! Norges største hånballcup med 700 lag! Masse moro på og utenfor banen. Tap og seier, tivoli, sove i klasserom, sumohåndball, bussing mellom arenaer og konsert! Fantastisk bra organisert cup!

HASLUMCUP

Første håndballpokal til Nesøya i
Haslum Cup!
Ekte idrettsglede! De kjempet til siste sekund, og beviste for alle at trening, stayerevne, vennskap og lagånd
gir resultater!! Mot nesten alle odds klarte de det vinne sin klasse i Haslum Cup. Gratulerer alle jentene
på 2007-laget!

KLAS
SEV
HASL INNERE
UMC
UP!

LOPPETASSEN
Loppetassen
for 6- åringene
14 monstere og prinsesser fra Nesøya sitt 2013-kull
har vært på Loppetassen
(som tilbød ansiktsmaling i pausene). Kjempemorsomme
kamper
med mange mål begge
veier! Alle 14 spillere laget
minst et mål, og mange
flere. Å være liten er ingen
hindring, det ble bevist
at tar man fart og sats og
setter den ned i hjørnet så
blir det mål hver gang.
Kjempegøy!!
Heia Nesøya!!
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SESONGAVSLUTNING
Håndballavslutning
for alle håndballspillere i mars
Full innsats og strålende humør
når alle spillere i Nesøya håndball møtes til intern cup og
håndballavslutning. Alle spiller
kamper med blandede lag og til
slutt er det diplom, pokaler, is og
boller. Stor stas med full håndballhall og skikkelig liv og røre.
Håndball er gøy!
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FRIIDRETT/ALLIDRETT

FRIIDRETT
ALLIDRETT
Allidrett og Friidrett på
Nesøya
Friidrettsgruppen tilbyr allidrett og
friidrett for barn i alderen 4-16 år. Allidrettstilbudet er for alle gutter og
jenter på fire til seks år. Terskelen er
lav, og dette er ment som en forsiktig
introduksjon til ulike idretter i Nesøya
idrettslag, med fokus på lek og varierte øvelser. Ved skolestart blir det en
myk overgang til friidrett, med fortsatt
fokus på variasjon, lek og tilpassede
øvelser. 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.

Følg oss
Treningstider i allidrett og friidrett vinteren 2019/2020
2014/2015/2016

Tirsdager klokken 16.30-17.30 i Nesøya idrettshall

2012/2013

Onsdager klokken 16.30-17.30 i Nesøya idrettshall

2010/2011

Onsdager klokken 16.30-17.30 i Nesøya idrettshall

2009 og eldre:

Mandag klokken 20.00-21.00 i Nesøya idrettshall

		

Onsdag klokken 17.30-18.30 i Nesøya idrettshall

		
		

+ tilbud om 1 ekstra trening med Tyrving i
Bærum Idrettspark
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Web:
nesoyail.no/friidrett og
nesoyail.no/allidrett
Facebook:
Nesøya IL Friidrett og
Nesøya IL Allidrett

Friidrettsgruppen trener hele året og
deler opp året i ute sesong med oppstart på friidrettsanlegget ved Nesøya
Idrettsanlegg fra påske til høstferien,
og inne sesong i Nesøya idrettshall og
i Bærums idrettspark fra høstferien til
påske. Nytt dette året er at friidrettsgruppen på Nesøya innledet et samarbeid med Tyrving IL Friidrett som har
sin hjemmebane i Bærum idrettspark
og har et profesjonelt treningsapparat,
dette gjør at vi har flere muligheter til å
tilby tilpasset trening til de som ønsker
det. Vi har dermed et veldig allsidig tilbud der det er plass til alle, enten man
ønsker å bedre hurtighet, kondisjon og
koordinasjon, konkurrere på friidrettsarenaen, delta i løp med lengre distanser eller kombinere treningen med
andre idretter parallelt. Vår holdning er
at alle er velkomne.
Vi har en gruppe konkurranseutøvere som er aktive på stafetter og friidrettsstevner både sommer og vinter,

og det har vært mange flotte prestasjoner som man kan lese mer om på de
neste sidene. I mars var vi tradisjon tro
på plass i Hamar og Bamselekene som
er en av de største og mest populære
innendørs stevnene for barn i alderen
10-19 år. Det er alltid ekstra gøy å kombinere det sportslige med en sosial og
hyggelig helg både for utøverne, trenere og foreldre.
Friidrettsgruppen ønsker å holde åpent
for alle som er nysgjerrige på friidrett til
å bli med og teste tilbudet. 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.
Friidrett er variert trening der målet er
utvikling for den enkelte og mestring
for alle.
Vi har treninger tilpasset alder for barn
og ungdom fra 6 til 16 år:

Friidrettsstyret i 2019
Anne Birgitte Feliot: Leder

6 og 7-åringer:

Julia Mjør: Informasjonsansvarlig

Allsidig trening med mye lek og moro!

Karina Folvik: Økonomiansvarlig

8, 9 og 10-åringer:

Rannveig Valkvæ Seierstad: Administrativt ansvarlig allidrett

Variert trening med innføring i friidrettsøvelser gjennom lek
11 år og eldre:
Fokus på løp, utholdenhet, spenst og
styrke – passer for alle
Fokus på teknikk i ulike friidrettsøvelser - løp, hopp, kast
Anne Feliot
Leder av Nesøya IL Friidrett

Det var store endringer i Friidrettsgruppens styre i 2019, og flere som har
bidratt i en årrekke gikk ut av styret:
Gro Janborg (informasjonsansvarlig),
Monica Solheim (økonomi), Hilde Vestheim Nordh (arrangement), Urban
Skoog (material), Andreas Kavlie-Borge
(marked).
Karina Folvik (økonomi) og Julia Mjør
(informasjonsansvarlig) kom inn i styret i 2019.
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Trenere for allidrett i 2019

TRENINGSGRUPPENE
ALLIDRETT FOR 2013 - 2015
Friidrettsgruppen tilbyr allidrettstrening for barn i alderen
3-5 år. Dette er et lavterskeltilbud for de aller yngste en
gang i uken hele året. Barna får prøve ulike aktiviteter og
for mange er det en fin introduksjon til organisert idrett senere. Treningen er variert med fokus på leker, turnøvelser,
hinderløyper, dans, ballspill, balansering og friidrett. Barna
har fått utstyr tilpasset til sin størrelse og ferdighetsnivå.

I 2019 har Rannveig Seierstad hatt administrative oppgaver mot friidrettsstyret og Erlend Grimstad har holdt i det
sportslige. På trenersiden har friidretten stilt alle sine ungdomstrener til disposisjon og dette har fungert veldig fint.
Thomas, Erlend, Aurora, Caroline og Sofia lager morsomme
og varierte treninger for barna. Hver tirsdag er det mye latter og glede på denne gruppen, og ekstra stas er det på
slutten av hver sesong, med tur opp på pallen og medalje
til alle deltagerne.

Thomas Kvam
Erlend Janborg
Caroline Boge-Fredriksen
Sofia Henriksen

Trenere for friidrett i 2019
Gro Janborg
Bente Carlsen
Anne Feliot
Julia Mjør
Caroline Boge Fredriksen
Aurora Larsen Græger
Thomas Kvam
Erlend Janborg
Caroline Boge-Fredriksen
Sofia Henriksen

TRENINGSGRUPPENE
FRIIDRETT 2009-2010
Caroline Boge Fredriksen har vært fast hovedtrener for
gruppen sammen med Aurora Larsen Græger og Sofia
Henriksen. Ved oppstart inne høsten 2019 ble gruppen
2010 og 2011 barn og deler treningstid med 2012/2013.
På treningen varieres det mellom ulike friidrettsøvelser
som lengde, kule, liten ball, spyd og høyde. Barna får innføring i teknikk og de trener koordinasjon, mye løping,
både kort og langt, og med og uten hekker. Treningen har
alltid innslag av leker, hinderløyper og stafetter, der barna
gir alt.

FRIIDRETT 2008 OG ELDRE
Det er lagt opp til allsidig friidrettstrening
for den eldste gruppen, som er i alderen
11-16 år. Treningen både ute og inne har
fokus på hurtighet, styrke, kondisjon, balanse og spenst. Det tilbys også teknisk
trening i sprint, hekk, hopp og kast. De
som ønsker å delta i konkurranser får et
tilpasset opplegg, men treningen er lagt
opp slik at det er rom for alle som vil trene
uavhengig av ambisjoner.

FRIIDRETT 2011/2012
Anne Kristine Haggren har vært fast hovedtrener for gruppen i en årrekke og når hun ga seg rett etter sommeren har
hennes medtrenere Erlend og Thomas fulgt gruppen videre.
Dette er yngste friidrettsgruppe og treningen er veldig variert. Det er fortsatt mye lek med tilnærming innen de tradisjonelle friidrettsøvelsene løp, hopp og kast. Stafetter, hinderløp og konkurranser er også populært. Det har vært trening
en dag i uken både innendørs i idrettshallen om vinteren og
utendørs på friidrettsanlegget i sommerhalvåret.
Ved oppstart inne høsten 2019 ble gruppen 2012 og 2013
barn, men de deler treningstid med 2010/2011.
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Treningen utendørs er på friidrettsanlegget på Nesøya, mens treningen innendørs
gjennomføres i Nesøya idrettshall. Dersom man i innesesongen ønsker teknisk
friidrettstrening, er det mulig å delta på
en trening i regi av Tyrving i Bærum idrettspark, som har et innendørs friidrettsanlegg. Gro Janborg og Bente Carlsen ga seg
som trenere ved oppstart av utesesongen
etter å ha være trenere for friidretten i en
årrekke. Julia Mjør og Anne Feliot har sammen med ungdomstrenere vært trenere
for denne gruppen.
Mange er med kun på treninger, mens
en kjerne av utøvere har deltatt på stevner både innendørs og utendørs. Nesøya
hevder seg godt til å være en liten klubb
og det har blitt mange fine resultater og
nye personlige rekorder. Vi har hatt flere
utøvere på kretslaget for Akershus der de
deltar i konkurranser som et lag.
Det er anledning for alle som er litt nysgjerrige på friidrett til å prøve seg på trening, bli med på en stafett eller delta på et
friidrettsstevne, selv om man ikke er aktiv.
Fra man er ti år kan man delta i konkurranser i friidrett.
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HØYDEPUNKTER 2019
BASSEN
SPRINT

BAMSELEKENE

Bassen sprint

Lerøylekene

Et rent løpsstevne og første mesterskap utenfor
øya for Nicolay (G10) og Ingelin (J10). De løp
begge 60m i fin stil. Benjamin (G13) og Axel
(G13) kapret gull og bronse på 60m hekk. I
tillegg fikk både Eline (J13), Axel og Benjamin
gode plasseringer på 200m og 60m.

Det ble seier til Akershus i årets Lerøyleker på
Hamar 31.aug - 1.sept med Axel Mjør (13) og
Eline Folvik (13) på laget. Dette er en kretslagskonkurranse for fylkene på Østlandet. I tillegg
ble det arrangert Lerøyleker på Vestlandet og i
Trøndelag med totalt 700-800 jenter og gutter i alderen 13 og 14 år i konkurranse for sitt
kretslag. Eline tok seg til finalen på 60m hekk
og fikk en fin 4.pl og Axel klinket til med 4,71 i
lengde og tok med det bronsemedaljen.

Tyrvinglekene inne
Det største innendørsstevnet i Norge og regnes
av mange som et uoffisielt NM for de yngre
utøverne. Alexander Sørensen og Nicolay
Mjør løp 60m og hoppet lengde i 10-års klassen, mens Axel Mjør, Eline Folvik og Benjamin
Carlsen-Brown stilte i mange øvelser gjennom
helgen. Flott innsats av alle, Eline tok en flott
2.pl i høyde og debuterte på 60m hekk, Benjamin tok bronse på 60m hekk og høyde og Axel
tok 4.plass både på 600m og lengde.

TYRVINGLEKENE
INNE

Bamselekene

TYRVINGLEKENE UTE

I mars gikk turen til Bamselekene i Stangehallen på Hamar. Fra Nesøya deltok Nicolay Mjør
(G10), Mortimer Feliot (G11), Eline Folvik (J13),
Axel Mjør (G13), Benjamin Carlsen-Brown (G13)
og Thomas Kvam (G16), tre medaljer, flere personlige rekorder og mange gode resultater. Det
ble en hyggelig og sosial helg med god stemning og på lørdag kveld fikk vi feiret Thomas som
hadde bursdag.

KM i terrengløp
Brage Strandli har vist seg som en meget
habil mellom-distanseutøver og deltok i KM
i terrengløp. Dette var Brages første friidrettskonkurranse, og han tok en imponerende
tredjeplass på 700 meter, med tiden 2,30

Tyrvinglekene ute

KM TERRENGLØP
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Nesøya IL friidrett var representert ved Eline
Folvik (J13), Benjamin Carlsen-Brown (G13) og
Axel Mjør (G13). De hevdet seg godt, bl. a fikk
Eline en bronse i 60 m hekk, med ny personlig
rekord på 10,41. Axel fikk ny pers på 60 m med
8,29 og Benjamin fikk en fin 4. plass i 60 m hekk
og tangering av pers i høyde 1,45.

LERØYLEKENE
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NESØYA ISHOCKEY

ISHOCKEY
Sportslig leder og
leder i styret
Lars Mørkås

NESØYA 1

Sponsorer

NESØYA 1

Birk Sport AS

Sesongen 18/19

Sesongen 19/20

Sponsorer

Nesøya Ishockeylag spiller fortsatt i 3.
divisjon avdeling øst A. Vi leverte ingen
god sesong, og det var så vidt vi holdt
plassen i divisjonen. Grunnen var blant
annet at alle hjemme kampene våre
ble lagt i vår treningstid, generelt dårlig
oppmøte både på kamp og trening, og
at vi i tillegg tapte mesteparten av de
jevne kampene vi spilte med ett eller to
mål

Vi fortsetter med spill i 3 divisjon, etter
at forbundet har gjort om seriesystemet, og utvidet det til 6 divisjoner. Nesøya
spiller i en avdeling bestående av åtte
lag fra østlandsområdet og vi har fortsatt ikke tapte en kamp så langt denne
sesongen (pr 20.01.20). Vi har fått inn
syv nye spillere på laget, og holder alle
seg skadefri og friske bør vi ha gode muligheter til å vinne divisjonen.

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.

Finn R Møller AS
Privatmegleren Solli & Partner AS
Unique Food AS
Holtsmark Golf AS
Momentum Wines AS

Årets rekke sesongen 18/19
Mikael Ringkvist - Filip Ringkvist-Hoffman - Magnus Strysse
Henrik Harto Reisvang - Jens Ulrik Bacher

Årets toppscorere sesongen 17/18

Rasmus Møller

Magnus Strysse: 3 mål + 5 assists = 8 poeng

Årets spiller sesongen 18/19

Mikael Ringkvist: 2 mål +4 assists = 6 poeng

Filip Hoffman-Ringkvist

Henrik Harto Reisvange: 2 mål + 4 assists = 6 poeng

Årets rookie sesongen 17/18

Jan Magnus Strindberg: 4 mål + 1 assists = 5 poeng
Elias Olsen: 2 mål + 3 assists = 5 poeng

Espen Kristiansen

Spillende trener

Tabell 2017/2018
Lag		

K

V

U

T

Jutul/Eiksmarka
Rasta
Grüner 2
Ullensaker
Skedsmo
Nesøya
Holmen

12
12
12
12
12
12
12

8
8
7
5
4
2
1

4
0
2
1
2
2
3

0
4
3
6
6
8
8

Mål		
72
66
57
58
52
29
25

-

37
53
47
51
60
49
62

P
20
16
16
11
10
6
5

Henrik Harto Reisvang

NESØYA 2
NESØYA 2
Årets spiller
Nicolay Rustad Nilsen

Årets toppscorer
Ulrik Brudberg

Årets Rookie
Theodor Amundsen

Årets poengplukker
Mats Andreas Hverven

Trener

Spillerstall
Henrik Arnesen, Jens Ulrik Bacher, Ole
Magnus Berglund, Marius Gundersrud,
Mats Carho Hansen, Ruben Carho
Hansen, Markus Leandersson, Marius
Klem, Nicolai Lunde, Luis Lyster, Rasmus
Møller, Jon Mørkås, Elias V. Olsen, Henrik
Harto Reisvang, Steffen Riddervold, Filip
Hoffman-Ringkvist, Mikael Ringkvist,
Per Robertson, Amund Skodvin, Petter
Magnus Solli, Jan Magnus Strindberg,
Nicolai Strindberg, Magnus Strysse, Theodor Tyse

Spillere i avgang
Jesper Bye, Simen Granerød, Ronny
Jansson, Henrik Ljostad, Erik Follestad
Johansen, Espen Kristiansen, Haakon
Skaaret, Johan Skaaret, Anders Utby,
Martin Vermundsberget har alle sammen lagt opp.

Sesongen 18/19

Sesongen 19/20

Sponsorer

Nesøya 2 spiller i 4 divisjon avdeling øst
B. Målet før sesongen var å klatre på tabellen i forhold til fjoråret. Med en mer
stabil stamme ble tilslutt poeng i seks
kamper med tre seiere, tre uavgjorte og
en sjette plass på tabellen, som vi var
sånn passe fornøyd med. Vi tar med oss
dette inn i neste sesong, og satser på
flere seiere og en bedre plassering på
tabellen.

Denne sesongen er det blitt gjort en del
endringer i divisjonene, noe som førte til
at vi nå spiller i 6 divisjon. Målet er som
alltid å klatre høyere på tabellen, noe vi
tror at vi har store muligheter til. Med
flere nye spillere på laget sikter vi igjen
mot nye høyder. Pr dags dato (22.01.20)
ligger vi midt på tabellen, så vår målsetning før årets sesong å bli blant de tre
beste er innen rekkevidde.

Nesøya 2 driftes i dag ved hjelp av noen
utvalgte ildsjeler og spillernes egen lommebok. Vi trenger helst noen velvillige
sponsorer, så ta gjerne kontakt!

Spillerstall
Theodor Amundsen, Robin Bang, Pål
Berget, Jo Einar Berstad, Alexander Bordvik, Ulrik Brudberg, Sebastian Esbjug,
Magnus Hayes, Jesper Norman Hjorth,
Alexander Holtskog, Eirik Horn, Robin
Haagsma, Kristian Gravdal, Morten
Kveim, Casper Martens Larsen, Nicolay
Rustad Nilssen, Svenn Svensen, Morten
Svensson, Henrik Wathne, Jonas Wettergreen, Kenneth Winnæss, Jens Wisløff.

Theodor Amundsen
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NESØYA 1

Lagleder
Pål Berget
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TENNIS
Styret 2019

TENNIS

Styreleder: Magnus Wrahme
Nestleder/økonomi Espen Andersen
Styremedlemmer
Katja Horn-Johannessen
Tonja Løve Roth
Cathinka Skotvedt Sundling
Robert Herman

Les mer på

nesoyail.no
Følg oss på Facebook

Nesøya IL Tennis

Enda et år har gått og tennisen fortsetter å utvikles
på Nesøya.
Medlemsmassen er stabil og anlegget
blir bare bedre og bedre for hvert år som
går. Det de fleste som bor på Nesøya
kanskje ikke helt forstår, er hvilket fantastisk tennis- anlegg vi faktisk har ute
hos oss. Derfor begynner nå vårt anlegg
også å attrahere spillere fra hele Oslo
området som sliter med banekapasitet
spesielt om vinteren. Beleggsprosenten
går sakte men sikkert oppover og det
er ikke like enkelt å få fatt på timer i helgene, noe vi i styret opplever som veldig
positivt. Hovedoppgaven vår er dog å
bygge klubben med Nesøya-talenter
i alle aldre, og vi ønsker å tiltrekke oss
enda flere beboere til vårt anlegg.

å takke vår flinke italienske trener Andrea Camoletto for fin innsats hos oss
frem til sommeren 2019, og som nå flyttet videre til andre klubber. Shabaz er
en person med masse energi og spennende idéer som kompletteres med
Christers generelle tenniskompetanse
og Andreas´ positive og motiverende
entusiasme. Vi tror og forventer oss mye
av denne «drømme-trioen» fremover.

På trenersiden har vi fra høsten
av sikret oss en topp trio hvor Christer Francke og Andreas Bock fortsetter
og Shabaz Dad-Chaudhry kommet inn
som et friskt pust. Her sitter vi på en
tenniskompetanse som er helt unik, og
et team av trenere som kommer å sikre
mange fremtidige Nesøya-talenter i
årene som kommer. Vi vil også passe på
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er en
populær inngangsport til tennis, hvor
barn fra første til femte klasse kan
komme til oss etter skolen og prøve på
tennis, leke med andre i samme alder,
lese lekser og få litt mat, før foreldrene
henter sen ettermiddag. Vi kommer til
våren å utvide denne satsningen til fire
dager per uke, og Shabaz er allerede
i full sving med planleggingen av et
meget populært tilbud.

Vår lagtennis fikk litt blandede
resultater i 2019. Herrelag 1 måtte dessverre flyttes ned en divisjon, herrelag
2 kom på andre plass i sin divisjon og
damelaget spilte med juniorer som fikk
tøff motstand i sin divisjon. Damenes
veteranlag spilte til tider meget bra, men
totalt sett har vi satt oss litt mer spenstige mål med i hvert fall to opp-rykk til
utesesongen 2020.

Asfalteringen

av området rundt
klubbhuset var en viktig milepæl som
nå danner en flott sosial sone rundt
Tennishuset, hvor alle medlemmer har
tilgang. Her samler vi av og til våre tennisinteresserte for å se på Grand Slam
turneringer eller å heie på Casper Ruud
når han er i aksjon. I tennishuset kommer det snart en tennis-shop, og vi satser på flere sosiale events til våren og
sommeren. Det vi virkelig kunne ønsket
oss er å få asfaltert veien opp fra p-plassen frem til hallen, men dette er et for
kostbart prosjekt som vi ikke har penger
til akkurat nå.

Camp Nesøya Tennis

Konkurranse Pluss ble etablert

i september 2019 for å gi våre mest talentfulle og ivrige spillere en mulighet
til å utvikles enda mer. I samarbeid
med Snarøya Tennis klubb har Christer
Francke hovedansvaret for denne satsningen som vi allerede har sett gi gode
resultater i konkurranser. Andreas fortsetter som assistenttrener for Konkurranse Pluss og Shabaz finnes også med
i konkurransegruppen, som betsår av
de flinke juniorene som ligger på nivået
rett under Konkurranse pluss. Målet
med begge disse gruppene er at vi
skal motivere våre spillere til å utvikles
som konkurransespillere i turneringer i
Norge.

Mange mener det tar 10 år å bygge en
tennis klubb, vi er nå snart 5 år inn i den
reisen og vet at det eneste som fungerer
er hardt arbeid og å levere god kvalitet
for alle våre medlemmer og spillere. Jeg
vil også passe på å takke våre flinke ildsjeler i tennisstyret for all den tid dere
legger ned for å bygge klubben videre
sammen med trenerne. Det tenker vi å
fortsette med, og håper at du også blir
med videre og hjelper oss å øke attraktiviteten for Nesøya IL Tennis i årene som
kommer.

På vegne av Nesøya IL Tennisstyre
Magnus Wrahme
Evig tennisentusiast og Styreleder
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CAMP NESØYA TENNIS

SPORTSLIG
Trenerteamet
Trenerteamet 2019 har bestått av hovedtrener Christer Francke
og trenerne Andrea Camolotti, Andreas Bock og Vanya Zlateva,
i tillegg til Maria Hole, Thea Tønder og Hermine Wrahme som
ungdomstrenere.
Fra høsten 2019 har det vært justeringer i teamet, da Andrea
Camolotti valgte å ta en jobb nærmere sitt hjemsted. Vi takker
Andrea for den kunnskap og kompetanse som han har delt med
spillerne på Nesøya og ønsker ham lykke til videre. I september
hadde vi den glede å ønske tidligere Holmen-trener Shabaz DadChaudrey velkommen med på laget.
Trenere 2020 Joakim, Thea, Maria, Shabaz, Andreas og Christer.

Nissefesten

Høsten ble benyttet til samtaler og planlegging og fra 2020 ser
det nye trenerteamet slik ut:

I desember gjennomførte vi en vellykket Nissefest med nissens tikamp og tennis! 50 barn fra tennisskolen Nesøya IL
møtte opp og hadde det kjempe gøy! Nissemor serverte
grøt og kåret kveldens fineste nissedrakt. Nissen kom med
sekken sin i år også!

Hovedtrenere er Christer Francke og Shabaz Dad-Chaudhry,,
Shabaz er i tillegg Sportslig leder, gjeldende fra 2020. Andreas
Bock er trener og Vanya Zlateva fortsetter som trener for de
yngste på tennis-moro. Hjelpetrenere er Thea Tønder, Maria Hole
og Joakim Ruud.
Velkommen til kurs og trening i Nesøya IL Tennis!

På Camp Nesøya har vi 2019 hatt rundt
60 barn som har spilt tennis.
Tennistreningene for Camp Nesøya er på mandager, tirsdager og onsdager. Fra april 2020 blir det også torsdager i
tillegg.

Tennis-shoppen

Ludwig Hermann tatt ut
på Landslaget!

NIL ÅPNER TENNIS-SHOP!
Tennis-shopen vil ha de viktigste
produktene du har behov for som tennisspiller: Baller, racketer, klær, sko, grep,
dempere og ikke minst en strengeservice.
Tennis shopen skal driftes av vår
hovedtrener og sportslig leder Shabaz
Dad-Chaudhry. For spørsmål om shopen eller utstyr ta direkte kontakt på
epost: shabaz@nesoyail.no eller mobil
90881190.

Treningstilbudet i klubben

er godt beskrevet på hjemmesiden www.
nesoyail/tennis

Vår antatt beste spiller på juniorsiden
de siste sesonger Ludvig Herrmann
har blitt tatt ut i NTFs Bruttotropp.
Det betyr at han er tatt ut for å delta
på landslagstreninger med de beste
spillerne i sin årsklasse. Det er de 4
beste i hver årsklasse som tas ut og
Ludwig tilhører de 4 beste i årskullet
2007.

På treningene har vi teknisk fokus med mye moro og vi lærer barna å spille kamper. I tillegg har vi NTF TennisKids som
hovedtema på Camp Nesøya.
Det er totalt fire trenere som har barna på Camp Nesøya
Tennis. Dette er to hovedtrenere, Christer Francke og
Shabaz Dad-Chaudhry, og to hjelpetrenere, Maria Hole,
Thea Tønder og Hermine Wrahme. Fra september er Shabaz
Dad-Chaudhry ansvarlig for Camp Nesøya og TennisKids på
Nesøya.

Vi informerer mye gjennom vår Facebook
side: Nesøya IL Tennis.
Camp Nesøya har sin infokanal gjennom
egen Facebook-gruppe.
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NTF TENNISKIDS

TENNISSKOLEN

NTF TennisKids Tour ble opprettet for å gi en støttende og utviklingsmessig god konkurranse struktur for våre unge spillere.
Touren er drevet utelukkende av klubber med NTF som koordinator. Klubbene er hjertet og sjelen i tenniskids tourene. Arrangører av turneringene kan bli funnet i alle større byer og er
oppført i kalenderen. Be treneren din om detaljer om hvordan
du kan bli involvert!

På Tennisskolen har vi nå fått en del nytt utstyr,
blant annet nye kurver og baller som vi skal
bytte ut oftere.
På Tennisskolen har vi kurs for nybegynnere,
videre-kommende og konkurransespillere. Vi
har også voksenkurs for alle nivåer. Aldersgrensen for å starte på Tennisskolen er 6 år, og
helt opp til 100 år.
TennisKids-konseptet er også en del av Tennisskolen i Nesøya Il Tennis. Barn mellom 6 og 15
år deltar på Red Tour, Orange Tour, og Green
Tour, mens Yellow Tour er for ungdom mellom
15 og 18 år. Gruppene blir innad fordelt ut i fra
nivå, nivå 1, 2 og 3. Spillerne får masse hjelp
til å lære kamper og forstå systemet før de
meldes på turnering.
Les mer om TennisKids på neste side og på
nesoyail.no/tennis.
Ønsker du å spille tennis for å ha det gøy eller
for å holde deg i form eller om du kanskje har
ambisjoner om å satse litt, ta kontakt på tennis@nesoyail.no.

Nesøya IL Tennis er en del av konspetet
til Norge Tennisforbund som heter Tennis-kids (tidligere Team Tennisskolen).
Vi bruker dette konseptet aktivt på Tennisskolen for de minste barna.
Tennis Kids er designet av verdenseksperter innen barnetennis i samarbeid med en entusiastisk og dynamisk gruppe trenere i Norge. Tennis Kids tilbyr et komplett sett med verktøy
og ressurser for å hjelpe klubber og trenere med å tilby det
aller beste programmet for å holde barna i sporten .

Helhetlig utvikling av spilleren
NTF TENNIS KIDS TOUR
NTF Tennis Kids Tour er blitt et forbilde for små nasjoner over
hele verden. Et helt unikt turneringskonsept for barn med
over 1000 spillere som konkurrerer hver måned.
OPPFØRSEL
Tennis Kids er opptatt av å hjelpe hvert barn med å oppnå god
oppførsel gjennom deres engasjement i programmet. Finn ut
hvorfor vi belønner adferd først!
NTF TENNIS KIDS FERDIGHETER
Læreplanen vår skaper en komplett ferdighetutviklingsreise
med muligheten til å legge til boosterferdigheter for mer engasjerte spillere.

Opplevelsen av TennisKids Tour
Å spille på TennisKids Tour gir spilleren muligheten til å konkurrere for et lag gjennom både kampspill og ferdighetsbaserte
aktiviteter. Arrangørklubb tilbyr forfriskninger og aktiviteter
utenfor banen, bare for å gjøre hvert arrangement ekstra spesielt. Tenniskids arrangementene handler om lek og konkurranse ut i fra barnas forutsetninger og interesser. Les mer om
barneidretsbestemmelsene her: https://www.idrettsforbundet.no/tema/barneidrett/

Armbånd og pokaler
Jo flere turneringer du spiller, jo flere armbånd vil du tjene,
og armbåndene dine fører til bronse-, sølv- eller gullpokal.
Spiller du nok turneringer vil du kunne motta en diamant for
din innsats. Det handler om å være med på en tennisreise som
anerkjenner deg for ditt tennisengasjement.

Nivåer & Kriterier
For hvert arrangement plasseres spillerne i grupper basert på
deres ferdighetsnivå. Nivåene knytter seg direkte til ferdighetene som er i NTF Tennis Kids ferdighetsskjema. På denne
måten er turneringene koblet til ferdighetene og standardene
vi utvikler i leksjonene, og barn har en mer rettferdig konkurranseopplevelse. Ta kontakt med treneren din for å finne ut av
ditt nivå!

Kriterier for deltagelse
Påmeldinger er bare åpent for barn som er medlemmer av en
NTF TennisKids klubb. For en fullstendig liste over de forskjellige kriteriene knyttet til hvert nivå spør treneren din. Hvis du
har andre spørsmål, ta kontakt med oss.

AKTIV5
Å utvikle en spiller betyr også å utvikle en idrettsutøver. Så
TennisKids inkluderer et komplett atletisk utviklingsprogram
for unge spillere.

Om TennisKids Tour
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KONKURRANSEGRUPPEN
Konkurransegruppen i Nesøya IL tennis har i sesongen 2019 hatt sine faste treningsdager 2 – 3 ganger pr. uke. Vi har hatt en
kjernegruppe på ca. 10 – 15 spillere som spiller lagtennis og konkurrerer individuelt i NTFs turneringssystem. Disse spillerne
deltar årlig på vår Sverige-tur og har kjørt fysisk trening som egentrening. Det vi ser er at spillerne som trener jevnt og trutt på
et minimum av 2 – 3 dager pr. uke har en fin fremgang og har fått en base med solid grunnleggende teknikk som holder mål til
konkurransespill nå og senere i karrieren. De som fra andre halvår deltar i denne gruppen går inn i GUTS, mens de mest ivrige
går over i KONKURRANSE PLUSS som er beskrevet under.
Våre trenere på konkurransegruppen 2019 har vært Andrea Camoletto, Andreas Bock og Christer Francke.
Fra andre halvår 2019 har vi etablert en ny gruppe som heter KONKURRANSE PLUSS. Dette er pr. i dag: Ludwig Herrmann, Kathrine Kolberg, Jonathan Anker, Lea Berger Andresen, Adrian Skar. Vi har en kjernetid med trening på mandager og onsdager fra
kl. 17 – 18.30. De fleste trener totalt 3- 4 ganger tennis pr. uke el. mer. I tillegg har vi fått nye spillere med i denne gruppen fra
andre klubber: Fredrik Solheim (tidl. Asker TK), Julie Kittelsen-Lemma (tidl. Holmen TK), Daniel Lende (tidl. Holmen TK).
Denne gruppen har et eget oppvarmingsprogram før hver eneste trening, og de har et enkelt fysisk program som de kjører etter hver eneste trening. Målet for disse spillerne er å bli gode nok til å spille RACE turneringer i NTF regi, delta på turneringer,
samlinger og representere Nesøya IL Tennis i lagtennis sammenheng. Vi har også en felles treningstid med Snarøya på onsdager
hvor vi har litt felles trening og matcher. Spillerne i KONKURRANSE PLUSS får litt ekstra oppfølging og har egne arbeidsoppgaver
som revideres hvert halvår.

BÅSTAD-TUR
Båstad tur 10. – 12. mai
Trenere: Christer Francke og Andreas Bock
Antall: 10 barn fra konkurransegruppen
Reisemåte: Tog m/bytte i Gøteborg
Voksne i trening (foreldre) med:
Thomas Anker, Robert Hermann, Eirik Haarr, Christian Ødegård, Daniel Nilsen Wright, Nicolas John Pearson-Woodd
Vår årlige Båstad tur er alltid en suksess. Båstad som er et lite
og rolig sted 2 timer syd for Gøteborg langs kysten. Båstad
er en perle og et tennissentrum i Sverige. Flere klubber og
landslag legger treningssamlingene sine hit hvert eneste
år. I år hadde vi med svært menge foreldre, som også var
med og trente nesten samme mengde som barna.
En typisk treningsdag består av morgenjogg, frokost, tennisøkt 1, lunsj, lett styrketrening, tennisøkt 2, middag,
kvelds og i seng ca. 22.00. Vi spiller også litt fotball og har
en løpetest på Malens Havsbad nede ved stranden.
Vi bor relativt enkelt på Drivan som tennissenteret vi trener
på heter. Her får vi servert alle måltider og de har proshop
for alt en måtte trenge av tennisutstyr og strenging av
racketer.
Vi kjører disse turene for å skape et bedre samhold i gruppen og vise hvordan en kan trene «proft» i løpet av en lang
weekend.
Alle som var med, gav full gass og kom hjem slitne og
fornøyde!

EN PLUSS

EGRUPP
KURRANS

KON
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Vi har en aktiv veterangruppe som spiller på onsdager og torsdager.

DAMETENNIS
Vi er en stor gjeng damer fra 30 og oppover som spiller på kurs, hele 35 stykker
på alle nivåer. I tillegg til trening arrangerer vi jevnlig damedriller og sosialdoubler. Vi har plass til mange flere fra
ny-begynnere til konkurransespillere.

Tennistreffen onsdager kl. 10.00 – 12.00: Dette er en fast gruppe veteraner som møtes på Nesøya til hyggelig tennistrening, men vi har også
plass til flere!

VETERANTENNIS

Drop-in torsdager kl. 10.00 – 11.00: For dere som ikke kan spille fast på
onsdag, tilbyr vi mulighet på torsdager.

Damelaget, som består per nå av 7
spillere, spiller jevnlig lagkamper mot
andre klubber.. Vi spiller nå i 3 divisjon.
En lagkamp består av 4 singler og 2
doubler. Det er sosialt og lite konkurransepreg. Vi trenger flere spillere fra 40+ til
å delta på lagkamper. Du trenger ikke å
være konkurransespiller men synes det
er gøy å spille poengspill. Bare ta kontakt på tennis@nesoyail.no om du har
lyst til å starte eller vil prøve deg på en
lagkamp!

Herrelaget spilte i 2. divisjon i 2019.
På bildet er kjernen på herrelaget, fra venstre: Christer Francke, Andreas Bock,
Andrea Camoletto og Bent Ove Pedersen.

HERRETENNIS

Vi har voksenkurs for alle nivåer.

VOKSENKURS

Ønsker du å starte på nybegynerkurs
for voksne, send en epost til
tennis@nesoyail.no.

40Tennisskolen 2006 og 2007
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SEILING

NESØYA SEILFORENING

STYRET 2019
Leder: Peder Louis Sarmento Staubo
Nestleder: Einar C. Bergsland
Økonomi: Håkon Nissen-Lie
Marked: Hans Arild Boge Fredriksen
Styremedlemmer:
Gorm Leiknes
Knut Haneborg
Odd Arne Urnes

Nesøya Seilforening
2019 har væt et begivenhetsrikt og aktivt år for Nesøya
Seilforening. Vi har hatt 87 deltakere på våre 6 kurs som
holdes gjennom sommersesongen.
Kursene som ble holdt i 2019 er
• Brettseiling nybegynner (10-12 år)
• Brettseiling viderekommende (13-16 år)
• Jolleseiling nybegynner (8-9 år)
• Jolleseiling viderekommende (10-13 år)
• Ung:Seil (14-18 år)
• Lady & Mansurf (16-99 år)
I tillegg har vi arrangert SeilCamp for 50 glade barn i alderen 8-13 år. I år arrangerte vi også Båtførerprøven for 20
kursdeltakere og vi var så heldige at vi fikk Ordførerbesøk
på Hvamodden. Avslutning med premier og spennende
presentasjon ved verdensmester i 29’er Pia Dahl Andersen ble holdt 19. november.
I 2019 fikk vi tildelt støtte fra Sparebankstiftelsen DNB til
innkjøp av to nye joller. Det ble kjøpt en RS Cat16 og en RS
Feva. Begge er raske og morsomme joller spesielt egnet
for ungdom. Med disse nye jollene kunne vi utvide antall
deltakere i både Ung:Seil og Jolleseiling VK. Vi kan stolt
konstatere at Nesøya Seilforening vokser og rekrutterer
godt blant både barn og ungdom! Spesielt dette med å
beholde ungdom i Seilsporten er noe som Norges Seilforbund er opptatt av og vår forening har høstet positiv
oppmerksomhet i de videre kretser.

Nylig fikk vi tilslag på 225.000kr støtte fra Sparebankstiftelsen DNB til innkjøp av ny aktivitets og følgebåt. Denne
båten vil være til generell nytte for alle kursene som
sikringsbåt men også spesielt nyttig for å bygge videre på
Ung:Seil med fokus på trygghet, godt sjømannskap, sosialt samvær og glede for ungdommene våre.
2019 ble året vår ‘Grand Old Man’ bak SeilCamp kunne ta
et skritt tilbake og overlate styringen til nye krefter. Einar
Bergsland kunne denne gangen ta en rådgivende rolle
og la Marcus Kilstad styre. Marcus har gått Nesøya Seilforening skolen fra gutteårene og vet hva som må til for
en trygg og opplevelsesrik SeilCamp for de mange barna.
Det er moro å se hvordan våre tidligere seilere gjerne
stiller som trenere og hjelpetrenere på både kurs og SeilCamp.
Vi planlegger å fornye jollegarderoben i løpet av 2020 og
skifte ut de nå velbrukte A-jollene med en mer moderne
nybegynnerjolle. Vi vil beholde konseptet med 2-3 barn
i jollene og ønsker en lettseilt og trygg båt egnet for alle
jollekursene våre.
Seilforeningen har vært aktiv siden 2007 og disponerer i
dag en rekke båter og brett til glede for barna på øya og
medlemmene i Seilforeningen. Foreningen stiller joller og
brett til disposisjon på kursene slik at man ikke behøver å
kjøpe kostbart utstyr for å sende barna på kurs. Det holder med en våtdrakt og redningsvest, i tillegg til lyst til å
leke seg i vannkanten! Nesøya Seilforeningen er opptatt å
tilby et breddetilbud for nybegynnere - så vel som erfarne
seilere som gjerne vil ha noen å seile med men ikke nødvendigvis vil følge en regattaserie.

Styret

Håkon Nissen-Lie,
Liv Bekkeseth (banksjef DNB Asker),
Hans-A. Boge-Fredriksen og
Eva Grothe (gaverådgiver
Sparebankstiftelsen DNB)
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A-JOLLE

STØTTE FRA SPAREBANKSTIFTELSEN DNB

Nybegynner
Jolleseiling nybegynner er for barn mellom 7 og 9 år, i år
hadde vi 9 gutter og 8 jenter, alle sammen ivrige og imponerende lærevillige! Vi startet sesongen 1. mai med
klargjøring av båtene og har hatt 14 kursdager til og med
siste dag som var 25. september.
Målet er å ha det moro sammen, lære å bli trygg på vannet
og kunne styre en seiljolle. For de minste er det å holde stø
kurs i seg selv en spennende utfordring!
Barna er mest mulig i båtene og seiler gjerne to eller tre
sammen. I starten av sesongen holdt vi oss inne i bukta
på Hvamodden, der er vi i le av sønnavinden og holder et
naturlig tett samlet felt.
Barna viste kjempestor fremgang. I starten av sesongen
blir det gjerne ‘radiobilkjøringen’ med mye bulting borti
hverandre inne i bukta. Mot slutten av sesongen drar vi ofte
ut på feltet og barna seiler målrettet rundt merkebøyene og
veksler elegant mellom å være på ror og skjøte. En kjeks eller to vanker ved rundingsmerket og dette er stor stas!
Kursansvarlige har vært Peder Staubo og Odd Arne Urnes.
Ungdomstrenere har vært Heddy Berge og Niklas Naper.
Stor takk til voksne ressurspersoner Jørgen Heggelund og
Kjetil Karlsen.
Vi ser frem til en ny sesong på Hvamodden og ønsker Hans
Henrik Seierstad velkommen som ny kursansvarlig! Vi regner med at vi åpner sesongen med 4 flotte nye joller.

Jolleseiling viderekommende
Dette kurset er for barn mellom 10 og 13 år. Vi hadde 19 deltakere i år, 7
jenter og 12 gutter. Kurset gikk på onsdager i fra 1. mai til 25. september
fra klokken 1900 til klokken 2030, totalt hadde vi 14 kursdager.
Barna lærer å bli trygge i båt. Lærer sjømannskap og seilkunnskap. De
skal kunne utnytte vinden og bølgene og vi arrangerer enkle kappseilaser når forholdene ligger til rette. Målet er at barna skal få appetitt på å
utvikle seg videre til gode seilere. Mange av barna har seilt nybegynner
fra før, men dette er ikke et must.
Vi har lært grunnleggende rigging, trim og hvordan fart i jolla. Både under både flau vind så vel som i frisk bris. Vi har brukt minst mulig tid
på land og mest mulig tid på sjøen. Med kurslengde på halvannen time
rekker vi flere runder på seilbanen, og ofte en uformell regatta. Vi seilte
også noen fine turer rundt Furuholmen ved innløpet til Middagsbukta
og tilbake når vinden tillot dette. Det er en fin tur med kryss, slør og
navigering mellom grunner og sjømerker.
Barna har imponert med flott fremgang og god mestring! De eldste har
seilt mye RS Feva, det er moro å se dem plane mens sjøsprøyten står. Vi
tok også et par turer med den nye RS CAT16 noe som de eldste hadde
mye glede av. Noen av seilerne våre seiler også Optimist i andre foreninger og ville helst seile A-jolla alene for å trene individuelt – det byr på
spennende oppvisning i regattaregler med hoing og protester!
Kursansvarlige har vært Peder Staubo og Odd Arne Urnes. Ungdomstrenere har vært Heddy Berge og Niklas Naper. Stor takk til voksne ressurspersoner Berit Nissen-Lie, Hans Christian Fleischer, Morten Nissen Lie
og Jørgen Heggelund.
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Sparebankstiftelsen DNB sikrer utvidet
satsing på ungdom i Nesøya Seilforening. Hyggelig besøk av ordfører Lene
Conradi og generalsekretær i Norges
Seilforbund Per Christian Bordal på Kick
Off 9. mai for å feire nye seilbåter
Nesøya Seilforening ble startet høsten 2006 av Haakon Nissen-Lie, Einar Bergsland, Eivind Hauglie-Hanssen og Hans-A.
Boge-Fredriksen.
Etter å ha vurdert å starte som selvstendig seilforening eller
som underbruk av Asker Seilforening, endte vi opp med å
komme inn under Nesøya ILs vinger. Det har vi ikke angret på.
Da var finansieringen sikret, og mye organisatorisk på plass.
Pga begrenset plass falt valget på de nye A-jollene, og ved
hjelp av Nesøya IL, Aftenposten og sponsorer fikk vi oss en
liten flåte i 2007
Fokuset var på å lære å seile, mestringsglede, sjø- og båtvett
og trygghet på, i og ved vannet.
Skulle du bli regattaseiler og verdensmester anbefalte vi å gå
videre til Asker eller Bærum Seilforening. Men noen av seilerne som har seilt på Hvamodden har faktisk endt opp som
verdensmestre.
Og apropos verdenstopp, med en verdensmester i brettseiling i styret og andre ivrige brettpappa og mammaer tok det
ikke mer enn et år eller to før brettseiling sto på programmet
også.
Og så gikk det slag i slag med opp mot 100 seilere i året
på kurs, og på det meste ca 70 på seilcamp. Men det dukket etterhvert også opp en utfordring. Når barna ble ungdomsskoleelever ble A-jollene litt kjedelige, og ikke alle ønsket å seile brett. Så flesteparten av de eldste, dvs de som var
født i forrige årtusen forsvant til fotball og Playstation - dette
måtte vi gjøre noe med.
Så for tre år siden dro vi i gang Ung:Seil, litt på bakgrunn av
våre ungdommer ønsket seg. De ville gjerne seile, både jolle
og brett, men ikke regatta. Og vente mindre. Vi fikk støtte til
to morsomme joller med spinnaker, RS Feva, og så var vi var
i gang.

For noen av årets Ung:Seilere er det den 13. sesongen de er
med på vannet. I fjor var nesten halvparten av de som startet
i 1. klasse i 2008 med på Ung:Seil, og nå har de begynte på
videregående og de fleste ville fortsette i år også. Da var det
en utfordring, for vi ville måtte jo få inn 2005-kullet også.
Men med en generøs gave fra Sparebankstiftelsen DNB løste
alt seg. Nå har vi fått en tredje RS Feva og ikke minst en 16 fot
katamaran som vil gi nye utfordringer til de eldste - og sikkert
også til de yngre. Vi har økt antall deltagere med 10 til 25, i
tillegg får både A-jolle seilere og Seilcampen glede av båtene
og mulighet til å utvide.
Det har vært en stor dugnadsjobb for å få dette til, men så er
det også en stor glede å se egne barn og deres venner utvikle
seg til lands og vanns. Så dugnadsarbeid anbefales.
I fjor hadde vi så vidt vi har forstått flere barne- og ungdomseilere i Nesøya Seilforening, enn både Norges nest største –
Asker Seilforening — og en storklubb som Moss Seilforening
hadde. Vi ser derfor spent frem til Norges Seilforbunds nye
satsing, «Peiling på seiling», som nå legger opp et nytt løp
med de samme verdier som vi har lagt til grunn.
Vi må å takke Sparebankstiftelsen DNB som med sin generøse
gave har gjort Ung:Seil 2.0 mulig. De har støttet oss og mange
andre gode barne- og ungdommsformål i Asker, og bidrar virkelig til frivillighets Norge.
Stor takk sendes også til ordfører Lene Conradi som kom på
treningen vår å ga flott støtte både til vår ungdomsseilere og
frivillige, og generalsekretær i Norges Seilforbund Per Christian Bordal som støtter oss som foregangsklubb i breddeseiling - og som hjalp ungdommen med å rigge båtene.
I skrivende stund har vi nettopp fått enda en generøs gave
fra Sparebankstiftelsen DNB. Denne gang til en ny sikringsbåt
tilpasset Ung:Seils behov, men som også vil komme de andre
seilerne i Nesøya Seilforening tilgode, inkludert Seilcampen.
Den skal også hjelpe oss til å bli flinkere til plastrydding i
skjærgården vår. Vår gamle trofaste røde RIB viste seg mindre trofast i 2019, så dette kommer virkelig godt med. Tusen
tusen takk, dette er mange vafler vi slipper å selge.

Når det blåser seiler vi. Og som de fleste seilere vet –det er
mye venting. På vind. Men da har vi SUP (Stand Up Padling),
vi står på vannski, vi drar til Hvalstrand eller andre steder og
hopper fra 10’ern eller klipper. I tillegg har vi hatt en målsetting om at de skal lære seg praktisk båtmannskap. Kjøre båt,
fortøye, fylle bensin, og være best mulig forberedt til båtførerprøven.
Vi har også arrangert båtførerprøven, ryddet plast på holmer,
øyer og skjær og vært på telttur på øyene.
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SEILBRETT
Seilbrett er gøy!
Visste dere at 20 seilere i alderen 9-15 år deltok på brettkurs tirsdager og onsdager? De er blitt sykt flinke!!! De aller fleste er født i 2008 og noen eldre også. Dette kullet
er rett og slett «born to surf». Denne positive og flinke
gjengen fikser all slags vind. De nye som kommer til har
raskt utviklet seg denne sesongen. Tøff gjeng med jenter
og gutter. Foreldregruppen er også flinke til å hjelpe til
og blir med i øktene. De er like fornøyde som barna med
denne aktiviteten.
I år var vi heldig både med vær og vind. Noen ganger er
det lite vind. Da kjørte vi SUP- stafetter, sto vannski og
badet. De fleste greier seg utrolig bra i mye vind og i store
bølger. Det fine med seilbrett, er at man kan velge et mindre seil om det blåser mye. Blåser det alt for mye, kan vi
trene inne i bukta på Hvamodden. Her er det langgrunt,
mindre vind og flatt vann.

Denne gjengen begynner å bli så flinke at vi har
som mål å få de opp i plan neste år. Dette tror vi
er nøkkelen for å bli totalt hektet på brettseiling.
Vi har tidligere brukt en lang strikk og seilt foran
barna. Da har vi klart å dra de i plan. Mer av dette
neste år.
Takk til flinke og ivrige foreldre som bidro. Takk til
Sara 15 år. Jentene synes det er veldig stas å seile
med Sara.

LADY & MANSURF
I alt 12 damer og menn i alderen 16 til 60 deltok på årets
Lady & Mansurf. Far og datter, mor og sønn.
Kurset er ment for de som kan litt fra før, kanskje har seilt
litt på 80 -90 tallet. Uansett hyggelig når også nybegynnere melder seg på. Hvamodden har en fin, skjermet bukt
egnet for opplæring.
På Hvamodden har vi store brett egnet for lette vinder.
Men også noen mindre brett egnet for frisk bris.
Før sommeren fokuserte vi på balanse. Hvordan stå og
holde riggen. Hvordan bevege seg på brettet samt styre
brettet ved hjelp av riggen. Seile opp mot vinden og snu
(baute) samt seile med vinden og snu (jibbe).
I høst la vi korte små baner. Seilte sammen rundt bøyene.
Så og lærte av hverandre. Krysset, sløret og lenset mellom
bøyene. Knut i følgebåt og Håkon som instruktør på seilbrett.
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På tampen av 2019 fikk vi en ny julegave
fra Sparebankstiftelsen, vi fikk kr 225.000
i støtte til en ny sikringsbåt tilpasset
bruken på Ung:Seil, men som også resten av seilforeningen vil ha stor nytte og
glede av.

UNG:SEIL

En stor takk til trenerstaben i 2019; Daniel Nilsen Wright, Hans Jørgen Runde,
Håkon Nissen-Lie, Jørgen Svanquist og
Niklas Lindwall, og andre foreldre som
har bidratt gjennom sesongen.

Hans-A. Boge-Fredriksen
Hovedtrener Ung:Seil
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ÅRETS PRISER 2019
Ajolle årets nybegynner
Tristan Skjellvik
Tristan kom med som ny denne sesongen egentlig etter at vi hadde fylt opp
kurset. Heldigvis fikk vi med en trener til
og kunne utvide! Tristan har deltatt i sol
og regn på 12 av 14 kursdager. Han utviklet seg fort og samarbeider godt med
seilmakkeren sin som enten rormann
eller fokkeslask. På høsten fikk Tristan
prøve seg litt alene og trent på ror og
skjøte samtidig. Vel seilt, Tristan!

Årets a-jolleseiler

2019 Herman Hægh
2018 Aina Lingaas
2017 Christian Ahlstrøm Staubo
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

GRATULERER!
Årets nybegynner Ajolle
2019 Tristan Skjellvik
2018 Fabian Than
2017 Theodor Heggelund
Bjelland
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

Ajolle årets seiler
Herman Hægh
Vi har hatt gleden av Hermans
selskap gjennom tykt og tynt på
mang en Seilcamp og på Jollekurs
i mange år. Herman er nå blitt en
erfaren seiler som gjerne hjelper
de yngre med riggingen. Han er så
sterk at han hjelper de voksne med
et tak når det trengs og! Denne
sesongen har Herman seilt en del
Feva, men også seilt litt A-jolle alene
i ruskevær for å virkelig få prøvd seg.
Bra jobba, Herman!

Årets nybegynner
brettseiling

Årets nybegynner brett
Hedda Carlsen
Hedda startet på brettseiling i år og er
en del av 2008 årgangen. Det tok ikke
mange øktene før hun begynte å seile
med de som har seilt i flere år. Hedda
er også en skikkelig tøff jente som fikser det meste. Blid og omtenksom er
hun også. Gratulerer med Arets Nybegynner tittel!

2019 Hedda Carlsen
2018 Stina Horn-Johannessen
2017 Karoline Osen
2016 Sunniva Hundere
2015 Linnea Lindwall
2014 Julie Tunsli

Årets brettseiler

2019 Nora Fjeld Lindwall
2018 Philip Stensland
2017 Kaja Carlsen-Brown
2016 Aina Lingaas
2015 Karoline Lie Holm
2014 Thomas Fuglesang
Eide
2013 Kerstin Hareide
2012 Didrik Backen
2011 Casper Strøm
2010 Jesper Bergsland

Årets brettseiler
Nora Fjeld Lindwall
Nora er tøff! Hun klarer fint å seile
opp mot vinden i sterk vind og er helt
selvgående. Sammen med de andre
tøffe jentene og guttene på 2008 kullet har Nora skilt seg ut! Vi gratulerer
Nora med Arets Brettseiler tittel og
gleder oss til å se deg plane neste år.

Årets Fender
Årets fender

Årets Ung:Seiler

Jenny Grinden og
Karen Pettersen Sanila
Årets Ung:Seiler stemmes frem av deltagere og trenere, og vi fikk i 2019 to verdige vinnere:
Jenny Grinden (2003): Jenny har saltvann
i årene og behersker det meste på og i
vannet. Er alltid positiv og hjelpsom.
Karen Pettersen Sanila (2002): Karen er ny
i Nesøya seilforening og et bevis at det
ikke er for sent å begynne. Og i tillegg
til at hun gyver løs på både brett og båt
bidrar Karen med hjelpsomhet og godt
humør.
Vi gratulerer to verdige vinnere.
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Årets Ung:Seiler
2019 Jenny Grinden og
Karen Pettersen Sanila
2018 Thea Svanquist
2017
Annik Taraldrud Sundheim
Niklas Brattberg Naper
2016 Heddy Berge

2019 Kaare Bergsland
2018
Hans-Arild Boge-Fredriksen
2017 Berit Nissen-Lie
2016 Odd Arne Urnes
2015 Erling Moen Synnes
2014 Erling Moen Synnes
2013 Espen Stensland
2012 Isabella Fraser
2011 Per-Christian Irgens

Kaare Bergsland
Årets fender er en hederspris utdelt av Styret i Nesøya
Seilforening. Prisen gis til en ressursperson som har
utmerket seg spesielt til fordel for foreningens arbeid. Prisen gis ikke til styremedlemmer, trenere og
andre ‘ansatte’ i foreningen.
Kaare har i flere år støttet Nesøya Seilforening i arbeidet som båtfadder. Båtfadder skal hjelpe til med
å holde foreningens RIB’er ship-shape. Det er lett
å overse men foreningens materiell er i bruk fire
dager i uken gjennom hele sesongen - det gir langt
større belastning og slitasje enn vanlig privat bruk.
Altså masse arbeid! Og dette fikser Kaare for oss.
Alltid med godt humør og yess-can-do innstillingen
som gjør foreningsarbeid moro og motiverende for
resten av foreningen. Kaares navn er nå foreviget på
Fenderen som henger i Idrettshuset sammen med
tidligere prisvinnere. Tusen takk, Kaare!
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FOTBALL

Organisasjon

STYRET 2019
Leder: Christian Ødegard
Nestleder: Kathinka Friis-Møller
Sportslig utvalg: Knut Tollefsen
Styremedlem: Trude Jensen

Erling Ola Fykse fortsetter å levere gode resultater som
Sportslig leder for Nesøya IL Fotball. Klubben har utviklet seg
enormt og Erling har vært sentral i arbeidet som har ført til
sertifisering av NFF Kvalitetsklubb Nivå 1.
Pedro Leitao får meget gode tilbakemeldinger fra både
spillere og foreldre. Han har vært hovedtrener, jentefotballansvarlig, hospiteringsansvarlig samt spillerutvikler.
Henrik Skovly begynner førstegangstjenesten i januar 2020.
Henrik har lagt ned mange timer og har gjort en flott innsats
som trener og spillerutvikler.
Nesøya Fotball har brukt mange flotte ungdomstrenere
dette året: Solveig Bergseng, Herman Sandmæl, Pelle Tidemand Horn Johannessen, Martin Jørgensen, Oliver Florival,
Eimund Eknes, Martin Winger, William Nomeland, Jonathan
Haavik, Jørgen Breilid, Herman Sinding Abrahamsen, Kasper
Elias Strøm, Henrik Nomeland, Ludvik Grov og Thomas Sjøstedt.
Kristoffer Erskine har vært trener og deltatt i Nesøya Sommercupkomite. Stig Magnus Fønhus Grundesen har vært en
av de ansvarlige for Nesøya Sommercup. Alexander Sæthern
har vært Dommeransvarlig.
Marie Sandmæl, Anna G. Merckoll og Hilde O. Wrahme har
gjort en flott jobb med organisering av rutiner, oppfølging
av barna og mat og drikke på Camp Nesøya Fotball og Talent
Nesøya Fotball.
Torunn Breilid, Katja Horn- Johannessen og Inger Liltvedt har
gjort en flott innsats i administrasjonen, og Ståle Jørgensen
er meget kyndig som anleggsansvarlig.
I januar starter Tor Arild Janson-Haddal i Nesøya IL Fotball.
Vi har fått en mann med A-lisens, enorm erfaring og kompetanse som trener og spillerutvikler. Han vil sammen med
resten av teamet ta klubben til et nytt nivå. Han har lang spillerkarriere for Hødd på de øverste nivåene i Norge og U-landskamper for landslaget. Han skal blant annet være barne- og
ungdomsfotballansvarlig, hovedtrener G13 og G16, spillerutvikler Camp Nesøya Fotball og Talent Nesøya Fotball, og med
på forarbeid og gjennomføring av alle fotballcamper og fotballskoler.

Informasjon om
våre treninger,
camper og andre
tilbud finner du på
nesoyail.no
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selv skal ha eierskap til og ansvar for. Utfyllende informasjon
vil komme i eneg galdsak fra klubben. Det beste laget vil bli
premiert!
2. Klubben vil en enda større grad premiere og fremsnakke
personer og/eller lag som viser positive handlinger i henhold
til FAIR PLAY
3. Klubben vil i klubbhåndboken legge inn konsekvenser for
personer og lag for brudd på Fair Play og fotballens regelverk,
i henhold til vår verdi RESPEKT
Nesøya IL Fotball er sertifisert som NFF Kvalitetsklubb nivå 1.
Under Fotballens dag den 22. oktober fikk vi synlig bevis på
at Nesøya IL Fotball er NFF Kvalitetsklubb. Vi er klubb nummer to i Asker som kvalifiserer til NFF Kvalitetsklubb! Styret,
fotball-ledelsen og administrasjonen i klubben har lagt ned
mye bra arbeid for å få på plass rutiner, systemer og aktiviteter for å bli en kvalitetsklubb. Nå skal disse settes ut i praksis.

Aktivitet
Sportsplanen er klubbens styringsverktøy og hjelpemiddel
for treneren og laglederen. Med utgangspunkt i klubbens
verdier og målsettinger legger sportsplanen grunnlaget
for ”Flest mulig – lengst mulig – best mulig” i et trygt og utviklende miljø for alle. Den er rett og slett det viktigste redskapet som gjør at ”Klubben er sjef”. Det vi mener med at
«klubben er sjef», er at all aktivitet i NIL Fotball er forankret i
klubbens verdier og de retningslinjer som Sportsplanen gir.
Sportsplanen ble vedtatt på Årsmøte i mars 2018 og deretter
implementert i alle relevante fora. Planen er et levende dokument, og er nå revidert og klar til bruk for 2019-sesongen.

Økonomi
Det ble utarbeidet et budsjett for 2019 som er basert på
tidligere års erfaring av kostnader og inntekter. Budsjettet for
2019 er aktivitetsbasert og er grundig utarbeidet med støtte
fra Erling Ola Fykse, Katja Katja Horn-Johannessen, Torunn
Breilid, Ståle Jørgensen, Inger Liltvedt og Marie Sandmæl.
Alle variable og faste kostnader er inkludert i budsjett pr. aktivitet (Fotball og Camp Nesøya).

Kompetanse

Gruppestyret for 2019 har bestått av følgende personer:
Christian Ødegård (leder), Trude Løkhaug Jensen (Fair Playansvarlig), Kathinka Friis-Møller og Knut Andre Tollefsen. Styret har avholdt 8 styremøter i 2019.

Flertall i styret har gjennomført NFF Fotballeder 1 kurs.

Samfunns- og verdiarbeid

I Ungdomsfotball (13-19 år) har en trener pr. lag ungdomsfotballkvelden og en trener pr. årskull NFF Grasrottreneren

NIL har utnevnt en egen Fair Play-ansvarlig, som har med seg
3-4 frivillige i arbeidet.
Fair Play Trener- og lagleder-forum ble avholdt i mai 2019. Etter innspill fra trenere og lagledere i klubben har vi kommet
frem til tre satsningsområder for Fair Play-arbeidet i 2019:
1. Respekt for utstyr - speiler en av våre verdier RESPEKT.
Klubben vil nå etter innspill fra både frivillige og ansatte ved
sesongstart vintersesong 2019, gi hvert lag utstyr som de

I Barnefotball (6-12 år) har en trener pr. lag minimum
barnefotballkvelden og en trener pr. årskull minst ett delkurs
fra NFF Grasrottreneren.

Dyktige trenere er avgjørende for kvaliteten på aktivitetene. En god trener er både en god leder og har fotballfaglig
innsikt. En kvalitetsklubb har satt utdanning av trenere i system.

Styret
Nesøya IL Fotball
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CAMP NESØYA FOTBALL
NFF KVALITETSKLUBB NIVÅ 1 I 2019!
Nesøya IL Fotball er sertifisert NFF
Kvalitetsklubb nivå 1

Under aktivitet ligger følgende tema: rekruttering, rekrutteringsansvarlig, Sportsplan, trenerveileder og dommeransvarlig.

Kvalitetsklubb som konsept er retningsgivende for utviklingsarbeidet i fotballklubbene i Norge og samarbeidet mellom
klubb og forbund.

Under organisasjon ligger følgende tema: organisasjonskart,
økonomistyring, klubbhåndbok, FIKS-ansvarlig og Kvalitetsklubbansvarlig.

NFF Kvalitetsklubb 1 er det første av tre nivåer i NFF Kvalitetsklubb. Målet er å stimulere til god klubbutvikling som vil forsterke helheten.

Under kompetanse ligger følgende tema: lederkompetanse
og trenerkompetanse.

Det er fire deler med flere underkategorier i det å være
Kvalitetsklubb. De fire delene er aktivitet, organisasjon, kompetanse og samfunn og verdiarbeid.

Under samfunn og verdiarbeid ligger følgende tema: verdier,
hjemmekamper, retningslinjer barn/ungdom, verdimøte,
politiattest, trygge rammer, skader/forsikring og Fair Playansvarlig.

Ved å ha gjennomført Kvalitetsklubbprosessen er klubben
godt organsiert med klare planverk og strategier for flere viktige element innenfor klubbdrift.

Nesøya IL Fotball oppfyller alle kravene og ble sertifisert på
høsten i 2019. På Fotballens Dag i oktober mottok vi stolt
beviset fra NFF Oslo.

Styreleder Christian Ødegård og Sportslig Leder Erling Ola
Fykse har vært hovedansvarlige for planlegging og gjennomføring av prosessen. Hele prosessen har vært forankret i
både fotball- og hovedstyret med mål om sertifisering i løpet
av 2019. Dette målet nådde vi og prosessen har vært meget
lærerik og givende. Torunn Breilid i administrasjonen har
også vært meget sentral i arbeidet.

Vår hjemmside er full av informasjon i henhold til kravene i
Kvalitetsklubb og der kan du lese alt du trenger å vite om fotballen på Nesøya.

Gjennom hele prosessen har vi levert inn dokumentasjon og
hatt med veiledere fra NFF Oslo.
Etter endt prosess er klubben styrket på mange områder der
all klubbdrift nå er klubbstyrt med klare retningslinjer.

Camp Nesøya er en videreutvikling og en samarbeidsplattform mellom Fotballakademiet og Tennisakademiet. På
Camp Nesøya Fotball skal barna oppleve glede og mestring
i trygge rammer. Vi er verdibasert og klubbens verdier samt
klubbens Sportsplan danner rammeverket for den sosiale
læringen og for aktiviteten.
Videre er aktiviteten bygget på forskning og erfaring der vil
tilrettelegger for at barna fra 1. til og med 5. klasse skal få et
innblikk i spillet fotball med fokus på spillglede. Vi har mange
spillrelaterte treninger der barna får trening i spill-motspill
der valg og handling ikke er bestemt på forhånd.

Øktene blir lagt opp med ulike tema, og ulike moment. Det
er også mye bruk av stasjonstreninger, og ulike former for
coaching med hovedvekt på flytende tilbakemeldinger.
Camp Nesøya Fotball er åpent for alle i de aktuelle alderstrinnene, og mer enn 60 barn har vært med i 2019. Det skal være
en trygg plass å være der vi følger og opptrer etter våre trivselsregler.
Klubbens ansatte trenere og ungdomstrenere jobber aktivt
med barna på feltet to ganger i uken, og legger til rette for at
barna skal få en flott idrettsopplevelse.

All aktivitet er klubbstyrt i henhold til klubben sine verdier og
retningslinjer.
Kvalitetsklubb praktiseres på feltet i fotballhverdagen i alle
ledd og implementeres som en naturlig del av fotballen på
øya. Vi gleder oss stort over utmerkelsen og ser fram mot fotballveien videre som NFF Kvalitetsklubb!

NESØYA IL FOTBALL
ÅRETS FAIR PLAY KLUBB 2019 I NFF OSLO
Det siste året har vi hatt meget sterkt fokus på bygging av
kultur og Fair Play i fotballen på Nesøya. Fair Play arbeidet
er for oss veldig viktig og en av grunnpilarene i vår identitet.
Vi har kledd opp anlegget, hatt utdeling av Fair Play priser på
camper, fotballskoler og Fotballens Dag, laget videoer sammen med spillere og trenere og praktisert det i feltarbeidet
blant spillere. Det er blitt opprettet en egen Fair Play komite
som jobber aktivt med arbeidet i klubb.
Det er blitt en naturlig del av trenerforum og en naturlig del
av fotballmiljøet på øya. Spillerne på lagene i klubben har
signert Fair Play kontrakter som viser vei i forhold til opp-
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førsel og verdier. Samtidig så plikter alle foresatte som er på
Nesøya Idrettspark å følge foreldrevettreglene til NFF:
I forbindelse med det aktive Fair Play arbeidet så valgte NFF
Oslo oss som årets Fair Play klubb av alle klubbene i kretsen

Har du noe du vil ta opp eller ønsker å
rapportere om - både ros og ris, kontakt
fairplay@nesoyail.no
Fair Play-ansvarlig i NIL er Trude Jensen.
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UTVIKLING 2019

TALENT NESØYA
Talent Nesøya Fotball er en trygg og utviklende arena for
barn og ungdom som er nyskjerrig på fotball og som ønsker utvikling for seg selv og de andre på laget.

bruk av video og et miljø der en blir oppfordret til å utfordre seg selv med et ønske fra alle om at en skal oppleve utvikling.

Klubben sine verdier glede, mestring for alle, inkludering, respekt og vennskap og klubben sin visjon Varig Fotballglede er vårt fundament.

Det er mye aktivitet med ball, med innslag av rolletrening, trening uten ball og fotballteori.

Konsentrasjon, vilje og innsats er vår identitet.

Flytende tilbakemeldinger og ros av god konsentrasjon,
vilje og innsats er for oss viktig.

Vi bruker blant annet Nesøya IL Fotball sin Sportsplan og
Landslagsskolen i vår aktivitet.

Med et solid fundament vil alle som er en del av gruppen
oppleve fotballglede og utvikling.

Hos oss vektlegger vi alle de fire ferdighetsdimensjonene; individuell, relasjonell, strukturell og kampdimensjonen.

Det ble gjennomført 2-3 treninger hver uke gjennom
hele året med mer enn 40 unike fotballspillere.

Vi har spillermøter, utviklingssamtaler, utviklingsmål,

I 2019 spilte barnelaget tre kamper og deltok på en cup,
ungdomslaget spilte en kamp og var med på en cup.

TALENT NESØYA FOTBALL

BARNEFOTBALL-KVELDEN
I april inviterte vi til Barnefotballkveld for alle frivillige trenere
i barnefotballen på Nesøya.
Sportslig leder samlet først de frivillige til litt fotballteori i
klubbhuset før alle var med ut på banen der det ble gjennom
fotballtrening sammen med et barnelag i klubben.

I løpet av kvelden fikk alle trenere faglig påfyll, informasjon
om barnefotball og muligheten til å se hvordan en økt kan
gjøres i praksis.
Tilsammen var det hele 40 trenere som var med og hadde en
fin kveld både sosialt og sportslig.

I samarbeid med NFF Oslo hadde vi samling for trenerveiledere på
Nesøya i februar. Trenerveiledere fra mange klubber i kretsen var samlet
for faglig påfyll og erfaringsutveksling. I tillegg var det representanter
fra NFF Hordaland som holdt innlegg om trenerveiledning og hvordan
det fungerte i klubb på Vestlandet.

TRENERVEILEDERSAMLING

Vår Sportslige leder Erling Ola Fykse holdt også innlegg om hvordan
rollen blir praktisert på Nesøya.

Vi ønsker å legge til rette for at ungdommen på øya kan jobbe med fotball og idrett. I mars inviterte vil alle ungdommer til å bli
med på ungdomskveld der Sportslig leder i fotballgruppen informerte om hvilke muligheter som finnes med tanke på jobb.
Alle ungdommene som møtte opp viste interesse for ulike tiltak og mange er i full sving på Idrettsparken som trenere, dommere, kampverter osv. I tillegg støtter også klubben ungdommer som ønsker å ta kurs i regi av Norges Fotballforbund.
Vi satser på ungdommen og de satser på klubben.

Trenere 2019
Erling Ola Fykse
Pedro Leitao
Henrik Skovly

TALENT NESØYA FOTBALL UNGDOM
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UNGDOMSKVELD

GRASROTTRENEREN

Utdanning og videreutvilking av både ansatte og frivillige trenere er noe som vi
setter høyI 2019 fullførte Herman Sandmæl og Kasper Elias Strøm NFF Grasrottreneren del 1-4 og har dermed tatt hele det Grasrottrenerdelen til NFF Oslo.
I tillegg gjennomførte to frivillige trenere i barnefotballen del 1 av Grasrottreneren lokalt på Nesøya med sportslig leder som veileder. De to var Egil Natvik
Hoen og Ole Fredrik Ingier.
I 2020 kommer vi til å fortsette med å tilby på klubbtrenere og frivillige trenere å
ta trenerkurs for å heve kompetansen og utvikle aktiviteten på feltet.
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2013

FOTBALLAKTIVITETER
KLUBBDOMMERKURS
På Nesøya satser vi på å rekruttere nye dommere hvert år. I den forbindelse
kommer NFF på besøk og gjennomfører klubbdommerkurs hver vår.
I år som i fjor var det meget godt oppmøte på kurset og det ble mange nye
dommere i klubben. Alle som går kurset blir lagt inn i klubben sin dommerpool og kan bli kontaktet med tanke på å dømme kamper i fotballen på øya.
Alle dommere får også utlevert sine egen dommertrøye, fløyte og mynt.
Det vil også i 2020 bli arrangert klubbdommerkurs.

SAMARBEID
ALLIDRETT

Vi samarbeider med Allidrett på
Nesøya for å kunne tilby de små
barna fotball som en del av allidrettstilbudet.

Vi har avtale med Nesøya Skole om å lage til aktivitetsdag på fotballbanen for
alle klassene på skolen. På bakgrunn i dette har vi invitert alle skoleklassene på
Nesøya til å komme til Nesøya Idrettspark for fotballmoro i regi av oss.

Spillere

I 2019 var det flere av skoleklassene som nyttet seg av tilbudet og fikk være
med på ulike fotballaktiviteter med våre trenere.

Aline Andresen Halvorsen

Vi satser på å videreføre tilbudet og gleder oss til å få besøk av skolebarna det
kommende året.

Sondre Indrehus

dele vi gutter og jenter når vi øvet på å spille fotball. Vi har
hatt masse gøy og fine ettermiddager med barna. Vi valgte å
avslutte treningen i midten av november. Da ble det kaker, is
og saft til barna sin store glede. Om vi fortsetter med både
gutter og jenter samlet neste år blir en diskusjon som vi kommer tilbake på. Vi gleder oss til neste sesong.

Ameli Avila
Alfled Aallis-Aamodt
Ludvig Heggelund Bjelland
Alvin Josten
Frida Viktoria Knutsen

Futsal er et nærmiljøtiltak som vi arrangerer, det er et lavterskeltilbud, og
åpent for alle. Futsalsesongen starter
på fredager i oktober og blir avsluttet
i mars, og følger i stor grad skoleruten.
En av våre trenere er tilstede i Nesøya
Idrettshall og hjelper til med organiseringen av øktene, og legger til rette for
god aktivitet i trygge rammer.
Selve øktene er basert på spill og sosial moro, og det er ingen krav til fer-

FUTSAL

BARNEHAGEBESØK
Nesøya IL Fotball ønsker å være en aktiv samfunnsaktør
som bidrar til økt aktivitet på øya. På bakgrunn av dette
tilbyr vi Vendla barnehage, Nesøya barnehage om å
komme på aktivitetsdag en gang i året.
Vi lager til ulike aktiviteter som hinderløyper med ball,
stafett, smålagsspill og skudd på mål. I tillegg får barna
vafler og drikke før de reiser tilbake til barnehagen.
Dette er en årlig tradisjon som vi kommer til å fortsette
med i 2020.

Ludvik Langø
Adam Lien

digheter, kun godt humør. Vi håper
også at dette kan bidra til nye venner
og venninner på tvers av årskull.

Sarah Mikkelhaug Sundbye

I 2019 har det vært veldig god aktivitet
med mange barn og ungdom på parketten i Nesøya Idrettshall.

Martin Andreas Nilsen Ording

Påmelding til futsal skjer på vår
hjemmeside, der en kan velge mellom
halv eller hel sesong. Der kan du også
lese mer informasjon om tilbudet.

LØKKEFOTBALL
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Vi startet opp fotball trening for både jenter og gutter 2013
kullet 8 mai 2019. Etter hvert ble i over 20 stk som trente her
onsdag i en times tid. Masse flotte barn og engasjerte foreldre.
Vår fokus som trenere var hele veien at alle skulle være med,
vi skal ha det gøy og ikke minst høre etter når trenere snakket.
På det siste punktet kom vi som trenere ikke alltid igjennom😊 
. Da 2013 kullet er i underkant av 60 stk så valgte vi å trene
samme gutter og jenter. Dette gikk stort sett bra. Etter hvert

SKOLEBESØK

I sommer fikk vi besøk av mange
ivrige barn på Nesøya Idrettspark til
aktivitet der vi introduserte de for
lagspillet fotball med flere ulike og
morsomme aktiviteter.
Det har vært veldig godt oppmøte

JENTER OG GUTTER 2013

Løkkefotball ble arrangert for andre året i 2019, det er et gratis
lavterskeltilbud som er åpent for alle som har lyst til å spille fotball. Det er ingen krav til ferdigheter, kun godt humør.
Vi møtes på 11’er banen på Nesøya Idrettspark, fotballgruppen
stiller med baller, kjegler, vester, mål, og har en representant
som fort blir med og spiller selv. Vår representant hjelper til med
å dele ut utstyr, og deler inn lag dersom det er ønskelig. De som
kommer kan også styre aktiviteten selv.
Alle medlemmer av NIL er hjertelig velkommen til å være med,
det er ingen aldersgrense for deltakelse. Ta med deg familien,
venner, medspillere, kollegaer på jobben, naboen, hvem som
helst og bli med på fotballmoro. Løkkefotball har åpent på utvalgte fredager i 2020, info kommer på vår hjemmeside og på
sosiale medier.

Oline Munkejord Bjering
Henrikke Lund Neple
Annika Ormonroyd
Sigrid Beck Pedersen
Erik Robin
Edvard Carsten Skjelbreid
Nicolai Smette-Øvergaard
Hedvig Elise Warendorph

Trenere/lagledere
Jørgen Heggelund
Mads Aamodt
Torbjørn Bering
Carsten Skjelbred
Jonna Skoglund
Stig-Ove Langø
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2012

2012

GUTTER 2012
Spillere

Aksel Veel-Skogholt
Alex Øen
Albert Seierstad
Aran Singh
Carl Oscar Binde-Knudsen
Cornelius Sebastian Sjøberg-Thorud
Daniel Rustad Holen
Edward Eriksen Ingier
Edwyn Mjørud
Espen August Jahre Daae
Fabian Hesselberg-Meyer
Felix Fredius
Felix Zejda
Jacob Aaberge
Jacob Langebro
Kasper Jansen Lindøe
Kristoffer Kvakkestad
Ludvig Johansen Tronsrud
Ludvig Søvde Johnsen
Ludvik Heitmøller
Lukas Drange Kaaresen
Magnus Torp Nordby
Marcus Skjelbred-Eriksen
Marius Nordvik
Matheo Irgens
Max Bryn Bergstrøm
Nicolay Than
Oscar Høiaas-Skoog
Sander Regland
Sondre Kalleberg Hoen
Sondre Staer Buen
Storm Wickstrøm Sætersdal
Thomas Teien-Leite
Tiam Mollaei
Vegard Rike Bakken
William Leander Selj Mikalsen

JENTER 2012
Jenter 2012 var en strålende gjeng på 20 livlige jenter. De hadde én treningsøkt og én
kamp per uke og det lille trenerteamet så en
betydelig utvikling gjennom sesongen. I serien var jentene fordelt på to lag, Nesøya Super Girls og Nesøya Strong Girls, og de aller
fleste kampene endte med kalas-sifre til jentene våre. Årets høydepunkt var for mange
vår egen Nesøya-Cup. Der fikk jentene prøve
seg på 5’er-fotball mot sterk motstand, men
med nydelig sommervær og bading og is
mellom kampene var dette stor stas. I vinter
har jentene hatt fotball-pause, men gleder
seg til ny sesong med 5’er-fotball.

Trenere/lagledere
Bård Stenberg
Trude Jensen
Simen Johnsen
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Spillere
Alvilde Fynbo-Farestveit
Amalie Augusta Lange
Catarina Fredriksen-Vozza
Emilie Rustad Holen
Emily Øygarden
Emma Høiby
Esther Agebrinck
Eva Josefine de Muinck-Qiao
Josefine Stenberg
Julie Dawes Kirchner

Trenere

Ole Fredrik Ingier
Ronny Henriksen Mikalsen
Carl Morten Knudsen
Kevin Mollaei
Lars G. Skjelbred-Eriksen
Simen Johnsen
Tor-Erling Heitmøller
Fredrik Sjøberg-Thorud

Lagleder

Katrine Kalleberg Hoen

Nesøya fotballgutter 2012 har hatt
en super sesong med god innsats fra
alle. Vi har hatt én trening i uken med
variert opplegg og med fokus på å ha
det gøy med ball, mestringsfølelse og
utvikling av grunnleggende fotballferdigheter. Det har vært én stor gruppe
med mye fotballglede. I vinter er det
cirka 10 av guttene som har fortsatt
med vintertrening. Mye gøy, bra spill
og god progresjon!
Vi har hatt utrolig mange gode øyeblikk på treningene med topp innsats,
fine pasninger, harde skudd, fairplayprestasjoner og spennende kamper. Vi
tror også at mange av barna har utvidet sin bekjentskapskrets gjennom å
spille ball med noen de ikke kjente så
godt fra før. Nesøya-cup i juni ble en
fantastisk opplevelse for alle. Gleder
oss allerede til neste utgave! I tillegg
deltok vi på Snarøya- cup i høst, også
der fikk vi testet spill med keeper og
store mål. Stor stas!
Vi gleder oss til ny sesong fra våren!

.

Lisa Aall
Klara Halvorsen Rasmussen
Lotte Søvde Johnsen
Mathilde Holmen
Milla Aftret-Sandal
Mina Trøften Holm
Pernille Meese Linnerud
Semine Moen
Tiril Sofie Skjellvik
Victoria Nissen-Lie
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2011

2011

JENTER 2011
Jentene har i 2019 sesongen trent
flittig og vist stor fremgang både individuelt og som lag. Det var første
sesong med seriespill, noe jentene
syntes var veldig gøy. Med en stor
spillergruppe ble det spilt med to lag
fra Nesøya i serien mot andre lokale
fotballag. Der møtte de jevnbyrdig
motstand og fikk mange gode fotballopplevelser. Vi deltok i tillegg også
på Nesøya Sommercup. Både spillere
og trenere gleder seg til en ny sesong.

Spillere

Alma Ohnstad Bjørlykke
Anna Nerland-Aas
Bertine Margrethe Hjelen
Camilla Cecilie Bakken
Ella Anker
Eva Nylander-Kavlie
Helene Gjelsvik
Hermine Øvrum Buhagen
Ingrid Janborg
Kaja Gjelsvik
Karen Øhlschlägel-Lundberg
Leah Cornelia Parsa Ditlevsen

GUTTER 2011

Mari Langebro
Mathea Buck Haune
Mille Jebsen
Nora Gallis-Aamodt
Olivia Bendoni Santistevan
Solveig Amalie Minde
Victoria Fredriksen-Vozza
Victoria Helene Skjelbreid

Trenere/lagledere
Thomas Jebsen
Ståle Buhagen
Are Bjørlykke
Thomas Langebro

Vintersesongen startet med Snarøya Cup i Telenor Arena som er en veldig fin vintercup.
Gjennom sesongen har det vært stor fremgang blant gutta. Det trenes på samspill, plassering, skyting og masse annet. Gutta
tar utfordringene og blir stadig bedre. Cupen på Nesøya i juni var et stort høydepunkt hvor alle var med og gjorde stor innsats.
Høstsesongen startet med Jutulcup som er fast på programmet. Her var det veldig god innsats og det ble vunnet flere kamper.
Utover høsten var laget med på diverse cuper her og der.
Trenergruppa har nå laget et skikkelig opplegg for vinteren og gutta gleder seg til ny sesong!

Spillere

Nicolai Finsnes
Jørgen Frederik Haukenes Gehe
Victor Hammer-Eriksen
Arion Pasha Dag-Kolstad
Nico Alexander Lowe
Felix Norman
Adrian Bram Pfleghar
Sondre Johan Rossow-Floberg
Leander Rosseland Sømme
Markus Nikolai Skjellvik Tollefsen
Axel Andenæs
August Carlsen
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Mikkel Fjellberg
Alexander Phillips
Sondre Angelshaug Rosness
Christian Sørensen
Sebastian Maalø Thorsen
Christopher Aubert-Scmidt
Martinius Gustav Bryhni-Jensen
Dirk Jacques De Muinck-Qiao
Martinus Andresen Halvorsen
Eirik James Knutsen
Oliver Sømme Rosseland
Bastian Bækken Zagar
Nathaniel Fossen-Kenjakka

Trenere

Knut Tollefsen
Aril Jose Jensen
Bent Phillips
Claus Gehe
Richard Zagar
Siri Olsen
Kaja Hanevold

Lagleder

Mikkel Andenæs
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2010

2010

JENTER 2010

GUTTER 2010
Spillere

2010-jentene har hatt en strålende fotballsesong
og det er gøy å se hvordan jentene stadig utvikler
fotballferdighetene! Som i forrige sesong har laget
bestått av hele 22 jenter som har det veldig morro
sammen, både på og utenfor banen, og med et like
ivrig foreldre- og trenerapparat. Laget har deltatt
med 2 lag i serien, med kontinuerlig rullering av lagene for at alle skal få spille med alle gjennom sesongen. Laget har også deltatt på 3 cuper. Sesongen ble
tjuvstartet allerede i januar med deltagelse i en vellykket Snarøya Telenor Arena cup, deretter Nesøya
cup i juni og Snarøya cup i september. I år har jentene møtt sterkere motstand enn i fjoråret, men har
allikevel lykkes med å gå seirende ut av mange jevnspilte kamper.

Trenere

Jonny Sjo Egil Natvik Hoen
Torgrim Grong
Ronny Båstad
Jørgen Heggelund
Kim Hansen
Arne Johan Hamre
Trond Torvanger Dypvik
Dan Råmunddal
Johan Medgard Knudsen

Marie Ahlstøm Staubo
Alette Solstad
Julia Selstad Hamre
Madeleine Båstad
Martine Urnes
Holly Iris Zeida
Ella Torvanger Dybvik
Louisa Sjo
Fanny Gunther Hansen
Marie Louise Galindo Amundsen
Sofie Kalleberg Hoen
Nora Angelshaug Roshaug
Clara Sundling Chapman
Anine Medgard Knudsen
Caroline Bjelland Heggelund
Karin Radøy
Olivia Holmen Tonay
Sunniva Nørsett Groussard
Emma Jegersberg-Awoyemi
Lilly Pearl Råmunddal
Victoria Holst-Grong
Erika Ormonroyd
Sophie Melo Fiskaa

G2010 har hatt en fremgangsrik sesong der alle spillerne har
hatt enorm utvikling. Vi har vært 18 spillere, men har likevel
klart å stille med 3 lag i 5-er serien. Det har gitt veldig mye
kamptid på hver enkelt og vi har vært helt avhengig av at alle
på laget har bidratt. Med så mye spilletid har lag og samspill
vært viktigere enn enkeltprestasjoner og vi fikk erfare at å

Spillere
Alexander Aall
Maximillian Aphelen
Simen Bergstrøm
Martin Ferner-Buer
Nicklas Lossius Gunther
Alexander Høivik
Aksel Lange
Leon Lygren
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spille sammen og gjøre hverandre bedre har vært nøkkelen til
de gode resultatene. Sesongen ble avsluttet med at G2010 ble
kåret til årets Fair Play lag. Nå gleder vi oss til å begynne med
7-er fotball!

Linus Nesbak
Victor Hinkel Østensjø
Max Wichstrøm Sætersdal
Petter Selmer
Tristan Skjellvik
Mathias Solli
William Stenberg
Fabian Than
Sivert Warendorph

Trenere og lagledere
Thomas Skjellvik
Brynjulf Østensjø
Bjørn Günther
Fredrik Selmer
Bård Stenberg
Thy Than
Marius Wichstrøm
Øyvind Buer
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2009

2009
GUTTER 2009

JENTER 2009
Jenter 2009 er herlig gjeng med hele 14 jenter. I år stilte vi
igjen med to jevne lag i 5-er serien, og her ble det mye godt
spill og gode resultater. I juni var jentene selvfølgelig med
på tidenes aller første Nesøya-cup, med mye fotballmoro og
med bading i pausene. I september var jentene på VUL-cup
i Vollen igjen, og på begge cupene fikk de prøve seg på 7-er
bane. Dette syns de var veldig gøy, og jentene er helt klare for
å være med i 7-er serie i 2020.
Sommersesongen ble som vanlig avsluttet med fotballkamp
mellom jentene og «støtteapparatet», før det var kake og

pokaler til alle i klubbhuset, samt oppsummering av årets sesong. Jentene var også med på Fotballens dag i oktober, og
her bli de kåret til årets jentelag på Nesøya. Veldig stas å få
gavekort på Peppes pizza av selveste ordføreren!
Halvparten av jentene ble i år med på vintertrening en dag
i uka, og trosset all slags vær for fotballen. I tillegg er flere
av jentene med på Camp Nesøya og Talent. Fra våren er jentene klare for treninger og seriespill igjen, og det er som alltid
plass til nye jenter på laget.

Nesøya fotballgutter 2009 har hatt en super sesong med bra
utvikling både på individuelle spillerkvaliteter og lagspill.

To cuper med bra motstand ble gjennomført, Jutul cup og
ikke minst årets høydepunkt cup på hjemmebane.

Vi har hatt to treninger i uken hvor vi har fokusert på
ballteknikk, pasninger og skudd – og selvfølgelig masse spilletrening. Gutta har blitt sterkere, fått bedre teknikk og mer
fotballforståelse. Vi har også jobbet mye med å ha fokus på
treningen og å oppføre oss bra mot hverandre - fair play står
sentralt i treningen.

Vintertreninger i heftig novemberregn er nå i gang for å legge grunnlaget for neste sesong.

Vi hatt to lag påmeldt i seriespill, med tidvis kun én eller to
innbyttere, som har gitt mye spilletid for alle, samt mulighet
for utlån mellom lagene.

Vi i trenerteamet synes det er utrolig gøy å følgeutviklingen
hos gutta og laget. Vi ser konturene av et knallbra Nesøya
2009 fremover. Og til slutt: Se opp alle lag i Asker og Bærum gutta fra Nesøya begynner å skyte hardt.

Spillere

Nora Mosbergvik
Ella Johnsen
Celine Holen
Lisa Andersen
Andrea Gjelsvik
Noelle Ottersen
Mathilde Buhagen
Amalie Solli
Eline Kristiansen
Pernille Selmer
Elisabeth Aardal
Kristine Blymke
Eva Fleischer
Hedvig Wester

Trenere, lagledere,
dommere og annet
støtteapparat
Egil Gjelsvik
Jorunn Mosbergvik
Christoffer Solli
Hakon Wester
Line Berger Andersen
Ståle Buhagen
Margareth Kristiansen
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Spillere
Alexander Nissen-Lie
Alexander Sørensen
Artin Rasouli
Casper Duedal
Daniel Ringås
Felix Robertson
Fredrik Schlytter Killi

Johannes Oliveira Knudsen
Julian Ziolkowski
Luca M. Lowe
Max Stang Gulden
Mikkel Trøften Holm
Milian Matheo Fjeld
Nicolay Mjør
Oliver Fredius
Storm Julius Gjerdrum

Tobias Trondsen
Vilmer Grabner
William Eriksen Ingier
Artem Sandetsky
William Clark

Trenere
Per Robertson
Steinar Gulden
Jan Fredrik Sørensen
Ole Fredrik Ingier

Lagleder
Cathrine Schlytter Killi
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2008

2008
JENTER 2008

GUTTER 2008

Spillere

2019 har vært en herlig fotballsesong for
2008-gutta fylt med fotballglede og samhold. Vi startet sesongen med tur på Kiel-fergen i tidlig mars. I Kiel var vi heldige og fikk
møte et tysk lag som tok oss i mot med stor
gjestfrihet. Det ble morsomme kamper og
godt samvær.
Det var en fin vintersesong med gode økter
i blandet vær og vintercup i Telenor Arena.
Sommersesongens store høydepunkt var cupen på Nesøya. Det var veldig gøy for alle.
2008-gutta er en sammensveiset gjeng som
er flinke til å løfte hverandre frem. Det har
kommet til flere nye spillere i løpet av sesongen så det er veldig moro! Vi gleder oss til å
begynne med 9’er til sommeren.
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Spillere

Mads Andenæs
Thomas Groussard
Felix Høiaas-Skoog
Henrik Jacobsen Raade
Magnus Jacobsen Raade
kristoffer grevstad mørk
Oliver Solstad
Morten Janborg
Oskar Aftret-Sandal
Hermann Bove Fjell
William Alexander Tran
Noa Langø
Joakim Schwaar
Torjus Johannessen
Marcus Ditlef-Johansen
Jakub Woszczynski

Peder August Eloranta-Mellerud
Simen Regland
Gabriel Blehr
Mortimer Féliot
Camillo Råmundal

Hovedtrener
Gylve Aftret-Sandal

Hjelpetrenere

Spillere 2008
Julia Rødaas
Signe Bergseng
Linea Gildseth
Isla Grace Kjemhus
Milla Magnussen
Tuva Viddal-Eide
Victoria Tjemsland von Aphelen

Jenter 2008 har denne sesongen
bestått av 7 super ivrige jenter som
har spilt på 7’er bane.
For å gjennomføre og å få en liten
pause i kampene har vi vært så heldige å låne spillere fra jenter -09, og det
samarbeidet har gått veldig bra.
I sommer deltok vi på Nesøya cupen,
der alle gav alt og det uten innbyttere.

Sommersesongen ble avsluttet med,
tradisjon tro, en kamp mellom jentene og foreldrene, der jentene vant
på straffespark.
Til tross for få spillere, sprudler jentene
av latter, glede, gode sentringer og
mål og ikke minst så heier de hverandre frem. Vi gleder oss til neste sesong

Spillere 2009 (hospitering)
Nora Mosbergvik
Noelle Ottersen
Amalie Sollie
Pernille Selmer
Elisabeth AardalTrener

Fredrik Solstad

Mathieu Groussard

Lagleder

Mikkel Andenæs

Trenere/lagledere
Jacqueline Ewing Kjemhus
Bente Bergseng
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2007

2007
GUTTER 2007

Nesøya jenter 12 år stilte med et 7er lag i serien
på midtre nivå i 2019. Det var en utfordrende start
på sesongen da de kun var 6 jenter fra 2007 kullet
men med god hjelp fra 08-jenter som hospiterte
opp fikk de en morsom sesong. Det tok litt tid for
laget å finne rytmen men fra juni og ut spilte svært
bra fotball og vant nesten alle kampene sine.
At jentene var få spillere førte til at de måtte bli
mer kreative for å få en best mulig kamp og treningshverdag. I tillegg til å trene sammen med 2008
jentene fokuserte de på å samarbeide med andre
klubber; De hadde vintertrening sammen med
Høvik og dro på Jardar cupen sammen med Billingstad. De inngikk på høsten 2019 et treningssamarbeid med Frisk-Asker og som et resultat av
dette har Frisk-Asker og Nesøya meldt på et samarbeidslag for 2020. Jentene vil spille kamper med
både Nesøya og Risenga som hjemmebaner i 2020
og vi gleder oss til å følge laget videre!

Seriespill og trening

Spillere

Vi har gjennom sesongen hatt 17 spillere og to lag
påmeldt i seriespill. Ett av lagene spilte 9-er og ett 7-er.
Begge på nivå 2. Spillerne var ikke inndelt i faste lag
og de valgte selv hvilket lag og hvilken kamp de ønsket
å spille hver uke gjennom påmelding i Spond. Mange
spilte fast to kamper pr. uke, men vi sørget for at alle
som ønsket det fikk spille minimum en av kampene.
G2007 har alltid vært et «spillende» lag og vi har som
tidligere hatt stort fokus på samspill og posisjonering.
Vi har i perioder spilt god fotball, men ble i år oftere
tatt litt på fysikk og langpasninger fra motstanderlaget.
Resultatmessig har det i forhold til tidligere år vært noe
varierende, men allikevel tilfredsstillende med tanke på
spillernes utvikling. Mange er svært spente på neste års
overgang fra barne- til ungdomsfotballen og ordentlig
seriespill.

Jakob Aftret-Sandal

Petter Johansen
Gylve Aftret-Sandal

Andreas Nissen-Lie Detlie

Lagleder

Kristin Lygren
Espen Thomassen

Ellinor Næss Andresen
Mie Nissen-Lie
Rebekka Lygren
Lotte Andenæs

Lagleder
Dan Råmunddal

Sydney Råmunddal

Gudmund Schlytter Killi

Lukas Røed Halvorsen
Ludwig Hermann
Ferdinand Jansen Lindøe
Joachim Schlytter Killi
Anton Lange
Lucas Lethuillier
Peder Mosbergvik
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Marte Mosebø Thomassen

Tobias Viktor Grongstad

Vi har deltatt på Sandarcupen, Jutultreffen, Uller CC
Vest vårcup og Nesøya Cup.
I vinter spilte vi som tidligere treningskamper i en privat
«vinterserie» for G2007 lag i Asker og Bærum hvor vi
var arrangør. Der deltok Jardar, Høvik, Lommedalen og
ØHIL.

Trenere

Carl Fleischer

Cuper
Vinterfotball

Spillere

Trenere

Jonathan Anker

Thomas Ferner-Johansen

JENTER 2007

Christian Cornelius Nissen-Lie
Maximilian Robertson
Adrian Skar
Brage Strandli
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2006

2005

GUTTER 2006
Seriespill
Denne sesongen har vi hatt totalt 17 spillere i troppen. Vi har
spilt i to serier i G13-klassen - i 3. divisjon, og i 7er.
Før seriestart kjørte vi flere treningskamper mot ØHIL, Asker
og Jardar. Møtte god motstand, og det ble både seire og tap
her.
Vi startet sesongen med tap borte mot Bygdø Monolitten
på Ferd Stadion i 7er- serien. Første kamp i 3. divisjon 9er var
hjemme mot Holmen 2, og vi vant hele 21-0. Deretter jevnet
resultatene seg ut videre i sesongen. Vi leverte stabilt i 3. divisjon 9er, og etter å ha slått Asker og Fossum før ferien, så
begynte vi å tro på at vi kunne havne i toppen av serien. Vi fortsatte å prestere godt i kampene etter ferien, og tok en sterk
seier hjemme mot Fossum da det gjenstod to kamper. Etter
seier mot Frisk Asker, og deretter Haslum i siste kamp - ble vi
seriemestere! En utrolig sterk prestasjon av laget.

JENTER 2005
Vi har denne sesongen spilt 34 seriekamper, og vunnet 26 av
dem. Totalt tok vi 79 poeng, fordelt på begge seriene. Dette er
vi meget godt fornøyd med. Og alle har fått mye spilletid.
Enkelte spillere har hospitert en årsklasse opp, og deltatt på
Talent Nesøya Ungdom. I høst hadde vi tre stk. spillere som
deltok på sonesamlinger med Landslagsskolen i regi av Oslo
Fotballkrets.

Cuper
Vi deltok på Sandarcupen i Sandefjord i august, og Eik Tønsberg Cup i september.

Sosialt
Dette er en sosial og blid gjeng som trives godt sammen.
Laget har hatt mange sosiale tilstelninger sammen denne
sesongen, og vært på tur til bl.a. Sandefjord og Tønsberg.

I 7er- serien endte vi opp på 3. plass. En bra prestasjon det
også. Mange tette og tøffe kamper.

Jenter 2005 har gjort comeback på fotballbanen til Nesøya!
Etter 1- års pause fant noen av jentene ut at de savnet fotball på Nesøya, og ville prøve å starte et lag. Noen av jentene hadde forsøkt seg litt i andre klubber men var klare for
å returnere til moderklubben. Litt lobbyvirksomhet blant
jentene på trinnet, og så var de klare 😊  De  startet  opp  etter 
høstferien med godt mot, latter og mye treningsglede. Vi er
også så heldige at vi har fått med noen spillere fra Holmen.

Spillere

Amund Skage Pedersen Enge
Benjamin Carlsen-Brown
Christian Hammer-Eriksen
Einar Lindholm
Fredrik Runde
Jesper Friis-Møller
Johannes August Skjellvik Tollef-

70

sen
Kacper Bogucki
Kevin Sebastian Dawes Kirchner
Kristoffer Kolberg
Kalina Fraser
Marcus Sørensen
Matias Clowes
Peder Kristiansen

Sander Emil Pedersen Enge
Sebastian Tonay
Tobias Liseth Ekeberg

Trener

Jakob og Thomas fra 2007 har
også deltatt og bidratt sterkt på
mange av våre kamper i år - tusen
takk!

Knut Tollefsen

Pedro Leitao

tene har det mye moro på trening, men er klare til å slå fra i
seg så fort sesongen er i gang!
I desember hadde vi julebord etter ønske fra jentene. Der
klarte de å lure Pedro ut på karaokegulvet (til mye latter fra
jentene) Nissen kom også en tur innom og delte ut lagsgensere til jentene!
Vi gleder oss til å følge jentene i sesongen som kommer!

Jentene trener 2 ganger i uken med Pedro som trener. Hans
fokus er å få jentene samkjørte og klare for ny sesong. Jen-

Lagleder
Spillere

Mathilde Tarøy Strandenæs
Hedda Sandmæl
Ellen Holsing
Maia Paasche

Linnea Lindwall
Norah Ottersen
Ena Bull Foss
Mie Gundersen Andenæs
Christina Lindberg

Linea Nissen-Lie
Live Sødem-Karlsen
Bettina Steen
Tyra Leikvang

Trener
Pedro Leitao

Lagleder
Marie Sandmæl
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2005
Sesongen 2019 har vært preget
av godt samhold, gode resultater og mye moro på og utenfor
banen.

Trening
Det har vært med 16 - 17 faste
spillere i sesongen. Det har dessverre vært en avgang, men desto
mer gledelig fikk laget en viktig
og god forsterkning i Oliver. Det
har vært gjennomført to treninger
hver uke. En del har også deltatt
ukentlig på Talent. Futsal har
vært ivrig besøkt av stort sett alle
spillere.

Seriespill
Laget vant Vinterligaen etter å
ha slått Frisk Asker 1 med 2 mål
i finalen på Risenga kunstgress i
april. I seriespillet ble laget meldt
opp i 3. divisjon. Med tanke på
antall spillere er laget sårbart for
forfall. Likevel, og noen takknemlig innlån av et par spillere
fra 06, ble alle kamper gjennomført med fullt lag. Resultatet ble
2 tap og 12 seire, og med stor
spenning inn i siste seriekamp
hvor Heggedal i et forrykende
oppgjør til slutt ble beseiret i aller siste spilleminutt og Nesøya
ble stående på topp av tabellen.
Nå ser laget frem til opprykk i 2.
divisjon!

2002/2003/2004
GUTTER 2004

GUTTER 2005

Cuper og samlinger
Laget har deltatt på cuper i Lier
og Tønsberg. “Landskampen”

mellom Portugal – Norge i Lisboa
i juni med en stor lokal heiagjeng,
spennende fotball og et godt
resultat, var et høydepunkt.

Sosialt
Det har vært arrangert månedlige pizzakvelder, CL-finale i
klubbhuset, sommeravslutning og
julebord. Spillere og foreldre hadde en fantastisk tur til Lisboa med
fotballkamp, surf, sightseeing,
matopplevelser og hygge. Tusen
takk, Pedro for at vi fikk oppleve
hjemlandet ditt på en slik måte,
og for alt du ellers gjør for laget!
Takk også til alle foreldre for gode
bidrag, og til NIL for påskjønnelsen som årets foreldregruppe.

Spillere
Eirik Næss Andresen
Stian Breilid
Santiago Castillo
Sebastian Nissen-Lie Detlie
Kasper Selnes Eriksson
Jens Glomnes
Lars Ågesen Gulsvik

Erik Hareide
Henrik Hole
Erlend Waack Holstad
Herman Klepsvik
Jacob Nissen-Lie Kohmann
William Kolberg
Oliver Langø
Truls Lien

Hans-Herman Eloranta Mellerud
Åsmund Mjøs
Eirik Onarheim Moger
Kasper Vestheim Nordh
Fredrik Von krogh

Trenere

Lagledere
Lyder Hole
Micke Eriksson
Stig-Ove Langø
Bjørn Hjelen

Henrik Skovly
Kasper Strøm

GUTTER 2002/2003

Spillere
Jens Blymke
Einar Fuglesang Eide
August Krogh
Nicolai Ferner Johansen
Christopher Taranger
Sebastian Vigeland
Marius Schlytter
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Marius Janborg

Magnus Bogsti

Magnus Hægh

Oliver Holstad Ulstein

Theo Riple
Eilif Skaset-Harr
Filip Ulstein

Trener
Pedro Leitao

Henrich Nissen-Lie

Assistenttrener

Jacob Eriksson

William Nomeland

Joachim Wilhemsen

Fysio og wingman

G 17 har bestått av 02 og 03 kullene. Troppen har vært veldig
stor med mange nye spillere.
Vårsesongen startet ut med stort oppmøte på treninger og
bra innsats, men dette dalte dessverre utover sesongen, men
den harde kjerne stilte trofast opp og hadde gode treninger.
Håper flere blir med på treninger neste sesong.

Guttene spilte i 1. div og møtte flere sterke lag. Guttene
startet sesongen bra, og rystet nok noen av storklubbene,
men det ble dessverre flere tap på høsten så de endte midt på
tabellen.
Neste sesong slår gutta seg sammen med 01 og danner Junior
laget på Nesøya!

Petter Bogsti

Lagleder

Nina Schlytter

Spillere

Herman Sandmæl
Oliver Florival
Henrik Nomeland
William Nomeland
Olav Brandstorp Sanden
Filip Djuovik Flaa

Lucas Fjeld
Henrik Glomnes
Ludvik Grov
Trym Hagen
Cesar Horn-Johannessen
Vetle Jørgensen
Martin Kolberg

Axel Mortensen
Nicolas Sanne
Erlend Torgersen
Mathias Valhovd
Andreas Torjussen
Christian Vaalend
Mats Nissen-Lie

Nicholas Ottersen
Sem Schoolmeester
Daniel Siasi
Mikael Steenbuck
Jacub Ziolkowski

Trener

Pedri Leitao
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GUTTER 19
I 2019 bestod troppen av spillere som er født i 2000
og 2001. Med russetid på våren, og deretter en del
frafall etter sommeren når noen dro til militæret og
på skole andre steder, ble det tynt i rekkene til enkelte kamper. Men dette åpnet opp for at spillere
født 2002, 2003 og 2004 fikk prøvd seg på dette
nivået. Selv med mye utskiftninger fra kamp til
kamp og tynne kamptropper, så gjør vi en del gode
kamper og vi gjør det også forholdsvis godt resultatmessig. Vi ender på 6. plass, men det er bare 3
poeng bak 3. plassen. Det eneste laget vi ikke tar poeng mot er Bærum 3 som blir avdelingsvinner. Men
mange uavgjorte kamper, og kamper med færre enn
11 mann, gjør at poengfangsten ikke blir høyere.

Spillere

Fokuset i sesongen var å ha et bra kamptilbud og
en sosial arena for de eldste ungdomsspillerne. Det
er en del enkeltsituasjoner i løpet av sesongen som
holder høy klasse og viser at man har fotball i seg,
men også noen situasjoner som dessverre viser
at trening ikke er oppskrytt. Det sportslige høydepunktet kommer i siste kamp med 5-1 seier med 10
mann i 90 min. Alt i alt en god sesong med mange
morsomme øyeblikk.

Martin Jørgensen

Aksel Dombestein
Anton Brodd
August Arnekleiv
Birger Boye Josefsen
Espen Asbjørnsen
Henrik Aksnes
Henrik Skovly
Jonathan Haavik
Jørgen Breilid
Magnus Øvreseth
Petter Lindholm
Thomas Sjøstedt
Torbjørn Beining
Torbjørn Eidet

Trener/lagleder
Kristoffer Erskine

DAMER
Nesøyas damelag har deltatt i seriespill for åttende sesong på
rad. Vi deltar i 7-er serien K35 år, uten noen øvre aldersgrense.
Hele elleve lag deltok, så vi spilte 22 kamper. Første kamp ble
spilt 4. april, og sesongavslutningen var 17. oktober. Laget
hadde en pangstart på sesongen, med mange seire på våren.
Til tross for en god start bidro noen skader og ustabilt spill til
mer ujevne resultater utover i sesongen. Vi hadde både seier
og jevnt spill mot de beste lagene, men klarte dessverre ikke å
forsvare fjorårets tredjeplass.

Laget koser seg sammen med både sommeravslutning og julebord, med lagleder Irene som fantastisk vertskap. Flere fra
laget dro sammen på en ukes treningsleir på Rhodos i slutten
av april, og fikk trent allsidig og godt i sommervarmen. I slutten av januar hvert år, deltar damene på veterancup i Langhus for tiende året på rad. Det er fem mot fem spill inne på
håndballbaner. Damelaget kom helt til semifinale, men tapte i
ekstraomgang. Cupen ble avsluttet med bankett og fest, som
også old-boys gutta til Nesøya var med på.

Vi trener en dag i uken, og det har pleid å være på mandager.
Det er kamp hver torsdag. Denne sesongen har damelaget
hatt Jonathan Haavik som trener. Han har fulgt laget på trening og kamp, og tilført laget økt spilleforståelse. Mange av
spillerne har vært med i flere år, og noen nye har kommet til
siste to sesonger. Enkelte har også gitt seg, så vi kan trenge
flere fotballglade damer på trening og kamp. Det har gitt stor
glede å være en del av et sammensveiset lag som liker å trene
og spille kamper sammen. Det har vært morsom og effektiv
trening, med vekt på spill.

Kombinasjonen av det sosiale, morsom trening og muligheten
til å få ut litt konkurranseinstinkt uten at det er så alvorlig, gjør
fotball på dette nivået helt perfekt. Vi ser frem til ny sesong, og
har plass til flere på laget. Er du interessert i fotball, og har spilt
litt i din ungdom?

Spillere
Anja Wright
Anja Wright
Elin Marie Reinholdtsen Brantenberg
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Bli gjerne med!
Er du interessert, så ta kontakt med Irene Farestveit:
irene_farestveit@hotmail.com

Tonje Hermann

Gunn Dalebø

Caroline Martens

Petrine Djupvik

Berit Nissen-Lie

Kristin Lygren

Nina Winge

Beate Kongsgaard Flaaten

Marianne Stokke

Jorunn Kaasin Mosbergvik

Gro Janborg

Katharina Nissen-Lie

Irene Farestveit

Maria Fagernes

Trener
Jonathan Haavik

Lagleder
Irene Farestveit
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FOTBALLØYEBLIKK

HERRER
I fotballåret 2019 har laget igjen spilt i 8
divisjon, og vi klarte heller ikke denne
sesongen å rykke opp til 7. divisjon.
Årets sesong var igjen preget av skader
og studier på sentrale spillere, noe som
resulterte i en veldig ujevn sesong. Når
de antatte beste spillere stilte til kamp
spilte vi jevnt med alle, og slo blant annet begge de to lagene som rykket opp,
men som så ofte før så tapte vi mot lag
som vi burde ha slått. Vi var mer stabile
i forhold til i fjor og gikk ikke på de store
tapene, men det hjalp ikke stort da vi til
slutt endte på en skuffende 6. plass.

Laget bestod for det meste av igjen av
1996, 97 og 98 spillere, men også en del
av de mer etablerte spillere stilte opp på
flere kamper.
Problemet for vår del er at i de siste årene
har det vært en god del skolerte fotball
spillere som har trappet ned og ønsker å
fortsette på et lavere nivå, og disse spillerne har gjerne spilt i 3 eller 4 divisjon
og de melder på et lag i vår avdeling for
å kunne å ha det gøy og vinne kamper.
Gjerne da andre eller tredje lag til klubber som da spiller i 3 eller 4 divisjon.

A-LAG

For sesongen 2020 er ambisjonene igjen
om å kjempe om opprykk til 7. divisjon.
Spillerne blir et år eldre, litt klokere fotballmessig, og dersom vi får med oss
samme mannskap som i år, bør dette
være en oppnåelig ambisjon. I denne sesongen spiller heller ikke a-laget kamper
samme dag som juniorlaget, slik at vi kan
benytte oss av spillere fra dette laget.´

Årets spiller:
Herman Sinding Abrahamsen
Årets toppscorer:
Fredrik Gundersrud Perez

Følgende spillere har spilt eller trent med seniorlaget i 2019 sesongen:
Spillere

Markus Mosand
Tarun Sharma		
Tim A Nielsen
Herman S. Abrahamsen
Stian Knutsen 		
Erik Osen		
Daren Fraser		
Bo Alexander Langslet
Mikkel Syvertsen
Hasan Askri		

Etter opprykket til 2. divisjon etter 2018 sesongen var
det både optimisme og god
stemning som preget M40
laget til Nesøya. Vi var satt opp
i avdeling 2 med sju andre
lag i Oslo, Asker og Bærum,
og skulle spille mot tradisjonsrike klubber som Skeid og
Vålerenga. Det hele startet
godt med en tomålsseier over
Skeid på bortebane. Deretter
ble det imidlertid stor variasjon
i prestasjonene, og til sommeren sto vi med tre seire og fire
tap, hvorav tre særdeles stygge
tap. Dermed ble den tradisjonelle sommerfesten viktig for
å analysere kampene som var
spilt, kartlegge de nødvendige
justeringene som måtte til for
å heve oss, og ikke minst; få
tilbake troen!.
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Mattias Book		
Kristoffer Kjølberg
Dennis Tschudi
Victor Tshudi		
Fredrik Wulff		
Nils Martin Rytterager
Martinus Qvipsdalen
Simen Michelsen
Gard Kjeksrud
Anders Bendiksen
Eimund Eknes		

Høstsesongen ble da også
bedre, og vi var uslåelige på
eget gress med fire seire. På
bortebanen slet vi fortsatt
tidvis, og et knepne tap 6-5
tapet mot Vålerenga smertet.
Gruppen var svært jevn og vi
skjønte etter hvert at vi kunne
kjempe om de øverste plassene. Vi endte til slutt på 3. plass
med 24 poeng, 8 seire og 6 tap.

Henrik Skovly		
Nicolay Langseth
Fredrik Gundersrud Perez
Petter Aarvold		
Arthur Taubo		
Kristian Hole Jensen
Lars Mørkås

Trene/lagleder
Daren Fraser/Lars Mørkås

Som vanlig ble sesongen
avsluttet med julebord med
deilig mat og drikke, og gode
historier.

Spillere
Finn Klepsvik (lagleder)
Gylve Aftret-Sandal
Stian Carlsen
Trond Dybvik
Espen Gjøs

M40
Svein Arne Haavik
Rana Ranjit Singh
Espen Thomassen
Carsten Skjelbreid
Jon Petter Lauvstad
Bjørn Osen
Daren Fraser
Lars Mørkås

JENTEFOTBALLKVELDEN
I november arrangerte vi jentefotballkvelden, med
et tjuetalls fotballspillere som ble trent av representanter fra Stabæks elitelag.
Strålende stemning på banen og en veldig fornøyd
gjeng etter treningen
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INNEBANDY

INNEBANDY
DAMER
Nesøya Old Girls er en gjeng med glade og treningsivrige
damer som ønsker nye damer velkommen til en sosial, morsom og effektiv treningsform.
Vi trener en gang i uka i Nesøya idrettshall og spiller seriespill på vinteren for de som ønsker det.
Sesongen 2019/2020 er vår 5. sesong og vi deltok også i år i
en 3 mot 3 innebandyturnering i Ekeberghallen.

Spillere
Tove Arnet Inderøy
Kjersti Selmer Hansen
Siv M. Dalbakk
Gro Feldberg Janborg
Henriette Martens Dumont
Caroline Martens
Karen Lyche Oppegaard
Elin Marie Brantenberg

Styret 2019
Interessert i å
spille?

Treningstider
Nesøya Idrettshall

Herrer kontakt:
arild.hekleberg@gmail.com
Damer kontakt:
Monica Solheim
mo9ca.solheim@gmail.com

Mandag kl. 2115-2230
Herrer
Tirsdag kl. 2000-2115
Damer
Tirsdag kl. 2115-2230
Herrer
Torsdag kl. 2100-2230
Damer/Herrer

Maria Fagernes
Kristin Enger Helgerud

INNEBANDY

Irene Farestveit

Arild Hekleberg

Monica Solheim

Monica Solheim

Maylem Meneses Lauvstad

Lagleder
Monica Solheim

Vi har treningstider i Nesøya Idrettshall og vi er
rundt 20 spillere på listen i alder fra 25 år og oppover, så her er det bare å melde sin interesse.

HERRER

Kontakt Nesøya Innebandy herrer:
Arild Hekleberg, arild.hekleberg@gmail.com

Spillere
Per Arne Evensen
Tobias Finsnes
Tommy Grongstad
Jan Løve Groth
Bård Halvorsen
Arild Hekleberg

78

Håkon Martinus Nissen-lie
Per Robertson
Nils Ruud
Bent Tore Sandmæl
Hans Kenneth Viga-Gerhardsen
Christoffer Viig
Magnus Wrahme
Richard Zagar

Lagleder
Arild Hekleberg
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ARRANGEMENTER
Gjennomførte arrangementer 2019
Nesøya IL organiserer
faste årlige
VELKOMMEN
TIL flere
VÅRE
arrangementer. Noen har bestått over
ARRANGEMENTER!

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. Camper, cuper og turneringer
trekker deltakere fra hele idrettskretsen. Arrangementene er også med på å
trekke familier og beboere på Nesøya til
det flotte idrettsanlegget vårt. Slik ønsker vi å være et tilbud for medlemmer
og lokalbefolkning i alle aldre.
- MITT IDRETTSLAG FOR LIVET -

Dato 			
Arrangement
2.-3. februar 		
Samarbeids-camp med Jardar og Jutul
Fotball
12. mars			NIL Årsmøte				NIL
30. mars			Orange Tour 				Tennis
11. april			
Sesongavslutning og interncup		
Håndball
27.-28. april 		Vårcamp Fotball				Fotball
1. mai			Nesøya Rundt				Alle
25.-26. mai 		
Nesøya Keeperskole			
Fotball
5. juni 			
Blaatimen - besøk av Stabæk A-lag		
Fotball
7.-9. juni			U14 Challenge				Tennis
15.-16. juni 		
Nesøya Sommercup			
Fotball
24.-28. juni 		Tine Fotballskole				Fotball
24.-28. juni 		Tenniscamp				Tennis
24.-28. juni 		Seilcamp				Seiling
5.-9. august 		Sportscamp				Fotball
7.-8. august 		Oppkjøringscamp			Fotball
12.-16. august		Tenniscamp				Tennis
12.-16. august 		Tine Fotballskole				Fotball
14.-14. september
Høstcamp				Fotball
21.-22. september
Green Tour				Tennis
12. oktober		Yellow Tour				Tennis
22. oktober 		Fotballens dag				Fotball
21. november		Jentefotballens dag			Fotball
17. desember		
Nissefest i tennisbobla			
Tennis

ARRANGEMENTER

For alle arrangementer,
følg med på

nesoyail.no
våre nyhetsbrev
eller søk opp

Nesøya IL på Facebook

ÅRSKALENDER 2020

VELKOMMEN
TIL VÅRE
ARRANGEMENTER

I 2020!
80

Dato 			
Arrangement
29. februar 		
Samarbeids-camp med Jardar og Jutul
Fotball
18. mars			NIL Årsmøte				NIL
25.-26. april 		Vårcamp Fotball				Fotball
1. mai			Nesøya Rundt				Alle
9.-10. mai 		
Nesøya Keeperskole			
Fotball
Juni 			
Blaatimen - besøk av Stabæk		
Fotball
13.-14. juni 		
Nesøya Sommercup			
Fotball
22.-26. juni 		Tine Fotballskole				Fotball
22.-26. juni 		Tenniscamp				Tennis
22.-26. juni 		Seilcamp				Seiling
3.-7. august 		Sportscamp				Fotball
5.-6. august 		Oppkjøringscamp			Fotball
10.-14. august 		Tine Fotballskole				Fotball
10.-14. august 		Teniscamp				Tennis
19.-20. september
Høstcamp				Fotball
Oktober 		Fotballens dag				Fotball
Desember		Nissefest i tennisbobla			Tennis
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SOMMERCAMPER
Nesøya Tenniscamp ruller videre!

TINE FOTBALLSKOLE
TENNISCAMP

Tenniscamp ble arrangert i skoleferien i uke 26 og 33.
Hver dag hadde sitt tema, som forehand, backhand, serve osv.
Det be delt ut bestemannspremie hver dag for innsats.
I tillegg til å trene tennisteknikk har vivært i Tufteparken, løpetur i skogen, spilt Round Robin, sett film, S hatt srvekonkurranse, trent koordinasjon m.mer.

SPORTSCAMP

To herlige og innholdsrike fotballuker med Tine Fotballskole
ble gjennomført i 2019 på Nesøya Idretts-park. En herlig og innholdsrik fotballuke med Tine Fotballskole er over på Nesøya
Idrettspark.
Vi ønsker å si tusen takk til alle som har vært med oss disse
ukene, og til alle som valgte å sende sitt barn til vår fotballskole.
Vi ser den gode effekten lagspillet fotball har på barn sin utvikling både sosialt og motorisk, og ser allerede frem mot neste
Tine Fotballskole i 2020. Vårt ønske er at barna i løpet av uken
har opplevd våre verdier; glede, mestring, inkudering, respekt,
og vennskap.
Alle trenerne og alle i administrasjonen er veldig glade for de
flotte tilbakemeldingene vi har fått, og lover å jobbe videre
med å utvikle både oss selv og fotballtilbudet på Nesøya.

Trenere

Pedro Leitao, hovedansvarlig
Solveig Bergseng
Jørgen Breilid
William Nomeland
Antall deltakere:
Martin Wichstrøm Jørgensen
Herman Sandmæl
Juni (uke 26) : 77
Henrik Skovly
August (uke 33): 79
Martin Moosmayer
Thomas Sjøstedt
Ludvik Grov
Marie Sandmæl, logistikk og mat/drikkesjef

I uke 32 inviterte Nesøya IL til Sportscamp.
Dette året ble det rekorddeltakelse, 53 barn var med på å teste
ut og trene på mange forskjellige idretter. Dette ble fem fine
dager med variert trening inspirert av verdiene våre «GLEDE VENNSKAP - INKLUDERING - TRYGGHET - RESPEKT» !
Basket
Fotball
Friidrett
Håndball
Innebandy
Tennis

OPPKJØRINGSCAMP FOTBALL
I august hadde vi Oppkjøringscamp i fotball på Nesøya Idrettspark.

Alle spillerne var nyskjerrige,
interesserte og fokuserte på opplegget.

Totalt var det hele 23 spillere
påmeldt, og de fikk 8 intensive
camptimer.

Det sportslige opplegget var
skreddersydd inn mot denne
gruppen, og ga de en reise
gjennom hvordan en kan trene i
oppkjøringsfase til høstsesong på
ungdomsfotballnivå, med klare
retningslinjer inn mot toppfotballmetodikker.

Spillerne gjorde en enormt god
innsats, og la ned et godt stykke
fotballarbeid som de tar med seg
inn i høstsesongen.
Vi la premissene sammen i forkant, med fokus på konsentrasjon,
vilje, og innsats. Gjennom hele
campen skulle hver enkelt spiller
etterstrebe å maksimalisere sin
innsats, og gjennomføre med alt
han hadde av energi.
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Spillerne ga uttrykk for at de
hadde hatt en lærerik og fin tid
på camp, og vi kan si akkurat det
samme.
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CAMPER
Vårcampen ble en utrolig fin helg med masse god
aktivitet sammen med ivrige barn og ungdom. Lagidrett er viktig for en person sin utvikling både fysisk
og sosialt. Vi håper at alle barn, ungdom og foresatte
sitter igjen med et flott inntrykk, lærdom, og at vi har
lagt tilrette for aktivtet som gjør at barna og ungdommen er enda mer nyskjerrig på det fantastiske spillet
som fotball er.

SEILCAMP

Vi hadde i år besøk av Adrian Krog, verdensmester i
triksing, som vi håper inspirerte deltagerne til å bruke
tid med ball på egenhånd i tiden som kommer.

VÅR-CAMP
Vårt arbeid innen Fair Play føler vi har gjort barna og
trenere enda mer bevisste på hvordan vi opptrer når vi
er sammen.
Glede, mestring for alle, inkludering, respekt, og
vennskap er våre verdier som vi er stolte av.
Vårcampen hadde 71 deltakere.

I år var det et lite 10 års jubileum av seilcampen og første gang på mange år Einar Bergsland
ikke ledet campen. I år var det min (Marcus Kilstad) tur til å organisere og drifte seilkampen,
dette var som om å hoppe etter Virkola, men det gikk bra i år også og alle barna var veldig
fornøyde med uken.
Nytt av året var at vanntrampolinen ble byttet ut med to store flytematter som barna kunne
leke på. Dette falt i smak og ble en populær aktivitet blant både de yngste og eldste. I år som
de tidligere årene ble det gjennomført livredningskurs for samtlige deltakere på campen. Alle
barna måtte i tillegg til å utføre HLR (hjerte og lungeredning) også dykke under vann og hente
opp noe fra sjøen.

HØST-CAMP
Årets høstcamp ble arrangert 14.-15. spetember i strålende
høstsol. Denne gangen fokuserte vi på individuelle fotballferdigheter. Campen var todelt: De yngste ble invitert med på
brasiliansk fotballskole, mens de eldste fikk tilbud om å trene
økter med NFF Landslagsskolen.

Seilcampen foregår på Hvamodden og vi bruker Det Gule huset som tilholdssted, hvor vi også
nyter lunsjen. Barna er så ivrige at de synes en time lunsj er altfor lenge og spør ofte om de
kan gå ut å seile hvis det blåser. Det er veldig gøy å se at der så mange ivrige barn som ønsker
å lære å seile a-jolle, RS feva og nytt av året RS cat som er en katamaran. I tillegg er det en stor
progresjon på brettseiling også og mange som får seg aha - opplevelser i løpet av uken. Ettersom de aller fleste av barna går på seiling eller brettseiling fra før, gjør dette at progresjonen
blir stor og at de koser seg.

Landslagsskolen var for spillere fra 2007 og oppover. Vi fikk
storfint besøk av Glenn Kleven i NFF Oslo som er kretsansvarlig
for spillerutvikling og som jobber med Landslagsskolen.

Brasiliansk fotball forbindes med teknisk artisteri, glede og lekenhet, denne lidenskapen og energien ville vi gjenskape på
Nesøya! Det sportslige opplegget ble utformet av vår egen
portugiser Pedro Leitao, og vi deletedeltakerne inn i grupper
etter alder.

For at barna skal kunne lære så mye innenfor seiling og brettseiling trenger de noen gode instruktører, derfor vil jeg takk Madeleine Berge, Jesper Bergsland, Felicia Semb, Tyra Leikvang,
Einar Eide, Sara Bergsland, Linnea Lindwall, Heddy Berge, Julie Tunsli, Pelle T.H. Johannessen
for at dere har stått på og lært barna mange smarte tips og triks. Det kreves mye organisering
og planlegging for å kunne gjennomføre en slik camp og jeg kunne ikke klar dette uten Espen
Stensland, Tone Laila Solstad, Ulrika Leikvang, Marian A. Staubo, Gorm Leiknes, Stina Hægh,
Carl Svendsen (grillkongen), Berit Nissem-Lie og Einar Bergsland. I tillegg til dette var det tre til
fire foreldre som hjalp til hver dag under campen, takk til dere.

KEEPERSKOLE
25.-26. mai arrangerte vi for andre året på rad Nesøya Keeerskole på Nesøya for ivrige burvoktere. Det var fullt keeperfokus i sol og varme i slutten av mai.

Seilcamp 2020 skal bli like bra om enda ikke bedre enn i 2019, vi håper å se dere alle på
Hvamodden og seilcamp til våren/sommeren.

Barn og ungdom ble delt inn i grupper etter alder og fikk
flere timer med keepertrening. Det ble lagt opp til varierte
treninger der de fikk trening og veiledning innenfor ulike moment i keeperrollen.
Vår Sportslige leder og tidligere keeper på toppnivå i futsal og
fotball Erling Ola Fykse hadde ansvaret for planleggingen og
gjennomføringen av keeperskolen.

67
36
84

Erling melder om meget god innsats fra alle de 16 deltagerne
og ser fram mot neste keeperskole i 2020.
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SAMARBEIDSCAMP
VÅR-CAMP
X

NESØYA SOMMERCUP

Sammen med klubbene Jutul og Jardar arrangerte vi Samarbeidscamp i fotball på Nesøya første helgen i februar.
Vi samlet spillere, trenere og ledere fra alle tre klubbene til
treningsøkter og fotballkamper på Nesøya Idrettspark.
I tillegg til masse aktivitet fikk også alle deltagerne mat og
drikke.
Dette var første gangen det ble arrangert Samarbeidscamp,
det var en stor suksess og hele arrangementet var gratis for
deltagerne.
I tillegg til campen på Nesøya ble det også arrangert to camper til, en hos Jutul og en hos Jardar.
I løpet av campene ble det dannet nye vennskap på tvers av
årskull og på tvers av klubbtilhørighet.

Nesøya Sommercup ble en fantastisk fotballhelg den
15.-16. juni på Nesøya med 230 barnelag i full aktivitet i
strålande sommervær.

Samtidig som at det dannet et fotballfaglig miljø blant trenerne i de ulike klubbene.

Cupens fokus er glede, fotball, og det sosiale i eventyrlige omgivelser.

Her er faktaopplysningar som kan inkluderast i Årsrapporten:

Vi åpnet opp hele Nesøya Idrettspark med fotballbaner,
tennisbaner, Tuftepark, friidrettsanlegg, klubbhus, grill
og kiosk.

Totalt antall deltakarar var 144, 78 gutar, og 66 jenter.
Totalt antall trenarar og leiarar var ca. 20.

I tillegg hadde vi fotballbaner og masse aktivitet på
Hvamodden.
I henhold til vår verdi om inkludering var cupen gratis
for alle lag slik at ingen lag var forhindret fra å delta på
bakgrunn i det økonomiske.
Det var full aktivitet på begge fotballbanene og på
Hvamodden fra morgen til kveld både lørdag og søndag. Vår nye maskot med det herlige navnet Nils fikk sin
debut til glede både for store og små.
Vi tilbydde spillformene 5er og 7er fotball og alle lag
som deltok var sikret 3 kamper med spilletid på 25
minutt pr. kamp.
I løpet av helgen hadde vi besøk av ca. 3000 mennesker
i tillegg til alle lagene og innbyggerne fra Nesøya som
deltok på arrangementet.
Vi ønsker å takke alle beboere på Nesøya, samarbeidspartnere, Asker Kommune, frivillige, ansatte og
deltagere fra fjern og nær for en fantastisk fotballopplevelse.
Dere har alle vært med på noe historisk da dette mest
sannsynlig var det største arrangementet på Nesøya
noensinne.
Vi er klar for ny cup på Nesøya i 2020 og den vil bli arrangert helgen den 13.-14. juni.
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BLAATIMEN

FOTBALLENS DAG
For første gang arrangerte Nesøya

IL Fotball Fotballens dag på Nesøya, på
kvelden tirsdag 22. oktober. 2019. Vi er
stolte og takknemlige over deltakelsen! - vi
hadde fullt oppmøte og maks engasjement fra fotballspillere, foreldre og fans.
Tusen takk til alle som deltok!
NFF Oslo delte ut beviset på at Nesøya
IL Fotball har kvalifisert seg som NFF
Kvalitetsklubb. i tilleg var det utdeling av
Nesøya IL Fotballs Fair Play-priser for 2019.
Prisene gikk til:

Den 5. juni var det duket
for fotballfest på Nesøya
da Stabæk kom på besøk
med spillere fra A-laget og
selveste Henning Berg som
har vunnet Premier League
og Champions League med
Manchester United.
Arrangementet var utendørs på begge fotballbanene med et yrende folkeliv.
Det var mange stasjoner med fotballøvelser på 11´er- banen og egen MOT stasjon
der Stabækspillere snakket med barna om
holdninger. Totalt var det ca. 100 barn og
ungdom fra Nesøya i aktivitet sammen
med spillere fra Stabæk sitt A-lag. Barna
fikk prøve seg i flere stasjonsbaserte øvelser, avslutningstrening, og småbanespill.
Ungdommen hadde egen treningsøkt
sammen med Henning Berg på 7’er-banen.
Det var en fantastisk fotballkveld som ble
rundet av med kamp, felles fotografering,
og autografskriving.

•

Årets jentelag: Jenter 2009

•

Årets guttelag: Gutter 2010

•

Årets Foreldregruppe: Gutter 2005

•

Årets trener- og laglederteam jenter:
Jenter 2010 med Johan Medgård
Knudsen, Jonny Sjo, Egil Natvik Hoen,
Torgrim Grong, Ronny Båstad, Jørgen
Heggelund og Kim Hansen.

•

Årets laglederteam for gutter: Gutter
2004 med Lyder Hole , Bjørn Hjelen,
Mikael Eriksson og Stig-Ove Langø.

•

Årets dommer: Herman Sandmæl

På denne festdagen hadde vi storfint
besøk: Idrettpresident Berit Kjøll, ordfører
i Asker Lene W. Conradi, rådgiver Inger
Drivenes fra Idrettsavdelingen i Asker
Kommune, Sandra Ekornes, styremedlem
Asker Idrettsråd, Ulrik Børresen fra spillerutviklingskomiteen i NFF Oslo, og spillerutvikler fra Stabæk Fotball Pål Berg.
Etter den offisielle delen av programmet
fylte flere hundre barn fotballbanen med
morsomme aktiviteter, lagsfotografering
- og selvsagt ble det på en slik stor dag
servert pølser og kake til alle.
Hilsen fra ordfører Lene W. Conradi på Facebook etter arrangementet:
Gratulerer Nesøya IL med å ha blitt sertifisert som Norges Fotballforbunds kvalitetsklubb nivå 1!! Feiring med fotballens dag
med fokus på FAIR PLAY og klubbens verdier GLEDE - VENNSKAP - INKLUDERING MESTRING FOR ALLE - RESPEKT. Så utrolig
mange engasjerte foreldre og frivillige som
står på for barna våre og som bygger lag og
tilhørighet!

88

89

PRISER
MEDLEMSINFORMASJON

MEDLEMMER 2019 (2018)
1 172 (1 233)
38% (37%) jenter/kvinner
62% (63 %) gutter/menn

2017:
2014:
2012:
2006:
2006:
1998:
1983:
1968:

PRISMOTTAKERE
ÆRESPRISEN

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

41% (39%) barn (0-12 år)

ÆRESPRISEN

Ved NIL´s 10-årsjubileum 29. januar 1968 besluttet
styret å dele ut en ærespris. Æres-prisen skulle deles
ut til medlemmer som hadde gjort en stor innsats i
Nesøya IL gjennom flere år (over 10 år). “For lang og
tro tjeneste” som det dengang het.
Beslutning om tildeling av Æresprisen avgjøres av
Nesøya IL Hovedstyre ved enstemmighet.
Siste pris ble utdelt i 2017 og gikk til Dag Tønder på
årsmøtet 15. mars 2017. Æresprisen henger høyt,
og blir ikke utdelt hvert år.
Vi har til nå delt ut 8 av denne høythengende prisen,
alle utnevnes æresmedlemmer. Æresmedlemmene
får sitt behørige bilde på veggen i klubbhuset og
vil alltid være velkomne på alle arrangementer hos
NIL.

23% (22%) ungdom (13-19 år)
36% (39%) voksne (20 år +)

AKTIVITETER 2019 (2018)
Fotball, sommer 330 (377)
Fotball, vinter 111 (132)
Camp Nesøya Fotball 103 (71)
Talent Nesøya Fotball Barn 24 (19)
Talent Nesøya Fotball Ungdom 12 (12)
Tennis, vår 104 (107)
Tennis, høst 105 (102)
Camp Nesøya Tennis 63 (81)
Friidrett, sommer 37 (50)
Friidrett, vinter 23 (48)
Allidrett, sommer 24 (18)
Allidrett, vinter 23 (45)
Seiling 123 (112)
Håndball 151 (148)
Innebandy 24 (42)
Ishockey 36 (50)
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DELTAKERE SOMMERCAMPER
2019 (2018)
Seilcamp 49 (32)
Tenniscamper 27 (33)
Tine Fotballskoler 153 (152)
Fotballcamp 22 (18)
Sportscamp 53 (25)
Totalt 304 (260)

PRISMOTTAKERE
INNSATSPRISEN
2019:
2019:
2019:
2018:
2018:
2018:
2017:
2017:
2016:
2015:
2015:
2014:
2013:
2008:
2008:
2006:
2006:
2005:

Kristin Riise
Hans-Arild Boge-Fredriksen
Marie Sandmæl
Ståle Jørgensen
Petter Johansen
Magnus Wrahme
Gro Janborg
Susie Williams
Einar Christian Bergsland
Espen Gjøs
Christer Jørgensen
Kristin Warme Drake
Kåre Hoff
Geir Tuft
Astrid Borge
Lars Mørkås
Solveig Wathne
Teodor Tyse

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.
Den skal ikke deles ut hvert år, men når det er verdige kandidater. 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
I 2019, som i 2018, gikk denne prisen til hele tre vinnere, og alle tre ble feiret på årets årsfest 10. januar
2020 på klubbhuset. Vi ønsker å rette en sterk takk
og mange gratulasjoner til Kristin Riise, Hans-Arild
Boge-Fredriksen og Marie Sandmæl!

Tusen takk for deres innsats!!!
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ADMINISTRASJONEN

VÅRE TRENERE

På kontoret på klubbhuset holder klubbens lille administrasjon til. Aministrasjonen har syv deltidsansatte, herav tre deltidsansatte på Camp Nesøya. I tillegg kommer sportslig ledelse og trenerteam.

Mange trenere og bidragsytere stiller opp
sent og tidlig, hverdag og helg for at alle våre
medlemmer skal få et godt trenings-tilbud.
Tusen takk for deres engasjement og deres
innsats for Nesøya IL i 2019!
I 2019 har vi hatt mange flinke ungdomstrenere i aksjon på våre kurs og treninger. De
som har stått på lønningslisten dette året er
listet nedenfor.
I tillegg kommer alle våre flotte, frivillige foreldretrenere, lagledere og andre bidrags-ytere,
disse står oppført under hvert lag i årsrapporten.

Fotball

Administrativ leder Torunn Breilid

Sportslig leder fotball Erling Ola Fykse

Ivaretar alle administrative oppgaver som får idrettslaget til å
gå rundt fra dag til dag og gjennom alle aktiviteter året rundt.
Har også ansvar for idrettslagets kommunikasjon og dialog
med medlemmer, tillitsvalgte, ansatte og omverdenen.

Har det overordnede sportslige ansvaret for og utvikling av
Nesøya IL Fotball. Jobber både administrativt og på feltet,
med lag-, trener- og spillerutvikling. Erling hadde pappa-permisjon august - november.

Medlemsansvarlig Katja Horn-Johannesen

Hovedtrener tennis/Sportslig leder

Holder orden på alt vedrørede medlemsregistrering, påmeldinger, laglister, treningsgruppper, betalinger og purringer.

Driftsansvarlig Ståle Jørgensen
Koordinerer og utfører alle drifts- og vedlikeholds-oppgaver
knyttet til idrettslagets egne anlegg.

Regnskapsfører Inger Liltvedt
Tar seg av alt rundt fakturering, regnskap, lønnskjøring og
rapportering.

Camp Nesøya
Marie Sandmæl
Anna Merckoll
Hilde Wrahme (hele 2019)
Hanne Lien (fra 2020)
Har ansvar for alle barna på Camp Nesøya mandag til torsdag
etter skoletid. Her blir barna tatt imot fra bussen, får servert
mat, oppfølging, aktivisering, omsorg og et fruktmåltid.
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Christer Francke
Utvikling av den sportslige delen av Nesøya IL Tennis gjennom å sikre høy kvalitet på instruksjon, trening og konkurransespill. Skal utvikle spillere, lag og trenere. (Sportslig leder
til september 2019)

Hovedtrener tennis/Sportslig leder
Shabaz Dad-Chaudhry
Utvikling av den sportslige delen av Nesøya IL Tennis gjennom å sikre høy kvalitet på instruksjon, trening og konkurransespill. Skal utvikle spillere, lag og trenere. Shabaz kom
inn som hovedtrener i september 2019, og er fra januar 2020
også Sportslig leder.

Renhold
Klubbhus og tennishus
Åshild Moger (til juni 2019)
Temesgen Abraha
Tennishallen
Marcus Wrahme (til juni 2019)
Edvard Kolrud (fra oktober 2019)

Pedro Leitao
Mattias Book (til februar 2019)
Tor Arild Jonson-Haddal (fra 2020)
Henrik Skovly
Fredrik Gundersrud Perez
Henrik Sinding Abrahamsen
Herman Sandmæl
Jonathan Noah Haavik
Jørgen Breilid
Kasper Strøm
Kristoffer Erskine
Martin Wichstrøm Jørgensen
Martin Winger Kolberg
Oliver Florival
Pelle Horn-Johannessen
Solveig Bergseng
William Nomeland
Alexander Sæthern (dommeransv.)

Tennis
Andrea Camoletto
Andreas Bock
Vanya Zlateva
Maria Hole
Thea Tønder
Hermine Wrahme

Håndball
Hedda Fosen
Hermine Berge
Julie Hotvedt
Kasper Clowes
Lukas Geisler
Lisa Galindo-Amundsen
Pauline Jacobsen Raade
Oda Gulsvik
Maria Dybvik Torvanger

Seiling
Felicia Sem
Heddy Berge
Caroline Boge Fredriksen
Niklas Brattberg Naper
Marcus Kilstad
Sara Bergsland
Jesper Bergsland
Julie Tunsli

På Nesøya Sommercup
jobbet også:
Camilla Nguyen
Henrik Nomeland
Andreas V. Torjussen
Christian F. Vaaland
Eirik Næss Andresen
Lars Ågesen Gulsvik
Kasper Eriksson
Erlend Holstad
Erik Hareide
Bendik Hjelen
Santiago Castillo
Oliver Langø
Marius Janborg

Einar Fuglesang Eide
Christopher Taranger
Christian Hammer Eriksen
Johannes Tollefsen
Jenny Grinden
Axel Mortensen
Åsmund Mjøs
Sigurd Bergseng
Tom-Vegar Moen
Eimund Eiknes
Daniel Movafagh
Hedda Sandmæl
Stig Magnus Fønhus Grundesen

På Sommercampene
jobbet også:
Martin Moosmayer
Lewis Kjemhus
Ludvik Lindgren Grov
Sigurd Bergseng
Christine Hekleberg
Henrik Nomeland
Thomas Sjøstedt
Eimund Eiknes

TAKK!
Flere ansatte har takket av i Nesøya Idrettslag siden sist:
Mattias Book sluttet i februar, for å gå løs på nye utfordringer som fotballtrener i Lommedalens IL.
I desember hadde Henrik Skovly sin siste arbeidsdag som fotballtrener hos
oss, og neste stopp er militærtjeneste i Bardufoss.
I januar sluttet Hilde Wrahme på Camp Nesøya Tennis, for å vie seg fullt ut til
studier og egen bedrift.
Vi sier tusen takk for alt dere har gjort for NIL, og ønsker lykke til videre!

Friidrett
Caroline Boge Fredriksen
Aurora Larsen Græger
Erlend Janborg
Thomas Kvam
Sofiea Henriksen
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KONTAKTINFO
Administrasjon
post@nesoyail.no
Styreleder
johnny@nesoyail.no
Drift			
stale@nesoyail.no

Nesøya IL åpner
Tennisshop!
I februar 2020 åpnet Nesøya
IL Tennisshop på tennishuset.
Her kan alle få kjøpt racketter, baller, grep, dempere,
klær og sko. I tillegg kan du få
strenget om racketen din. For
spørsmål, kontakt shabaz@
nesoyail.no.

Regnskap
regnskap@nesoyail.no

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.

GRASROTANDELEN!
Tusen takk til dere 264!

I 2019 mottok Nesøya Idrettslag rekordsummen kr. 121 549,81 2 fra 264 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 Idretts-lag hos
Grasrotandelen.

Fotball		
erling@nesoyail.no

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 Flaxlodd og Belago. For spillene Multix
og Instaspill er Grasrotandelen 10
% av spillinnsatsen etter fradrag
for gevinster.

Camp Nesøya
CampNesoya@nesoyail.no
Nesøya Sommercup
sommercup@nesoyail.no

NESØYA IDRETTSLAG
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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Husk GMAX medlemsfordeler!
Avtalen med G-MAX gir alle medlemmer 15% på ordinære varer*
og 20% på kjøp av NILs klubbkolleksjon. Kolleksjonen, med
trenings-tøy 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 viser du frem ditt rabattbevis.
Nesøya Idrettslag har som intensjon å viderefører avtalen med
Adidas og Intersport, så langt dette er mulig. Vi vil sammen jobbe
for å kunne tilby våre medlemmer gode tilbud, klubbkvelder og
et nytt system for rabattbevis.

Seilgruppen arrangerer
Bårtørerprøven på klubbhuset
tre kvelder i oktober.
Kurset er åpent for alle
over 14 år.

Årsfest og årets
innsats- pris-vinnere
Fredag 10. januar var det duket
for årsfest på klubbhuset. Årsfesten er for alle frivillige trenere, lagledere, styremedlemmer og ansatte i NIL. I tillegg til
gode kollegaer, god mat og godt
drikke, fikk vi servert årets utmerkelser. Disse gikk til Kristin Riise,
som ildsjelen og grunderen bak
håndballgruppen i NIL, HansArild Boge-Fredriksen for lang
og tro tjeneste for seilsporten på
Nesøya og Marie Sandmæl for
sitt bidrag til fotballen på Nesøya
og som trygg voksenperson for
alle barna på Camp Nesøya.
Vi gratulerer!

nesoyail.no!

Hva er Grasrotandelen?

Medlemsservice
katja@nesoyail.no
Tennis			
tennis@nesoyail.no

Bli medlem på

Slik gjør du det!
1) Gå til www.norsk-tipping.no/grasrotandelen.
2) Der kan du søke opp ønsket grasrotmottaker.:
NESØYA IDRETTSLAG
3) Registrer deg!

..STØTT OSS PÅ VIPPS!

39789 - NESØYA IL FOTBALL

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 samlings
-punkt 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.

Slik gjør du det

Hvis du ønsker å støtte Nesøya Idrettslag, kan du
gjøre det på enkleste måte ved å sette direkte inn på
konto 6219 06 33794 eller vippse ønsket beløp til:
36415 - NESØYA IDRETTSLAG

BLI MEDLEM Støtt lokalmiljøet!

På nettsiden vår nesoyail.no går du
inn på medlemsmodulen på venstre
side (klikkes frem ved å trykke på
´tre streker´ på PC og ´hode´ på
smarttelefon). Velg “Bli medlem”,
registrer din kontaktinformasjon og
gjennomfør betaling.
Velkommen som medlem!

39790 - NESØYA IL TENNIS
39791 - NESØYA IL HÅNDBALL
39787 - NESØYA IL FRIIDRETT

NIL ønsker å takke alle som støtter oss!
NIL-KIOSKEN PÅ KLUBBHUSET HAR
ÅPENT MANDAG TIL TORSDAG I FOTBALLENS
SERIESESONG FRA MIDTEN AV APRIL TIL
MIDTEN AV OKTOBER, OG PÅ NILS MANGE
ARRANGEMENTER. VI TILBYR KAFFE, VAFLER,
IS OG BRUS PÅ HVERDAGER, MED UTVIDET
MENY PÅ ARRANGEMENTENE.

Følg oss
på Facebook!
Søk opp Nesøya IL og lik oss,
så holder vi deg oppdatert med
nyheter, arrangementer og tilbud fra
idrettslaget. Idrettsgruppene og lag har
også egne Facebook-grupper som du
kan søke opp.
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ÅRSBERETNING 2019

ÅRSMØTE
Litt om året som har gått

VELKOMMEN
til årsmøte i Nesøya Idrettslag!
Tid: Onsdag 18. mars 2020 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
innen 19. februar.
Agenda med sakspapirer
legges ut på nettsidene våre nesoyail.no innen 11. mars.
Siste frist for innmelding av saker til årsmøtet er 4. mars.

Velkommen!
For endelig agenda, sakspapirer og dokumentasjon, se nesoyail.no
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Nesøya Idrettslag (NIL) ble stiftet i
1958 og idrettsåret 2019 var således
vårt 61. driftsår. Også dette året har
vært preget av høy aktivitet sommer
som vinter. Spesielt aktiviteten vinterstid merkes nå meget godt – det er
ikke mange årene tilbake hvor de
mest aktive gruppene i NIL omfattet
mer tradisjonelle «sommeridretter»
som fotball, friidrett og seiling – nå ser
vi at alle disse idrettene har aktiviteter
året rundt samtidig som at håndball
og tennis bidrar til at det skjer enda
mer året rundt – det synes vi er gøy!

Aktivitetsnivået i idrettslaget er fortsatt høyt og vil opplever nå økende
deltagelse
sammenlignet
med
foregående år. Vi har et bredt tilbud
til både barn og voksne, både organisert gjennom NIL men også egenorganisert, og selv om «konkurransen»
fra andre klubber, SFO og andre aktivitetstilbud er stor, så velger fortsatt
veldig mange å benytte seg av et eller
flere tilbud hos NIL – det setter vi stor
pris på og det er også viktig for at vi
skal kunne opprettholde og utvikle
de aktivitetene vi har.

Et av mange høydepunkter var gjennomføringen av Nesøya Sommercup
som gikk av stabelen i midten av juni
2019. Dette var første, større fotballcup som ble arrangert i regi av NIL,
og for en cup det ble. Et nydelig vær
skapte en fantastisk ramme rundt
hele arrangementet og med over
230 deltagende lag så myldret det av
både barn og voksne i 2 fulle dager.
Fantastisk innsats at både ansatte og
frivillige for å få denne cupen gjennomført, og nå gleder vi oss til en ny
cup i 2020.

Arbeidet med å tydeliggjøre hva slags
tilbud NIL har til våre medlemmer har
fortsatt gjennom hele 2019 og også i
år har fotballen vært en viktig pådriver. En viktig milepæl ble nådd dette
året gjennom at Fotballen nå ble
sertifisert som Kvalitetsklubb av NFF.
Dette ble behørig markert på Fotballens dag i oktober hvor mange små og
store var samlet og hvor vi også fikk
besøk av Ordføreren i Asker samt representanter fra Asker kommune og
Asker Idrettsråd, representanter fra
Norges Fotballforbund og sist, men
ikke minst, Idrettspresident Berit Kjøll.
Det synes vi alle var veldig stas!

Vi organiserer selv, for å nevne noe, friidrettsstevner- og løp, håndballcuper,
tennisturneringer og sommercamper
for fotball, tennis og seiling samt fotballcup. I tillegg arrangeres hvert år
Nesøya Rundt på 1. mai, et arrangement som skaper mye engasjement
for både store og små. Sistnevnte
arrangement er et lavterskeltilbud til
familier som da får muligheten til å bli
bedre kjent med Nesøya, kan prøve
seg på både enkle og utfordrende
oppgaver på ulike steder rundt om
på Nesøya og man kan også vinne
flotte premier fra våre mange sponsorer. Det er like gøy hvert år å se
gleden og engasjementet hos barna
når vinnere i loddkonkurransen skal
trekkes – da «koker» det rett og slett.
Uansett – det å gjennomføre ulike arrangementer i regi av NIL hadde ikke
vært mulig hadde det ikke vært for de
mange foreldrene og foresatte som
stiller opp som kioskvakter, løypeansvarlige, oppmenn, trenere, sjåfører,
styremedlemmer osv. Nesøya Idrettslag takker alle frivillige for den flotte
innsatsen som er lagt ned også i 2019.
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ÅRSBERETNING
Vi har fast ansatte trenere på heltid for
tennis og fotball i tillegg til at vi gjennom året har hatt administrasjons- og
informasjonsansvarlig i en 70% stilling. Utover dette har vi 2 deltidsansatte ressurser som dekker områder
som medlemshåndtering, påmeldinger, regnskap osv samt ansatte
med ansvar for de ulike akademiene.
Anlegget vårt krever jevnlig tilsyn og
vedlikehold og det utføres av en fast
ansatt på 40% basis. Vi mener at arbeidsmiljøet er godt og sykefraværet
er meget lavt.

Tennishuset, som inneholder oppholdsrom, kontor, garderobe samt
dusj/ toalett, og nå også tennisshop,
har bidratt positivt til utviklingen av
tennismiljøet og driften av tennis på
Nesøya. Området rundt denne bygningen er også nå asfaltert og planer
ligger klare for å få bygget ballvegg
samt minitennisbaner. Tiden vil vise
hvor fort vi klarer å realisere disse
planene.

Aktiviteter/grupper
Per i dag driver NIL med følgende aktive idretter (ref. årsrapport for hver
av disse gruppene):

•

Fotball

•

Friidrett

•

Seiling

•

Håndball

•

Tennis

•

Allidrett

•

Innebandy

•

Ishockey
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Deltakelse i andre møter
og organisasjoner
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. Det har ikke
vært noen saker av større karakter i
2019 utover kommunesammenslåingen som vi ikke forventer skal påvirke
oss i negativ forstand i overskuelig
fremtid.

Økonomi
Samlede inntekter for 2019 utgjorde
kr 8 603 000, som var en del høyere
enn for regnskapsåret 2017 (kr 7 560
000). Økningen er drevet av høyere
aktivitetsnivå samt Nesøya Fotballcup som jo var et stort arrangement i
2019. De største bidragsyterne er fortsatt fotball og tennis, som utgjør mer
enn halvparten av inntektene.

Driftskostnadene endte på kr 7 531
000, som var en reduksjon på kr 351
000 fra fjoråret. Endringen er i hovedsak forårsaket av lavere kostnader til
trenere, lavere vedlikeholdskostnader
og generelt lavere administrative kostnader. Høyere inntekter og lavere
kostnader medførte et positivt driftsresultat før avskrivinger i 2019 på kr
1 072 000 mot et negativt driftsresultat på kr –322 000 for 2018.

ÅRSBERETNING
Netto finanskostnader er høyere
i 2019 sammenlignet med 2018,
hvilket skyldes høyere rentenivå som
igjen er motvirket av lavere rentebærende gjeld.

Medlemstall 2019 (2018)
Kvinner
Menn
Totalt

Årsresultatet for 2019 endte på kr
-331 000, noe som er vesentlig bedre
enn foregående år.

Likviditeten i 2019 har vært under
press, men er gradvis bedre gjennom
året. Ved utgangen av året vurdere
likviditeten som stram, men tilstrekkelig ift klubbens nåværende drift.

Kvinner
Menn
Totalt

0-5 år

6-12 år

13-19 år

20-25 år

26 år +

TOTALT

26 (27)
63 (41)
89 (68)

168 (167)
222 (245)
390 (412)

103 (103)
168 (169)
271 (272)

10 (10)
38 (47)
48 (57)

142 (149)
232 (275)
374 (424)

449 (456)
723 (777)
1172 (1233)

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

383
595
978

403
599
1002

518
690
1208

537
675
1212

498
802
1300

509
643
1152

550
834
1384

562
838
1400

456
777
1233

449
723
1172

Bokført egenkapital var ca kr 2,5 millioner ved utgangen av året, mens
utestående rentebærende lån fra
Kommunalbanken utgjorde kr 8,3
millioner ved årsslutt.

Årsregnskapet er utarbeidet under
forutsetning om fortsatt drift.

Nesøya, 3. februar 2020

Johnny Duedahl
Styreleder

Johanna Agebrink
Nestleder

Tore Moger
Anlegg

Medlemstall
Antall medlemmer pr 31. desember
2019 var totalt 1 172 mot 1 233 pr. 31.
desember 2018 og fordeler seg slik aldersmessig:

Christian Ødegård
Styremedlem (Fotball)

Magnus Wrahme
Styremedlem (Tennis)

Avskrivninger i 2019 er noe lavere
enn i 2018, forårsaket av reduserte investeringskost som følge av mottatte
spillemidler og MVA-kompensasjon
for Tennishuset.
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ÅRSREGNSKAP

ÅRSREGNSKAP

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

Note

2019		

Balanse pr. 31.12.
(beløp i hele kr 1 000)
					Note		
2019		
2018
			
EIENDELER						
Anlegg i bruk				
2
10 311
12 300
Anlegg under utførelse		
2		
- 		
Andre driftsmidler			
2		
202
97
Sum varige driftsmidler		
		
10 513
12 397
			
Kundefordringer		
			
48
95
Andre fordringer		
			
216
162
Kontanter og bankinnskudd		
3		
847
512
Sum omløpsmidler		
			
1 112
769
			
SUM EIENDELER					
11 625
13 166
						
EGENKAPITAL OG GJELD				
		
Egenkapital				
4
2 484
2 815
			
Langsiktig lån				
5
7 668
8 310
			
Første års avdrag på langsiktig lån
5
638
634
Leverandørgjeld					
265
234
Skyldige offentlige avgifter				
147
216
Skyldig lønn og feriepenger				
391
412
Forskuddsbetalte inntekter				
218
Annen kortsiktig gjeld		
			
32
326
Sum kortsiktig gjeld		
			
1 473
2 040
			
SUM GJELD OG EGENKAPITAL			
11 625
13 165

2018

Inntekter					
Trenings- og aktivitetsinntekter		
7		
5 642 		
5 042
Sponsor- og reklameinntekter		
		
77 		
116
Tilskudd						 1 754 		 1 539
Medlemskontingenter			
		
369 		
426
Leieinntekter				
8		
599 		
338
Andre inntekter			
		
162 		
99
Sum inntekter						8 603 		7 560
					
Kostnader					
Eksterne kostnader ifm aktiviteter			
-1 645 		
-1 469
Lønnskostnader			6		-3 995 		-4 305
Drift av anlegg				
9		
-1 413 		
-1 514
Andre driftskostnader					
-478 		
-594
Sum kostnader			
-7 531
-7 882
						
Driftsresultat før avskrivninger			
1 072 		
-322
					
Avskrivninger				2		-1 215 		-1 263
					
Driftsresultat						
-144
-1 585
						
Renteinntekter						
1 		
1
Rentekostnader					
-188 		
-162
							
Årsresultat						 -331 		-1 746

Note 1 - Regnskapsprinsipper
Årsregnskapet er satt opp i overensstemmelse med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk for ideelle organisasjoner. Årsregnskapet er satt opp under forutsetning om fortsatt drift.
Eiendeler bestemt for varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert
som omløpsmidler. Anleggsmidler er oppført til kostpris med fradrag for av- og nedskrivninger Omløpsmidler vurdert til det laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Inntekter, herunder mottatte tilskudd,
regnskapsføres på tidspunkt for opptjening av inntekten. Utgifter kostnadsføres når disse er pådratt.
Alle beløp i notene er oppgitt i hele tusen kroner med mindre annet er angitt.					
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Note 2 - Idrettsanlegg og utstyr					
							Anlegg i bruk								
			
			
Klubbhus/
Fotball
		
Tennisboble
Tennis				
Andre
			
undervarme
7er-bane
Friidrett
/innebaner utebaner
Tennishus
SUM
driftsmidler
Bokført verdi 1.1.

3 557

384

257

SUM

5 173

1 395

1 534

12 300

97

12 397

180

180

Tilgang/ avgang (-)		

-

- 		

- 		

-

-

-

-

Mottatte spillemidler		

-

- 		

- 		

-

-

-526

-526

-

-526

MVA-kompensasjon		

-

-		

-

-

-

-323

-323 		

-

-323

Avskrivninger

-400

-76 		

-62

-480

-84

-38

-1 140 		

-75

-1 215

Bokført verdi 31.12.

3 157

308

195

4 693

1 311

647

10 311

202

10 513

Anleggene står oppført på tomt som er eiet av Asker kommune. Årlig festeavgift utgjør kr 1 520.
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NOTER
Note 3 - Kontanter og bankinnskudd						
Innestående på skattetrekkskonto pr. 31. desember 2019 utgjør kr 99 987.

Note 9 - Drift av anlegg
					2019		2018

Note 4 - Egenkapital						

Gass					 630		 679

Egenkapital 1.1.		
Årets resultat			

2 815
- 331

Renovasjon mv			

32

15

Egenkapital 31.12.		

2 484

Forsikring			

156

116

Reparasjon og vedlikehold		

233 		

379

Note 5 - Rentebærende gjeld						

Leie maskiner				

117

115

Nesøya Idrettslag har et lån fra Kommunalbanken som pr. 31. desember 2019 utgjør kr 8 305 540.
Lånet utløper i 2032 og har en flytende rente på pt. 1.6%. Asker kommune har stillet
selvskyldnerkuasjon som sikkerhet for lånet. Neste års avdrag på dette lånet utgjør kr 638 000 og
klassifisert som kortsiktig gjeld.				

Øvrige driftskostnader			

103

66

1 413

1 513

Strøm					

Sum				

143 		

143

Note 6 - Antall ansatte, lønn og godtgjørelser til tillitsvalgte, revisor mv
Det er ikke utbetalt lønn eller annen godtgjørelse til styrets medlemmer i 2019. Idrettslaget har ikke daglig
leder.

Nesøya, 3. februar 2020

Nesøya Idrettslag er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Idrettslagets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov.
Nesøya Idrettslag har i 2019 hatt ca 3 årsverk ansatt i ulike administrative og driftsrelaterte stillinger I tillegg har
Idrettslaget hatt 4 årsverk ifm trenere på fotball og tennis samt flere ansatte på deltid knyttet til Camp Nesøya,
renhold og treningsaktiviteter.
Honorar til revisor i 2019 utgjorde kr 24 700 inkl mva.

Johnny Duedahl
Styreleder

Johanna Agebrink
Nestleder

Tore Moger
Anlegg

Note 7 - Trenings- og aktivitetsinntekter									
						

2019		2018

Fotball (inkl Camp Nesøya Fotball)		
Friidrett/ allidrett			
Innebandy						
Seiling			
				
Tennis (inkl Camp Nesøya Tennis)			
Ishockey						
Håndball			
			
Andre aktivitetsinntekter				

2 744
225
41
320
1 728
117 		
329
138

Sum						
5 642
							

Note 8 - Leieinntekter

						

1 968
216
33
245
2 071
119
254
136

Magnus Wrahme
Styremedlem (Tennis)

5 042

2019		2018

Tennishall						
Fotballbane						
Klubbhus			
			

390
205
5

207
128
3

Sum							

599

338
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Christian Ødegård
Styremedlem (Fotball)
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REVISORS BERETNING

104

105

IDRETTSSTIPEND
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 trenings-kontingenter for flere aktive barn kan være tungt å bære
for enkelte. Derfor er stipendet opprettet.

Søknad om Idrettstipend sendes NIL ved leder og behandles kun av styreleder, leder, regnskapsfører og leder for den
idretten dette gjelder. Fyll ut skjemaet nedenfor, eller send en
epost til postnesoyail.no
Vi gjør oppmerksom på at medlemmet må betale medlemskontingent til klubben, og at det kun er treningsavgiften det
kan søkes stipend på.

						
Nesøya IL
Postboks 90
1312 Slependen
Ved: Leder

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

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

Jeg håper Nesøya IL har mulighet til å tildele stipend slik at han/hun får anledning til å delta i NIL.
Vennlig hilsen
____________________________
Navn: _________________________________________________
Adresse:: _______________________________________________
Epost: _________________________________________________
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VELKOMMEN TIL KAJSAS
KOSELIGE OG INSPIRERENDE BUTIKK I
BROVEIEN 85 PÅ NESØYA.

KAJSAS MIDDAGER
La oss hjelpe deg med middagen!
Våre middager (tir, ons, tor og søn) kan dere
enten forhåndsbestille på www.kajsas.no innen
kl.13:00 samme dag og hente i butikken mellom
kl. 14:00- 18:00 (søndager til 16:00), eller bare
stikke innom for take away uten bestilling (så langt
beholdningen rekker).
Vi selger også suppe og salat hver dag uten
forhåndsbestilling.
I helgene anbefaler vi vår deilige fredagstapas
og vår eksotiske lørdags Crispy Duck, som
bestilles før kl. 13:00 samme dag og hentes
mellom kl. 14:00- 18:00.
La dette bli ukens høydepunkt for familie og venner!
Vi selger også KAJSAS hjemmelagde produkter;
granola, parmesanchips, cookies, skagenrøre, aioli,
grillet scampi, kyllingsatay, kjøttboller og mye mer.

DU FINNER ALLTID NOE GODT HOS OSS!

ÅPNINGSTIDER:
Tirsdag-lørdag 12.00-18.00
søndag 12.00-16.00
www.kajsas.no
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