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2018 – mulighetenes år!
Nå er 2018 her og Nesøya Idrettslag (NIL) er allerede godt i gang med masse aktiviteter. I tillegg
er planleggingen av alle vår- og sommeraktiviteter
også langt fremskredet. Ansatte er på vei ut og nye
ansatte er kommet til, hvilket gir enkelte utfordringer men også nye muligheter. Og det er mulighetene
vi kan gripe og de skal vi gripe så godt vi kan!
Idrettsåret 2017 har på mange måter vært et spesielt år for Nesøya Idrettslag (NIL). Mye har skjedd,
mye har vært diskutert og det har til tider vært et
stort engasjement omkring enkelte saker. Noen
av disse sakene har vært svært krevende for både
ansatte, trenere, foreldre og foresatte så vel som
Hovedstyret. Mye har også kunnet vært gjort annerledes og vi er mange erfaringer rikere gjennom
høsten 2017. Engasjement er viktig. Respekt er viktig. Idrettsglede er viktig. Sunne og gode verdier
er viktig! Jeg er ganske sikker på at vi alle vil det
samme for vårt nærmiljø, våre barn og våre venner.
Og med 2017 bak oss så tror jeg at NIL er på rett vei
ift å utvikle klubben videre på best mulig måte for
alle våre medlemmer!
NIL feirer 60 år i 2018. Dette er nok et spennende år
for idrettslaget. Nå er Tennishuset ferdigstilt og klar
til bruk, noe som vil gi langt bedre vilkår for tennismiljøet på Nesøya. Samtidig så tyder mye på at det
samlede aktivitetsnivået i NIL er noe lavere i begynnelsen av 2018 sammenlignet med foregående år.
Om dette skyldes størrelsen på årskullene, det stadig økende aktivitetstilbudet, både på Nesøya eller
i nærområdet, eller om det er andre årsaker vet vi

ikke helt ennå. Uansett er dette noe som vi har fokus
på og som vi håper og tror vil endre og bedre seg
fremover.
Vi har flere ansatte i NIL og de er vi veldig glade i
og glade for. De gjør en super innsats for at vi alle
skal ha et godt tilbud gjennom idrettslaget. Det å
arbeide i et idrettslag er på mange måter spesielt
og krever spesielle evner for å løse de mange og
ulike utfordringene som dukker opp. Tusen takk til
dere alle for den jobben som har vært gjort i 2017
og den jobben som også gjøres nå i 2018.
Som nevnt i fjor, og året før der, og dette kan ikke
gjentas ofte nok, så er NIL helt avhengig av dere
mange frivillige der ute som gjør en flott innsats for
NIL. Uten dere ville ikke idrettslaget fungert – så enkelt er det! Det er gøy å drive idrettslag og det gir
også mye tilbake til oss alle – både i form av gode
relasjoner og også sunne verdier. Jeg tror de fleste
barna er stolte av, og synes det er morsomt at sine
foreldre, foresatte eller andre kjente «jobber» i NIL,
driver treninger, står i kiosken, arrangerer turneringer osv. Og det er kult – vi skal alle være stolte av det
vi gjør for NIL!
Tiil dere alle som har bidratt for NIL gjennom 2017
– TUSEN TAKK for flott innsats!
Sportslig hilsen fra Hovedstyrets leder
Johnny Duedahl
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HVEM ER HVEM
Styremedlemmer NIL 2017

VALGKOMITE

NESØYA IDRETTSLAG

Cathinka Skotvedt Sundling
Julia Mjør
Kine Ditlevsen
Dag Tønder

SPORTSLIG TILBUD

HOVEDSTYRET

FOTBALL

Leder: Johnny Duedahl

Leder: Arne Johan Hamre

Nestleder: Tore Moger
Økonomi: Henrik Blymke
Anlegg: Jan Trygve Olsen
Marked: Kristine Ognedal Solli
Styremedlem: Christian Ødegård

Økonomi: Gøte Nordh
Sportslig utvalg: Espen Thomassen
Material: Petter Johansen
Arrangement: Marie Sandmæl
Styremedlem: Tore Fries Børke
INNSATT NYTT STYRE FRA OKOTBER:
Leder: Christian Ødegård

FRIIDRETT

Nestleder: Kathinka Friis-Møller
Styremedlem: Knut Tollefsen

Leder: Gro Janborg
Nestleder/Sportslig: Erlend Eimhjellen
Økonomi: Monica Solheim
Marked/spons: Andreas Kavlie-Borge
Material: Urban Skoogh
Informasjon: Anne-Birgitte Feliot
Arrangement: Hilde Nordh
Allidrett: Anne T. Gjesdahl

SEILING

TENNIS

Leder og sponsoring: Magnus Wrahme
Økonomi: Nils Ruud
Styremedlemmer:
Katja Horn-Johannessen
Dag Aulie
Ole Bersvend Fiskaa
Thomas Anker
Tonja Løve Groth

Leder: Einar Christian Bergsland
Nestleder: Hans Arild Boge Fredriksen
Økonomi: Håkon Nissen-Lie
Styremedlemmer:
Peder Louis Sarmento Staubo
Nils Høivik
Camilla Fuglesang-Eide
Gorm Leiknes
Knut Haneborg

ISHOCKEY
Leder: Lars Mørkås

HÅNDBALL
Leder og økonomi: Kristin Riise
Nestleder: Heidi Vikaune Robertson
Informasjon: Cathinka Skotvedt Sundling
Marked/spons: Einar Bergsland
Arrangement: Mildrid Raade
Material: Linda M. Pedersen
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ing og aktiviteter innen
fotball, friidrett, allidrett,
seiling, håndball, tennis,
innebandy og ishockey.

Fotball
Den største gruppen vår er
fotballgruppen, med ca. 400
utøvere sommerstid og ca. 200
utøvere i vintersesongen. I 2017
hadde vi jentelag i ni årsklasser
mellom 2011 og 2001 og guttelag i 11 årsklasser mellom 2011
og 2001. I tillegg har klubben
et aktivt U19-lag (gutter), et
damelag, et herrelag i 7. divisjon
og et Old Boys-lag.
Gjennom arrangementer ønsker
Nesøya IL å være en miljøskaper
og et samlingspunkt for Nesøyas
innbyggere. Vi arrangerer Tine
fotballskole to ganger i året
og en helgecamp både vår og
høst. Fotballakademiet er et
populært skolefritids-tilbud for
2. – 5.klassinger, hvor nå over 60
barn trener to ganger i uken etter skoletid. For de som ønsker
enda mer trening, byr NIL FotballXtra 3 ettermiddager i uken,
slik at spillere kan trene alle fem
ukedager hvis de ønsker.

Friidrett

INNEBANDY
Leder: Arild Hekleberg
Hilde Håland

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

Nesøya IL tilbyr tren-

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

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

Tennis
Med tennisboble og utebaner
har tennisaktivitetene i NIL hatt
en gledelig aktivitetsvekst, og
er nå den nest største idretten
på Nesøya. Vi har rundt 50
deltakere på Tennis-akademi
to ganger i uken, som er et
skolefritids-tilbud etter skoletid.
I tillegg deltar et stadig økende
antall barn og voksne på tenniskurs og treninger. For de aller
yngste har vi Knøtte-tennis på
fredager og Tennis-lek på lørdager. I 2017 var våre konkurransespillere veldig aktive med
deltakelse på turneringer i hele
østlandsområdet. For yngre
spillere har deltakelse på turneringer i regi av Team Tennisskolen vært en suksess. I 2017 ble
det arrangert klubbmesterskap
for andre gang, og NIL Tennis
har vært vertskap for flere tennisturneringer for barn. Tennis
tilbyr også treningscamper på
ulike nivåer i alle skolens ferier.

trener Nesøya Idrettshall, og
deltare på turneringsspill på
Loppetassen for de yngste,
Minirunder for de litt eldre og
seriespill for de eldste.

Seiling
Seilgruppen har full aktivitet på
sommerstid med over 60 aktive
barn og ungdom. De holder til
på Hvamodden og tilbyr organisert trening på seiling for A-jolle
og seilbrett. I 2017 var Ung:Seil
et populært tilbud for ungdom.
Seilgruppen arrangerer også
en årlig seilcamp med rundt 60
deltakere.

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

Innebandy
Innebandy 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.

Håndball
Håndballgruppen øker stadig og
har nå over 200 aktive spillere.
Denne sesongen har vi hatt
seks jentelag og seks guttelag,
i tillegg til et damelag. Lagene
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NESØYA IDRETTSPARK
Tennisboble og utebaner

Nesøya IL kan tilby

treningsanlegg for fotball,
friidrett og tennis. I tillegg har
vi en ballbinge, rullebrettrampe
og treningspark. Dette utgjør,
sammen med et klubbhus
med allrom, kontor, kjøkken
og garderober, Nesøya Idrettspark. For vannsport disponerer
klubben sjøbod og treningsfasiliteter på Hvamodden. Håndball
og innebandy har halltid i nye
Nesøya Idrettshall og Ishockey
leier tid i Holmen Ishall.

Ballbinge

Treningspark
Ballbinge

7´er kunstgressbane

Tennis
Tennis
3
innebaner
3 utebaner

Rullebrettrampe
Fotball 7´er
Ballbinge
Treningspark
Friidrett

Friidrettsanlegg

Aktiviteter 2017

Klubbhus

Parkering

Tennis
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Fotball 11´er
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Rid

Tennishus
vei
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nd

Sø

11´er kunstgressbane

Klubbhus

Vi har nå fått ferdigattest på
tennis-huset. Det har vært en
hektisk sommer siden byggestart
i våres. Selve huset kom som
uisolert garasje fra Igland, og
NIL har støpt plate på mark samt
isolert og ferdigstilt innvendig.
Lørdag 28. oktober var det ferdig
møblert, og søndag 29. oktober
ble det påvist vannlekkasje og
vannskade på gulvet… ‘Heldigvis’
var det rørleggerens skyld, det
var en dårlig skjøt inne i veggen.
Vi var en stund engstelig for at vi
hadde slått en spiker i et rør når
vi for eksempel monterte overskapene på kjøkkenbenken. Vi er nå
enige om økonomisk oppgjør, og
vi foretar utskifting av gulvet og
øvrige utbedringer.
For de teknisk interesserte kan vi
nevne at bygget er isolert etter
dagens standard, og oppvarmes
av luft/luft varmepumpe. Da det
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Hvamodden

ikke er to meter dyp grøft ned til
klubbhuset, så må vannledningen
utstyres med varmekabel, så om
man vil ha kaldt vann å drikke får
man sette en mugge i kjøleskapet. Avløp ordnes via utvendig
pumpekum. Vi sliter foreløpig
med frost og dårlige varmekabler,
men det får vi vel orden på. Det
er lagt opp nytt sommervann
med permanent tilførsel til den
kraftige slangevognen NIL kjøpte
i sommer, samt en mindre kran til
drikkevann i tillegg til det eksisterende pop-up sprinkleranlegget
for vanning av utebanene.
Datakabel fra klubbhuset sørger
for datatilgang, etter hvert får vi
installert wifi.
Det er WC med egen inngang fra
kortveggen mot fjellet. Dette har
handicap–standard for å ivareta
alle våre medlemmer, samt
ivareta krav for å få tippemidler i
støtte fra staten.
Når vi får koordinert låsesystemene, er planen at det blir
adgangskode på wc-døra, samme
kode som til hallen.
Vi fikk en bra pris på utbedring
av veien inn til tennis-anlegget,
så den fikk fire lastebil-lass
med knust asfalt og en omgang med vei-vals. Bedre enn
dugnadsinnsats, men vi ser det
oppstår nye huller allerede. Veien
er ikke prioritet hos NIL, vi har
masse parkeringsplasser på det
asfalterte området. Veien er for
tilkomst for gass-fylling, samt
utrykningskjøretøy.

For å fullføre tennisområdet gjenstår asfaltering av uteområdene,
vi håper det er penger til det på
2018-budsjettet. Vi må finne en
løsning på gate belysning/utelys
også, før vi asfalterer.
Asker kommune er i kontakt med
NIL angående drenering/avvanning i forbindelse med boliger i
Søndre vei. Det siste vi har hørt er
at de har bestilt en rapport fra en
hydro-geolog, for å vurdere om
våre bygge-aktiviteter kan ha konsekvenser for overvanns-/grunnvanns-problematikk for blokkene i
Søndre vei 62 – 68.
Fotball
Det går mot at NIL overtar
eierskap til kunstgress-matta,
avtalen gir noe økt årlig driftstilskudd men større kostnadsbidrag
for utskifting av gressmatta. I
forhandlinger fremmer vi krav om
sprøytebetong på fjellet mot fotballbanen, samt asfalt helt inn til
fjellet. Vill-granulat er jo det store
buzz-ordet i 2017, så for å holde
kontroll på de små svarte gummikulene som brøytes av banen
sammen med snøen om vinteren,
må det være fast dekke der. Ståle
måker snøen. NIL mener dette
er mangler ved ferdigstillelsen av
anlegget for nær 10 år siden.
NIL trenger en med IT- og/eller
elektrokompetanse som kan bidra
i drift- /anleggsgruppa, så om
du har lyst og kompetanse er du
hjertelig velkommen.
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TUSEN TAKK TIL VÅRE PARTNERE I 2017!

VÅRE SAMARBEIDSPARTNERE
Gode samarbeidspartnere bidrar til et godt tilbud!

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

Norwegian Retail

arenaer, bedrifter som sponser
camper, turneringer og arrangementer, og bedrifter med leveringsavtaler.

Samarbeidsavtale med
G-MAX
I 2015 inngikk NIL en 3-årig
samarbeidsavtale med G-MAX
på Slependen, og denne fornyes
for 3 nye år fra 2018. Som en del
av avtalen er NILs klubbekledning fra Adidas, som gir oss gode
innkjøpspriser på klubbdrakter.
Avtalen gir gode rabatter til NIL
og G-MAX får profilering gjennom NIL sine ulike kanaler. Som
en del av avtalen får også alle
medlemmer i NIL rabatt på hele
G-MAX sortimentet ved å handle
i butikken på Slependen. Det løn-

ner seg altså å være NIL medlem
når man skal handle eget sportsutstyr.

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

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

HÅNDBALL

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

nesoyail.no under
fanen Håndball

Håndballen er i siget!

Styret 2017
Leder og økonomi: Kristin Riise
Nestleder: Heidi Vikaune Robertson
Informasjon: Cathinka Skotvedt Sundling
Marked/spons: Einar Bergsland
Arrangement: Mildrid Raade
Material: Linda Pedersen

I 2017 har håndballen virkelig funnet seg til rette i Nesøya-hallen!
Nye spillere kommer stadig til, og
vi ønsker dem velkommen med
åpne armer. Vi har vært over 200
håndballspillere i 2017, inkludert
vårt voksne damelag. Vi har også
avviklet mange hjemmekamper i
Nesøyahallen, på utvalgte søndager og dette er arrangementer

der alle er velkomne. Det å ha
en supportergjeng på tribunengir ekstra fart i hjemmelaget, og
bidrar til stor stemning. Vi selger
også kaffe, kaker og annet godt
på disse søndagene. Oversikt
over hjemmekamper i 2018 gjøres
fortløpende tilgjengelig på NIL
hjemmesider.

Treningstider for 2017/2018-sesongen:
Tid
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Samarbeidet mellom Jardar og
Nesøya for de eldste barna (2003
og 2004) er også videreført i 2017,
for å kunne gi et godt tilbud til
de barna som ønsker å fortsette
med håndball. Dette samarbeidet
gjør at man får en stor spillerstall
og mer treningstid med halltimer
både i Combihallen og Nesøyahallen. Det er barn fra hele 7 skoler
i nærområdet på Jardar-Nesøya
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 på Nesøya Idrettslags
hjemmesider, hvis dere vil melde
deres ankomst i forkant.) Håndball
har høyt 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, siden de får
allsidig trening, men samtidig kan
få mye synergier inn i andre idretter de holder på med.

Lag				

Sal

Mandag kl. 17-18
Mandag kl. 17-18
Mandag kl. 18-19
Mandag kl. 19-20

Gutter 6 år			
Gutter 7 år			
Jenter 9-10 år		
Gutter 10-11 år		

Delsal 1/2
Delsal 2/3
Delsal 1 - 3
Delsal 1 - 3

Tirsdag kl. 18-19

Gutter 8 år 		

Delsal 1/2

Tirsdag kl. 18-19

Gutter 9 år 		

Delsal 2/3

Tirsdag kl. 19-20

Jenter 11 år		

Delsal 1 - 3

Onsdag kl. 17-18

Jenter 8 år			

Delsal 1

Onsdag kl. 18-19

Jenter 7 år 		

Delsal 1

Onsdag kl. 19-20

Jenter 13 år		

Delsal 1 - 3

Onsdag kl. 20-21

Jenter 14 år		

Delsal 1 - 3

Onsdag kl. 21-2230

Damer			

Delsal 1 - 3

Torsdag kl. 17-18

Jenter 6 år			

Delsal 1

Torsdag kl. 18-19

Jenter 11 år		

Delsal 1 - 3

Styret i

Torsdag kl. 19-20

Gutter 11 år		

Delsal 1 - 3

Nesøya IL Håndball

Torsdag kl. 20-21

Jenter 13 år		

Delsal 1 - 3

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!
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2011

2010

JENTER 2011
Oppstart for den nye håndballgruppa var i oktober.
To dedikerte mødre, Karine Jebsen og Bente Carlsen,
står bak spakene og gjør sitt ytterste for at en livlig
gjeng med 6-åringer skal lære å like håndball.
Så langt har fokus vært å skape god lagånd og godt
samarbeid på banen. Jentene har lært de viktigste
reglene og tar nå ikke mer enn tre skritt med ball i
hånden, vet hvilke linjer på banen som er viktig og at
man må score mål for å vinne. Det så vi gode resultater av på Loppetassen Cup i november som var en
fantastisk opplevelse for både små talentspirer og
foreldre på tribunen.
Vi ser frem mot nye gode håndballopplevelser i 2018!

Spillere

Oppmann

Lisa Salvador
Nia Foteva
Mille Jebsen
Mathea Haune
Nora Gallis-Aamodt
Alma Bjørlykke
Victoria Fredriksen-Vossa
Jennie Imset
Leah Cornelia Parsa Ditlevsen
Mari Langebro
Ingrid Fjeldberg Janborg
Lise Sørlie Hordnes

Kine B. Deila Ditlevsen

Andreklassingene startet med trening i den nye hallen etter skolestart 2017. De fleste jentene startet i førsteklasse 2016. De er en
skikkelig fin gjeng med mye godt humør. Treningene er først og
fremst lek med ball og fokus på mestring. 7-åringene spiller også
håndballkamper i Loppetassen.

JENTER 2010
Spillere
Madeleine Båstad
Anine Medgard Knudsen
Sofie Kalleberg Hoen
Marie Ahlstrøm Staubo
Ella Torvanger Dybvik
Martine Urnes

Mangler navn

Trener
Mia Galindo Amundsen

Lagleder
Heidi Elise Båstad

Lagleder
Karine Jebsen
Bente Carlsen

GUTTER 2010
G-2010 er en herlig gjeng
av spilleglade gutter og er
så heldige å ha SuperMia
som trener. Gutta er med
på Loppetassen turneringer,
som er veldig gøy, men det
er foreløpig størst fokus på
ballek.

Spillere

Linus Nesbak
Tristan Hoff
Ask Rike Fossum
Theodor Viig
Kristian Friis-Møller
Mathias Solli
Jonas Roll-Olsen

Trener
Mia Galindo Amundsen

Lagleder
Kristine Ognedal Solli
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2009

2008

JENTER 2009

GUTTER 2008
I år har det kommet flere nye jenter til 2009-laget, og
de er nå hele 14 jenter. Også i år er flinke Mia trener
for de, og hun gjør en kjempejobb både på treningene og som lagleder på kamper. Jentene forteller at
de har det kjempegøy på trening, og de har vist stor
fremgang i løpet av sesongen. I november var jentene
med på Minirunde 3, og de gjorde en kjempeinnsats,
med mange engasjerte foreldre på tribunen. I januar
blir det ny minirunde, med nye muligheter for godt
lagspill. Jentene trener onsdag fra 17-18, og det er
alltid plass til flere spillere.

Spillere
Andrea Gjelsvik
Filippa Friis-Møller
Hedvig Farestveit
Amalie Solli
Eline Kristiansen
Ella Mezzera
Marie Skoglund
Ella Johnasen
Celine Holen

Mathilde Buhagen
Mathilde Jensen
Leonora Paus Barel
Manaal Naseer

Trener
Mia Galindo-Amundsen

Lagledere

Spillere
Kristoffer Grevstad Mørk
Linus Moholt
Morten Janborg
Oliver Solstad
Xavier Oliver Malterud
Theodor Egeland
Noah Langø
Mathias Skjevik Tollefsen
Mortimer Felior
Thomas Groussard
Herman Guldteig
Mikkel Helgesen
Magnus Raade

Trener

Mia Galindo-Amundsen

Lagleder
Benedicte Grevstad

Fortsatt en herlig og ivrig håndballgjeng på trening hver tirsdag.
Vi har vært med på en runde Minirunde og stilte med 2 lag. Noen tap
og noen seier.
Vi satser videre på å stille 2 lag og delta på alle rundene resten av året.
håper på mange baller i mål!
Vedlig morsomt å se hvordan guttene har begynt å utvikle spilleforståelse og skudd både fra kant og midtbanen.
Finter og hoppskudd er også i gang. Vi er glade for å ha fått med oss
Mia som gir oss enda mer spennende og morsomme øvelser.
Vi gleder oss videre til resten av sesongen, og nye spillere er hjertelige
velkomne på trening hver tirsdag kl.18 :-)

Kristine Ognedal Solli
Jorunn Mosbergvik

GUTTER 2009
Guttene har trent en gang i uken i år, og det har vært treninger basert på læring
gjennom lek og spill med ball. Det er en flott gjeng som møter til trening med stor
entusiasme. Vi har i år vært med på Loppetassen turneringene på nyåret, og Minirunder på høsten. Det har vært stor stas å være med i turneringene, både på og
utenfor banen. Det har vært mye lærdom gjennom kampspill, og ekstra morsomt at
de aller fleste har scoret mål gjennom sesongen. Det har også vært stor progresjon
fra fjorårssesongen.

GUTTER 2009

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

Trenere og lagledere
Ole Holm
Morten Trøen
Jan Fredrik Sørensen
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2007 - 2006

JENTER 2006
Spillere

JENTER 2007
Jentene på laget har hatt et morsomt år! Det er flere
nye på laget, og de er en glad og aktiv gjeng med
stor spilleglede!
I 2016/ 2017 sesongen deltok de på flere helgecuper. Sesongen 2017/2018 er de gått over til å spille
på stor bane, og deltar i serien med andre lag fra
Oslo og Akershus.

Spillere
Celine Urnes
Ida Hareide
Luna Wichstrøm Sætersdal
Marte Thomassen Mosebø
Mie Fagernes Riple
Mie Nissen-Lie
Mina Børke
Natsuki Jodie Goodridge
Selma Wisløff Schøning
Emma Pike Engesland
Zuzanna Mazurek
Mia Nissen-Lie

For en fin sesong! Samtlige spillere
har hatt en fin utvikling gjennom
sesongen og nå begynner det å
bli bra håndball. Ikke minst er det
gøy å se på for en ivrig foreldre
heiagjeng!
Det er flotte overganger, fine
innspill, nydelig forsvarsspill, bra
enkeltprestasjoner, men viktigst av
alt gode lagprestasjoner og en fin
jentegjeng som heier på hverandre.

Trenere
Csper Clowes
Lucas Geisler
Ekstra er Helene Mosebø

21 jenter finner veien til Nesøyahallen to ganger i uken og etter at vi
nå spiller på stor bane og 2 x 20

Lagleder
Ane Schøning

min har jentene fått kjenne på at
kondis er viktig!
Vi har vunnet og tapt litt om
hverandre,- noen kamper helt
fantastiske der alt har stemt på
alle måter,- andre kamper ikke så
gode,- men alle kamper har gitt
god læring! I vårsesongen var
vi også med på Fredrikstadcup;
Norges største håndballturnering.
Vi har vært mange som har fulgt
jentene denne sesongen. Hanne
Gunter Lien takket av etter lang
og tro tjeneste i våres. Takk for
alt du har gjort for jentene våre

Andrea Frediksen-Vossa,
Camilla Tollefsen, Daiana
Khudaibergenova, Elise Skoglund, Elvira Aall, Erle Lien,
Sarah Fiskaa, Hedda Fosen,
Hermine Berge, Hermine
Skjelbred Eriksen, Julie
Hotvedt, Katja Enserink, Lina
Scharlit, Maria Torvanger
Dybvik, Oda Ågesen Gulsvik,
Olivia Florival, Oliwia Pietrzyk, Pauline Raade, Selma
Skoog, Sofia Parsa, Victoria
Robertsen
over flere år Hanne! Gøril Dullum
er oppmann, Hans Florival, Bente
Fosen og Henriette er trenere og
vår ungdomstrener, Erik Svendsen,
har vært et friskt tilskudd forhåndballjentene.
Vi trenere gleder oss over at... nå
er det nesten ikke noen som står
på henda lenger. I hvert fall i kortere deler av treningene!
Takk til alle spillere, supportere og
trenere for en fin sesong! Vi gleder
oss til 2018!

GUTTER 2007 OG 2006
Gutter 10 år og gutter 11 år trener sammen i år. De
er en positiv gjeng på 15 gutter som har det veldig
hyggelig sammen. Alle guttene bidrar i spillet, viser
stor spilleglede og god innsats på trening og kamper.

Seriespill og trening
Det er trening to ganger i uken og kamper i helgene. Dette er det andre året laget er med i ordinært
seriespill. I år har vi trent mye på spilleforståelse og
lagspill. Alle spillere har hatt en fin utvikling. Guttene
spiller bra sammen, har fått større fart på ballen, finter
seg gjennom forsvaret og skårer mange mål. Seriekampene starter etter høstferien og fortsetter frem
til april. Alle hjemmekampene spilles i Nesøyahallen
med en ivrig heiagjeng tilstede.

Cuper og sosialt
Årets store begivenhet var deltakelse på Fredrikstadcup, Norges største håndballcup, i juni. Vi deltok med
to lag som møtte håndballag fra hele landet. Overn-
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atting på skole og konsert med håndballkompiser var
kjempegøy. Med fjorårets store suksess har vi meldt
oss på Fredrikstadcup også i 2018.
I starten av sesongen var vi med på Haslumcup. Det
ble en tøff start på sesongen, men gav oss en fin oppvarming og trening til seriespillet som startet etter
høstferien.
Årets høstsesong ble avsluttet med en morsom treningsøkt på Altitude trampolinepark.
Nye spillere har begynt i løpet av sesongen og det er
vi glade for. Kom og bli med du også. Vi har plass til
flere! Gutter 10 år og Gutter 11 år er velkomne.
Tusen takk til spillere og heiagjeng for flott innsats i
2017. Vi gleder oss til 2018.

Trenere og lagledere
Kristin Riise, Linda M. Pedersen

Spillere
Bakerst fra venstre: Axel Mjør, Marcus Sørensen,
Amund Enge, Einar Nesbak- Lindholm, Johannes
Tollefsen, Jonathan Vigeland, Sigvart Guldteig,
Fredrik Runde
Foran fra venstre: Matias Clowes, Benjamin Carlsen
Brown, Andreas Berg, Peder Kristiansen, Sander
Enge, Frederik Øster Pedersen, Herman Hægh, Christian Hammer- Eriksen (ikke på bildet).
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DAMER 33

2004
JARDAR-NESØYA JENTER 2004
Spillere

Fra Jardar
Oda Uppheim
Fra Nesøya
Alketa Basholli
Sara Bergsland
Natalie Bredesen Lome
Kaja Carlsen-Brown
Juni Gaustad Stieng
Frida Haavik
Nadja Graf
Elise Hotvedt
Silje Løvlid Vikestad
Amanda Leiknes
Arina Nami
Astri Nissen-Lie
Stina Wagerlid
Silje Opsahl
Pernille Sand-Jonsgård
Malin Stensland
Ingeborg Sofie Ornes
Julia Bratli
Vanyca Tran
Mia Celin Telle Gullaksen
Maja Cieplak
Silje Rognstad

Trenere/Lagleder
Einar Bergsland
Andrea Gjørtz

J13, født 2004 er et samarbeidslag mellom Nesøya og
Jardar. Laget består av 23 spillere fra fem forskjellige skoler.
Disse skolene er: Landøya, Torstad, Vøyenenga, KG og
NRGU.
Dette er ivrige jenter. Vi trener 3 timer i hall hver uke. Det
gir resultater og jentene har en enorm utvikling. Det blir
registrert oppmøte der 1, 2 og 3 plass premieres på slutten
av sesongen. Det gjør at jentene kommer på trening selv
om de er skadet, eller syke, bare for å få oppmøte og for å
følge med på hva som skjer på treningene.
Vi er med i Temaserien, en serie der man spiller og får poeng i forhold til et nytt tema på hver turnering. Dvs at man
for eksempel får 3 mål ved scoring fra ving og et poeng om
målvakt redder. Vi spiller 4 slike runder i løpet av sesongen
og før en av disse rundene bestemte vi oss for å overnatte
på Isegran i Fredrikstad. Det ble en kjempesuksess.
I mai var vi på Fredrikstad cup sammen med 640 andre lag.
Vi fikk ikke overnatting, så da slo vi opp telt! Gorm Leiknes
(Nesøyas svar på Lars Monsen) var campsjef, så alle hadde
det bra.
Det er veldig hyggelig å se hvor gode venner disse jentene er. Vi kjører en veldig sosial profil, der det rulleres slik
at alle skal ha en følelse av at vi er et lag. Vi stiller med to
lag, spiller bra og vinner mange kamper. Målet er at færrest mulig skal slutte og at laget skal fortsette gjennom hele
ungdomstiden.

Nesøya J33 består av en gjeng som synes
håndball er skikkelig gøy, og har egentlig det eneste kravet til våre spillere at
de har passert 33 år. Årets sesong startet
med noen tap, men vi tok oss sammen og
avsluttet sesongen med to knallkamper. Vi
endte opp på en fjerde plass i serien og ledende lag i B-sluttspillet. Vi ønsker fortsatt
flere spillere, så hvis du har lyst, ønsker vi
deg velkommen til trening i Nesøya-hallen
onsdager fra kl. 2100 til 2200.
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Spillere
Anne Pernille Jensen
Astrid Arnslett
Karine Jebsen
Kine Deila Ditlevsen
Bente Marie Carlsen
Kristin Riise
Henriette Hotvedt
Linda Margareth Pedersen
Anne-Marit Floberg

Kristin Næss Sørensen
Cathrine Kvakkestad Olsen
Solveig Bratli Skjerven
Marie Nygård Gulsvik

Trener
Kristin Riise

Lagleder
Karine Tobiassen Jebsen
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FRIIDRETT

Leder: Gro Janborg
Nestleder: Erlend Eimhjellen
Økonomi: Monica Solheim
Marked/spons: Andreas Kavlie-Borge
Material: Urban Skoog
Informasjon: Anne-Birgitte Feliot
Arrangement: Hilde Nordh
Allidrett: Anne T. Gjesdahl

Takk til Anna Merckoll
og Berit Kjøde, som trådte
ut av friidrettsstyret. Anne
Birgitte Feliot, Andreas KavlieBorge og Anne Taranger
Gjesdahl gikk inn i styret i
2017.

Trenere for allidrett i 2017
Trine Skjellvik
Marianne Meese
Renate Høiby
Anne Taranger Gjesdahl
Vanya Zlateva
Edith Mikkelhaug
Inger Genberg

Trenere for friidrett i 2017
Erlend Eimhjellen
Anne Birgitte Feliot
Bente Carlsen
Monica Solheim
Gro Janborg
Anne Kristine Haggren
Even Moholt
Alf G. Bringaker
Inger Genberg

Følg med på hva som skjer:
Nesoyail.no/friidrett
Nesoyail.no/allidrett
På Facebook:
Nesøya IL Friidrett
Nesøya IL Allidrett
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FRIIDRETT/ALLIDRETT

Styret 2017

Ungdomstrenere i 2017
Maria Vestheim Nordh
Synne Bogsti
Sara Edwinsen
Kristian Lager Selvik
Caroline Boge Fredriksen
Erlend Janborg
Thomas Kvam

Allidrett og Friidrett på
Nesøya
Friidrettsgruppen tilbyr allidrett
for de yngste og deretter friidrett
frem til 16-årsalder. Allidrett tilbys
gutter og jenter på fire og fem 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.
Friidrettsgruppen har et friidrettstilbud fra de er seks til 16
år, og det er en liten, men aktiv
gjeng som holder på hele året. I
friidrettsmiljøet trener gutter og
jenter i flere aldre sammen, og
det skaper en fin dynamikk. I 2017
har vi hatt to grupper på allidrett
og tre grupper på friidrett i aksjon. Treningen foregår utendørs
på friidrettsanlegget fra påske til
høstferien, og innendørs i Nesøya
idrettshall og i Bærums idrettspark
fra oktober til april.

Det kommer stadig noen nye til,
og vi har fått med flere barn fra
Mellom-Nes på friidretten. Mange
driver med flere idretter parallelt, og noen er med på enkelte
friidrettstreninger primært for å
bedre hurtighet, kondisjon og
koordinasjon. Vår holdning er at
alle er velkomne. Også i år har vi
tilbudt alle klubbens medlemmer
som er elleve år og eldre å være
med på gratis ressurstrening på
fredager.
Friidrettsgruppen fikk nye, flotte
konkurransedrakter til utendørssesongen. Kolleksjonen består av
korte og lange tights og korte og
lange konkurranseoverdeler.
Våre konkurranseutøvere fortsetter å markere seg, og er aktive på
stafetter og stevner gjennom hele
utendørssesongen. Vi har hatt
hyggelige sosiale samlinger med
Bamselekene på Hamar i mars og
Veidekkelekene på Lillehammer
i juni. Det var også en gjeng fra
Nesøya som var på Bislett Games
sammen og så verdenseliten i
friidrett i aksjon.
På Bislett stilte Monica Solheim
som dommer i stav. Hun har utdannet seg til dommer i 2017, og
har stilt som dommer på en rekke
stevner denne sesongen. Høsten
2017 tok også Hilde Vestheim

Nordh og Anne Birgitte Feliot
dommerkurs, så de er foreløpig
dommeraspiranter.
Vi er også godt fornøyd med
gjennomføringen av Nesøyalekene 16. september 2017, som
ble arrangert for sjette året på
rad. Nesøyaløpet 15. oktober ble
arrangert under flotte forhold for
syvende året på rad, og med god
ekstern deltakelse. Dessverre er
det alt for få lokale deltakere til
at løpet går i økonomisk balanse.
For å spe på med inntekter til
friidretten, som vi trenger for å
kunne kjøpe utstyr og betale for
aktiviteter og påmeldingskontingenter, så gjennomførte vi i 2017
dugnad med salg av gratulasjonskort. Denne aktiviteten vil bli
gjentatt i 2018.
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.
Gro Janborg
Leder av
Nesøya IL Friidrett

Treningstider i allidrett og friidrett vinteren 2018
2013		

		

Onsdag klokken 17.00-18.00 		

Nesøya idrettshall

2012				

Tirsdag klokken 1700-18.00 		

Nesøya idrettshall

2011 og 2010		

Onsdag klokken 1800 - 1900		

Nesøya idrettshall

2007, 2008 og 2009

Torsdag klokken 17.00-18.00 		

Nesøya idrettshall

2006 til 2002		

Mandag klokken 20.00-21.00 		

Nesøya idrettshall

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

TRENINGSGRUPPENE

ALLIDRETT FOR 2012 OG 2013
Friidrettsgruppen tilbyr allidrett fra barna er fire år
en gang i uken gjennom hele året. Dette er et lavterskeltilbud for de yngste. Her blir barna introdusert for
flere aktiviteter de vil ha glede av nå og senere i livet.
For mange gir det en fin introduksjon til organisert
idrett. Treningen er variert med fokus på lek, dans,
turnøvelser, hinderløyper, ballspill, orientering, balansering og friidrett. Barna har fått tilpasset utstyr til sin
størrelse og ferdighetsnivå.
Innendørs vinteren 2017 var det felles allidrett for
barn født i 2011 og 2012 som Anne Kristine Haggren
ledet. Ved oppstart ute våren 2017, gikk 2011-barna
over på friidrett. 2012-barna fortsatte på allidrett.
Trine Skjellvik hadde hovedregi på opplegget, med
god hjelp fra et ivrig trenerapparat av dedikerte foreldre i tillegg til hjelpsomme foreldre som steppet inn
på oppfordring.

Enkelte ivrige 2013-barn var også med på allidrettstreningen ute. Ved oppstart inne i Nesøya
idrettshall etter høstferien, ble det etablert både en
2012-gruppe og en 2013-gruppe. Vanya Zlateva ble
trener for 2013-gruppen, sammen med Edith Mikkelhaug.
Det gjøres mye gøy ut av hver trening, og det har
vært både orientering med quiz underveis, refleksorientering i Nesøyaskogen, zumba, Halloweenfeiring
og juleavslutning. Ved sesongslutt inne til påske og
ute før høstferien er det avslutning med premieutdeling og is til alle deltakere. Det pleier å være populært
å motta medalje på toppen av premiepallen.

Treningstider vinteren 2018
2012: Tirsdager kl.17.00-18.00 i Nesøya idrettshall
2013: Onsdager kl. 17.00-18.00 i Nesøya idrettshall
Kontaktinformasjon
Anne Taranger Gjesdahl:
Anne.Taranger.Gjesdahl@maestro.no

Våren 2017 gikk seksåringene fra å være allidrettsbarn til å bli friidrettsbarn,
fortsatt med Anne Kristine
Haggren som trener. Det
har vært trening for 2010
og 2011 en dag i uken
både utendørs på friidrettsanlegget, og innendørs i
idrettshallen i vinter. Treningen er fortsatt allsidig innen
de tradisjonelle friidrettsøvelsene løp, hopp og kast,
samt koordinasjon og balanse gjennom konkurranser
og leker. Det trenes ofte
til musikk, og Tufteparkens
apparater og Aall-løypen er
også blitt benyttet.

FRIIDRETT FOR 2010 OG 2011

En gruppe på 10-15 barn
trente faste ute i sommer.
Ved oppstart inne i Nesøya
idrettshall er det kommet
flere til, og gruppen er nå
20-25 ivrige barn.

Treningstider vinteren 2018
Onsdager kl. 18.00-19.00
i Nesøya Idrettshall
Kontaktinformasjon
Anne Kristine Haggren:
hogetveit@hotmail.com

FRIIDRETT FOR 2007, 2008 OG 2009
Det har vært en liten, men stabil og fin gjeng med
gutter og jenter født i 2007, 2008 og 2009 som
har trent friidrett sammen i flere år. På treningen
varieres det mellom ulike friidrettsøvelser som
lengde, kule, liten ball, spyd og høyde. Det er mye
løping, både kort og langt, og med og uten hekker.
Treningen har alltid innslag av leker, hinderløyper
og stafetter, der barna gir alt. Trening i All-løypa og
i Tufteparken gir god variasjon.
Fem av gutta deltok på stafett for første gang i
våres. 9-åringene Mortimer Feliot, Linus Moholdt,
Torjus Johannessen, Morten Janborg og Philip
Leite løp sammen på Ekebergstafetten, og hadde
en super stafettdebut i 9/10-årsklassen. Flere fra
gruppa stilte også på Nesøyalekene. Det fikk de
prøve seg på 60 meter, lengde, kule og 500 meter.
Det var også noen som testet kondisen på Nesøyaløpet, og løp flott på 500 m eller 5 km.

Treningstider vinteren 2018
Torsdag kl. 17.00-18.00 i Nesøya idrettshall

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

Kontaktinformasjon
Gro Janborg: gro.janborg@ruter.no
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HØYDEPUNKTER 2017

TRENINGSGRUPPENE
FRIIDRETT FOR 2006 OG ELDRE
Det er lagt opp til allsidig friidrettstrening for den
eldste gruppen, som er i alderen 11-16 år. For de
som ønsker å delta i konkurranser, tilbys et tilpasset
opplegg, men treningen er lagt opp slik at det er rom
for alle som vil trene uavhengig av ambisjoner. Det
har resultert i en stabil gjeng som har vært med i flere
år, med noen nykommere hver sesong.
Fra man er ti år, så kan man delta i konkurranser i
friidrett. De tiåringene som ønsker det, kan få trene
med eldste gruppe helt eller kun på noen av treningene. Det tilbys tre treninger i uken både om sommeren og om vinteren.
Treningen utendørs har foregått på friidrettsanlegget
på Nesøya, mens treningen innendørs gjennomføres
i Bærum Idrettspark på Rud og i Nesøya idrettshall.
Utendørs har denne gruppen hatt trening mandag,
onsdag og fredag. Erlend Eimhjellen har hatt ansvar
for mandags- og fredagstreningen både ute og inne.
Mandager har det vært vektlagt hurtighet, langsprint,
styrke og spenst. På fredager har det vært grunntrening med kondisjon, utholdende styrke, spenst og
hurtighet. Innendørs har treningen lagt vekt på styrke,
balanse og kondisjon på mandag og fredag i Nesøya
idrettshall. Treningene ute på onsdager har hatt fokus
på teknisk trening i sprint, hopp og kast. Inne har det
vært teknisk friidrettstrening i Rudhallen på torsdager.
Gro Janborg har hatt ansvar for onsdags- og torsdagstreningene.
Mange er med kun på treninger, mens en kjerne av

utøvere har deltatt på stevner både innendørs og
utendørs. På våren har vi deltatt i flere stafetter, og
hevdet oss godt. Det har i hovedsak vært 11– 14 åringene våre som har vært med i konkurranser. Det har
blitt mange fine resultater og nye personlige rekorder.
Nesøya har prioritert følgende stevner i tillegg til
stafettene: Tyrvinglekene inne og ute, Bamselekene,
Romerikslekene, Askerlekene, Veidekkelekene og
kretsmesterskap. Et par utøvere har deltatt på spesialtrening i regi av Norges Friidrettsforbund i lengde,
høyde og kule i 2017.
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. Vi har tilbudt alle klubbens medlemmer som er
elleve år og eldre å være med på gratis ressurstrening
på fredager.
På avslutningen av sommersesongen før høstferien,
ble tre utøvere premiert for sin innsats:

Ny rekord til alle Nesøyas
utøvere på Tyrvinglekene
Tyrvinglekene, som er Norges
største stevne innendørs, ble
gjennomført 11. og 12. februar
2017. Nesøya hadde ti utøvere
i aksjon: Axel Mjør (11), Benjamin Carlsen-Brown (11), Eline
Folvik (11), Lea Vestheim Nordh
(13), Kaja Carlsen-Brown (13),
Hekla Merckoll (13), Kasper
Vestheim Nordh (13), Miranda
Lauvstad (14), Thomas Kvam
(14) og Erlend Janborg (14).
Samtlige fikk nye personlige
rekorder. Den som imponerte
aller mest var Benjamin, som
tok gull i lengde og sølv på 60
meter. Axel fulgte opp med
sølv på 600 m, mens Eline
tok sølv i høyde. Hekla sikret
bronse i høyde.

Syv medaljer og mange
topp 10-plasseringer på
Bamselekene
Bamselekene på Hamar i mars
har blitt en hyggelig tradisjon
for friidrettsgruppen. Nesøya
stilte som vanlig med en god
gjeng på 14 utøvere: Rikke
Eimhjellen (11), Axel Mjør
(11), Benjamin Carlsen-Brown
(11), Kristian Kolberg (11),
Eline Folvik (11), Rasmus Eimhjellen (12), Per Kristian Lauvstad (12), Lea Vestheim Nordh
(13), Kaja Carlsen-Brown (13),
Hekla Merckoll (13), Kasper
Vestheim Nordh (13), Miranda
Lauvstad (14), Thomas Kvam
(14) og Erlend Janborg (14).

Første dag i Stangehallen
ga mange nye personlige
rekorder og fine plasseringer
blant topp 10. Benjamin sikret
gull og Axel fikk sølv i lengde.
Det ble også bronse til Eline
i kule og til Axel på 600m. På
4x100m stafett tok Kristoffer,
Rasmus, Axel og Benjamin
sølv. På dag to ble det to nye
medaljer til Nesøya. De var
det Kaja og Benjamin som
innkasserte. Kaja hoppet 4,59
meter i lengde og Benjamin
løp 60 meter på 9,08 sek. Det
ble en bra helg med koselig
samvær, og ekstra gøy å følge
våre viljesterke og ivrige barn
i aksjon.

Deltatt på flest treninger vår/sommer 2017:
Eline Folvik
Deltatt på flest stevner vår/sommer 2017:
Hekla Merckoll
Oppnådd best resultat etter Tyrvingtabellen:
Benjamin Carlsen-Brown (996 poeng for 29,24 på
200m)

Treningstider
vinteren 2018
Mandag kl. 20.00-21.00 i
Nesøya idrettshall
Torsdag kl. 18.00-20.00 i
Bærum idrettspark
Fredag kl.16.00-17.00 i
Nesøya idrettshall
Kontaktinformasjon
Gro Janborg:
gro.janborg@ruter.no
Erlend Eimhjellen:
erlendeimhjellen@
hotmail.com

24

25

HØYDEPUNKTER 2017
Forbedret tiden med 27
sekunder på Tyrvingstafetten
Nesøya stilte med ett jentelag
og ett guttelag på Tyrvingstafetten, som løpes på Kalvøya.
Jentene imponerte stort, og løp
seg inn til en flott 5. plass av 25
lag. Tiden ble 5.34, som var en
forbedring på hele 27 sekunder
fra i fjor. På laget løp Miranda
Lauvstad (14), Aislin Feliot (12),
Eline Folvik (11), Hekla Merckoll
(13) og Kaja Carlsen-Brown (13).
Gutta vant sin pulje, og sikret
seg totalt en 12. plass av 22. lag
med tiden 5.41. Også det var
noen sekunder raskere enn i fjor.
På guttelaget løp Erlend Janborg (14), Per Kristian Lauvstad
(12), Benjamin Carlsen-Brown
(11), Axel Mjør (11) og Thomas
Kvam (14).

Tre lag i Ekebergstafetten
Søndag 14. mai stilte Nesøya
med tre lag i Ekebergstafetten.
9-åringene Mortimer Feliot, Linus Moholdt, Torjus Johannessen, Morten Janborg og Philip
Leite hadde en super stafettdebut i 9/10-årsklassen. Det ble to
sølvmedaljer i Mix 11/12 år og
Mix 13/14 år til Nesøya. På Mix
11/12 år løp Benjamin CarlsenBrown (11), Eline Folvik (11),
Axel Mjør (11), Sofie Lampe
Andreassen (12) og Aislin Feliot
(12). På Mix 13/14 år løp Kaja
Carlsen-Brown (13), Kasper
Clowes (14), Hekla Merckoll
(13), Kasper Vestheim Nordh
(13) og Thomas Kvam (14).

HØYDEPUNKTER 2017
Bølerstafetten
Nesøya fikk sølvmedalje i
Bølerstafetten i klassen Mix
10-13 år. På laget, der alle
leverte solide etapper, løp
Hekla Merckoll (13), Kristoffer Kolberg (11), Benjamin
Carlsen-Brown (11), Aislin
Feliot (12), Eline Folvik (11)
og Kaja Carlsen-Brown (13).
Laget forbedret tiden med
hele 11 sekunder fra i fjor,
så vinterens trening hadde
virkelig gitt god effekt.

Medaljedryss på Kristinalekene
Hekla Merckoll (13), Kaja (13) og
Benjamin Carlsen-Brown (11) deltok på Kristinalekene i Tønsberg
14. mai. De markerte seg godt.
Hekla fikk gull på 60m og delt
første plass i høyde. Det ble sølv
på 60m hekk og bronse på 600
meter. Benjamin vant lengde og
60 meter, mens Kaja fikk bronse
i høyde og fjerdeplass på 60
meter.
Sølv i kretsmesterskap i terrengløp til Hekla
Hekla Merckoll (13) var Nesøyas
flotte representant på kretsmesterskap i terrengløp på
Nesodden 25. mai. Distansen var
1050 meter, og Hekla sikret seg
en flott sølvmedalje.
Seier og personlige rekorder
for Hekla på Romerikslekene
Hekla Merckoll (13) var Nesøyas
representant på Romerikslekene
28. mai. Hekla deltok i hele fem
øvelser, og møtte hard konkurranse. Ekstra gøy var det med
seier på 200 meter og tiden
28,16, som var personlig rekord.
Det ble også ny pers på 600 meter med 1.46.81, som ga 4. plass.
Hekla deltok også på 100 meter
(5. plass), 60 meter hekk (6. plass)
og høyde (5. plass).

Bestemannspremie til Benjamin i Haugesund
Nesøya Friidrett, ved Kaja og
Benjamin Carlsen-Brown var i
aksjon på tradisjonsrike Mailekene i Haugesund den siste
helgen i mai. De to stilte til start
i hele ni øvelser til sammen, og
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sikret seg medaljer i seks av øvelsene. Det ble to gull, tre sølv
og en bronse samt bestemannspris til Benjamin. Kaja hadde
sin beste prestasjon i lengde
med 4,61 meter. Benjamin var
aller best i 60 m hekk med tiden
11,58 (76,2 cm hekk).
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HØYDEPUNKTER 2017
Medaljedryss på Askerlekene
Nesøyas utøvere sikret seg mange
medaljer på Askerlekene på Føyka.
Av elleveåringene våre fikk Eline
Folvik hele tre gull og en sølv,
Benjamin Carlsen-Brown sikret seg
en gull, to sølv og to bronse mens
Axel Mjør tok en sølv på 600 meter.
I jenter 13 år ble det et lengdegull
til Kaja Carlsen-Brown, og to sølv
til Hekla Merckoll i høyde og kule.
Juni Sandstorp løp inn til en flott
fjerde plass på 600 meter. Thomas
Kvam og Kasper Clowes var i aksjon i gutter 14 år. Thomas fikk sølv
i kule. Kasper sikret seg finaleplass
på 60 meter i sitt første stevne. Han
debuterte også på 200 meter, og
gjennomførte et solid løp.
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HØYDEPUNKTER 2017
Benjamin imponerte på Tyrvinglekene
Det ble en god start for Nesøya
på Tyrvinglekene 16. – 18.
juni, som er Norges største
friidrettsstevne for barn og
ungdom. Ti utøvere fra Nesøya
deltok i totalt 36 øvelser. Benjamin Carlsen-Brown (11) sikret
seg tre medaljer. Det ble sølv i
60 meter hekk og på 200 meterdebuten med tiden 29,24.
Det ga hele 996 poeng på Tyrvingtabellen. I liten ball ble det
bronse. Eline Folvik (11) fulgte
opp med en flott fjerdeplass
og ny personlig rekord i kule
med 7,65 meter (2 kg). I lengde
fikk Eline en solid åttende
plass. Hekla Merckoll (13) fikk
fjerdeplass på 200 meter hekk
og Kaja Carlsen-Brown (13)
fikk femteplass i lengde. Aislin
Feliot (12) fikk en flott 7. plass
på 60 meter. Thomas Kvam (14)
fikk også ny personlig rekord i
kule med 9,63 meter (4 kg), og
debuterte på 200 meter.

Sosial helg på Lillehammer
Også i 2017 ble det en sosial og
morsom tur til Lillehammer og
Veidekkelekene før sommerferien.
Thomas Kvam (14), Erlend Janborg
(14), Miranda Lauvstad (14), Kaja
Carlsen-Brown (13), Aislin Feliot
(12) og Eline Folvik (11) var i aksjon
denne helgen, med Bente Carlsen,
Anne Birgitte Feliot, Stig Folvik og
Gro Janborg som støtteapparat.
Flere fikk prøvd øvelser for første
gang, nye personlige rekorder ble
satt og tre medaljer ble innkassert.
Eline sikret seg sølv i høyde med
1,20 og bronse i lengde med 3,72
meter. Aislin fikk femteplass på 600
meter som sin beste plassering, og
satte ny rekord på 60 meter med
8,95. Også Kaja fikk ny pers på 60
meter med 8,90. 4,54 meter ga
Kaja bronse i lengde. Thomas satte
personlig rekord både på 60 meter
med 8,68, og i kule med 9,69 meter. Erlend slet med skade i foten,
men stilte til start på 60 meter og
100 meter.
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HØYDEPUNKTER 2017
Bronse til Hekla i kretsmesterskap
20. august var stevnesesongen i
gang igjen, med kretsmesterskap
i Nittedal. Hekla Merckoll (13)
var Nesøyas deltager. Hun sikret
seg en bronse i kule, og fikk en
femteplass i finalen på 60 meter,
før hun beklageligvis måtte gi seg
på grunn av en hofteskade.
På kretslaget
Hekla Merckoll (13) og Kaja
Carlsen-Brown (13) ble tatt ut
på kretslaget til Akershus i Ungdomslekene på Jessheim 16.
og 17. september. Det er 13- og
14-åringenes uoffisielle NM. Kaja
deltok i lengde, mens Hekla løp
200m og hoppet høyde. De bidro
til at Akershus tok seieren i kretskampen mot Buskerud, Hedmark,
Oppland, Oslo, Telemark, Vestfold
og Østfold.
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Juleinnspurt med en rekke
personlige rekorder
3. desember arrangerte BUL
sitt tradisjonelle julestevne i
Rudhallen. Aislin Feliot (12)
og Hekla Merckoll (13) deltok.
Hekla deltok i høyde, mens
Aislin deltok i kule, lengde og
60m. Det ble ny personlig rekord på 8.81 og en fin 4. plass
i kule, med Monica Solheim
som dommer. 11. desember
var årets siste stevne i Nes
Arena på Romerike. Nesøya
stilte med fem deltagere på
Låvefesten som deltok i totalt
20 øvelser. Det ble flere pallplasser og åtte nye personlige
rekorder. Det lover godt for
neste sesong for Mortimer
Feliot (9), Benjamin CarlsenBrown (11), Aislin Feliot (12),
Kaja Carlsen-Brown (13) og
Hekla Merckoll (13).
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NESØYA ISHOCKEY

Sportslig leder og
leder i styret
Sponsorer

NESØYA 1

Lars Mørkås

Birk Sport AS
Privatmegleren Solli & Partner AS
Unique Food AS
Holtsmark Golf AS
Momentum Wines AS

ISHOCKEY

NESØYA 1

Sesongen 17/18

Nesøya Ishockeylag spiller fortsatt
i 3. divisjon avdeling øst A. Vi leverte en god sesong i fjor, og nådde
vår målsetning om å bli blant de
tre beste. Det endte til slutt med
ti seiere, fire uavgjorte og fire
tap, som tilslutt resulterte i en fin
tredjeplass på tabellen. I denne
sesongen hadde vi 11 spillere med
som opprinnelig er vokst opp eller
bor på Nesøya i stallen vår, som
har spilt en kamp eller flere.

Vi fortsetter med spill i 3 divisjon,
en serie som også neste sesong
blir delt i to avdelinger grunnet
mange påmeldte lag. Nesøya spiller i den beste avdelingen, og vi
har et bedre lag enn på lenge, og
vi forventer at vi kjemper i toppen
av tabellen. Vi har fått fem forsterkninger til laget, og holder alle seg
skadefri og friske bør vi ha gode
muligheter i år til å bli seriemestre.

Sponsorer

Tabell 2016/2017

Årets toppscorere sesongen 16/17
Steffen Riddervold: 20 mål + 15 assists = 35 poeng
Jesper Bye: 6 mål + 16 assists = 20 poeng
Henrik Harto Reisvang: 6 mål + 10 assists = 16 poeng
Theodor Tyse: 7 mål + 8 assists = 15 poeng
Christer Mitchell: 6 mål + 9 assists = 15 poeng

Årets rekke sesongen 16/17
Steffen Riddervold - Henrik Hart Reisvang - Jesper Bye
Marius Gundersrud - Anders Utby
Jon Mørkås

Årets spiller sesongen 16/17

Lag		

K

V

U

T

Mål		

P

Eiksmarka
Prinsdal
Nesøya
Skedsmo
Grüner 2
Ullensaker
Rasta		
Holmen
Hasle Løren 2
Comet 2

18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

15
13
10
8
8
8
7
6
5
0

1
2
4
2
2
1
2
1
2
3

2
3
4
8
8
9
9
11
11
15

111 - 43
94 - 58
80 - 61
83 - 69
71 - 87
85 - 83
71 - 65
58 - 81
55 - 78
33 - 116

29
28
24
18
18
13
17
13
12
3

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

Spillerstall
Henrik Arnesen, Jens Ulrik Bacher,
Ole Magnus Berglund, Sven Bjørk,
Didrik Bye, Jesper Bye, Marius
Gundersrud, Simen Granerød,
Niklas Hjorthen, Anders Jakobsen, Ronny Jansson, Stian Knutsen, Markus Leandersson, Nicolai
Lunde, Christer Mitchell, Rasmus
Møller, Jon Mørkås, Jørgen Egenes
Nilsen, Henrik Harto Reisvang,
Steffen Riddervold, Per Robertson, Bent Tore Sandmæl, Haakon
Skaaret, Johan Skaaret, Nicolai
Strindberg, Theodor Tyse, Anders
Utby, Martin Vermundsberget.

Spillere i avgang
Kristian Tjelle (Jar 2), Bela Tonay
(lagt opp).

NESØYA 2

Anders Utby

Årets rookie sesongen 16/17

Sesongen 16/17

Ronny Jansson

Spillende trener
Marius Gundersrud

NESØYA 2
Årets spiller
Nicolay Russtad Nilssen

Årets poengplukker
Mats Andreas Hverven

Trener/lagleder
Pål Berget
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Sesongen 16/17

2016/2017 sesongen var Nesøya 2
sin første sesong. Laget har spilt i
4. divisjon Øst B. Med sene treninger og ugunstige kamptider,
har det til tider vært en del gjennomtrekk i spillerstallen. Etter å ha
mistet en del spillere, og fått inn
nye forsterkninger ble det til slutt
et fast lag bestående av 3 fulle rekker til omtrent hver kamp.
Laget bestod av spillere i alle
aldre, fra yngstemann på 18 år til
eldstemann på 45 år. Det var også
stort sprik i hockeyferdigheter, med
spiller fra Get-ligaen til spillere kun
med erfaring fra løkkehockey og
tv-titting. De helt store resultatene
uteble, og vi endte opp med kun
1 seier og 1 uavgjort på 21 spilte
kamper.

Med varierende ferdigheter og noe
utskiftning av spillerstall igjennom hele sesongen viste det seg
at dette kun ble en innledende
sesong for Nesøya 2. En sesong vi
brukte på å sette faste rekker og å
øve på helt grunnleggende hockey-ferdigheter og spill.

Sesongen 17/18
For sesongen 2017/2018 er målet
å ikke havne nederst på tabellen i 4
divisjon Øst B. Vi har fått en sesong
på oss til å sette gode og jevne
rekker, samt øve inn et grunnleggende angreps- og forsvarsspill.
Det var ofte gode muligheter for å
slå flere lag på nedre del av tabellen i 2016/2017, så dette er et mål
jeg er overbevist om at Nesøya 2
skal nå.

Spillerstall
Aksel Skår, Andreas Rooney, Axel
Sivertsen, Axel Modahl Mørkås,
Alexander Holtskog, Bjørn Halvard Knappskog, Casper Martens
Larsen, Carl Michael Eriksson, Eirik
Horn, Erik Follestad Johansen,
Glenn Hammer , Henrik Schrøder,
Jens Fredrik Wisløff Barra, Jesper
Norman Hjorth, Otto Alexander
Robsahm, Jonas Wettergreen,
Joakim Bøhn, Kristoffer Kristensen,
Mats Andreas Hverven, Martin
Sæverud Semb, Morten Kveim,
Nicolay Rustad Nilssen, Petter Tore
Berget, Pål Berget, Philip Mørkås,
Robin Bang, Robin Haagsma,
Sebastian Esbjug Pettersen, Sven
Øyvind Svendsen, Alexander Bordvik.
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Styret 2017

TENNIS

TENNIS

Leder og sponsoring:
Magnus Wrahme

TENNIS

Økonomi: Nils Ruud
Styremedlemmer:
Katja Horn-Johannessen
Dag Aulie
Ole Bersvend Fiskaa
Thomas Anker
Tonja Løve Groth
Les mer på

nesoyail.no
Følg oss på Facebook

Nesøya IL Tennis

Så er det dags for en ny oppsummering av tennisåret 2017
på Nesøya. Vi er nå inne i vårt 4.
tennisår og vi begynner å få frem
superflinke juniorer, hvor det sportslige har vært vårt hovedfokus i år,
selv om vi fortsatt også jobber med
anleggssiden.
Mange mener at vårt tennisanlegg
på Nesøya kanskje er Oslo Vest´s
”best kept tennis secret” og det er
nok riktig når man tenker seg at vi
disponerer en flott boblehall med
tre hard court-baner og tre fine
kunstgrusbaner bare fem minutter
fra IKEA og E18.
Samtidig er det nesten ikke mulig
å oppdrive ledige tennistimer om
vinteren rundt omkring i Oslo området og her har vi en jobb å gjøre
med å tiltrekke oss flere spillere,
både fra Nesøya, men også fra
området fra Asker til Lysaker. Vi har
stort vekstpotensiale og ønsker oss
flere spillere, både juniorer, damer,
herrer og veteraner.
Vi er meget glade over å se så
mange juniorer i turneringer i løpet
av 2017, og resultatene begynner
nå å komme med seiere, semifinaler og finaler for både jenter
og gutter. Dette er gode nyheter
for lagtennisen i årene som kommer. Det er også blitt gjennomført
mange konkurranser på våre baner,
hvor Red, Yellow, Orange, Greenturneringer alltid tiltrekker seg
mange spillere og foreldre.
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Tennishuset er nesten klart og kommer offisielt til å åpnes i forbindelse med at utebanene åpnes i april
måned. De siste bitene på anleggs-siden inkluderer asfaltering,
en ballvegg, to minitennisbaner,
terrasse og en liten tribune i skråningen på fjellsiden ved bane tre.
Dette kommer vi til å gjennomføre
i løpet av våren, med dedikerte
dugnadsinnsatser og prosjektering.
Her trenger vi mange frivillige.
Klubben teller straks over 200
aktive NIL Tennis-medlemmer, og
vårt mål er å få inn 300 i 2018. Som
medlem i NIL Tennis får du tilgang
til Tennishuset som skal være en
sosial tennis-sone i hjertet av vårt
anlegg. I tillegg får man rabatterte
tennistimer, spiller gratis på utebanene og får prioritert treningstilbud og mye annet. Vi vet at vi er
an av de billigste tennisklubbene i
hele Oslo området.
I februar skiftet vi til et nytt bookingsystem Matchi, da vårt gamle
system ble lagt ned. Vi har stor tro
på det nye bookingsystemet som
er utviklet spesielt for tennis og
som teller mange norske klubber.
Fordelen her er at en spiller som
søker etter ledig bane i et område
også får frem Nesøya nå, noe vi
tror kommer til å tiltrekke oss flere
spillere også utenfor Nesøya.

spillere i positiv retning. Andreas
Bock har redusert antall trener-timer grunnet studier, men er en stabil
og dyktig herrelagsspiller på NIL
Tennis førstelag.
Våre mål med 2018 er å arrangere
flere sosiale turneringer, skape et
nytt Tennisakademi med base ved
Tennishuset, ferdigstille anlegget
slik at vi kan bygge opp NIL Tennis til en sentral, sosial og naturlig
møteplass for alle tennisentusiaster
på Nesøya og omegn.
Vår klubb skal være inkluderende,
sosial og preges av entusiasme,
men samtidig tilby god kvalitet og
instruksjon. Uansett hvilket nivå
man spiller på, skal det finnes et
godt tilbud for alle.
Sist men ikke minst ønsker jeg å
takke alle som bidrar til å utvikle
klubben sammen med oss. Dette
gjelder styremedlemmer, trenere,
alle spillere og foreldre. Sammen
kommer vi til våren, når uteanlegget åpner, å tilby et helt fantastisk
tennisprodukt til våre medlemmer.
Vi gleder oss.

Magnus Wrahme
Styreleder og tennisentusiast
Game, set and Matchi

Christer Francke og Andrea Camoletto har vært våre hovedtrenere
i 2017 og fortsetter å utvikle våre
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TENNISAKADEMIET
Tennisakademiet er ett tilbud til barn fra 1.-5.-klasse
som ønsker å lære seg grunnleggende tennisspill samt
lek og moro med ball. Det kreves ingen forkunnskaper
og fokuset er å bli kjent med sporten.
Høsten 2017 gikk 2.-5.-klasse på mandager og onsdager samt 1.-klasse på tirsdag og torsdag . Dette for å
fordele jevnt antall spillere på banene.
Barna blir hentet med maxi-taxi på skolen ved skoleslutt, får mat når de kommer til klubbhuset og spiller
1 time tennis. Resten av tiden består av lek, gjerne
lekser og andre aktiviteter. Tennisakademiet er åpent
frem til kl 17.00.
Når vi nå har fått ett nytt tennishus ved tennisbanene
vil Tennisakademiet til våren ha base der. Da vil vi ha
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TURNERINGER PÅ NESØYA
tilgang til både baner og kunne spille minitennis og
andre ballaktiviteter også utenom tennistreningen
med voksne tilstede. Vi er og i en prosess hvor hvor
vi ønsker å lansere ett nytt og noe forandret konsept
rundt akademiene våre, så følg med på nyhetssiden
på www.nesoyail.no.

Klubben har gjennom året arrangert 6 turneringer av betydning. 4 turneringer i konseptet Team Tennisskolen (ROGY),
1 turnering under 12 under NTF`s turneringsplattform og
Klubbmesterskapet kun for våre egne spillere. Alle turneringer
har vi gjennomført solid og har i tillegg hatt servering på alle
turneringene. Klubben avholder også jevnlig foreldremøter,
temakvelder, demo og salgskvelder gjennom året.

Om noen ønsker å prøve Tenniskademiet i noen uker
er dere hjertelig velkomne til det når som helst. Det
er og fullt mulig å melde seg på når som helst frem til
sommeren.
Bare ta kontakt med om dere ønsker mer informasjon
eller ønsker en prøveperiode!
Kontakt: tennis@nesoyail.no eller marie@nesoyail.no
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LAGTENNIS

KONKURRANSEGRUPPEN

Vi har spilt med 3 lag i divisjonstennis. 2 herrelag og
1 damelag. Damer I har spilt sin første sesong i laveste
divisjon og greide seg brukbart med en 4. plass i 2.
divisjon avd. A. Lagkaptein her var Dag Tønder. Herrer
II har spilt en litt mer varierende sesong og endte sist i
4. div avd. B. Lagkaptein her var Nils Ruud. Her kan vi
med hjelp av våre juniorer også rykke opp etterhvert,
men må ha fullt lag til hver kamp! Herrer I har spilt i
1. divisjon og greide å holde seg der med en 4. plass

i avd. B. Lagkaptein her var Christer Francke. 1. laget
har også hatt en del spillere på skadelisten, slik at
utfordringen blir å ha mange nok å ta av i 2018.

Spillere i NTF`s
turneringssystem
– nasjonale turneringer

Til sesongen 2018 har vi meldt på et nytt damelag
som vil bestå av nye spillere som har flyttet til Nesøya
og vil representere klubben fremover. Damelag I har
som mål å rykke opp i 2018. Kaptein på Nesøya I
Damer fra 2018 vil være Ulrikke von Übisch.

Gutter/Jenter u.12
Andrea Fredriksen-Vozza
Sofia Fjeld, Kathrine Kolberg
Sarah Melo Fiskaa
Tina Wulf
Ida Hareide
Johanne Breilid
Hedda Haug
Anna Øhlschlägel
Ludvig Herrmann
Jonathan Anker
Kristoffer Kolberg
Sivert Skaset Haarr
Adrian Skar,
Philip Stensland
Ola Ødegård

Spillere
Herrer I:

Damer I:

Andreas Bock, Christer Francke,
Bent Ove Pedersen, August
Nystedt, Thomas Anker, Magnus
Wrahme, Espen Andersen, Nils
Ruud og Lars Andersson

Hermine Hjellegjerde, Maria Løve
Groth, Thea Tønder, Hermine
Wrahme, Maria Hole, Lea Berger,
Silje Gildseth og Karoline Holm Lie

Herrer II:
Nils Ruud, Espen Andersen, Arnour
Thorkelson, Patrick Kramer, Lucas
Fjeld, Edvard Kolrud, Frans Hessøe
og Stian Breilid

Damer veteran:
Katja Horn-Johannessen, Victoria
Brandvold, Siv Kolrud, Tonja Løve
Groth, Hilde Wrahme, Elisabeth
Taranger og Sol Hekleberg. Reserve
Wanda Berge.

Gutter/Jenter u.14

Konkurransegruppen

Linn Hessøe
Hermine Wrahme
Thea Tønder
Maria Løve Groth
Lea Berger
Stian Breilid
Lewis Kjemhus,
Fredrik Von Krogh
Mikkel Bjørgan Gunnarson
Gutter/Jenter u.16/18
Edvard Kolrud
Lucas Fjeld
Frans Hessøe
Hermine Hjellegjerdet
Silje Gildseth
Maria Hole
Karoline Holm Lie
Av juniorer som spiller turneringer aktivt vil jeg spesielt
trekke frem Hermine Hjellgjerdet u/14 og Ludvig Herrmann
u/12 som har vunnet turneringer, gått til finaler og semifinaler gjennom hele sesongen
og tilhører topp 20 i Norge
i sine årsklasser. Vi har også
flere spillere som hevder seg,
noen av de mest ivrige er listet
opp her.

Tennisskolen 2003 og 2004
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TEAM TENNISSKOLEN
Team Tennisskolen
Her har mellom 20 og 35 spillere deltatt på det meste
i turneringer som vi kan delta på hver eneste måned.
Vi har også 4 av disse turneringene i egen klubb gjennom året. Her er det spillere på Tennisakademiet som
har deltatt på Rødt Nivå. Spillere fra Tennisskolen og

40Tennisskolen 2006 og 2007

Konkurransegruppen har deltatt på Oransje, Grønt
og Gult nivå gjennom sesongen. Her samler barna
armbånd pr. turnering og de får utdelt pokal i Bronse
(3 armbånd), Sølv (5 armbånd), Gull (7 armbånd) og
Diamant (10 armbånd).

TUR TIL BÅSTAD
Tur til Båstad 5. – 7. mai
Mange av våre mest aktive spillere tok turen til Båstad
i Sverige på treningsleir. Båstad er et lite og koselig
sommersted 2 timer syd for Gøteborg. Det er tennismetropolen i Sverige og der alle møtes til store
turneringer og treningssamlinger gjennom året. Kjente
spillere som Bjørn Borg, Mats Wilander, Rafael Nadal
m. flere har vært her og spilt Swedish Open, som er
en stor ATP turnering i juli hvert år.

Vi tok tog ned for å lage litt miljø og stemning i
gruppen Oslo – Gøteborg – Båstad tur/retur. Trente
tennis 2 ganger pr. dag i 3 dager. Vi hadde også
fotballkamp, morgenjogg, løpetest og styrketrening
på programmet. På kveldene spiste vi felles middag i
Båstad. I år vil turen gå fra 10. – 12. mai og dette er et
høydepunkt for de mest ivrige juniorene i klubben.
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KLUBBMESTERSKAP
Klubbmesterskap 23. og 24. september
Resultatene finnes på nesoyail.no/tennis.

Klubbmesterskap 23. og 24. september - resultater ligger på hjemmesiden og Facebook med bilder.
Har sendt noen bilder fra det og.
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KLUBBUTVEKSLING
Utveksling med Holmen Tennis
7. desember
Spillere på Oransje Nivå (født 2007 - 2008) har hatt
utvekslingskamper med Holmen Tennis 7. desember.
Ca. 10 spillere fra hver klubb har deltatt på dette hvor
hovedfokus har vært sosialt og tennis. Mange
kamper har blitt spilt i single og double, men også

tid til litt innebandy og pizza. Vi kommer til å fortsette
samarbeidet med Holmen om denne gruppen og
inviterer til rematch på Nesøya den 3. mars 2018. Vi vil
ta med noen fra 2008-årgangen ved neste anledning,
da vi stort sett var 2007 spillere sist.

43

SEILING

NESØYA SEILFORENING

STYRET 2017
Leder: Einar Christian Bergsland
Nestleder: Hans Arild Boge Fredriksen
Økonomi: Håkon Nissen-Lie
Styremedlemmer:
Peder Louis Sarmento Staubo
Nils Høivik
Camilla Fuglesang-Eide
Gorm Leiknes
Knut Haneborg

Nesøya Seilforening hadde 10 års
jubileum i 2017. Feiringen gikk
stille for seg siden vi bestemte oss
for at det var i 2018 vi skulle feire. I
2007 fikk vi en A-jolle av Aftenposten og etter det gikk vi til innkjøp
av flere A-joller. Vi fikk tilgang til
det røde båthuset på Hvamodden
og startet seilkursene i 2008. Vi
kjøpte 6 nye seilbrett. Etter dette
har mange hatt stor glede av å
lære seg seiling på Hvamodden. Vi
har utvidet tilbudet med seilcamp,
kurs for barn, ungdom og voksne.
Vi ønsker oss flere seileivrige barn
og voksne.
Da interessen for brettseiling dabbet av på starten av 1990-tallet,
gikk det 10 – 15 år før den blomstret opp igjen. Det ser vi følgene
av nå. Veldig få av foreldrene til
de minste barna, kan brettseile. Vi
vil gjerne «frelse» denne generasjonen, slik at de sammen med sine
barn kan oppleve gleden ved å

44

brettseile. Vi ønsker spesielt disse
foreldrene velkommen til å delta
på Lady/ManSURF. Det er ikke et
krav at de voksne skal kunne seile
for å kunne være med.
Brettseilingen er kanskje den mest
populære aktiviteten Nesøya Seilforening har, derfor har vi satt opp
flere kurs med nettopp brettseiling. Vi har kurs for nybegynnere,
viderekommende, ungdommer,
damer og menn.
Det er en ting som er viktig for oss
å få frem: ingen må kunne seile for
å melde seg på seilkurs. Heller ikke
foreldrene. Det er grunnen til at vi
er her! Vi gleder oss til å lære bort
denne fantastiske sporten fra vår
flotte beliggenhet på Hvamodden.
Einar Bergsland
Leder Nesøya Seilforening
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SEILBRETT

LADYSURF
1.mai er tidlig. Vannet er kaldt og det er enda kjølig
på kvelden. Men, en gruppe ivrige damer og menn
stilte motivert til seiltrening. Som vanlig er det mye
bading til å begynne med, så det er viktig med god
våtdrakt og godt humør. Etter et par kvelder begynner
brettseilingen «å sitte» noenlunde for enkelte. Her er
det store individuelle forskjeller, så der noen av oss tar
dette raskt trenger andre mye tid.

Med så vidt mange nye entusiaster er det et gryende
behov felles trening også for viderekommende.
Brettseiling er nå populært på Nesøya både for små
og store.

Våren er en periode på året uten alt for mye vind. Fint
for å komme i gang og få følelsen med seil og brett.
Ofte for lite til å begynne å tenke på plan og trapes.
Dette får vi imidlertid mer av etter sommerferien da
høsten normalt er mere vindfull, slik at kombinasjonen
helt nybegynner før ferien og litt øvet etter ferien er
perfekt med tanke på vind.
I år gav vi oss i forbindelse med høstferien. Da er det
nesten mørkt på siste treningskveld. Enkelte mestrer
plan og trapes etter sesong, mens andre foreløpig har
nok med å kontrollere brettet.
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A-JOLLE

UNG:SEIL

A-jolleseilingen på Nesøya har som
mål å gjøre barn trygge i seilbåt og
på vannet, lære basis seilkunnskaper og skape seilglede.
I 2017 har vi gjennomført seilkurs
for nybegynnere og viderekommende. Nybegynnerkurset hadde 9
seilere i alderen 7-9 år, viderekommendekurset hadde 8 seilere i
alderen 9-10 år. Totalt deltok altså
17 barn.
Begge kursene ble gjennomført på
onsdager mellom klokken 1800 og
2000. Vi hadde sesongstart 3. mai
og siste kursdag 23. august. Det
ble gjennomført to dugnader med
god foreldredeltakelse.
Kurset disponerer 8 stk A-joller
og 2 stk RIB følgebåter. Vi hadde
typisk 4-5 A-joller og begge
RIB’ene på vannet under kursene.
Alle barna stiller i våtdrakt og med
redningsvest. Foreldrene hjelper til
med å rigge opp og ned båtene,
og så kan de nyte en aften på fantastiske Hvamodden mens de ser
på barna seile.
Treningsfeltet ligger like sydvest
av Hvamodden markert med 3 stk
gule blåser. Her er det for grunt til
allmenn båtferdsel og barna kan
seile trygt.
I tillegg til seiltrener har vi en betalt
ungdomstrener som hjelper til enten i RIB eller hopper i jolle med de
mest usikre nybegynnerne. Vi har
også god hjelp fra aktive foreldre –
tusen takk!
I 2017 hadde vi mye bra og variert
seilvær. Barna har hatt det skikkelig moro på vannet! Alle har
blitt trygge i vannet, de har lært
sjømannskap og basiskunnskap i
seiling.

UNG:SEIL ble startet i 2016
for å laget et tilbud til ungdomsskoleelever som så seg
ferdige med A-jolle, men som
ikke bare ville seile brett. Det var
også et mål om at ungdommen
skulle bli i bedre stand til å ta
båtfører-prøven.
Kurset ble i 2017 fylt opp med 15
ungdom, hvorav 12 jenter - og
oppmøtet har vært meget bra.
Når det blåste var det seilbrett og
RS-Feva joller som gjaldt.
Seiling handler ofte om å vente
på vind, men da fylte vi tiden med
SUP (Stand Up Padling), vannski,
og hopping fra 5ern og 10ern på
Hvalstrand. Ungdommen fikk også
prøvd seg på å føre båt og enkel
navigasjon.
Sesongen ble også krydret med et
par grillkvelder, og vi har ryddet
holmer og skjær for søppel med
sosial samling på Aker Brygge.
Det er invitert til båtførerprøven
i januar der alle som er over 14
år kan ta eksamen. Selve beviset
utstedes når de fyller 16 år.
Årets Ung:Seiler stemmes frem av
deltagere og trenere på avslutningen i januar og er ikke klart i
skrivende stund.
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ÅRETS UTMERKELSER
Årets nybegynner
brettseiling
Karoline Osen
Karoline Osen gjorde raske fremskritt og ble en flink brettseiler i
løpet av sesongen. Viste ingen frykt.
Frisk sønnavind og litt bølger var
ikke noe problem, bare snakk om
å velge et lite seil som ikke var så
tungt å holde. Både Karoline og
foreldrene var flinke til å rigge utstyr
og bære brett både før og etter
trening.

GRATULERER!

Årets nybegynner
brettseiling
2017 Karoline Osen
2016 Sunniva Hundere
2015 Linnea Lindwall
2014 Julie Tunsli

Årets brettseiler
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 nybegynner Seil
Theodor Heggelund Bjelland
Theodor er en ivrig gutt som har utmerket seg med god progresjon på
seilingen. I starten av sesongen var
det mye lek men ganske raskt viste
Theodor at han både kunne og ville
få fart i jolla! Vi håper å se Theodor
mer på Hvamodden gleder oss til å
jobbe videre med seilferdighetene.

Årets nybegynner
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

Årets a-jolleseiler
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

Årets brettseiler
Kaja Carlsen-Brown
Kaja ble i år stemt frem til årets
brettseiler. Kaja har vært med
noen år. Lært å seile å stå på
brettet, men bare vært sånn
passe fornøyd. I år løsnet det.
Kaja surfet rundt på brettet med
et stort smil. Tar fine bauter (snu
mot vinden) og behersker å jibbe
(snu med vinden). På siste trening før høstferien foreslo Kaja
en siste trening etter høstferien.
Noe vi dessverre ikke kunne imøtekomme grunnet høstmørket.

Årets A-jolleseiler
Christian Ahlstrøm Staubo
2017 var Christians fjerde år på
Ajolle kurs og han har utviklet
seg til å bli en god seiler. Da vi
satte opp miniregattaer viste han
god seilforståelse og navigerte
jolla trygt og raskt! Christian
var på Hvamodden også under
nybegynnerkurset og gikk gjerne
i jollene med de yngste som
trengte en hjelpene hånd.

Årets UngSeiler
Annik Taralrud Sundheim
Niklas Brattberg Naper
Årets Ung:Seiler stemmes frem av
de andre seilerene og trenerene (en
stemme hver).
I 2017 ble det en jevn avstemming
med to vinnere. Vi gratulerer Annik
Taralrud Sundheim og Niklas Brattberg Naper som årets Ung:Seilere
2017. Begge behersker det våte
element både på bratt, vannski og
ikke minst i RS-Feva rollene. Niklas
er en trygg kaptein
ombord i “guttebåten” og Annik
deler gjerne av sitt sprudlene humør
- og aller helst når ting er i plan.
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Årets Fender
Årets UngSeiler

Årets fender

2017

2017 Berit Nissen-Lie

Annik Taraldrud Sundheim

2016 Odd Arne Urnes

Niklas Brattberg Naper

2015 Erling Moen Synnes

2016 Heddy Berge

2014 Erling Moen Synnes
2013 Espen Stensland

Berit Nissen-Lie
Berit har stilt opp og bidratt i
både nybegynner og viderekommende A-jollekursene. Hun er
sjøvant og hjelper like gjerne
barna i en jolle som i følgebåt.
Vi gleder oss over all hjelpen og
takker for flott innsats samt godt
humør som smitter!

2012 Isabella Fraser
2011 Per-Christian Irgens
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FOTBALL

FOTBALL

Fotballen på Nesøya engasjerer!
Organisasjon

Samfunns- og verdiarbeid

Det har i løpet av september 2017 skjedd flere endringer i Fotballstyret i Nesøya Idrettslag, med den
konsekvens at det bare er ett av medlemmene som
fortsetter. Historisk sett har medlemmene i de ulike
gruppestyrene i NIL blitt valgt på årsmøtet. Slik vil det
også være for fremtiden. Men for å sikre en forsvarlig
ledelse av fotballen i NIL i tiden frem til årsmøtet i
mars 2018 så vil det, i samsvar med NIL sine vedtekters § 18 c, bli satt ned et utvalg personer som vil
fungere som et midlertidig gruppestyre for fotball.
Det midlertidige gruppestyret for fotball består av
følgende personer: Christian Ødegård (leder) og
Kathinka Friis-Møller. Det midlertidige gruppestyret
er i etterkant supplert med to personer, Knut Andre
Tollefsen og Trude Jensen.

Styret i Nesøya Fotball inviterte engasjerte trenere,
lagleder og andre fra alle alderstrinn og begge kjønn
til en strategisamling den 22. november. Målet med
strategisamlingen var å samle seg rundt et felles
verdigrunnlag for klubben som vil bli første del i
Sportsplanen for NIL Fotball. Etter mye engasjement
og gode diskusjoner kom vi frem til at Nesøya fotball står for disse verdiene: Inkludering, Mestring for
alle, Respekt, Vennskap og Glede. Vi skal i løpet av
to samlinger i januar/februar utdype og konkretisere
hva disse verdivalgene innebærer for oss. Det første
møtet vil omhandle barnefotball og det andre møtet
vil omhandle ungdomsfotball.

Kim Lönn har valgt å si opp sin stilling som
Hovedtrener fotball. Kim har lagt ned utallige timer
og har bidratt til videre utvikling av Nesøya IL Fotball.
Vi takker for innsatsen og ønsker Kim lykke til videre.
Ny Sportslig leder for Nesøya IL Fotball er signert.
Den 1. februar 2018 starter Erling Ola Fykse. Erling er
35 år og har valgt å flytte til Nesøya sammen med sin
kone og sitt barn på 4 måneder for å bygge Nesøya
IL Fotball videre. Erling brenner for å utvikle spillere,
lag og klubben, og vi mener at hans bakgrunn som
sportssjef, daglig leder, hovedtrener, spillerutvikler og
medlem i Kvalitetsklubb komite i NFF Hordaland vil
tilføre Nesøya viktig kompetanse.

FOTBALLSTYRET
Leder: Arne Johan Hamre
Økonomi: Gøte Nordh
Sportslig utvalg: Espen Thomassen
Material: Petter Johansen
Arrangement: Marie Sandmæl
Styremedlem: Tore Fries Børke

Ble med på å utvikle klubben vår!

INNSATT NYTT STYRE FRA OKTOBER:
Leder: Christian Ødegård
Nestleder: Kathinka Friis-Møller
Styremedlem: Knut Tollefsen

Informasjon om
våre treninger,
camper og andre
tilbud finner du på
nesoyail.no
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NFFs handlingsplan for 2016-2019, fokuserer på god
kvalitet på all aktivitet. Kvalitetsklubb er et konsept
som vil være retningsgivende for utviklingsarbeidet
som gjøres i klubbene våre og samarbeidet mellom
klubb og forbund. Nesøya IL Fotball følger nå denne
handlingsplanen og alt arbeidet vi gjør er i henhold
til dette konseptet. Det er ikke endelig bestemt om vi
skal gå for en full sertifisering eller kun følge konseptet.

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 for 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 er under utvikling og målet er at
denne vedtas på Årsmøte i mars 2018.
Styret i Nesøya Fotball har invitert trenere, lagleder
og andre som er engasjert til Barnefotballkveld (612 år) i januar. Kvelden tar for seg verdigrunnlaget
og tilrettelegging for god fotballaktivitet gjennom
diskusjoner om blant annet Fair Play, kompetanse,
trygghet, mestring, differensiering, mestringsorientert vs resultatorientert og kampledelse. Målet med
kvelden er og samles om et grunnlag som vil bli andre del i Sportsplanen for NIL Fotball. Det vil i tillegg
bli invitert til en Ungdomsfotballkveld (13-19 år) som
avholdes i februar.
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FOTBALLAKADEMIET
Høstens fotballcamp - Premier League Soccer School
- måtte dessverre avlyses grunnet få påmeldte. Vi
kommer sterkere tilbake med ny fotballcamp i egen
regi til våren!

Økonomi
Det ble utarbeidet et budsjett for 2017 som er basert
på tidligere års erfaring av kostnader og inntekter.
Det som går igjen er at kostandene ikke er ført på
riktig kostsenter ihht budsjettet og det er derfor til
dels krevende å følge regnskapet for 2017. Vi mener midlertidig, basert på den innsikten vi har og
de analysene vi har gjort, at regnskapet for 2017 er
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korrekt og speiler i stor grad resultatet fra året før. Vi
har derfor valgt å utarbeide ny budsjett modell og ny
kontoplan for fremtidig drift.
Budsjettmodellen 2018 er aktivitetsbasert og er
utarbeidet med støtte fra Nina Eskedal, Kim Lönn
og Torunn Breilid. Alle variable og faste kostnader
er inkludert i budsjett pr aktivitet (fotball, skole, FA
og Fotball Xtra). Dette gir oss en god oversikt over
hvordan vi skal styre økonomien fremover.
Styret
Nesøya IL Fotball

2017 ble en av de populæreste årene i fotballakademiets historie. Aldri tidligere har vi hatt så mange
spillere som ønsket å være med på NIL sin fremste arena for spillerutvikling. To ganger i uken blir
spillerne hentet med buss etter skolen og kjørt til
klubbhuset. Der står Anna og Marie med åpne armer
og tar dem imot. En gang i uken serveres det brødskiver med masser med godt pålegg og en gang i
uken serveres varm og digg mat. Etter at barna har
spist og gjort lekser er det dags for trening. Kim
Lönn og hans trenerteam sørger for et godt sportslig opplegg som tilrettelegger for god utvikling hos
spillerne. Fokus ligger på individuelle ferdigheter
som føring, skudd, pasning og generell teknikk med

ball. Det blir også mye spill og vi avslutter alltid
treningene med spill 3v3. Utover god fotballutdannelse legger vi også stort fokus på Fair Play. Vi har
blant annet hatt «Ukens Kaptein» der en som har vist
Fair Play og sportsånd får lov å være kaptein uken
etterpå, med kapteinbånd og alt. Dette har virkelig
gitt resultater og man merker at spillerne er opptatt
av å være snille med hverandre, selv om det finnes
forbedringspotensialer også her.
Trenere som har vært på FA i 2017:
Kim Lönn, John Bradbury, Erik Benjaminsen, Stine
Reinås, Morten Bjørshol, Magnus Mork, Mattias Book.
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2011

2011

JENTER 2011
Det var gledelig at hele 22 forventingsfylte jenter kom da det
ble blåst av for den aller første
fotballtreningen for jenter 2011.
Her skulle alt fra å treffe ball til
fotballregler læres, og læringskurven ble bratt da vi meldte
jentene på cup i september.
Her møtte jentene kun lag fra
2010 og til tross for en del tap
lærte jentene mye fra kamptreningen. Med Erik Salvador
som hovedtrener og Christian
Haune og Siri Olsen som hjelpetrenere har sesongen vært
kjempe fin med mange motiverte jenter som synes fotball
er veldig gøy. Vi håper å se alle
sammen tilbake etter påskeferien 2018.

GUTTER 2011
Spillere

Amalie Viga-Gerhardsen
Lisa Salvador
Julia Olsen
Nia Foteva
Mille Jebsen
Hermine Buhagen
Cornelia O. Breivik
Mathea Haune
Kajsa Gjelsvik
Helene Gjelsvik
Nora Gallis-Aamodt
Anna Nerland-Aas
Alma Bjørlykke
Victoria Fredriksen-Vozza
Jennie Imset
Ella Anker
Leah Cornelia Parsa Ditlevsen
Victoria Skjelbreid
Karen Øhlschagl-Lundberg
Olivia Bendoni Santistevan

Trenere
Erik Salvador, hovedtrener
Christian Haune
Siri Olsen

Lagleder

Karine Jebsen

Gutta i 2011-kullet hadde sin fotballdebut i 2011.
Det var 24 spente gutter og foreldre som troppet opp til trening i april. Det ble en sesong med
mye lek og moro, og fotballforståelsen ble bedre
og bedre.
I september fikk gutta prøvd seg

Spillere

Sondre Johan Rossow-Floberg
Jørgen Frederik H. Gehe
Nicolai Finsnes
Felix Løw Nielsen-Berg
Mikkel Ambjørnrød Fjeldberg
Bastian Zagar
Edvard Lien Viig
Martinus Andresen Halvorsen
Axel Andenæs
Daniel Skar
Markus Nikolai Skjellvik Tollefsen
Christian Sørensen
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på sin første cup på Heming, og de leverte til gull.
Også på vintertrening har det vært bra oppmøte så
nå ser vi alle frem til våren og masse god fotball.

Nico Lowe
Felix Norman
Martinius Bryhni-Jensen
Victor Hammer-Eriksen
Sondre Kalleberg Hoen
William Andresen
Sebastian Thoresen
Adrian Pfleghar
August Carlsen
Eskil Bø
Eirik Knutsen
Dirk Jacques de Muinck-Qiao

Trenere
Jan Fredrik Sørensen
Knut Tollefsen
Morten Berg
Arild José Jensen

Lagleder

Mikkel Andenæs
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2010

2010

JENTER 2010
Seriemestere i første sesong
Fra påskeferien til høstferien var vår store og herlige
gjeng med 22 jenter samlet til trening hver tirsdag på
banen nærmest is- og vaffelkiosken. Et imponerende
trenerteam kunne raskt konstatere at jentene trengte
langt mindre trøst og oppbakking enn i fjor samt at
iveren etter å være heks i «stiv heks» fortsatt var stor!
Etter at vi året før hadde trent en hel sesong uten å
spille mot andre klubber, så var spenningen stor før
vår første match, borte mot selveste Billingstad på
Lynbanen 10.mai. Det ble på ingen måte noen bortebanefølelse, da ivrige foreldre, besteforeldre, søsken
og andre slektninger fra Nesøya stilte opp i hopetall
for å heie frem laget vårt! Tross vanskelige bane- og
føreforhold (snø…!) klinte de tre 3’er lagene til og leverte meget god innsats.

GUTTER 2010
fikk spille eksakt like mye. I serien spilte vi 3’er fotball
borte og hjemme mot Billingstad, Asker (x2), Holmen
og Hvalstad. Vi var ikke med på noen cup.
Vi hadde fint oppmøte både i pøsregn og sydenvarme. 16.mai hadde vi en populær trening sammen
med gutta født samme år. Vårsesongen avsluttet vi
med kamp og vannkrig. Barna slo de voksne 2-1 til
tross for at noen av foreldrene imponerende stort.
Høstsesongen avsluttet vi etter siste kamp mot
Billingstad. Mammaen til Sunniva laget nyyydelig
sjokoladekake og mammaen til Alette suuupergode
skoleboller!! Tusen takk til begge - det gjorde at det
ble en superduper avslutning!!

G2010 har hatt ukentlig treninger gjennom hele året.
I vår og høst deltok vi med 5 3v3 lag i Microserien i
Asker. I vinter har vi så vidt begynt å trene på 5- er
fotball og har deltatt på Strømsgodsets Lille Blå Vin-

teraktivitetsserie. Så langt har vi spilt 3 runder med 3
kamper i hver runde.
Til sommeren planlegger vi å stille med 3 lag i Seriespillet.

Stor takk også til alle flotte kioskvakter 21-24.august.
Aldri har kiosken hatt bedre vafler enn akkurat denne
uken! Stor takk også til alle sporty foreldre som stilte
som dommere og som støtte og hjelp på både den
ene og den andre måten!

Sesongen gikk over all forventning og trenerteamet
fikk etter hvert store utfordringer med å nullstille en
seiersvant gjeng før hver match. Som i fjor forsøkte vi
Facebookside: «Nesøya IL Fotball J2010»
etter beste evne å fokusere på lek, moro og samspill.
Vi roterte og endret på lagene fra gang til gang og alle

Spillere
Clara Sundling Chapman
Julia Selstad Hamre
Nina Haraldsdottir
Sunniva Nørsett Groussard
Fanny Gunther Hansen
Emma Jegersberg-Awoyemi
Holly Zejda
Louisa Sjo
Medeleine Båstad
Ina Bringaker
Olivia Holmen Tonay
Alette Solstad
Anine Medgard Knudsen
Marie Ahlstrøm Staubo
Lydia Vaale-Hallberg
Lilly Pearl Råmunddal
Sofie Kalleberg Hoen
Nora Angelshaug Rosness
Mari Louise GallindoAmundsen
Martine Urnes
Victoria Holst-Grong
Emelie Nola Øvsthun

Trenere
Jonny Sjo, Ronny Båstad,
Kim Hansen, Torgrim
Grong og Egil Natvik
Hoen

58

Lagledere
Johan Medgard Knudsen

Spillere
Aksel Lange
Alexander Aall
Alexander Fantini Høivik
Ask Rike Bakken
Fabian Huynh Than
Fredrik Bjørge Lexow
Jacob Ilstad

Jonas Roll-Olsen
Kristian Friis-Møller
Leon Lygren
Linus Nesbak
Martin Ferner-Buer
Mathias Solli
Max Wichstrøm Sætersdal
Nicklas Lossius Günther
Petter Selmer

Simen Bryhn Bergstrøm
Sivert Alexander Warendorph
Tristan Johan Skjellvik
Victor Hinkel Østensjø
William Stenberg

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

2009

JENTER 2009
Jenter 2009 er en helt super gjeng med 15 jenter
som har spilt sammen i 3 sesonger nå. I år var det
klart for 5-er serie, og vi stilte med to gode lag. Det
er tydelige at jentene har blitt et år eldre, for nå har
de mye bedre spilleforståelse og får til mye bra spill
på banen. I juni var jentene med på Kalvøya cup for
første gang, og der ble de til og med intervjuet av
Budstikka og kom i avisa under overskriften: «Hos

GUTTER 2009
disse jentene er «alle» med». Sommersesongen ble
avsluttet med fotballkamp mellom jentene og «støtteapparatet», før det var pizza, kake og pokaler til alle
i klubbhuset. For første gang har vi også vintertrening
i år. Der trener jentene sammen med 2008-jentene, og
med Albertine og Lea som trenere. Til sammen er de
ca 12 jenter som stiller i all slags vær.

Styr og stell og stall
Fotballgutter fra den edle (men strevsomme) reproduksjonssesongen 2009 kan trygt minnes fotballsesongen 2017 som et godt år med lite disiplin,
passe resultater og masse ballglede. En stall på ca 20
spillere og i praksis et totalt ukjent antall trenere har
fått utfolde sine rike variasjoner av talent, innsatsvilje
og øvrige individualitet i kamper og på trening relativt uhemmet i mer eller mindre riktig retning. Og på
det administrative planet ble det gjort en masse ting
som vil skape et stort handlingsrom for forbedringer
neste sesong.
Kamper og ikke cuper
Også denne sesongen var tre jevne lag i spill i serie
og ..ja, dessverre var nok cupspillfrekvensen noe lavere enn foregående sesong - fra én til, ja, null - men
desto flere kamper ble spilt i serien - mye takket være
at lagledelsen nå endelig var forskånet fra den vanvittige oppgaven med å sette opp kampdatoer selv.
Nytt for sesongen var også den storartede erfaringen
med å faktisk tape, både én og to kamper, attpå til
med tidvis ikke pene sifre.
Dette avstedkom også noen ubetydelige tilløp til
småpaniske forsøk på reorganisatoriske grep i lagoppsettene - selv om alle lagene tapte omtrent like
sjeldent, eller mer korrekt, det oppsto en ikke akkurat
politisk ukorrekt nettdebatt om nødvendigheten av
slike tiltak, for å forhindre det at en grusom tapsrekke
på både en og to kamper kunne gjøre det ene eller
det andre laget om til en gjeng med taperskaller.
Lykkelig uvitende om definisjonskampene på FB

Spillere
Nora Mosbergvik
Ella Johnsen
Celine Holen
Lisa Andersen
Andrea Gjelsvik
Noelle Ottersen
Mathilde Buhagen
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Hedvig Wester
Hovedtrener
Amalie Solli
Egil Gjelsvik
Eline Kristiansen
Caroline Taranger Gjesdahl Lagleder
Pernille Selmer
Jorunn Mosbergvik
Ella Mezzera
Elisabeth Aardal
Kristine Blymke
Marie Skoglund

spilte yndlingene fotballkamper på alt fra hjemmebanens fløyelsmyke, halvprivate og perfekt planerte
kunstgress til de lovløse, kommunale gjørmebakkene
på en øy i nærheten, i varm sol under NIL-blå himmel og i kaldt regn under provinsielle skyer. Og hver
enste gang med en formidabel innsats og innlevelse i
både selve spillet såvel som i helt andre og helt uvedkommende omstendigheter. Det samme kan man
trygt si om den håndfulle foreldrefansens tilropende
bidrag fra og tidvis over sidelinjen.
Trening og triksing
På trenigsfeltet kunne det svært varierene antallet
oppmøtte trenere, fra ca 6,5 til, ja, null, konstatere at
de positive trendene i hvert fall ikke hadde opphørt
eller blitt reversert. Jo, selvsagt, gitt spillergruppens
fortsatt beskjedne alder og de tilhørende uutviklede
frontallapper og derav helt tilfeldige impulskontroll,
var likefullt iveren og innsatsen godt over norsk
landslagsnivå. Særlig gledelig for lettere utålmodige
foreldretrenere var en nærmest fullstendig avvikling
av tidligere maniske tilbøyligheter til å løpe i samlet flokk etter ballen. Den fintfølende praksis med å
differensiere en smule etter det mildt sagte enorme
spennet i ferdigher, ble videreført i enkelte faser av
treningen, for å gi trikserne på den en siden og de
som har mer enn nok med å lokalisere tilstedeværelsen av en ball på den andre, tilpassede utfordringer.
Imidlertid, ved sesongavslutningen (før den lange og
fullstendig inaktive vintersesongen tok til), alt som en
følge av isinnkjøpsansvarlige (Per) helt uansvarlige
feilberegning, ble det umiddelbart innført et strengt
prinsipp om at absolutt alle måtte spise fire is hver!

Hjelpetrenere/
-lagledere:

Christoffer Solli
Simen Johnsen
Hakon Wester
Line Berger Andersen
Anne Taranger Gjesdahl
Ståle Buhagen
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2008

2008

GUTTER 2008

JENTER 2008
2017 var første sesong med eget J08 lag. Vi har hatt
en stabil spillerstall med 12 jenter hele sesongen.
Jentene var påmeldt seriespill på ett nivå høyere enn
i 2016 (middels øvet), og de var fremdeles ganske
suverene med få tapte kamper. Deltok på to cuper,
«Kalvøya cup» før sommeren og «Jutul-treffen» etter
sommeren. Der opplevde jentene bedre motstand.
Det var gjennom hele sesongen veldig bra oppmøte
på treninger og kamper.

Spillere
Marie Signe Bergseng
Hedda Tonay Carlsen
Linea Gildseth
Marie Gjerdrum Helgese
Isla Grace Kjemhus

Gutter 2008 har hatt en kjempefin
fotballsesong med stor fremgang.
Gutta viser stor spilleforståelse og
pasningsspillet begynner å sitte. Dette
gjør spillet morsommere for alle og det
gir resultater i kamper. I august hadde
vi tre lag med på Jutul-treffen som
var et vellykket arrangement med fint
vær og spennende kamper. Alle lag
hadde gode resultater. Neste år blir det
gullmedalje. Årets sesong ble avsluttet
med sosial samling med kaker, is og lek
noe gutta satte pris på. Nå gleder alle
seg til ny sesong i 2018!
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Spillere
Mads Andenæs
Bo Wilhelm Wright
Mortimer Feliot
Sem Lampe Andreassen
Thomas Groussard
Felix Høiaas-Skoog
Hermann Guldteig
Henrik Jacobsen Raade
Magnus Jacobsen Raade
kristoffer grevstad mørk
Oliver Solstad
Mathias Aleksander Skjellvik
Tollefsen
Morten Janborg
Oskar Aftret-Sandal
Hermann Bove Fjell
William Alexander Tran

Laget hadde som måloppnåelse for 2017 at det skal
være gøy å spille fotball. Vi har også hatt fokus på
holdninger, og jentene har vært positive og støttet
hverandre både på trening og kamp. Spillermessig
har vi øvd på å bevege oss fra å være individuelle
spillere til å spille som ett lag. Jentene avsluttet
sesongen med sin beste kamp, der motstanderen ga
skryt av meget godt samspill.

Marie Nissen-Lie Kohmann
Nora Fjell Lindwall
Milla Magnussen
Julia Rødaas
Eva Josefine Salvadore
Hermine Viddal-Eide
Tuva Viddal-Eide

Trener
Stian Carlsen

Lagleder
Tone Lauritzen

Mikkel Gjerdrum Helgesen
Noa Langø
Joakim Schwaar
Torjus Johannessen
Marcus Ditlef-Johansen
Olivier Lislegaard
Henrik Nesbak
Gabriel Blehr
Jakub Woszczynski

Trenere
Ulrika Skjellvik Tollefsen
Fredrik Solstad
Gylve Aftret-Sandal

Lagleder
Mikkel Andenæs
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2007

2007
GUTTER 2007
Seriespill og trening

Cuper

Vi har hatt 27 spillere på 4 lag i serien, samt et ekstra
lag i 7-er fotball for spillerne som ville trene på dette
allerede i år.Lagene har spilt 18 kamper i løpet av
sesongen mot Lommedalen, Frisk Asker, Bærums Verk
Hauger, Vollen, Holmen, Billingstad, Øvrevoll Hosle,
Jutul og Heggedal. Vi hadde felles trening to ganger
i uken og i tillegg deltar mange på FA. Fokus på
trening har som tidligere vært pasninger, samspill og
posisjoner på banen. Spillerne har vist stor sportslig
fremgang gjennom sesongen.

I cupene har vi satt opp nye lag slik at spillerne skal
få spille med flest mulige på kullet. Vi har deltatt på
Ullern CC Vest Cup, Jutul-treffen og 7’er-cupen Vestfossen IF Halloween cup, med påfølgende vellykket
avslutningsfest med pizza i klubbhuset.

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

Nesøya G10-1

Nesøya G10-2

Nesøya G10-3

Nesøya G10-4

Spillere
Anders O. Haavik
N Røisland
Andreas Detlie Nissen-Lie
Sivert Skaset-Harr
Joachim Schlytter Killi		
Sivert Engene
Lucas Lethuillier
Thomas Ferner Johansen

Spillere
Brage Strandli		
Sam Leikvang
Jonathan Vigeland
Tobias Grongstad
Marius Jebsen		
Mathias Holsether
Peter Poulsson		

Spillere
Adrian Solheim		
Maximilian Robertson
Anton Lange		
Jonathan Anker
August Selstad Hamre
Christian Nissen-Lie

Spillere
Adrian Skar		
Ferdinand Lindøe
Jakob Aftret Sandal
Peder Mosbergvik
Liudas Samuilis		
Lukas Halvorsen
Ludwig Hermann

Trenere
Petter Johansen 		
Svein Arne Haavik

Trenere
Thomas Jebsen 		
Bente Lund

Trenere
Arne Johan Hamre
Lisa Nissen-Lie

Trenere
Gylve Aftret Sandal
Tonje Hermann
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Med frisk mot og gode erfaringer fra tidligere sesong stilte Nesøya jenter 10 år med tre lag i serien
på øverste nivå. Vi var 22 spillere i første halvdel av
sommersesongen 2017, men dessverre ble rekkene
tynnet underveis. Jentene har klart å holde fokus på
kampene og gi jernet til tross for flere baklengsmål og
et helt annet nivå på motstanderne enn tidligere. Det
ble likevel behov for litt omrokkering av lagene for å
klare å stille nok spillere til de gjenstående kampene
ut på høsten.
Jentene har deltatt på flere cuper i løpet av 2017. I
januar gjorde jentene rent bord på Telenorcupen. I
tradisjons tro deltok vi også på BVHs jentecup i april
som en markering på avslutning av vintersesongen.
Her vant jentene også alle kampene. På Jutultreffen første helgen i september stilte vi med to lag. Vi
kom oss igjennom to dager og seks kamper i nydelig
høstsol. For å teste ut å spille syver deltok jentene på
Halloweencup på Vestfossen siste helg i oktober – her
også lekte jentene seg til tre seire.
Før sommeren hadde vi avslutning med stasjoner,
pølsegrilling, sang, bading og ikke minst vannballongkasting på noen utvalgte trenere. Ved sesongslutt
spilte jentene bowling og spiste pizza på Holmen.
Tusen takk til alle – og spesielt trenerne som har stått
på for jentene gjennom hele året!

JENTER 2007
Spillere
Ella Lo Agerbrink
Ellinor Næss Andresen
Lotte Andenæs
Ella Kamilla Stig Fagerland
Maja Rønne Farestveit
Hedda Haug
Anniken Gjesdahl
Natsuki Goodridge
Celina Grabner
Mina Dorothea Stang
Gulden
Liv Ida Maria Hareide
Julia Høiby
Synne Wichstrøm Jørgensen
Rebekka Lygren
Frida Eide Løken
Marte Thomassen Mosebø
Mie Fagernes Riple

Ella Grønvold Røe
Sydney Elizabeth Råmunddal
Nora Mørk Smeby
Luna Wichstrøm Sætersdal
Tina Wulff

Trenere/
hjelpetrenere
Kjersti Wichstrøm
Maria Fagernes
Marius Wichstrøm
Marius Røe
Espen Thomassen
Petter Wulff
Kristin Lygren
Christer Jørgensen
Dan Råmunddal

Lagleder
Siri Stang
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2006

2005

GUTTER 2006

JENTER 2005

Seriespill og trening

Cuper

I år har spillergruppa for 2006 bestått av 22 spillere.
Dette var første sesong med 7er-fotball, og de stilte
med to lag i serien. Det er gledelig at så mange på
dette kullet er med på fotballen. Samtlige spillere har
hatt en fin utvikling, og innsatsen i kampene har vært
upåklagelig. Sesongen sett under ett, ble det en god
blanding av seire, uavgjorte og tap. Vi er fornøyd med
dette. De har trent 2 ganger per uke, og det har vært
knallbra oppmøte på alle treninger. Sesongen har vært
lang, og siste sommertrening hadde de 16. oktober.
Det er også godt oppmøte på vintertreningene frem
mot neste sesong. Andre driver med annen idrett i
løpet av vinteren. I tillegg har vi 5 spillere som hospiterer på treninger med 05-kullet. Så dette lover bra.

Sosialt

Spillere

Amund Skage Pedersen Enge
Andreas Floberg
Anton Huus Mjøen
Axel Andreas Mjør
Benjamin Carlsen-Brown
Christian Hammer-Eriksen
Einar Lindholm
Erik Wahl
Fredrik Runde

Som tidligere år, deltok de på Kalvøya Cup. I tillegg
deltok de på Snarøya Cup i vinter, og Korsvoll Fotballfestival i høst. På cupene ble det, som i seriespillet,
en god blanding av seire og tap. Morsomt og inspirerende for de å møte andre lag enn i serien. Og ha
det sosialt i mellom kampene.
Vi opplever at det er et godt samhold i gruppen. En
positiv og sammensveiset gjeng som trives bra sammen. Sesongen ble avsluttet i slutten av oktober
med en intern cup, og en sosial sammenkomst på
klubbhuset.
Bare å glede seg til neste fotballsesong i 2018!

Herman Hægh
Jesper Friis-Møller
Johannes August Skjellvik Tollefsen
Kevin Sebastian Dawes Kirchner
Kristoffer Kolberg
Kalina Fraser
Marcus Sørensen
Matias Clowes
Oda Ågesen Gulsvik
Peder Kristiansen

Sander Emil Pedersen Enge
Sebastian Tonay
Sigvart Guldteig

Trener
Robert Brown
Jan Fredrik Sørensen
Claus Eriksen

Lagleder
Knut Tollefsen

Vi har hatt et supert fotballår med veldig gode resultater og mye glede! 14 jenter og 2 ivrige trener har
stilt på trening i all slags vær med pågangsmot og
tålmodighet hele året. Vi stilte med 2 7´er lag i serien,
så det har blitt mange kamper på jenten. De vant så
og si alle kampene sine, noen med mer jobbing enn
andre. Jentene er veldig heldige som har 2 engasjerte
trenere som gir de mange utfordringer på trening,
men også mye lek, latter og mestring. Vi tror dette er
grunnen til at vi har en stabil gjeng jenter år etter år.

Vi hadde 2 avsluttinger i år! Først var vi på Megazone
med lek og pizza. Uken etter hadde vi prestisjeoppgjør mot foreldrene, der ble det dessverre tap for
jenten med 1 mål! Noen fedre og en mor med mye
konkurranseinstinkt 😊

Årets morsomste opplevelse med fotballen var cup
i Danmark!!! Kjempe gøy med både båttur, tivoli og
overnatting hjemmefra. Jentene kjempet godt i alle
kampene og havnet tilslutt på 6 plass i A-sluttspillet.

Søren fylte 50 år i desember, og da stilte alle jenten
opp for å overraske han med bursdagssang, kake og
gaver til frokost!

Spillere
Hedda Sandmæl
Norah Ottersen
Stina Horn Johannessen
Sandra Krogsgård

Camilla Austgulen
Tomine Grongstad
Caroline Eriksen
Julie Eriksen
Christina Lindberg

For å unngå tap mot foreldrene neste år, og ikke minst
forberede oss til 9´er og tabell, har vi nå fokus på utholdenhet, styrke og ballkontroll. Vi gleder oss til nye
utfordringer!

Lea Andersen
Linnea Lindwall
Tyra Leikvang
Linea Nissen-Lie
Live Karlsen

Trenere
Søren Eriksen
Jørgen Krogsgård

Lagleder
Marie Sandmæl

66

67

2004/2003

2003/2004
JENTER 2003/04

GUTTER 2004

GUTTER 2003
Foran årets sesong hersket det
usikkerhet om vi hadde nok
spillere til å stille lag i serien. Frafallet hadde vært stort for J14, og
det samme var tilfelle for Nesøyas
J13. Vi valgte derfor å slå sammen
årgangene. Resultatet ble godt
og det har vært en positiv gjeng
på tretten jenter som har funnet
tonen sammen.
Vi meldte opp et lag i 7er serie
og har med unntak av Bærum,
bare møtt lag fra Oslo. Nivået
har variert stort. Serievinner ble

Spillere

Albertine Gjøs
Anna Austgulen
Miranda Lauvstad
Anniken Anderson
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Lambertseter, et lag som også
kom til finalen i Norway cup (11er
fotball) og som tapte den med
2-0 mot “landslaget” fra NordKorea. Grorud møtte vi også,
et nyetablert lag som stort sett
består av jenter med minoritetsbakgrunn. Både Lambertseter og
Grorud har fått hederlig omtale i
Aftenposten. Uansett motstander,
så har våre jenter bitt godt fra
seg. Nesøya endte til slutt på en
8. plass i serien, med tre seire,
tre uavgjort og tolv tap. Det må

Pernille Anderson
Thea Lunding
Sofie Eckhoff
Madeleine Kristiansen
Lea Vestheim Nordh
Eline Lærum Poulsson

legges til at flere av tapene var
knepne og med ett mål, og med
litt mer dyktighet og flaks kunne
bildet vært et annet.
Stine har også i år trent jentene
og de har fortsatt den gode
utviklingen. Hun har også tilrettelagt for sosiale samlinger med
Quiz, oppgaver og pizza. Stine
har dessverre ikke mulighet for å
bli med videre som trener, men vi
er svært takknemlige for innsatsen og jobben hun har gjort for
jentene.

Anniken Naper
Alma Fagerland
Maja Fjeld Bove

Trener

Stine Reinås

Lagleder
Espen Gjøs
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2002

FOTBALLXTRA

GUTTER 2002
Tilbudet for de som ønsker litt ekstra med sin
trening fortsatte også i 2017. Gjennom årene har
dette vært en arena for de som har et ønske om å
utvikle sine individuelle ferdigheter mer enn kun
på lagstreningene. FX er altså et tilbud der man
kan velge å delta mellom 1-3 ganger i uken der vi
jobber i små grupper og med fokus på individuelle
ferdigheter så vel offensivt som defensivt. Tanken
er at det under sesong skal være forholdsvis
lavintensivt sånn at man kan kombinere det med
lagstrening eller kamp den samme dagen samtidig
som vi på vinterhalvåret høyer intensiteten litt da
den totale belastningen oftest er mindre på spillerne. Vi setter ingen krav til tekniske ferdigheter
når det gjelder deltakelse – det eneste vi ønsker er
gode holdninger og en interesse for egenutvikling.
Oftest innledes treningen med koordinasjonstrening. Er det med ball så jobber vi med forskjellige

typer ballkontroll og er det uten så terper vi koordinasjon i stige. Gjennom året har deltakerne fått
terpet alt fra skudd, forskjellige finter, pasninger og
medtak til pressespill og roller som 1. og 2. forsvarer. På fredagene har vi hatt separat Keeper-FX.
Dette har vært et gratistilbud for å virkelig satse på
keeperne i klubben. En som gjennom åren stendig
har vært med på keeper-gruppen er Jakob VaaleHallberg (2005), og dette kombinert med ellers
god satsning av Jakob resulterte i plass på Oslo
Vest sitt sonelag!
Vi har rom for enda flere deltakere i 2018 i og med
nyansettelser og vi håper at enda flere spillere åpner opp øynene for dette fantastiske ekstratilbudet.
Denne treningen kan fort være den som gjør stor
forskjell på utviklingen som fotballspiller.

Etter godt spill i 3 divisjon over 2
år, var tiden inne for seriespill i 2
divisjon i 2017.
Sesongen ble sparket i gang i
April med Vålerenga cup. Cup’ens
lokalisering ga god grunn til å
avslutte søndagens kamper med
go-cart kjøring på Alnabru.
Vårens kamper i serien ble tøffe.
Flere ganger spilte vi mot lag som
var toppet med spillere fra 1. divisjon. Det medførte flere stygge
tap, men gutta fikk også vist frem
godt lagspill og underholdende
fotball.

Spillere
Mats Nissen-Lie
Erlend Torgersen
Tobias M. Kroll
Filip Stupar Krogsgård
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I mai var det dugnad for Asker
kommune. Laget gjorde en knallgod innsats og fikk ryddet opp i
Svartputt friluftsområde. (har et
bilde herfra også)
I august var det som vanlig
Sandar Cup. Vi stilte kun med 11
spillere, men klarte på mirakuløst
vis å spille alle kamper med fullt
lag. Vi ble slått ut i sluttspillet etter en veldig spennede kamp mot
Lyn, som vi til slutt tapte i straffekonkurranse.G2003
Sesongen ble avsluttet med Troll
cup i Kristiansand. Dit dro vi sam-

Carl-Johan Gulliksen
Martin Kolberg
Jacub Ziolkowski
Antonio Cruz Eckholdt
Dominik Jachs
Fredrick Stefanussen

men med G2003. Det var en flott
innledning på sammenslåingen av
de 2 lagene.
Nå er vintersesongen godt i
gang. Noen store snøfall har
gjort enkelte treninger både mer
utfordrende og morsommere enn
andre (legg eventuelt inn snøbilde).
Nesøyas nye G16 lag er i opptrening og spiller i vinterserien.
Tusen takk til alle foreldre som
bidrar på cuper og kamper!

William Stefanussen
Tom-Vegar Moen
Sebastian Bull-Wiig
Herman Fegin
Oscar Osen

Trener
Kim Lønn

Lagleder
Torild Nissen-lie
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2001

2001

JENTER 2001
I starten av 2017 var J01 jentene
midt i vintertrening og med John
som ny, fast trener. Vi visste at
dette ville bli skjebneåret for laget
med overgangen til videregående
skole i sikte så hadde satset på
en del spennende aktiviteter for å
holde interessen oppe. Første var
Lillehammer Cup i januar. Vi visste
ikke at denne egentlig var en futsal-cup for 5’er lag før et par uker
før og alle i troppen hadde meldt
seg på! Da var løsningen å stille
med 2 lag som betydde mye spill
for alle (og en del kjøring mellom
arenaene for vi tre sjåfører som
var med!). Futsal var noe nytt for
alle og det ble en bratt lærekurve,
men alle var enige om at det var
kjempe gøy og ga mersmak.
Vintersesongen ble avsluttet på
Hamar Cup som ikke var like gøy,
ihvertfall på banen. Som en av

GUTTER 2001
jentene sa etter den første store
tapskampen “slik går det når
under halvparten stille til trening
gjennom vinteren”. Etter det ble
det mye diskusjon om fremtiden
for laget, flere bestemte seg for
å slutte og det endte opp med
at J16 meldte seg på 7’er serien
fra våren. Det betydde også ny
lagledelse i at jeg også bestemte
meg for å slutte etter nesten 10 år
(i at min datter var en av de som
ga seg da).
Ni jenter ble igjen og spilte seg
gjennom hele sommersesongen,
pluss en som ga seg når hun
flyttet fra Nesøya til en ny skole i
august. Siste kamp ble spilt mot
Lyn på Kringsjå 22. september,
ca 9,5 år etter deres første kamp
på Kalvøya Cup mai 2008. Og
da var det slutt. Trist at kretsen
legger ungdommens kamper til

fredag kveld. Og at det ikke - for
store jenter finnes rom for lag
som spiller fotball mest for gøy,
samtidig som de jobber hardt på
trening og skole.
Det har vært en helt fantastisk
opplevelse som lagleder alle
disse årene. Å følge disse jentene
gjennom 10 år med oppturer og
nedturer, vennskap og samhold
og å se dem vokser fra søte 6
åringer til unge damer er noe jeg
ikke ville ha vært foruten. Tusen
takk til alle som har vært innom
laget underveis - trenere, spillere
og ikke minst foreldre som har
stilt opp på kamp og cup overalt!
Pga. disse klarte vi å få til NIL’s
første J16 11’er lag noen sinne.
Takk for oss!

Gutta på laget, som startet sin
fotballkarriere våren 2007, hadde
i 2017 sin 11. sesong sammen. Vi
opplevde at noen spillere sluttet,
men vi har også hatt spillere som
har kommet tilbake fra andre
klubber. Med hjelp av spillere fra
2002, tidvis også supplert med
2003, klarte vi å stille fullt 11-er
lag på alle kamper gjennom hele
sesongen. Dog noen kamper uten
eller med knapt med innbyttere..
I 3. divisjon, avdeling 1 ble det 3
seiere og 1 uavgjort, og gutta ble
premiert med en femteplass.
Den sosiale rammen i laget er
mye av grunnen til at guttene har

Spillere

Brage Løken
Jørgen Breilid
Leonard Gjøs
Ludvik Haug
Tobias Gudbjerg
Jonathan Haavik
Alexander Auerdahl

holdt sammen så lenge. Det er en
fin gjeng som har det gøy med
fotball. Nå som de er spredt på
flere ulike videregående skoler, er
det hyggelig å treffes til trening
og kamp et par ganger i uka. Før
sommeren ble det avslutning med
pizza og bading på Hvamodden.
Trenersituasjonen for laget har
vært veldig ustabil gjennom
sesongen, og etter sesongslutt
klarte vi ikke å holde laget samlet.
Men vi er veldig stolte av å ha
holdt et fullt lag med 2001´ere så
lenge, med en base på bare 20
gutter i alderskullet. Tilbudet for
gutta videre etter 2017-sesongen
er deltakelse på NILs juniorlag.
Mads Tønder
Christian Velasquez Lindaas
Joakim Ruud
Thomas Sjøstedt
Marcus Wrahme
Martin Wichstrøm Jørgensen
Birger Andreas Boye Josefsen
Ola Tandberg

Flere har valg å ta pause fra treningen gjennom vinteren, men vi
håper at mange finner tilbake til
gressmatta på Nesøya til våren,
klar for innsats til ny sesong på
juniorlaget.
Vi retter en stor takk til alle
foreldre, trenere, lagledere og
støttespillere som har bidratt og
fulgt gutta gjennom alle år, og
ikke minst en varm takk til gutta
som har gitt oss foreldre så mye
underholdning, idrettsglede og
sosialt samhold disse årene. Alle
ønskes lykke til på ferden videre,
enten det blir på gressmatta vår
eller ikke!

Trener

John Bradbury

Lagleder
Thomas Hancke-Olsen
Torunn Breilid

Spillere
Vilde Antonisen
Solveig Bergseng (vinter)
Synne Bogsti
Camilla Brantenberg
Elise Eckhoff
Marte Floberg
Justina Grønbekk (sommer)
Martine Haggren
Ine Hundseid
Elisabeth Kreig
Maria Nordh
Alexandra Olsen (vinter)
Astrid Sørheim (vinter)
Caroline Wasa (vinter)

Trener

John Bradbury

Lagleder
Susie Williams (vinter)
Elin Brantenberg (sommer)
Kari Ekvall (sommer)
Therese Kraml Eckhoff (sommer)
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GUTTER 19
Sesongen 2017 ble sesongen hvor prestasjonene var
sterkere enn resultatene for Nesøyas beste juniorer. I
løpet av en lang sesong har utallige kamper utviklet
seg fra å se ut til å bli en imponerende seier, til å bli
enten uavgjort, eller i verste fall tap. Sesongens mest
normale resultat ble nok 2-2, ofte etter å ha ledet 2-0.
Noe av grunnen er nok et varierende oppmøte på
trening, selv om de som møter opp på stort sett alltid
gir alt. En annen grunn er at kjernen i laget, 98-gutta,
har vært «opptatt» med russetid, og etter sommeren
har de fleste tatt turen ut av redet, og tatt fatt på voksen livet som student eller en tur inn i militæret.
Dette vil dermed si mange utskiftninger på laget
gjennom sesongen, og heldigvis har det kommet
mange gode spillere fra yngre lag og Holmen, som
har vært helt utslagsgivende etter hvert som sesongen gikk sin gang.
Noen kamper husker man spesielt. Det var høstferie,
og mange spillere var utilgjengelig. Dermed ble det
sent 11 spillere til en tøff bortekamp mot seriemester
Ullern. Blant de 11 heldige utvalgte var 15-åringen
Jakub, som egentlig fortsatt hadde to år frem til juniorklassen. De flere år eldre motstanderens skremte
ikke unggutten, og han reiste fra Oslos vestkant med
to mål på samvittigheten. Kampen endte dessverre
med 5-2 tap, men Jakubs iver etter å gi alt for laget
glemmes ikke med det første, og han blir nok en viktig brikke på juniorlaget i årene som kommer.
Etter en meget god åpning på sesongen med fire
poeng på to kamper, skulle det ta lang tid før det
igjen skulle feires i garderoben etter kamp. Nøyaktig
16 kamper gikk før vi ankom sesongens siste kamp.
Dette var Kims siste kamp i sjefsstolen, samt 98-guttas siste som junior, og dette skulle markeres på en

DAMELAG
spennende og morsom måte. Før kampen trakk vi
helt tilfeldige posisjoner, og mange tenkte nok at
dette kunne gå rett vest. Men det virket som at gutta
snudde dette til noe positivt. I mål ble en skadet
Eimund, som ikke har stått en kamp på flere år, plassert, og til tider var det vanskelig å se om vi hadde
en 19 åring fra Norge, eller David de Gea i mål. Må
sies å være en av de største prestasjonene i løpet av
sesongen det Eimund leverte denne oktoberkvelden.
Jesper og Olav Alexander, som vanligvis tilbringer
kampene i mål, ble belønnet for mange års trofast arbeid for laget, ved å bli plassert på topp. Det å ha to
så defensive spillere på topp var nok en av hovedgrunnene til at vi gikk til pause på stillingen 0-0. Laget
ble nok en gang tilfeldig valgt til andre omgang, og
OAs muligheter for scoring så tapt for denne gangen,
da han ble plassert på venstreback. Eimund fortsatte
storspille i den andre omgangen, og på stillingen 1-0,
etter en iskaldt scoring av den ellers scoringsimmune
Aksel Dombestein, til Nesøya får de blåe øyboerne
to cornere på kort tid. To fantastiske cornere mot
samme mann, en langstrakt mann ved navn OA. En
gang brukte han hodet, den andre en fantastisk styring på hel volley, og vår keeper hadde scoret to mål
på stakkars Bærums Verk-Hauger. Dommeren blåste
i fløyten for siste gang den sesongen, og sesongen
ble dermed avsluttet med en imponerende og utrolig
morsom 3-0 seier. I bortegarderoben ble det feiret
som om vi hadde vunnet VM, og dette ble det absolutte høydepunktet i en ellers litt vanskelig sesong.

Damelaget deltok i seriespill i K35-serien for sjette
året på rad, og kom på en litt skuffende 9. plass på
tabellen etter å ha startet fantastisk med 3 seire på
rad. Det ble brattere etterhvert, og ekstra trist var det
at to av lagets faste spillere røk ut med ødelagt kne.
Vi krysser fingrene for begge to og håper at de kommer sterkt tilbake. En mye hyggeligere nyhet er det
at vi har fått noen nye spillere med oss på senhøsten,
så det lover godt for 2018-sesongen.
Vi trener og spiller kamper fordi det er en morsom
og sosial måte å holde oss i form på. Sommerfest
og julebord er også viktige begivenheter – for ikke

å nevne den årvisse innendørscupen i Langhus siste
lørdag i januar. (Om vi ikke vinner turneringen, så vinner vi alltid banketten etterpå!)
Vi stiller på trening og kamp så ofte vi kan. Noen er
med kun på trening, og noen er med på kamp dersom det er behov for ekstra spillere. Her er det plass
til alle som har lyst, og man bestemmer selv hvor mye
man vil og har anledning til å være med på. Har du
lyst til å være med? Kontakt Elin Brantenberg (vikarierende lagleder): elin@spektrum-forlag.no

Etter noen fantastiske år i trenerstolen er det bare å
takke Kim Lönn for fantastisk arbeid, både med tanke
på det sportslige, men spesielt det sosiale i gruppen, så blir det spennende å se hva en fremtid uten
98-gutta bringer.

Spillere
Herman Haug, Håvard Skår,
Aksel Dombestein, Hans
Christian Boge-Fredriksen,
Henrik Medina, Torbjørn
Beining, August Arnekleiv,
Fredrik Wulff, Ulrik Mjelde
Larssønn, Julius Råmunddal,
Magnus Mork, Axel Østby,
Kristian Hole Jensen, Anton
Brodd, Eimund Eknes,
Håkon Asbjørnsen, Torbjørn
Eidet, Casper Motzfeldt
Brevig, Olav Alexander
Nomeland, Herman Sinding Abrahamsen, Jesper
Myrholdt, Petter Lindholm.
Daniel Steenbuch, Arturo
Cruz Eckholdt. Victor Valentin Tschudi, Mathias Varner,
Robel Kibrom

74

Trener
Kim Lönn

Spillere
Anja Wright
Elin Marie Brantenberg
Gro Janborg
Jorunn Mosbergvik
Irene Farestveit

Maria Fagernes
Monica Solheim
Tina Torbergsen
Tonje Hermann
Caroline Martens
Berit Nissen-Lie

Christine Rabassa Stautland
Ulrika Skjellvik Tollefsen
Renate Rubini
Catrine Brunsæl
Nina Winge

Trener
Mattias Book

Lagleder
Irene Farestveit
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A-LAG HERRER
I fotballåret 2017 har laget spilt i 8.
divisjon, en divisjon som spiller alle sine
kamper på fredags-kvelder. Det skapte
selvfølgelig en del utfordringer, men vi
klarte som regel å stille med minimum
tretten spillere til hver match. Det ble
en katastofal start på sesongen med
fem tap på de første fem kampene. Fra
begynnelsen av juni måned la vi om spillestilen og formasjonen på banen, flere
spillere kom hjem fra studier, som resulterte at laget begynte å spille jevnt med
de fleste andre i den tøffeste avdelingen
av tre i denne divisjonen.

vi sjelden stilte med samme mannskap
til hver kamp, da skader, eksamener,
militæret og andre årsaker gjorde at vi
ikke fikk gjennomført den spillestilen
vi ønsket å ha, og dette resulterte da i
altfor mange tapte kamper.

Laget bestod for det meste av 199697 spillere, men også en del av de mer
etablerte spillerne stilte opp på flere
kamper.

Årets toppscorer: Mats Mosand

Vi møtte, dessverre for vår del, igjen lag
med godt skolerte spillere og med en
gjennomsnittalder langt høyere enn vårt
eget lag. Dette resulterte i mange tapte
dueller på banen, mye baklengsmål og
lite scorte mål, og som tilslutt ga oss en
litt skuffende niendeplass på tabellen.
Problemet som tidligere år var også at

For sesongen 2018 er ambisjonene
å kjempe om opprykk til 7. divisjon.
Spillerne blir ett år eldre, litt klokere
fotballmessig, og dersom vi får med oss
samme mannskap som i år, bør dette
være en oppnåelig ambisjon.
Årets spiller: Simen Frøyhaug

Spillere
Petter Aarvold
Knut Ørbeck Nilsen
Tobias W. Drake
Anders Ørbeck Nilsen
Markus Mosand
Mats Mosand		
Thomas Hekleberg
Simen Frøyhaug
Tim A Nielsen
Espen Gjøs		

Carsten Skjelbreid
Stian Valentin Knutsen
Adrian Syvertsen
Erik Osen		
Bjørn Osen		
Bo Langslet		
Daren Fraser		
Arthur Taubo		
Bjørn Skåre		
Eric Gudim
Fredrik Ask		
Hasan Askri		
Mattias Book		
Kim Lønn
Kristoffer Kjølberg
Morten Bjørshol
Mikael Ringkvist
Nils Martin Rytterager
Håvard Hilde		
Petter Høgh		
Stein Erik Alvestad
Simen Michelsen
Dennis Tschudi
Lars Mørkås

Trener/lagleder
Lars Mørkås

OLDBOYS

faller fra fordi de syntes det blir for seriøst, andre velger andre alternativer fordi det ikke går fort nok.

«Oldboys gruppa» i Nesøya IL har vært aktive i
mange år. Motivasjonen for å være med på et oldboyslag er forskjellig fra spiller til spiller. Noen er ambisiøse og tar spillet relativt alvorlig, andre er med for
å holde seg i bevegelse. Felles for alle er det sosiale.
Men nettopp ambisjonsnivå gjør nok sitt til at en del

Vi ønsker alle menn over 40 som ønsker å være med
velkommen til trening og seriespill i 2017!

Trener

Lagleder/ass. lagleder

Finn Klepsvik

Olaf Bergersen
Per Arne Evensen

Juniorlaget i aksjon

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

INNEBANDY

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

Spillere

Elin Marie Reinholdtsen
Brantenberg
Siv Dalbakk
Hilde Kristin Håland
Kjersti Selmer Hansen

Kristin Enger Helgerud
Tove Arnet Inderøy
Gro Feldberg Janborg
Svetlana Johansen
Caroline Martens
Henriette Martens

Karen Lyche Oppegaard
Edith Rapp Mikkelhaug
Monica Solheim

HERRER
Vi har treningstider på onsdager og vi er rundt 24
spillere på listen i alder fra 25 år og oppover, så
her er det bare å melde sin interesse.
Kontakt Nesøya Innebandy herrer
Arild Hekleberg, arild.hekleberg@gmail.com

Styret 2017

INNEBANDY
Leder: Arild Hekleberg
Hilde Håland

Treningstider
Nesøya Idrettshall

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

Mandag 2100-2230: Herrer
Tirsdag 2000 - 2130: Damer
Torsdag 2100-2230 Damer/Herrer
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Spillere

Tommy Andreas Bråthen
Stian Carlsen
Per Arne Evensen
Tobias Finsnes
Viggo Friling
Tommy Grongstad
Jan Løve Groth

Bård Halvorsen
Arild Hekleberg
Arve Hansen
Petter Kristoffersen
Asgeir Myhre
Philip Julius Nilsen-Moe
Håkon Martinus Nissen-lie
Christian Ødegård
Per Robertson

Nils Ruud
Bent Tore Sandmæl
Carl Valerius Svendsen
Dag Tønder
Hans Kenneth Viga-Gerhardsen
Christoffer Viig
Magnus Wrahme
Richard Zagar
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VELKOMMEN TIL VÅRE
ARRANGEMENTER!
Nesøya IL organiserer flere faste årlige
arrangementer. Noen har bestått over
mange år, slik som Nesøya Rundt.
Erfaring og rutiner er nå på plass, og
ved hjelp av hundrevis av frivillige har
vi blitt en habil arrangør, anerkjent
langt utover vårt eget lokale nedslagsområde. Fotballcamper og Nesøyalekene i friidrett er to arrangementer
som trekker deltakere fra hele idrettskretsen. Arrangementene er også med på å
trekke familier og beboere på Nesøya til
det flotte idrettsanlegget vårt.

ARRANGEMENTER

NESØYA RUNDT

ARRANGEMENTER
2017
Nesøya Rundt 1. mai
Sportscamp uke 25 og 32
Tenniscamp uke 25, 26 og 33
Fotballcamp, uke 25, 26 og 33
Seilcamp uke 26
Tine Fotballskole uke 26 og 33
G-Max vårrcamp 6.-7. mai
Seilingens dag 2. september
Nesøyalekene 16. september
Nesøyaløpet 14. oktober
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1. mai arrangerte vi
Nesøya rundt for 54.
gang.
For alle arrangementer,
følg med på

nesoyail.no
våre nyhetsbrev
eller søk opp

Nesøya IL på Facebook

I det fineste vårvær gjennomførte nok en gang over
100 lag Nesøya rundt.
Med start og målgang på
klubbhuset og 9 utfordrende
poster og en fin tur rundt
øya, var det også utfordringer for alle aldre. Lagene var

som vanlig en lett blanding
av venner, bekjente, familie,
store, små, gamle og unge.
Takk igjen til de som bidro
med flotte premier og til de
som brukte dagen på post
og ved klubbhuset.
Vi gleder oss til 2018-arrangementet, velkommen
skal dere være!
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TINE FOTBALLSKOLE

SOMMERCAMPS 2017
Sommercamper har en lang tradisjon i
Nesøya Idrettslag. Sommercampene er
et godt tilbud til barna i sommerferien, i
de ukene hvor de fleste foreldre jobber.
Tine Fotballskole har holdt på lengst,
mens flere tilbud har kommet etterhvert.
Vi tilbyr i dag et bredt utvalg av aktiviteter innen mange idrettsgrener.
I 2016 gjorde vi noen nye grep på sommercampene,
som vi videreførte i 2017. Vi kunne i 2017 tilby 11 ulike
sommercamper i løpet av 3,5 sommeruker.
Sportscamp
Uke 25 og 32. Allsidig camp som passer for alle, med
trening, lek, aktiviteter og mye moro! Her får barna
prøve seg innenfor håndball, friidrett, tennis og fotball.

Tenniscamp for konkurransegruppen
Uke 25 og 33. Egen treningssamling for spillere i
konkurransegruppen U12, U14 og U16. Mer intensiv
trening og kortere dager.
Tine Fotballskole
Uke 26 og 33. Tradisjonsrike Tine Fotballskole gleder
statid flere barn hvert år. 5 dager med fotballtrening,
spill og lek.
Fotballcamp for 2005 og eldre
Uke 25 og 33. Spesialtrening for de eldste fotballspillerne med mer individuell teknikk, høyere intensitet og
kortere dager
Seilcamp
Uke 26. 5 dager med seiling, brettseiling, livredning
og vannsport på Hvamodden med sosialt og bespisning på det Gule Huset.
Vi ønsker i 2018 velkommen til nye camper!

Tenniscamp
Uke 26 og 33. For alle barn som vil lre tennis, eller
som spiller og vil lære mer. Et variert opplegg med
tennnisteknikk, spill og lek.

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

Årets Seilcamp var den 8. i rekken
Over 50 blide og ivrige barn stilte opp. Seilcampen
foregår på Hvamodden der det gule huset er base
for omkledning og bespisning. Vi er veldig stolte av
de flinke medhjelperne våre som alle er rekruttert fra
Nesøya Seilforening og idrettslaget. Alle er drevne
seilere som har seilt hos oss i mange år. Vi setter som
krav at våre medhjelpere skal være eller ha vært aktive
seilere.
Aktivitetene har utgangspunkt på Hvamodden og vannsportaktivitetene på BeachCamp ved Søndre brygge. Der
rigger vi en stor vanntrampoline, kjører tube, og stuper
i vannet fra en trampett! Alle deltakerne får opplæring i
livredding.

Norgesrekord. Fredag på Seilcampen satt vi ny norsk rekord i antall personer på en SUP (Stand Up Paddle). Det
hadde akkurat blitt satt ny norsk rekord og den måtte
vi selvsagt slå. Vi klarte det med god margin. 25 stk om
bord i vår nye flotte MegaSUP! Slå den!
Da vi ikke hadde planlagt overnatting ble det bråk. De
eldste jentene organiserte det hele og ordnet så deres
foreldre ble med. Det ble veldig bra med leirbål og kos.
Vi hadde 13 ungdoms-lederne. De er superdyktige og
veldig populære blant barna. Bak campen står Espen
Stensland, Gorm Leiknes, Stina Hægh, Tone Lauritzen,
Hakon Wester, Carl Svendsen, Gabriele Røkenes, Mariann Ahlstrøm og Einar Bergsland. Dette er en foreldregruppe som står på år etter år. Vi er flinke!
Vi sees på Seilcamp 2018!
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SEILINGENS DAG 2017

G-MAX VÅR-CAMP
I år var det på nytt tid for sukksesset vi har kommet
til å kalle for Gmax Vårcamp. Den 6.-7. mai sto en
haug av kvalifiserte trener klare på tidlig morgen for
å ta imot 116 (!) motiverte spillere. Vi brukte oss av
noen av klubbens egne trenere og tok også inn noen
meget flinke eksterne trenere. Blant andre hadde vi
keepertrenere fra Stabæk og Molde og noen kvinnelige instruktører fra Vålerenga. Alle vet at campene
på Nesøya holder høy kvalitet og vårcampen 2017
var ikke noe unntak. Temaet i år var enkelt og greit
avslutninger. Det ble øvet på å skyte med kraft som
Ronaldo, plassere ballen som Graham Hansen, på å
score på volley som Neymar, på å heade som Hegerberg, og på å score supermål på brassespark
som Zlatan. Hele 116 deltakere tilbringet 2 herlige
fotballdager i varm og herlig mai-sol. De fleste fikk

2. september var det nok en gang tid
for Seilingens Dag på Hvamodden,
som en et nasjonalt tiltak, støttet av
Gjensidigestiftelsen.
Arrangementet er en fin mulighet for alle som
ønsker å lære litt mer om seiling til å komme og
prøve både joller og seilbrett. Målet med dagen er
at de mange som har lyst til å lære mer om seiling,
men som kanskje ikke vet hvordan man kommer i
gang, ønsker å vite mer om seiling, eller bar rett og
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terpet skuddbeina men noen valgte å få utviklet sine
keeperferdigheter og det er sannsynligvis ikke mange
breddeklubber i Norge som stiller med bedre keepertrenere enn vi gjør på vår vårcamp. Magnus Olsen
med flere år i Stabæk var en av dem og sammen med
Mats Mørch, tidligere spiller for Derby County og nå
keepertrener i Molde, sørget de for at keeperne fikk
best mulig oppfølgning. Den varme solfylte helgen
ble avrundet med tradisjonsrik cup der deltakerne
fikk vist viset frem ferdighetene sine. Sist men absolutt ikke minst ble det også delt ut en Fair Play-premie; den fineste og viktigste premien av de alle!
Neste camp er Vårcampen 2018 – den arrangeres
7-8. april. Hold av datoen!

slett ønsker å prøve noe nytt får mulighet til det. På
dette arrangementet stiller flere deltagere i klubben
opp for å både hjelpe til, og vise frem hva vi har
tilgjengelig på Hvamodden. Vi hadde fine forhold,
selv om det var litt kaldt på starten, og mange kom
for både å teste ut joller og seilbrett. SUP er alltid
like populært blant voksne som barn. RS Feva jollene var også rigget og ble kyndig vist frem av to
juniorseilere. Alle som testet ut seiling fikk grillede
pølser å varme seg på etterpå, noe de fleste som
badet satte pris på.
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NESØYALEKENE
Nesøyalekene ble gjennomført for sjette gang, i
strålende høstvær på Nesøya idrettsanlegg lørdag
16. september. Mange fornøyde barn og unge
deltok, både fra Nesøya og andre friidrettsklubber.

Nesøyalekene er et nasjonalt friidrettsstevne
for gutter og jenter i alderen 7 til 16 år. 113
barn og unge fra 16 ulike klubber i Oslo,
Akershus og Buskerud deltok på dette uhøytidelige stevnet. Det var en del færre deltagere enn i 2016, da 175 deltok. Alle NILs
medlemmer i alderen 7 til 16 år var invitert
til åpent klubbmesterskap, men deltagelsen
fra klubbens egne medlemmer var lavere enn
tidligere år. Det var også langt færre deltagere
i de normalt store klassene 13 og 14 år, på
grunn av Ungdomslekene på Jessheim samme
helg. Vi fikk likevel skryt for god gjennomføring fra andre klubber underveis og i etterkant av stevnet.
Nytt i år var at allidretten stilte med eget
konkurranseområde for de yngste barna, som
er for små til å delta på stevnet. De konkurrerte iherdig og fikk selvsagt medaljer for
innsatsen.
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Dette stevnet er friidrettsgruppens viktigste
dugnad. I tillegg til at vi må skaffe formelt
godkjente dommere, starter og elektronisk
tidtaking, krever det mange foreldre i aksjon.
De fleste friidrettsforeldre var i aksjon som
øvelsesfunksjonærer, tidtakere, sekretariat,
speakertjeneste, premieutdeling og kioskmedarbeidere. På menyen sto det både gryterett
og suppe fra Kajsas.
Øvelsene som sto på programmet for jenter
og gutter 7 til 9 år var 60 meter, lengde, kule
og 500 meter. 10-12 åringene kunne i tillegg
hoppe høyde. Fra 13 til 16 år var det 100
meter, lengde, høyde, kule og 500 meter.
Spyd var i år kuttet som øvelse for de eldste
årsklassene.
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NESØYALØPET
For syvende året på rad ble Nesøyaløpet
arrangert i strålende høstsol, lørdag 14. oktober. Totalt stilte 131 deltakere til start på
500 meter barneløp, 5km, 10 km eller 5 km
familieløp. Stemningen var god, og innsatsen var upåklagelig.

Det ble et flott arrangement, og vi takker alle som
stilte opp på selve løpet og som heiagjeng langs
løypa. Takk også til alle som bidro i sekretariatet,
som løypevakter, i kiosken, til starter Kåre, tidtakere,
premieutdeler Maja og speaker Erlend. G Max var
også i år generøs samarbeidspartner. Eq Timing sto
for tidtaking.

500 meter barneløp
På barneløpet deltok det i år 41 barn i alderen 4
til 9 år. Først ut var jenter og gutter 4-6 år, deretter jenter og gutter 7-9 år. Det var store smil, og
stor iver på barna som løp lett og ledig gjennom
500 meters løypen. Medaljer og flotte gavepremier
ventet de sporty deltagerne.

5 km
54 løpere deltok på 5 km, som startet klokken 12.05.
Det var dagens største klasse. Sverre Alvik fra Veritas
BIL var raskest av samtlige med tiden 18.03. Han løp
i klassen M40-44. Jadgar Goftari fra Drammen løp på
19.08, og kom som nummer to i mål, og var raskest i
klassen 25-29 år. Familien Alvik markerte seg godt, for
Sigrid Alvik kom inn på tredje beste tid, med 19,23.
Sigrid løp i K14 år, og representerer Tyrving. Klubbvenninne Astrid Bakke fulgte rett bak, på tiden 19:24 i K15
år. Den som imponerte mest av alle var 10 år gamle
Håkon Prøsch Johnsen fra Vidar, som løp på 20.14.

Lars Gulsvik fra Nesøya i G13 løp godt på 20.37, mens
Noah Røe var best av gutta i 12-årsklassen. Han løp
på 21.01. I 11 årsklassen løp Axel Mjør meget solid på
tiden 21.12. Hekla Meckoll løp godt i 13-årsklassen, og
kom i mål på 22,04.

10 km
Kl. 12.00 gikk startskuddet for 10 km, og to runder rundt
Søndre Nesøya. Det var i år 16 løpere på startstreken.
Raskest av alle var Kristian Skogvold fra Gjerdrum IL
i M18 år. Han løp på 36.51. Beste kvinne var Martina
Schorkoph fra Oslo. Hun løp på 44:04 i K40-44 år.

5 km familieløp
20 deltakere var med på 5 km familieløp. Det var
mange små som løp 5 km for første gang, og de
gjennomførte i flott stil.
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NESØYA IDRETTSLAGS priser
MEDLEMMER 2017 (2016)
1400 (1384)
40% (40%) jenter/kvinner
60% (60 %) gutter/menn
38% (40%) barn (0-12 år)
21% (20%) ungdom (13-19 år)
41% (40%) voksne (20 år +)

MEDLEMSINFORMASJON

AKTIVITETER 2017 (2016)
Fotball, sommer 395 (371)
Fotball, vinter 212 (216)
Fotballakademiet 63 (62)
FotballXtra 36 (40)
Tennis, vår 114 (58)
Tennis, høst 120 (123)
Tennisakademiet 41 (54)

ÆRESPRISEN

Ved NIL´s 10-årsjubileum 29. januar 1968 besluttet styret å dele
ut en ærespris. Æresprisen skulle deles ut til medlemmer som
hadde gjort en stor innsats i Nesøya IL gjennom flere år (over
10 år). “For lang og tro tjeneste” som det dengang het.

PRISMOTTAKERE
ÆRESPRISEN

Beslutning om tildeling av Æresprisen avgjøres av Nesøya IL
Hovedstyre ved enstemmighet.
I 2017 gikk denne høythengende prisen til Dag Tønder på
årsmøtet 15. mars 2017.
Dag har, først som anleggsansvarlig, deretter som styreleder,
vært motoren for planlegging, utredning, finansiering og realisering av hele idrettsanlegget som har utviklet seg i kjølvannet
av kunstgressbanen. Han har investert betydelig tid og innsats
for at klubben vår og anlegget vårt fremstår slik det gjør i dag.
Dag har tenkt bredde og har vært opptatt av et tilbud for alle.
Dag har knyttet kontakter og spilt på lag med kommunen og
andre instanser for å få på plass gode avtaler og løsninger.
Dag takket for seg som styreleder i 2015, og hans fotavtrykk er
en klubb med solid økonomi, et bredt aktivitetstilbud, god drift
og velfungerende administrasjon. NIL er takknemlig for den
innsatsen Dag har gjort for klubben, Nesøya og ettertiden!

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

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

Tusen takk og gratulerer som den 8. i rekken av æresmedlemmer!

Friidrett, sommer 50 (54)
Friidrett, vinter 53 (41)
Allidrett, sommer 48 (48)
Allidrett, vinter 46 (46)
Seiling 65 (62)
Håndball 214 (140)
Innebandy 38 (37)
Ishockey 68 (55)
DELTAKERE SOMMERCAMPS 2017 (2016)
Seilcamp 52 (54)
Tenniscamp 52 (54)
Tine Fotballskole 142 (151)
Fotballcamp 25 (42)
Sportscamp 61 (54)
Totalt 332 (355)

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.

Innsatsprisen

Den skal ikke deles ut hvert år, men når vi har en verdig kandidat. Intensjonen med Innsatsprisen skal være en inspirasjon
også for de unge å gjøre en ekstra innsats for klubben vår.
Alle i idrettslaget kan komme med forslag til kandidater. Forslag sendes til styret eller til post@nesoyail.no
I 2017 gikk denne prisen til to gode kandidater, og begge
ble æret på årets årsfest 12. januar 2018 på klubbhuset,
med blomster og diplom. Gratulerer til Gro Janborg og
Susie Williams!
Gro har vært delaktig i friidrettsgruppen i veldig mange år
som trener, lagleder, styremedlem og nå sist som styreleder.
Hun styrer alle friidrettsaktiviteter med stødig hånd og følger
utøverne tett på gjennom trening og ikke minst deltakelse på
stevner. Nesøyalekene og Nesøyaløpet er to årlige festdager
på Nesøya, som nyter godt av Gros organisasjonsevner.
Susie har gjennom 10 år tatt ansvaret for fotballjentene født
2001, helt fra barnehagen frem til i høst hvor de ga seg som
16-åringer. Å holde tak i, organisere og inspirere laget i tykt og
tynt gjennom 10 år er en bragd som vi håper mange lar seg
inspirere av:)

PRISMOTTAKERE
INNSATSPRISEN
2017: Gro Janborg
2017: Susie Williams
2016:
2015:
2015:
2014:
2013:
2008:
2008:
2006:
2006:
2005:

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

Tusen takk for deres innsats!!!
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65
43

ADMINISTRASJONEN
Administrasjonen i NIL øker i takt med nye aktiviteter
og nye utfordringer og krav fra idrettens side. Nina
Eskedal jobber som daglig leder, og har fått med seg
Torunn Breilid og Katja Horn-Johannessen med på
laget. Torunn er informasjonsansvarlig en dag i uken
og Katja er blitt medlemsansvarlig og jobber to dager i
uken. I tillegg har vi i 2017 hatt en egen regnskapsfører,

ADMINISTRASJONEN
Kristin Blais, som jobber hos oss en dag i uken. Hun ble
på høsten erstattet av Inger Liltvedt. Ståle Jørgensen
er inne i sitt 7. år som driftsansvarlig for våre anlegg. I
tillegg jobber, som tidligere, Kim Lønn som hovedtrener
i NIL fotball og Christer Francke som hovedtrener i NIL
tennis. Med på laget har de flere dyktige trenere.

KONTAKTINFO
Administrasjon
post@nesoyail.no

Nina er behjelpelig med
alle klubbens arrangement,
alt fra arrangørsøknader,
forberedelser, gjennomføring og evaluering.

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

Ellers er det ukentlig jobbing med alle administrative oppgaver som bl.
a. overganger, lisenser,
politiattester, medlemsfordeler, dugnader, kiosk,
post, økonomi, anlegg,
utstyr, styremøter, referater,
årsmøter samt oppfølging
av alle ansatte, tillits- og
styrevalgte.

Nina er opptatt av å legge
til rette for idrett for alle
medlemmene, innenfor
rimelighetens grenser. Det
er mange medlemmer og
Det settes i dag store krav nesten like mange krav
til idrettslag, ikke minst når eller forespørsler. Vi ber
det gjelder lover og regler. derfor alle respektere de
retningslinjer og vedtak
Nina har ansvar for alle
kontrakter til ansatte, spon- som idrettslaget har vedtatt enten via idrettsgrupsorer, hallleie og utleie. I
pene, hovedstyret eller
tillegg er det viktig å ha
årsmøte.
et godt samarbeide med
kommune, skole, idrettskretsen, særforbundene
og ikke minst klubbene i
nærmiljøet.
Parallelt med dette jobbes det kontinuerlig med
rutiner, retningslinjer og
maler. Målet med dette er
å lette arbeidet til neste års
oppgaver og arrangement.
Slik skal det bli enklere
for både ansatte og tillitsvalgte å ta fatt på årlige
oppgaver.
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Styreleder
johnny@nesoyail.no

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

Drift			
stale@nesoyail.no
Regnskap
regnskap@nesoyail.no
Medlemsservice
katja@nesoyail.no
Informasjon
torunn@nesoyail.no

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

Tennis			
tennis@nesoyail.no
christer@nesoyail.no
Fotball		
kim@nesøyail.no
erling@nesoyail.no
Akademiene		
marie@nesoyail.no

Regnskapsfører
Kristin Blais/Inger Liltvedt

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

Arbeidsoppgaver

Fakturering, kontering og føring av bilag,
Johanne Onarheim Moger lønnskjøring og avstemming.
Arbeidsoppgaver

Renhold

Vasker klubbhuset.

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

I februar 2018 slutter Kim
som hovedtrener fotball
og blir erstattet av ny
sportslig leder Erling Ola
Fykse.
Erling Ola skal videreutvikle fotballen på Nesøya,
med fokus på trenerutvikling og spillerutvikling,
og vil ha ansvar for innhold og kvalitet på det
sportslige tilbudet.

Hovedtrener fotball
Kim Lönn

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

Akademiene		

Marie Sandmæl

Arbeidsoppgaver
På klubbhuset tar Marie,
Anna, Hilde og Bente imot
på Tennisakademiet mandager og onsdager og Fotballakademiet tirsdager og
torsdager. Her blir barna tatt
imot fra bussen, får servert
mat, ca. halvparten av måltidene er varmmat, oppfølging, aktivisering og et fruktmåltid. Det er rom for lek
ute og inne, og noen ønsker
å gjøre lekser. Trenerstaben
ivaretar treningen i tennishallen og på kunstgressbanen i
mindre grupper.
Kontoret
På kontoret på klubbhuset har vi
seks arbeidsplasser til disposisjon
for tre heltidsansatte og flere deltidsansatte. I det nye tennishuset
er det også blitt plass til et lite
kontor. Kontoret på klubbhuset
er stort sett bemannet mandag til
torsdag. I tillegg er det ansatte på
akademiene mandag til torsdag fra
skoleslutt frem til kl. 1700.

Anna Merckoll

Bente Jørgensen

Hilde Wrahme

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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LITT AV HVERT
LEIE AV
KLUBBHUSET
Vi leier ut klubbhuset med
allrom, kjøkken og toaletter til
årsmøter, foreldremøter,
lagledermøter, trenermøter o.l. i
regi av klubben.
Gå inn på våre nettsider
nesoyail.no for retningslinjer og booking.

Husk GMAX medlemsfordeler!
Avtalen med G-MAX gir alle medlemmer 15%
på ordinære varer* og 20% på kjøp av NILs
klubbkolleksjon. Kolleksjonen, med treningstøy for både barn og voksen, henger fremme
i butikk, og du kan, mot et lite tillegg, få satt
på initialer eller navn på klærne. Ved betaling i
kassen må du vise frem ditt digitale rabattbevis.
Du laster ned rabattbeviset på telefonen din via
en lenke i en epost eller sms du mottar direkte
fra G-MAX. Medlemmene mottar epost første
uke i måneden etter betalt medlemsavgift/innmelding. Har du spørsmål, send en epost til
post@nesoyail.no.

* Rabatten gjelder ikke på allerede nedsatte varer
(gule priser), Head Racing sortiment, racinghansker
fra Reuch og Slytech, pakkepriser, våpen, GPS, ammunisjon, pulsklokker, elektronikk og optikk

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.

KIOSKEN
Kiosken på klubbhuset åpner sesongen den
første uken i mai og holdter åpent mandag til
torsdag frem til sommerferien, og tilsvarende fra
skolestart og frem til høstferien. Kiosken er også
åpen under friidrettsarrangementer, helger hvor
det er camper, samt 1.mai på Nesøya rundt.
Kiosken betjenes av frivillige foreldre, og vaktukene fordeles på fotballgruppene og friidrett.
Det er helt klart de store arrangmentene som gir
størst salg og mest inntekt til klubben. Det er is
som det selges mest av!
Tusen takk til alle foreldre som gjør en dugnadsjobb i kiosken i løpet av året! Velkommen til ny
sesong!
Ansvarlig for NIL-kiosken er Marie Sandmæl
marie@nesoyail.no

ÅRSFEST
Hovedstyret i NIL inviterer hvert år alle frivillige og tillitsvalgte i klubben på årsfest med god mat og godt drikke.
Dette er for å takke alle som legger ned engasjement
og tid i klubben vår for å skape et flott oppvekstmiljø for
Nesøyas barn og unge. Fredag 12. januar var det duket
for fest for alle som har bidratt til idrettslaget i 2017, og
klubbhuset var for anledningen festpyntet med hvite
duker og høye glass.

politiattester
Alle som jobber med barneidrett skal
fremvise politiattest. Dette er en løpende
arbeid i klubben, da det stadig kommer
til nye frivillige krefter. Ta ansvar og sørg
for at du har fremvist gyldig attest!

På årsfesten deles utmerkelsen Årets Innsatspris ut.
Innsatsprisen for 2017 gikk til to damer som har lagt ned
mye arbeid for hhv sitt lag og sin idrett. De verdige vinnere var Susie Williams, lagleder gjennom over 10 år for
Fotball J2001 og Gro Janborg, styreleder for Friidrett og
primus motor for Nesøyalekene, Nesøyaløpet og friidrettstrening. Vi gratulerer!

MATCHi - nytt bookingsystem for tennis

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

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

Fra 1. februar 2018 tar tennis i bruk et nytt bookingsystem. Vårt
gamle system Senserio legges ned. Med MATCHi vil vi få et oppdatert system med bedre funskjonalitet og flere funksjoner. Bl.a.
kan du frigjøre en booket time du ikke har anledning til å benytte, og få godskrevet betalingen hvis noen annen booker timen.
MATCHi finner du på nesoyail.no eller direkte på matchi.no.

førstehjelp
2017 har vi hatt fokus på
førstehjelp i NIL.
Vi har avholdt førstehjelpskurs med fokus på barneidrett, som ble tilbudt gratis
til alle lagledere, trenere og
styremedlemmer. Vi har oppgradert førstehjelpsutstyret
vårt, og alle lag har fått utdelt
en førstehjelpsveske med det
aller mest nødvendige. Vi
skal nå være godt rustet, hvis
uhellet skulle være ute.

FUTSAL

- NYHET FRA 2017

Fredag er futsal-dag på Nesøya!
NIL disponerer fredagskvelden i Nesøya Idrettshall
til nærmiljøtiltak. Vi tilbyr futsaltrening til alle, inndelt
i aldersgrupper. Her er det båre å møte opp, ingen
forhåndspåmelding nødvendig. Oppmøte blir registrert
og fakturert i etterkant. Vi håper å se deg!

Førstehjelpskoffert, hjertestarter og båre finnes rett innenfor døren til garderobene.

Kl. 1700 - 1800: Gutter og Jenter 2010, 2009, 2008
Kl. 1800 - 1900: Gutter og Jenter 2007, 2006
Kl. 1900 - 2000: Gutter og Jenter 2005, 2004
Kl. 2000 - 2100: Gutter og Jenter 2003, 2002, 2001
Kl. 2100 - 2230: Junior og Senior

VIPPS
NIL bruker Vipps,
nå kan du betale med
Vipps i kiosken og på
våre arrangementer!
36415
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Medlemmer i Nesøya Idrettslag 2017
Herman Sinding Abrahamsen
Hilde 		
Abrahamsen
Maren		
Aftret-Sandal
Oskar 		
Aftret-Sandal
Jakob 		
Aftret-Sandal
Aftret-Sandal
Gylve 		
Agebrink
Ella Lo 		
Arman 		
Ahmadi
Elena		
Aizeniene
Cathrine Selmer Altepost
Lucas 		
Altepost
Federico
Altepost
Stein-Erik
Alvestad
Mikkel
Ambjørnrød Fjelberg
Amland Riegel
Helene		
Thea		
Andenæs
Axel		
Andenæs
Mads 		
Andenæs
Lotte 		
Andenæs
Line Berger
Andersen
Lisa Berger
Andersen
Espen		
Andersen
Mona 		
Andersen
Philip Alexander Andersen
Lea Berger
Andersen
Marius Emil
Andersen
Emilie Christine Andersen
Pernille		
Anderson
Anniken
Anderson
Sofie Lampe
Andreassen
Andreassen
Sem Lampe
Andresen
William Næss
Andresen
Martin 		
Andresen
Ellinor Næss
Andresen
Eirik Næss
Andrup
Petter		
Nora
Angelshaug Rosness
Ella		
Anker
Thomas
Anker
Jonathan
Anker
Vilde 		
Antonisen
August		
Arnekleiv
Arnesen
Henrik		
Arnslett
Astrid		
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Espen		
Asbjørnsen
Håkon		
Asbjørnsen
Erik		
Ask
Sophia		
Aubert-Schmidt
Alexander
Auerdahl
Augdahl
Markus		
Lill		
Aulie
Dag		
Aulie
Camilla Skaland Austgulen
Anna Skaland
Austgulen
Eskil		
Bø
Mina Fries
Børke
Tore 		
Børke
Herman
Børke
Madeleine
Båstad
Jens Ulrik
Bacher
August		
Backen
Linus 		
Backen
Bård		
Bakkejord
Bakken
Vegard Rike
Camilla Cecilie Bakken
Ask Rike
Bakken
Frøya Rike
Bakken
Robin		
Bang
Caroline
Bang Stordrange
Barel
Leonora Paus
Beining
Torbjørn
Olivia Bendoni Santistevan
Kaia Sømborg
Bentzen
Audun		
Bentzrød
Gunhild		
Berg
Berg
Jørgen		
Bergan
Sally		
Berge
Hermine
Berge
Heddy 		
Berge
Madeleine
Berge
Wanda 		
Guttorm Christian Berge
Berget
Petter Tore
Berget
Pål		
Berglund
Ole Magnus
Berglund
Ole Magnus
Bergseng
Signe		
Bergseng
Sigurd		

Solveig		
Bergseng
Einar		
Bergsland
Sara 		
Bergsland
Jesper 		
Bergsland
Simen		
Bergstrøm
Binde-Knudsen
Carl Oscar
Nilea		
Bitnes
Mikkel 		
Bjørgan Gunnarson
Bjørk
Sven 		
Sunniva		
Bjørke
Caroline Heggelund Bjelland
Theodor Heggelund Bjelland
Bjercke
Fredrik		
Blaauw Eriksen
Kristin		
Julie		
Blaauw Eriksen
Caroline
Blaauw Eriksen
Tom		
Blikstad
Ellen		
Blom-Bakke
May Britt
Blymke
Kristine		
Blymke
Henrik		
Blymke
Jens 		
Blymke
Andreas Aanerød Bock
Boge-Fredriksen
Hans-Arild
Caroline Louise Solheim Boge-Fredriksen
Boge-Fredriksen
Hans Christian
Bogsti
Bjørg		
Synne Margrethe Bogsti
Bojarov
Oleg		
Bordvik
Alexander
Tommy Andreas Bråthen
Herman
Bråthen
Tilla Elise
Bragstad Ringnes
Victoria Alexsandra Brandvold
Brandvold Sagen
Lisa Alexandra
Elin Marie Reinholdtsen Brantenberg
Bratli
Carina Hertze
Julia 		
Bratli
Stine Lise Hattestad Bratsberg
Bratsberg
Børre Sigurd
Bratsberg
Bernhard
Bratsberg
Balder 		
Breilid
Johanne
Breilid
Torunn		

Stian 		
Breilid
Jørgen 		
Breilid
Nicoline Motzfeldt Brevig
Albert Motzfeldt Brevig
Casper		
Brevig
Oscar		
Bringaker
Ina		
Bringaker
Mia		
Bringaker
Bella 		
Brodd
Eva 		
Brodd
Johan		
Brodd
Anton		
Brodd
Herman Johan Emil Brodd
Rob 		
Brown
Ulrik		
Brudberg
Grete Maj
Bruun
martinius
Bryhni-Jensen
Peder		
Bryhni-jensen
Emma Grindal
Bryne
Olav 		
Bryne
Hedda Lie
Brynjulvsrud
Janicke		
Buck
Øyvind		
Buer
Hugo 		
Bugge
Helen 		
Bugge
Kari		
Bugge
Kjell Kristian
Bugge
Hermine Øvrum Buhagen
Mathilde Øvrum Buhagen
Sylvia		
Bull
Jarl		
Bunæs
Matilda
Burylo
Matylda
Burylo
Jesper Sandaker Bye
Andrea		
Camoletto
August		
Carlsen
Olivia		
Carlsen
Hedda		
Carlsen
Stian		
Carlsen
Bente Marie
Carlsen
Bente 		
Carlsen
Kaja 		
Carlsen-Brown
Carlsen-Brown
Benjamin
Kristian		
Celis
Clara Mathilda Sundling Chapman
Maya Chalrlotte Sundling Chapman
Stella		
Clarke
William		
Clarke
Toralf		
Clausen
James		
Clowes
Matias 		
Clowes
Kasper 		
Clowes
Ingrid		
Collin
Paul		
Coucheron
Christine
Daae
Kjetil		
Daae
Espen August Jahre Daae
Siv		
Dalbakk
Eva Josefine
de Muinck-Qiao
Dirk Jacques
de Muinck-Qiao

Kim 		
Dedekam-Simonsen
Eik 		
Dedekam-Simonsen
Andreas Nissen-Lie Detlie
Sebastian Nissen-Lie Detlie
Marcus Milton
Ditlef Johansen
Tomm		
Ditlef-Johansen
Gunilla Maud
Ditlef-Johansen
Kine Benedikte Deila Ditlevsen
Sofia Fredrikke Parsa Ditlevsen
Embla J.
Djupvik Flaa
Martin 		
Dombestein
Aksel 		
Dombestein
Marius 		
Drake
Henriette Warme Drake
Tobias Warme
Drake
Line		
Duedahl
Casper 		
Duedahl
Johnny 		
Duedahl
Emilie 		
Duedahl
Nora		
Duvaland
Ella Torvanger
Dybvik
Erik Torvanger
Dybvik
Trond 		
Dybvik
Maria Torvanger Dybvik
Lise 		
Dybvik
Sebastian Jozef Dzieciol
Sebastian
Dzieciol
Daniel		
Ebbell Tøge
Kristian		
Ebbell Tøge
Kjetil 		
Eckhoff
Elise		
Eckhoff
Sofie 		
Eckhoff
Antonio Cruz
Eckholdt
Sara 		
Edvinsen
Monica		
Egeland
Patrik 		
Egeland
Nicoline Olivia Bø Egeland
Andrea Fuglesang Eide
Einar Fuglesang Eide
Erlend 		
Eidem
Torbjørn
Eidet
Hilde Elise
Eikenes
Eikenes-Løchting
Tobias 		
Erlend 		
Eimhjellen
Rikke		
Eimhjellen
Rasmus Villseth Eimhjellen
Eimund		
Eknes
Kari		
Ekvall
Herman		
Eldevik
Lisa Theres
Eloranta-Mellerud
Sander Emil Pedersen Enge
Amund Skage Pedersen Enge
Herman Stray Engebretsen
Mads		
Engene
Sivert 		
Engene
Jon		
Engesland
Imre Leander
Enserink
Katja Sofia
Enserink
Carl-michael
Eriksson
Jakob Selnes
Eriksson

Kasper Selnes
Eriksson
Sebastian
Esbjug Pettersen
Linn Victoria
Eufemia Hess
Per Arne
Evensen
Ella Stig
Fagerland
Alma Kristine Stig Fagerland
Malene		
Faivre
Randi Elisabeth Falchenberg
Fridtjof		
Falck
Christian
Falck-pedersen
Irene 		
Farestveit
Hedvig		
Farestveit Wester
Steven 		
Feliot
Mortimer
Feliot
Aislin		
Feliot
Anne Birgitte
Feliot
Maria 		
Ferner
Martin		
Ferner-Buer
Stella Margrethe Ferner-Buer
Thomas
Ferner-Johansen
Julie 		
Ferner-Johansen
Nicolai 		
Ferner-Johansen
Iris		
Findal-Sandvik
Nicolai		
Finsnes
Ole		
Fiskaa
Sarah Melo
Fiskaa
Milian Matheo
Fjeld
Herman B
Fjeld
Sofia		
Fjeld
Maja Magdalene Bove Fjeld
Leon		
Fjeld
Felix 		
Fjeld
Lucas 		
Fjeld
Christina
Fjeld
Maria Nicolle
Flø
Linea		
Floberg
Andreas Berg
Floberg
Anne-marit
Floberg
Marte		
Floberg
Olivia		
Florival
Oliver		
Florival
Ingelin		
Folvik
Folvik
Eline		
Hedda 		
Fosen
Frida 		
Fosen
Bente 		
Fosen
Endre 		
Fosen
Cilje Malin
Foss
Nia		
Foteva
Simen		
Frøyhaug
Daren		
Fraser
Izabela		
Fraser
Kalina		
Fraser
Amelia		
Fraser
Konrad		
Fraser
Felix		
Fredius
Oliver		
Fredius
Victoria		
Fredriksen-Vozza
Fredriksen-Vozza
Andrea		
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Kathinka
Friis-Møller
Kristian		
Friis-Møller
Jesper 		
Friis-Møller
Henrik 		
Friis-Møller
Julia		
Friis-Møller
Viggo		
Friling
Jesper Aalvik
Funnemark
Alvilde		
Fynbo-Farestveit
Marie Louise
Galindo-Amundsen
Nora		
Gallis-Aamodt
Jørgen Frederik Gehe
Lukas Nikolai
Geisler
Inger 		
Genberg
Linea 		
Gildseth
Cecilie Lier
Gildseth
Malin 		
Gildseth
Silje 		
Gildseth
Brede Fagerheim Gilhuus
William 		
Gimnes
Julian		
Gimnes
Pauline Sofie
Gimnes
Grethe Anine
Gjøs
Albertine
Gjøs
Espen 		
Gjøs
Leonard
Gjøs
Eigil		
Gjelsvik
Kaja		
Gjelsvik
Helene		
Gjelsvik
Andrea		
Gjelsvik
Gyrid		
Gjerde
Storm		
Gjerdrum
Julie Taranger
Gjesdahl
Anniken Taranger Gjesdahl
Caroline Taranger Gjesdahl
Pål		
Glatz
Tone		
Glomnes
Georges
Goncalves
Natsuki		
Goodridge
Leon		
Goodridge
Tone		
Gottschalk
Ida		
Gottschalk
Sander		
Gottschalk
Justina		
Grønbekk
Ella		
Grønvold Røe
Noah 		
Grønvold Røe
Aurora Larsen
Græger
Vilmer		
Grabner
Celina 		
Grabner
Simen		
Granerød
Jenny 		
Grinden
Tommy		
Grongstad
Tobias Viktor
Grongstad
Tomine Margrethe Grongstad
Maria Løve
Groth
Jan Løve
Groth
Sunniva Nørsett Groussard
Thomas Nørsett Groussard
Halvor		
Grov
Bastian Lindgren Grov
Ludvik Lindgren Grov
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Gudbjerg
Tobias 		
Johnatan
Gudmundsen
Axel		
Gulbrandsen
Max August Stang Gulden
Mina Dorothea Stang Gulden
Hermann
Guldteig
Sigvart		
Guldteig
Mia Celin Telle Gullaksen
Hedda Formo
Gulliksen
Carl Johan
Gulliksen
Marie		
Gulsvik
Oda Georgine Ågesen Gulsvik
Lars Ågesen
Gulsvik
Marius 		
Gundersrud
Einar		
Gunnarson
Nicklas Lossius Gunther
Fanny		
Gunther Hansen
Viktor		
Høberg
Petter		
Høgh
Magnus		
Høgmo
Emma		
Høiby
Nils		
Høivik
Alexander
Høivik
Charlotte
Høivik
Lars		
Høivik
Oscar		
Høiaas-Skoog
Felix		
Høiaas-Skoog
Selma 		
Høiaas-Skoog
Herman		
Hægh
Magnus		
Hægh
Marius		
Hægh
Hilde Kristin
Håland
Robin		
Haagsma
Eirik 		
Haarr
Anders Oppegaard Haavik
Frida Oppegaard Haavik
Svein Arne
Haavik
Lydia		
Haavind
Cathrine Lund
Hadley
Knut 		
Haga
Siw		
Haga
Eric Gudim
Hagen
Carsten		
Hagen
Ann Kristin
Hagerup
Mathias		
Haggren
Martine		
Haggren
Fanny 		
Hajdu-Andersson
Aase Kristin
Hallager
Lukas Røed
Halvorsen
Martinus Andresen Halvorsen
Glenn		
Hammer
Victor		
Hammer- Eriksen
Rikke		
Hammer-Eriksen
Christian
Hammer-Eriksen
Julia Selstad
Hamre
Arne Johan
Hamre
Peder 		
Hanche-Olsen
Martin Øverdahl Hansen
Hansen
Erik		
Kjersti Selmer
Hansen
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Nina		
Haraldsdottir
Ida		
Hareide
Erik		
Hareide
Henrik 		
Hareide
Live 		
Hareide
Kerstin 		
Hareide
Oskar 		
Hareide
Camilla		
Hasle
Pål		
Hasvold
Kaja		
Hatlo
Hedda		
Haug
Hans Martin
Haug
Ludvik 		
Haug
Herman
Haug
Siri		
Haug
Ole		
Haugsmoen
Mathea Buck
Haune
Magnus Anthony Haynes
Magnus		
Haynes
Lucian		
Heftye Blehr
Ludvig		
Heggelund Bjelland
Sol		
Hekleberg
Christine
Hekleberg
Arild		
Hekleberg
Thomas		
Hekleberg
Kristin Enger
Helgerud
Marie Gjerdrum Helgesen
Mikkel Gjerdrum Helgesen
Ingvild 		
Henninen
Tom		
Henriksen
Sofia Elisabeth Henriksen
Robert		
Hermann
Ludwig		
Hermann
Tonje 		
Hermann
Edith		
Hermann
Frans		
Hessø
Fabian		
Hesselberg-Meyer
Marius		
Heyerdahl
Marius		
Heyerdahl
Håvard		
Hilde
Sophia		
Hinkel Østensjø
Bendik		
Hjelen
Hermine
Hjellegjerde
Jesper Norman Hjorth
Niklas Rasmussen Hjorthen
Hanne Cecilie
Hoelfeldt Lund
Egil		
Hoen
Sofie Kalleberg Hoen
Kåre		
Hoff
Henrik		
Hole
Lyder		
Hole
Ingrid		
Hole
Maria		
Hole
Daniel		
Holen
Emilie Rustad
Holen
Celine		
Holen
Mina Trøften
Holm
Mikkel Trøften
Holm
Holm
Karoline Lie
Andreas
Holmbakken

Sara		
Holme
Mathilde
Holmen
Fridtjov		
Holmsen
Svein Tore
Holsether
Ana Teresa
Holsether
Mathias		
Holsether
Jørgen		
Holsether
Tor Bjørn
Holsether
Victoria		
Holst-Grong
Erlend Waack
Holstad
Marius		
Holten
Alexander
Holtskog
Espen 		
Hordnes
Eirik		
Horn
Christen
Horn Johannessen
Pelle		
Horn Johannessen
Sara		
Horn- Johannessen
Katja		
Horn-Johannessen
Cesar		
Horn-Johannessen
Stina 		
Horn-Johannessen
Katja		
Horn-Johannessen
Elise		
Hotvedt
Henriette
Hotvedt
Julie 		
Hotvedt
Beathe		
Hovland
Victoria		
Hovland
Sunniva		
Hundere
Sunniva		
Hundere
Ine		
Hundseid
Mats Andreas
Hverven
Emil Høiby
Hvilshøj
Jacob		
Ilstad
Tove Arnet
Inderøy
Edward		
Ingier
Ole Fredrik
Ingier
William Eriksen Ingier
Matheo		
Irgens
Timur 		
Ivankov
Martin Wichstrøm Jørgensen
Synne Wichstrøm Jørgensen
Christer		
Jørgensen
Mary Beth
Jackson
Stella		
Jacobsen
Cornelius
Jacobsen
Odin Andreas
Jakobsen
Ingrid		
Janborg
Morten 		
Janborg
Gro Feldberg
Janborg
Marius 		
Janborg
Erlend 		
Janborg
Arve		
Jansen
Ferdinand
Jansen Lindøe
Ronny		
Jansson
Mille Martine
Jebsen
Karine		
Jebsen
Marius Peter
Jebsen
Emma 		
Jegersberg -Awoyemi
Kristian Hole
Jensen
Jensen
Henrik		
Pernille		
Jensen

Marius William Johannessen
Martine		
Johannessen
Torjus		
Johannessen
Svetlana
Johansen
Petter 		
Johansen
Ludvig		
Johansen Tronsrud
Robin		
Johansson
Ella		
Johnsen
Max Oliver
Jonsson
Birger Andreas Boye Josefsen
Max Leon
Josten
Lukas Drange
Kaaresen
Elisabeth
Kaasa
Elina		
Kaikova
Nikolai Kristian Kalajdjievski
Sondre		
Kalleberg Hoen
Martin		
Kaminska-Kwasnik
Andreas
Kavlie-Borge
Daiana		
Khudaibergenova
Robel		
Kibrom
Fredrik Schlytter Killi
Gudmund
Killi
Joachim Schlytter Killi
Marcus Hansen Kilstad
Kevin Sebastian Dawes Kirchner
Helena 		
Kjøde
Christoffer
Kjølberg
Olav		
Kjemhus
Isla		
Kjemhus
Lewis Alexander Kjemhus
Finn		
Klepsvik
Bjørn Halvard
Knappskog
Mathilde Medgard Knudsen
Anine Medgard Knudsen
Eirik James
Knutsen
Stian Valentin
Knutsen
Raymond Urberg Knutsen
Geir 		
Knutsen
Felicia Juanita Carmen Maria Knutsen
Catalina
Knutsen
Michaela
Knutsen
Jens I.		
Kobro
Marie Nissen-Lie Kohmann
Jacob Nissen-Lie Kohmann
William		
Kolberg
Kathrine
Kolberg
Kristoffer
Kolberg
Martin Winger
Kolberg
Kristian		
Kolbjørnsen
Astrid Aaland
Kolflaath
Siv		
Kolrud
Karoline Iselin
Kolrud
Edvard Kornelius Kolrud
Richard
Kongsteien
Mika 		
Kraass
Patrick Kent
Kramer
Elisabeth Ekvall Kreig
Kristoffer
Kristensen
Kristensen
Paal Kristoffer
Espen		
Kristiansen

Eline		
Kristiansen
Petter Sødal
Kristiansen
Madeleine
Kristiansen
Peder 		
Kristiansen
Fredrik 		
Kristiansen
Petter		
Kristoffersen
Nikolai 		
Kristoffersen
Maria Krosby
Kristoffersen
Alexander
Krogh
August		
Krogh
Sandra Stupar
Krogsgård
Filip Stupar
Krogsgård
Tobias Meinich Kroll
Emil Meinich
Kroll
Thomas		
Kvam
Morten		
Kveim
Ingeborg
Kyvik
Arne 		
Løchting
Frida		
Løken
Brage Eide
Løken
Vetle		
Løken
Løve Groth
Tonja		
Nina 		
Løvrak
Kristiane
Løvaas
Martine		
Løvaas
Frikk		
Løw Nielsen Berg
Elise Lund
Lacolle
Noah		
Langø
Oliver		
Langø
Hans H		
Lange
Aksel		
Lange
Fay Louise
Lange
Anton 		
Lange
Peter		
Lange
Jacob		
Langebro
Mari		
Langebro
Bo Aleksander
Langslet
Nils Christian
Langtvedt
Casper Martens Larsen
Jostein		
Larsen
Per		
Lassen
Casper 		
Lassen-Urdahl
Mette		
Lauritzen
Geir		
Lauritzen
Tone		
Lauritzen
Per Kristian
Lauvstad
Miranda
Lauvstad
Jon Petter
Lauvstad
Maylem
Lauvstad
Markus 		
Leandersson
Amanda
Leiknes
Anne Kristine Kolflaath Leiknes
Trine		
Leiknes
Gorm		
Leiknes
Ellen Sofie
Leiknes
Niels		
Leikvang
Sam		
Leikvang
Ulrika		
Leikvang
Tyra Christine
Leikvang
Gidske		
Leikvoll
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Ole-Jacob
Leirskar
Jens 		
Leite
Lucas		
Lethuillier
Fredrik		
Lexow Bjørge
Sissel		
Lie
Ragnvald Holm Lie
Oliver Leander Lie
Nicklas Lorang Lie
Truls 		
Lien
Erle 		
Lien
Hanne 		
Lien
Othilie		
Lien Viig
Christina
Lindberg
Tom		
Lindberg
Cecilie		
Lindgren
Petter		
Lindholm
Einar 		
Lindholm
Sigrid 		
Lindholm
Nora Fjeld
Lindwall
Linnea Fjeld
Lindwall
Sofia		
Lingaas
Aina		
Lingaas
Olivier		
Lislegaard
Henrik 		
Ljostad
Nico		
Lowe
Luca		
Lowe
Benedicte ChristineTangvik Lu
Benedicte Heng Lu Lu
Inger liv
Lund
Nicolai Lund
Lacolle
Nicolai		
Lunde
Daniel 		
Lundemo
Thea Cornelie Hoffart Lunding
Leon		
Lygren
Rebekka
Lygren
William 		
Lygren
Henrik Stranden Lystad
Luis Olav
Lyster
RAsmus
Møller
Kristoffer Grevstad Mørk
Julie Grevstad
Mørk
Frederik
Mørk
Nora		
Mørk Smeby
Philip		
Mørkås
Jon		
Mørkås
Lars 		
Mørkås
Tomomi
Maeda
Milla		
Magnussen
Jonas 		
Magnussen
Xavier Oliver
Malterud
Henriette
Martens
Caroline
Martens
Morten 		
Martinussen
Ida H		
Mathiesen
Sven Ivar
Mathisen
Bjørg		
Matthiasen
Victoria Louise Mauritz Rivertz
Christian Alexander Medin
Henrik		
Medina
Pernille		
Meese Linnerud
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Marius Aalberg Melgaard
Natasha
Melim-McLeod
Peder August Eloranta Mellerud
Hans-Petter
Mellerud
Hans-Herman Eloranta Mellerud
Eva		
Melnike
Donata 		
Melnike
Aretha		
Melo
Linda Beathe
Melsom
Anna Gudmundsdottir Merckoll
Hans-Henrik
Merckoll
Hekla Henriksdottir Merckoll
Ella		
Mezzera
Marco		
Mezzera
Lars		
Michelsen
Natalie		
Mikalsen
Sarah		
Mikkelhaug Sundbye
Bjørn		
Mikkelsen
Bente		
Mikkelsen
Philip		
Mila
Celeste Marie
Mila
Frode		
Minde
Christer		
Mitchell
Anton Frimann Huus Mjøen
Nicolay Ask
Mjør
Axel Andreas
Mjør
Edwyn		
Mjørud
Bjarne		
Mjørud
Åsmund
Mjøs
Jonas 		
Mjåset
Ulrik Larssønn
Mjelde
Tom Vegar
Moen
Albert 		
Moen
Tore		
Moger
Åshild Onarheim Moger
Eirik Onarheim Moger
Ingeborg
Moger
Johanne Onarheim Moger
Andrea		
Moholdt
Linus		
Moholdt
Britt-Eli		
Moholdt
Dag		
Moksnes
Tiam		
Mollaei
Magnus
Mork
Mats		
Mosand
Markus		
Mosand
Nora		
Mosbergvik
Jorunn Kaasin
Mosbergvik
Peder		
Mosbergvik
Helene		
Mosebø
Marte Thomassen Mosebø
Inger		
Motzfeldt
Dag		
Moxnes
Asgeir		
Myhre
Kristian 		
Myhrvold
Tore 		
Myrholt
Jesper Helland Myrholt
Charlotte
Nagelgaard
Niklas Brattberg Naper
Anniken Brattberg Naper
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Alexander Gunei Nauni
Neple
Henrikke Lund
Oline		
Nerland-Aas
Anna		
Nerland-Aas
Linus		
Nesbak
Henrik		
Nesbak
Heidi		
Nesbakken
Terje		
Nesbakken
Erling		
Nesbakken
Eugen		
Nesbakken
Rio 		
Neser
Nesøya Skolekorps
Maiken Haugan Neteland
Tim Allum
Nielsen
Felix		
Nielsen-Berg
Rune		
Nikolaisen
Ella Zoe		
Nilsen
Jørgen Egenes Nilsen
Julius		
Nilsen-Moe
Victoria		
Nissen- Lie
Mie		
Nissen-Lie
Ella		
Nissen-Lie
Berit		
Nissen-Lie
Philip		
Nissen-Lie
Alexander Aramnis Nissen-Lie
Torild Rønnaug Nissen-Lie
Morten 		
Nissen-Lie
Henrich de Vibe Nissen-Lie
Astri Marie
Nissen-Lie
Christian Cornelius Nissen-Lie
Johan Martinus Nissen-Lie
Ole Henrik
Nissen-Lie
Linea Henriette Nissen-Lie
Caroline
Nissen-Lie
Håkon Martinus Nissen-Lie
Mats 		
Nissen-Lie
August		
Nissen-Lie
Henrich		
Nissen-Lie
Elisabeth
Nissen-Lie
Georg		
Nissen-Lie Trøen
Eva		
Noer
William 		
Nomeland
Henrik		
Nomeland
Olav Alexander Nomeland
Susanne
Norberg
Daniel Per
Norberg
Gøte Johannes Nordh
Hilde Vestheim Nordh
Lea Vestheim
Nordh
Kasper Vestheim Nordh
Maria Vestheim Nordh
Julie Solheim
Norem
Julia		
Norman
Felix		
Norman
Ola		
Normann
Alexandra
Nossum
Lennox		
Nurmi
Eva Charlotte
Nylander Kavli
August		
Nysted
Cecilie		
Ohene Sioma

Artin		
Rasouli
Sander		
Regland
Henrik		
Reisvang
Otto Alexander Rennemo Robsahm
Steffen		
Riddervold
Kristin		
Riise
Thomas
Riiser Christensen
Dagfinn		
Ringås
Celina		
Ringås
Daniel		
Ringås
Tilla Elise
Ringnes
Mikael		
Ringquist
Sondre		
Ringstad
Mie Fagernes
Riple
Theo Fagernes Riple
Per		
Robertson
Heidi		
Robertson
Maximilian
Robertson
Victoria		
Robertson
Felix 		
Robertson
Jens Frølich
Roede
Kjell		
Rokkan
Kersti		
Rokkan
Cathrine
Rokstad
Christoffer
Rokstad
Jonas		
Roll-Olsen
Andreas
Rooney
Sondre Johan
Rossow- Floberg
Gabriel		
Runar
Martine		
Runde
Fredrik		
Runde
Ola Halvor Falchenberg Rustad
Nicolay		
Rustad Nilssen
Henrik		
Ruud
Nils 		
Ruud
Joakim		
Ruud
Fredrik 		
Ruud
Vetle		
Ruud-Eliassen
Annette
Sødem
Live 		
Sødem-Karlsen
Bjørg-Anni
Søndrol Silberg
Christian
Sørensen
Alexander
Sørensen
Kristin Næss
Sørensen
Jan Fredrik
Sørensen
Marcus 		
Sørensen
Astrid Leer
Sørheim
Lise		
Sørlie Hordnes
Jacob		
Sæberg
Eirik		
Sæberg
Storm Wichstrøm Sætersdal
Max Wichstrøm Sætersdal
Luna Wichstrøm Sætersdal
Didrik		
Sæverud Semb
Martin		
Sæverud Semb
Eva Josefine
Salvador
Lisa Victoria
Salvador
Liudas		
Samuilis
Juni Brandstorp Sanden
Annabell Eikeland Sandlie

Sandmæl
Truls		
Marie 		
Sandmæl
Hedda 		
Sandmæl
Herman
Sandmæl
Bent Tore
Sandmæl
Cilie Benedicte Sandsmark-Evensen
Christer		
Sandum
Espen		
Sandvik
Gustav 		
Sauer-Petersen
Signe		
Schøning Wisløff
Runi Medin
Schalit
Eirill Medin
Schalit
Lina Medin
Schalit
Nicolay		
Schlytter
Selma 		
Schlytter
Marius 		
Schlytter
Henrik		
Schrøder
Joakim		
Schwaar
Hilde		
Sejersted Bødtker
Sven-Eric Fredriksen Sejersted
Bødtker
Fredrik Fredriksen Sejersted Bødtker
Mathias		
Selmer
Petter		
Selmer
Vibeke Johanne Fjeld Selmer
Pernille Johanne Selmer
Anita		
Selmer
Fredrik 		
Selmer
Hermine Maria Selmer
Victoria Amalie Selmer
Christian August Selmer
August Hamre
Selstad
Kristian Lager
Selvik
Frederik Lager
Selvik
Felicia Staubo
Semb
Catharina
Serck-Hanssen
M. Younas
Shafiq
Tom		
Silberg
Rana Ranjit
Singh
Axel		
Sivertsen
Cornelius Sebastian Sjøberg-Thorud
Celine Victoria Sjøberg-Thorud
Cedrik Maximilian Sjøberg-Thorud
Julie		
Sjøflot
Øyvind		
Sjøstedt
Caroline
Sjøstedt
Thomas		
Sjøstedt
Audrey		
Sjøstedt
Louisa		
Sjo
Håvard		
Skår
Aksel
Skår
Johan		
Skaaret
Haakon
Skaaret
Ann Kjersti
Skaland
Trine		
Skalmerud Sørbo
Daniel		
Skar
Cathrine Kjølnes Skar
Adrian		
Skar
Elisabeth
Skaset
Skaset-Haarr
Mathilde

Sivert 		
Skaset-Haarr
Eilif		
Skaset-Haarr
Marcus		
Skjelbred-Eriksen
August		
Skjelbred-Eriksen
Lars		
Skjelbred-Eriksen
Hege		
Skjelbred-Eriksen
Hermine
Skjelbred-Eriksen
Edvard Carsten Skjelbreid
Victoria Helene Skjelbreid
Carsten		
Skjelbreid
Thomas		
Skjellvik
Tiril		
Skjellvik
Tristan		
Skjellvik
Theodor
Skjellvik
Birger		
Skjellvik
Marit		
Skjellvik
Solveig		
Skjerven
Marie		
Skoglund
Elise 		
Skoglund
Hermine
Skotvedt
Henrik 		
Skovly
Kristoffer
Skribeland
Tor		
Skribeland
Simen Mørk
Smeby
Nicolai		
Smette-Øvergaard
Bruno Pawel
Smolka
Linda		
Solberg
Marianne
Solhaug
Sina		
Solheim
Adrian 		
Solheim
Monica		
Solheim
Petter		
Solli
Kristine		
Solli
Mathias		
Solli
Amalie		
Solli
Alette		
Solstad
Oliver		
Solstad
Maria 		
Støltun
Chiara Aurora
Støltun
Sondre		
Staer Buen
Jacob Thomas Christian Fredrik Staib
Hannah Andrea Staib
Peder L S
Staubo
Marie Ahlstrøm Staubo
Christian Ahlstrøm Staubo
Christine
Stautland
Axel 		
Stautland
Daniel		
Steenbuch
William		
Stefanussen
Fredrick		
Stefanussen
June		
Stefanussen
Sondre		
Stefanussen
Josefine
Stenberg
William		
Stenberg
Bård		
Stenberg
May Len
Stensaker
Berit		
Stensland
Mina Victoria Torhaug Stensland
Philip Maxmillian Stensland
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Malin Isabel Torhaug Stensland
Kjetil		
Storås
Leo		
Storm Omre
Magnus Chehu Storvik
Lis Pedersen
Strøm
Jennie		
Strand Imset
Brage		
Strandli
Nicolai 		
Strindberg
Magnus Hauan Strysse
Tom Oscar
Stubberud
Karl Petter
Sundby
Henrik Borge
Sundby
Annik Taralrud
Sundheim
Cathinka Skotvedt Sundling
Lars		
Sundling
Axel Oscar
Sundling Skotvedt
Odd Erik
Sveen
Andrea		
Sveen
Sven Øyvind
Svendsen
Fredrik Andreas Valerius Svendsen
Carl Valerius
Svendsen
Erik Alexander Valerius Svendsen
Svendsen
Morten		
Nicoline Sophie Svendsen Breivik
Svendsen Breivik
Cornelia
Syed
Hasan Askri
Felix 		
Syversen
Adrian		
Syvertsen
Thea Kraugerud Tønder
Dag		
Tønder
Mads 		
Tønder
Ola		
Tandberg
Tangvald-Jensen
Maria 		
Taranger
Knut P		
Taranger
Grethe		
Taranger
Elisabeth
Petter Christopher Taranger
Taranger
Christopher
Taranger
Cornelia
Taubo
Arthur		
Taubo
Dag		
Teien-Leite
Thomas		
Teien-Leite
Phillip 		
Teigen
Oddmund
Tempelman Mezzera
Kim-Anh
Than
Fabian		
Espen 		
Thomassen
Sebastian Maalø Thoresen
Thorkelsson
Arnor		
Øyvind		
Thorsheim
Tommy André
Thorvaldsen
Ida		
Thrane
Øivind Lønnestad Tidemandsen
Tilrem
Pia		
Tinholt
Tom		
Tjørswaag
Sondre 		
Kristian 		
Tjelle
Knut		
Tollefsen
Markus Nikolai Skjellvik Tollefsen
Mathias Aleksander Skjellvik Tollefsen
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Tollefsen
Camilla
Ulrika Ana Lucia Skjellvik Tollefsen
Johannes August Skjellvik Tollefsen
Liv Toft		
Tomter
Olivia		
Tonay
Kristine 		
Tonay
Sebastian
Tonay
Bela		
Tonay
Carsten
Torbergsen
Haakon Rivertz Torgersen
Erlend Lyngaas Torgersen
Eline Lyngaas
Torgersen
Maria		
Torgersen
Andreas Volledal Torjussen
Olve		
Torvanger
William Alexander Tran
Mai Celina
Tran
Victor Treider
Treider Heftye Blehr
Dennis Velentin Tschudi
Victor Valentin
Tschudi
Isabelle		
Tunsli
Tunsli
Isabel 		
Tunsli
Julie		
Tyse
Theodor
Udjus
Maria 		
Filip Kaaresen
Ulstein
Sofie Kaaresen Ulstein
Urban		
Skoog
Martine		
Urnes
Urnes
Celine 		
Utby
Anders		
Peder		
Vaage
Vaaland
Cristian Foss
Vaale-Hallberg
Lydia		
Vannebo
Arne		
Varner
Mathias		
Varner
Marius		
Vermundsberget
Martin		
Viddal-Eide
Tuva		
Viddal-Eide
Hermine
Viga-Gerhardsen
Amalie		
Viga-Gerhardsen
Hans Kenneth
Vigeland
Jonathan
Vigeland
Sebastian
Viig
Edvard Lien
Viig
Theodor
Viig
Oline		
Villseth
Maja 		
Vinterstø
Torstein		
Virani
Nora		
Virani
Andre Joseph
Von krogh
Fredrik		
Wahl
Erik 		
Warendorph
Sivert		
Wasa
Christine
Wasa
Liv Bente
Wasa
Caroline
Wasa
Peter Andre
Wathne
Henrik		
Wennemo
Tor Arne

støtt nesøya idrettslag
Nora Marie Nyttingnes Wergeland
Ann Karin
Westbye
Silje Farestveit
Wester
Hakon Helseth Wester
Jonas		
Wettergreen
Kjersti 		
Wichstrøm
Storm		
Wichstrøm Sætersdal
Synnøve
Wiig
Sebastian Bull
Wiig
Joachim Knardahl Wilhelmsen
Susie		
Williams
Selma Schøning Wisløff
Jens Fredrik
Wisløff Barra
Jakub		
Woszczynski
Hilde		
Wrahme
Magnus		
Wrahme
Hermine
Wrahme
Marcus
Wrahme
Daniel Nilsen
Wright
Bo Wilhelm
Wright
Anja		
Wright
Wright
Mia Elisabeth
Wulff
Tina 		
Wulff
Inger Lise
Wulff
Petter 		
Wulff
Herman
Fredrik Andreas Wulff
Ytreland
Thea		
Ytreland
Lise		
Zagar
Richard		
Felix		
Zejda
Holly		
Zejda
Eva		
Zejda
David		
Zejda
Julian		
Ziolkowski
Jakub 		
Ziolkowski
Vanya		
Zlateva
Christian
Ødegård
Ødegård
Ola		
Øhlschlagel -Lundberg
Karen		
Øhlschlagel-Lundberg
Anna		
Øigarden
Emily		
Ørbeck- Nilssen
Anders		
Knut		
Ørbeck-Nilssen
Felix 		
Østby
Tron		
Østby
Axel		
Østby
Victor Hinkel
Østensjø
Stein		
Øvrum
Nikolas Bugge
Øvrum
EmÌ©lie Nola
Øvsthun
Anne		
Øyen
Lisa		
Aall
Alexander
Aall
Elvira		
Aall
Mads		
Aamodt
Hans Kristian
Aamodt
Thobias		
Aamodt
Elisabeth Fife
Aardal
Petter		
Aarvold
Caroline
Aasland

GRASROTANDELEN!
Tusen takk til dere 210!
I 2017 mottok Nesøya Idrettslag kr. 61 659,28 fra 210 spillere via Grasrotandelen! Dette sier oss at Grasrotandelen virker! Vi takker for bidraget!
Nå vil vi oppfordre enda flere tippende til å knytte seg til Nesøya Idrettslag hos Grasrotandelen.

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

Slik gjør du det!
Gå til www.norsk-tipping.no/grasrotandelen.
Der kan du søke opp ønsket grasrotmottaker.:
NESØYA IDRETTSLAG
Det er også mulig å tilknytte seg grasrotmottaker hos kommisjonær.

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

Bli medlem!
Vi oppfordrer alle foreldre og
familiemedlemmer med barn i
idrettslaget til å være medlem. For
kun kroner 400,- per år gir du et
viktig bidrag til klubbens arbeid. Et
ekstra medlem betyr også ekstra
støtte fra Idrettsforbundet.

Feil i medlemslisten?
Medlemslisten er et uttrekk fra
medlemsbasen vår. Hvis du oppdager feil, kan du selv rette opp
disse ved å logge deg på på dine
sider på nesoyail.no.
Takk for hjelpen med å holde
medlemsbasen vår oppdatert!

..ELLER BARE VIPPSE!
Det enkleste er også bra! Hvis du bare ønsker å
støtte oss, kan du vippse ønsket beløp til:

Meld deg inn på
nesoyail.no

36415 - NESØYA IDRETTSLAG

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

FOTOGRAFERING
						
I 2017 ønsket vi å prøve ut lagsfotografering i NIL.
Tirsdag til fredag i uke 23 var det satt opp fotografering av alle fotballag og treningsgrupper på tennis og
friidrett. Det var også tilbud om portrettfotografering
til alle som deltok. Alle medlemmer kunne velge å

bestille portretter, lagbilder og katalog med alle lagbilder til gjennomsyn. Det ble et tett program innenfor
de fire dagene, og vi fikk til fotografering av nesten
alle lag. Resultatet fra lagfotografering ser du her i
denne årsrapporten.

Nesøya IL
Postboks 90
1312 Slependen
Ved: Leder

											Nesøya, dato:

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

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

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

IDRETTSSTIPEND
IDRETTSSTIPEND NIL
Nesøya IL ved Hovedstyret har opprettet et idrettstipend for barn som tildeles de som ønsker å ha aktive
barn som deltar i idretten i lokalmiljøet, men som er
forhindret fra å dekke den økonomiske forpliktelsen.
Hovedstyret er klar over at treningskontingenter for
flere aktive barn kan være tungt å bære for enkelte.
Derfor er stipendet opprett.
Vi gjør oppmerksom på at medlemmet må betale
medlemskontingent til klubben, og at det kun er treningsavgiften det kan søkes stipend på.
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Søknad om Idrettstipend sendes NIL ved leder og
behandles kun av leder, nestleder, kasserer og leder
for den idretten dette gjelder.
Dersom dette gjelder deg, send en søknad som
beskrevet under til:
Nesøya IL
Postboks 90
1312 Slependen
eller post@nesoyail.no

____________________________

Navn: _________________________________________________
Adresse:: _______________________________________________
Epost: _________________________________________________
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ÅRSMØTE
2018
Styrets sammensetning
Leder: Johnny Duedahl
Nestleder: Tore Moger
Kasserer: Henrik Blymke
Anlegg og Drift: Jan Trygve Olsen
Styremedlem: Christian ØdegårdStyremedlem: Kristine O. Solli

VELKOMMEN
til årsmøte i Nesøya Idrettslag!
Tid: Torsdag 15. mars 2018 kl. 1900
Sted: Klubbhuset i Ridder Flemmingsvei 41
Årsmøtet er bekjentgjort i epost til alle medlemmer, på våre
nettsider nesoyail.no og på våre Facebook-sider 15. februar.
Agenda med sakspapirer
legges ut på nettsidene våre nesoyail.no innen 8. mars.
Siste frist for innmelding av saker til årsmøtet er 28. februar.

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

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

Revisor
Agder-Team Revisjon AS

Litt om året som har gått
I 2018 er det nå hele 60 år siden
Nesøya Idrettslag (NIL) ble stiftet
og vi er virkelig stolte av idrettslaget vårt! Vi har mange aktive
barn og voksne, og flere av disse
hevder seg også godt langt utenfor
Nesøyas grenser. I tillegg viser alle
god sportsånd og gode verdier det er gledelig å se.
Aktivitetsnivået har vært høyt
gjennom hele 2017. Vi har mange
aktive utøvere og mange ivrige og
engasjerte foreldre som bidrar til at
vi kan gjennomføre alle treninger,
turneringer og andre arrangementer. Tilbudet til våre barn og unge
blir stadig større, både fra NIL men
også fra andre klubber og andre
aktører. Det gjør at det blir mer utfordrende å holde på deltagerne ift
de aktiviteter vi organiserer. Men:
konkurranse er sunt og det gjør
at vi også hele tiden må forbedre
oss ift type tilbud, innhold, gjennomføring osv. Dette er noe vi
arbeider kontinuerlig med, både ift

akademiene og ift treningene. Et
høyt aktivitetsnivå gjør også at vi
nå ser at vi som klubb må bli enda
tydeligere på hva slags «tilbud» vi
skal gi våre barn, enten man er 5 år
eller 15 år. Dette arbeidet er påbegynt i for både fotballen og for tennisen. Fotball er «lengst fremme»
her og har i 2017 og i 2018 gjennomført en prosess sammen med
Norges Fotballforbund med det
formål å få etablert en sportsplan
for fotballen i NIL. Dette er et viktig
arbeid som vi mener vil gi forutsigbarhet for både utøvere, foreldre,
trenere og klubb fremover.
Alle våre idretter har gjennomført
et godt idrettsår. Vi organiserer
selv, for å nevne noe, friidrettsstevner, håndballcuper, tennisturneringer og sommercamper for
fotball, tennis og seiling. I tillegg
arrangeres hvert år Nesøya Rundt
på 1. mai, et arrangement som
skaper mye engasjement for både
store og små. Dette hadde jo ikke
vært mulig hadde det ikke vært for
de mange foreldrene og foresatte
som stiller opp på treninger og arrangementer, som stiller som kioskvakter, som bidrar i de ulike styrene
osv. Nesøya Idrettslag takker alle
frivillige for den flotte innsatsen
som er lagt ned i 2017.
Vi har investert mye i anlegg og
utstyr, og bruker naturlig nok mye
tid og ressurser på å drifte og vedlikeholde dette. De ulike gruppene
har ulike behov, enten det være
seg båter som skal holdes vedlike, tennishall som må følges opp
ift snøfall, fotballbaner som skal
brøytes osv. og disse behovene

må løses på forskjellig måte. Når
det gjelder fotballbanene så har
det i 2017 vært brukt mye tid på
å diskutere bruk av og håndtering
av granulat. Her har vi hatt jevnlig
dialog med og møter med både
Asker kommune, Asker Idrettsråd
og øvrige klubber i nærområdet for
å finne gode og praktiske løsninger
for dette som også kan forsvares
rent miljømessig. Dette arbeidet
fortsetter også utover i 2018.
Arbeidet med å «konsolidere»
idrettslaget har pågått i 2017 og
pågår utover i 2018. Organiseringen av blant annet Hovedstyret og
administrasjonen vurderes nå for å
sikre en mest mulig hensiktsmessig drift av NIL. Dette, sammen
med en fornyet gjennomgang av
arbeidsoppgavene til våre heltidsansatte trenere/sportslige ledere
for hhv fotball og tennis, vil bidra
til mer effektiv drift fremover. I
tillegg vil også fordelingen av oppgaver mellom ansatte og frivillige
klargjøres ytterligere.
Vi har fast ansatte trenere på heltid
for tennis og fotball i tillegg til at
vi gjennom året har hatt daglig
leder i en 70% stilling. Utover dette
har vi 2 deltidsansatte ressurser
og 1 innleid ressurs som dekker
områder som medlemshåndtering,
påmeldinger, informasjon, 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 30% basis. Vi mener at
arbeidsmiljøet er godt.
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I 2017 har vi brukt både tid, ressurser og penger på å få på plass
Tennishuset. Dette bygget ble
ferdig i desember 2017 og vil bli
tatt fullt ut i bruk våren 2018. Tennishuset inneholder oppholdsrom,
kontor, garderobe samt dusj/toalett og vil bli et viktig tilskudd til
tennismiljøet og driften av tennis
på Nesøya. Det er lagt ned mye
arbeid fra mange personer for å
få realisert dette prosjektet og vi
retter derfor en stor takk til den
innsatsen som er lagt ned her.
Fortsatt gjenstår noe arbeid på
uteområdene fra Tufteparken og
opp mot tennisbobla i form av lys,
asfalt og beplanting. I tillegg er
det ønskelig å få på plass minitennis-baner samt bedre anlegg for
skaterne – hva vi klarer å realisere
får tiden vise. Det har også i år
vært gjennomført dugnad på
klubbhus og anlegg, og vi oppfatter at vedlikeholdet er godt.
Markedet for sponsor- og markedsavtaler fortsetter å være krevende og det forventes å være
krevende også i årene som kommer. Vi har dog fortsatt mange
skiltsponsorer (men plass til flere!)
og vi er selvfølgelig veldig takknemlige at disse viderefører
sitt samarbeid med oss også ut i
2018. I tillegg har vi avtalen med
G-Max som også gir fordeler
både for oss som klubb og for
deg som medlem gjennom rabatter hos G-Max.

Aktiviteter/grupper
Per i dag driver NIL med følgende
aktive idretter (ref. årsrapport for
hver av disse gruppene):
• Fotball
• Friidrett
• Seiling med både joller og brett
• Håndball
• Tennis
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• Allidrett
• Innebandy
• Ishockey

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. En av hovedsakene som har vært fulgt opp i 2017
er forslag til ny driftsmodell av
idrettsanlegg i Asker kommune.
I tillegg har vi hatt kontinuerlig
dialog omkring håndtering av
granulat på kunstgressbanene
våre. NIL er svært godt fornøyd
med samarbeidet med kommunen.

Økonomi
Samlede inntekter for 2017 utgjorde kr 8 195 000, som var litt
mer enn 2 % høyere i forhold til
regnskapsåret 2016 (kr 8 002 000).
De største bidragsyterne er fortsatt fotball og tennis avdelingene,
som utgjør mer enn halvparten av
denne inntekten.
Driftskostnadene endte på kr 7
550 000, som var en økning på
nesten 6 % fra fjoråret. Økningen
skyldes i all hovedsak høyere
lønnskostnader, mens vi derimot
har vært flinke til å holde andre
driftsrelaterte kostnader nede.
Likevel, som et resultat av lavere
vekst i inntekter og økte kostander for året som helhet, ble driftsresultatet før avskrivinger i 2017
svakere enn året før. For 2017 ble
driftsresultatet før avskrivinger på
kr 645 000, noe som var ned hele
kr 204 000 fra 2016-resultatet som
endte på kr 850 000.
Grunnet lavere avskrivinger på
anlegg i klubben vår under 2017
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sammenliknet med 2016, endte
driftsresultatet etter avskrivinger
likevel ganske uendret fra fjorårets
regnskap, med et tap på kr -415
000.
Netto finanskostnader fortsatte å
falle i 2017 i takt med et fallende
rentenivå og en positiv effekt av
tidligere refinansiering av lån.
Dermed endte årsresultatet for
2017 på kr. 633 000, noe som var
litt bedre enn det negative resultat i 2016 på kr. 709 000.
Likviditeten under 2017 har vært
under press grunnet høy egenfinansiering under byggingen av
nytt tennishus. I tillegg opplevde
vi noen uforutsette hendelser under byggingen, noe som gjorde at
totalkostnaden ble endel høyere
enn først budsjettert. Likevel, er
vi stolte av å få dette på plass
uten økte banklån, men kun ved
bruk av egne midler og de innkommende tilbakebetalingene av
MVA for tidligere tennisbanebygging. I tillegg er vi fornøyd med å
få til en ny refinansiering av våre
to tidligere utestående lån hos
Kommunalbanken under høsten
2017, der vi økte løpetiden på det
nye samlede lånet ut til 15 år, som
vil gi oss omtrent halverte årlige
amorteringer fremover. Dette skal
være med på å hjelpe likviditeten
for NIL i 2018, samt at vi forventer
å få tilbake spillemidler for tennishuset også.
Bokført egenkapital var ca kr
4,6 millioner, mens utestående
rentebærende lån fra Kommunalbanken utgjorde kr 9,6 millioner
ved årsslutt.

Medlemstall 2017 (2016)
0-5 år
Kvinner
Menn
Totalt

Kvinner
Menn
Totalt

45 (50)
54 (44)
99 (94)

6-12 år

13-19 år

20-25 år

188 (182)
235 (271)
423 (453)

117 (107)
180 (174)
297 (281)

7 (9)
51 (33)
58 (42)

26 år +

TOTALT

205 (202)
318 (309)
511 (511)

562 (550)
838 (843)
1400 (1384)

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

383
595
978

403
599
1002

518
690
1208

537
675
1212

498
802
1300

509
643
1152

550
834
1384

					

Nesøya, 31. januar 2018

Johnny Duedahl
Styreleder

Tore Moger
Nestleder

Henrik Blymke
Kasserer

Christian Ødegård
Styremedlem

Jan Trygve Olsen
Anlegg

Kristine Solli
Styremedlem

Årsregnskapet er utarbeidet under forutsetning om fortsatt drift.

Medlemstall
Antall medlemmer pr 31. desember 2017 var totalt 1 400 mot 1
384 for 2016 og fordeler seg slik
aldersmessig:
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ÅRSREGNSKAP

ÅRSREGNSKAP

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

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

Note
7

8

6
9

-

Driftsresultat før avskrivninger
Avskrivninger

2017

2016

5 788
122
1 112
468
128
518
58
8 195

5 649
98
1 018
295
218
457
267
8 002

1 687
3 945
1 281
637
7 550

-

1 846
3 458
1 232
616
7 152

645

(beløp i hele kr 1 000)

Note

2016

11 897
1 591
125
13 612

15 529
42
154
15 725

208
182
1 022
1 412

63
185
903
1 152

15 025

16 877

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

2
2
2

3

SUM EIENDELER

EGENKAPITAL OG GJELD
4

4 559

5 192

422

Langsiktig lån

5

8 949

9 168

-

2
288

5

-

709

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

634
227
199
358
29
69
1 516

1 332
342
165
403
181
94
2 517

15 025

16 877

1 061

-

1 272

-

415

-

Renteinntekter
Rentekostnader

-

5
223

Årsresultat

-

633

SUM GJELD OG EGENKAPITAL

Note 1 - Regnskapsprinsipper

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 avog 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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2017

Egenkapital

-

Driftsresultat

2

850

Balanse pr. 31.12.

Note 2 - Idrettsanlegg og utstyr					
Anlegg i bruk
Klubbhus/
Fotball
Tennisboble
Tennis
undervarme 7er-bane
Friidrett
og innebaner
utebaner
Bokført verdi 1.1.
4 357
536
381
6 917
3 338
Tilgang/ avgang (-)
Mottatte spillemidler
1 000 MVA-kompensasjon
906 714 Avskrivninger
400 76 62 353 121 Bokført verdi 31.12.
3 957
460
319
5 658
1 503

SUM
15 529
1 000
1 620
1 012
11 897

Anlegg
u/ utførelse
42
1 549
-

Andre
driftsmidler
SUM
154
15 725
20
1 569
- - 1 000
- 1 620
49 - 1 061
1 591
125
13 613

Anleggene står oppført på tomt som er eiet av Asker kommune. Årlig festeavgift utgjør kr 3 950.
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Noter
Note 3 - Kontanter og bankinnskudd		

				

Innestående på skattetrekkskonto pr. 31. desember 2017 utgjør kr 126 844.					

Note 4 - Egenkapital						
Egenkapital 1.1.		
Årets resultat			

5 192
633

Egenkapital 31.12.		

4 559

Note 5 - Rentebærende gjeld						

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

2017
578
193
3
108
280
115
3
1 281

2016
486
88
2
136
499
21
1 232

Nesøya Idrettslag har et lån fra Kommunalbanken som pr. 31. desember 2017 utgjør kr 9 583 000.
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 634 000 og
klassifisert som kortsiktig gjeld.
Nesøya Idrettslag har ytterligere et lån fra Kommunalbanken som pr. 31. desember 2016 utgjør kr 4 250 000.
Lånet utløper i 2025 og har en flytende rente (som pt. utgjør 1.65 %). Asker kommune har
stilletselvskyldnerkausjon som sikkerhet for lånet. Neste års avdrag på dette lånet utgjør kr 500 000
og er klassifisert som kortsiktig gjeld.					

Nesøya, 31. januar 2018

Note 6 - Antall ansatte, lønn og godtgjørelser til tillitsvalgte, revisor mv			
Det er ikke utbetalt lønn eller annen godtgjørelse til styrets medlemmer i 2017. Lønn og annen			
godtgjørelse til daglig leder utgjorde kr 299 000 i 2017.							
Nesøya Idrettslag er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon.
Idrettslagets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov.							
Nesøya Idrettslag har ved utgangen av 2017 fast ansatt daglig leder (pt 70%), anleggsansvarlig (30%)		
og 2 heltidsansatte trenere fordelt på fotball og tennis. I tillegg har klubben flere ansatte på deltid 			
knyttet til fotball- og tennisakademiene, renhold og treningsaktiviteter.					

Johnny Duedahl
Styreleder

Tore Moger
Nestleder

Henrik Blymke
Kasserer

Christian Ødegård
Styremedlem

Jan Trygve Olsen
Anlegg

Kristine Solli
Styremedlem

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

Note 7 - Trenings- og aktivitetsinntekter				

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

2017
2 366
290
52
168
2 347
139
252
174
5 788

2016
2 342
281
40
294
2 303
107
232
50
5 649

2017
296
220
3
518

2016
251
203
4
458

					

Note 8 - Leieinntekter
Tennishall
Fotballbane
Klubbhus
Sum
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REVISORS BERETNING
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REVISORS BERETNING
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NOTATER

Nesøya Idrettslag

Årsrapporten 2017

RidderFlemmingsvei 41, 1397 Nesøya
Postboks 90, 1312 Slependen
post@nesoyail.no

Trykk: Bokstav og Bilde as, Drammen, 1800 eks.

www.nesoyail.no
facbook.com/nesoyaidrettslag
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SLEPENDEN
DIN LOKALE SPORTSBUTIKK

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

G-MAX SLEPENDEN
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