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2019 – verdier i fokus
Idrettsåret 2018 er nå lagt bak oss og vi er allerede
et godt stykke inn i 2019. For noen av gruppene i
idrettslaget er det hektisk i sommerhalvåret og mer
rolig vinterstid mens for andre grupper er det helt
motsatt. Det er jo en av de fine sidene med å drive
et fleridrettslag som Nesøya Idrettslag (NIL) – det er
aldri et stille øyeblikk hos oss!
Vårt idrettslag skaper, som så mange andre idrettslag, et enormt engasjement og stor entusiasme.
Dette gjelder først og fremst hos de mange aktive
barn og voksne som er med på NIL sine mange
aktiviteter, enten dette være seg håndball, seiling,
friidrett, allidrett, innebandy, tennis, fotball og/ eller
ishockey. Engasjement er viktig for at for at det i de
hele tatt skal være gøy å drive med idrett og engasjement er således viktig å både bevare og videreutvikle. Gleden over så se glade og aktive barn og
voksne er en av de gode opplevelsene med å drive
idrettslag – idrettsglede er viktig!
Noen ganger tar engasjementet overhånd. Og selv
om dette skjer med den beste mening så kan det
oppstå situasjoner som kan oppleves som krevende
for enkelte. I slike situasjoner er det avgjørende at
vi som foresatte, enten dette være seg som trener,
lagleder eller tilskuer, hjelper våre barn med å forstå
hva som skjer. Det er ikke alltid lett men vi kan heller
ikke ta lett på dette. Å bidra til at våre barn får sunne
verdier og respekt for andre gjør også at det skapes
trygghet i vårt nærmiljø, både i og utenfor idretten.
Sunne verdier og respekt for andre – viktig for oss
alle!

Vi har jobbet mye med verdier i NIL gjennom mange
år og har gjort enda mer omkring dette det siste
året - spesielt innenfor fotballen og tennisen. Dette
arbeidet vil vi også ta videre for resten av idrettslaget nå ut i 2019 hvor vi vil prøve å etablere et enda
tydeligere uttrykk for hva vi i NIL mener er viktig.
Gjennom dette tror vi at NIL blir et enda bedre sted
å være for oss alle!
Våre ansatte er vi veldig glade i. De gjør en kjempejobb og står på året rundt for at idrettslaget skal
fungere på en best mulig måte. Kravene til oss som
idrettslag er ikke blitt mindre de siste årene, hvilket
krever en helt annen måte å drive idrettslaget på enn
tidligere. Det forholder vi oss til og det løser våre
ansatte for oss. Tusen takk til alle våre ansatte – både
de som har sluttet i løpet av 2018 og de som er med
oss videre inn i 2019.
Som nevnt så mange ganger før så er NIL helt
avhengig av dere mange frivillige «der ute» som
gjør en utrettelig innsats for NIL. Uten dere ville ikke
idrettslaget fungert – så enkelt er det! Glade barn
er så utrolig morsomt å se på – og glade barn har vi
mange av i NIL. Det er vi stolte av.
Til dere alle som har bidratt for NIL gjennom 2018 –
TUSEN TAKK for flott innsats!
Sportslig hilsen fra Hovedstyrets leder
Johnny Duedahl
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HVEM ER HVEM

NESØYA IDRETTSLAG
SPORTSLIG TILBUD

Styremedlemmer NIL 2018
HOVEDSTYRET
Leder: Johnny Duedahl
Nestleder: Tore Moger
Anlegg: Jan Trygve Olsen
Styremedlemmer:
Christian Ødegård
Magnus Wrahme

FRIIDRETT
Leder: Anne-Birgitte Féliot
Nestleder/Sportslig: Bente Karlsen
Økonomi: Monica Solheim
Marked: Andreas Kavlie-Borge
Material: Urban Skoog
Informasjon: Gro Janborg
Arrangement: Hilde Nordh
Allidrett: Anne T. Gjesdahl

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

TENNIS
Leder og sponsoring: Magnus Wrahme
Nestleder og økonomi: Nils Ruud
Styremedlemmer:
Katja Horn-Johannessen
Tonja Løve Groth
Espen Andersen

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

Leder: Kristin Riise
Nestleder og systemansvarlig: Ole Holm
Økonomi: Marie Nygård Gulsvik
Informasjon: Even Moholdt
Arrangement: Mildrid Raade
Material: Linda M. Pedersen

ISHOCKEY

Leder: Arild Hekleberg

Leder: Lars Mørkås

2018/2019: Monica Solheim
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HÅNDBALL

INNEBANDY
2017/2018:Hilde Håland

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

Fotball

FOTBALL
Leder: Christian Ødegård

Nesøya IL tilbyr tren-

Den største gruppen vår er
fotballgruppen, med ca. 400
utøvere sommerstid og ca. 200
utøvere i vintersesongen. I 2018
hadde vi 12 jentelag i syv årsklasser, 10 i barnefotballen 2011
- 2007 og 2 i ungdomsfotballen J13 og J15. Vi hadde 19 guttelag
i 11 årsklasser mellom 2011 og
1999, herav 14 lag i barnefotballen og 5 lag i ungsomsfotballen
inkludert junior G19. I tillegg har
klubben et aktivt 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 bl.a.
Tine fotballskole to ganger i
året og en helgecamp både vår
og høst. Fotballakademiet, som
fra august 2018 ble relansert
som Camp Nesøya Fotball, er
et populært skolefritids-tilbud
for 2. – 5.klassinger. For de som
ønsker enda mer trening, ble Talent Nesøya Fotball lansert høsten
2018. Dette er et godt tilbud for
de som ønsker å satse litt ekstra
på individuell spillerutvikling.

Friidrett

Håndball

Friidrett, som også tilbyr allidrett
for de minste, har godt oppmøte
på treningene, med rundt 40-50
utøvere hver seg. Her legges det
opp til aktiviteter for ungdom og
barn på vår friidrettsbane ved
klubbhuset. I vinterhalvåret har
vi tilbud om innendørstrening i
idrettshallen på Nesøya Skole.
Våre friidrettsutøvere deltar aktivt
på stevner og markerer seg sterkt
resultatmessig. Friidrettsgruppen
arrangerer også de årlige eventene Nesøyalekene og Nesøyaløpet.

Håndballgruppen har nå over
140 aktive spillere, fordelt på syv
jentelag mellom 2012 og 2004
pluss damelag og fire guttelag
mellom 2012 og 2008. Lagene
trener i Nesøya Idrettshall, og
deltare på turneringsspill på
Loppetassen for de yngste,
Minirunder for de litt eldre og
seriespill for de eldste.

Tennis
Med tennisboble og utebaner
har tennisaktivitetene i NIL hatt
en god aktivitetsvekst, og er
nå den nest største idretten på
Nesøya. Vi har ca. 50-60 deltakere på det nylanserte etterskoletids-tilbudet vårt Camp Nesøya
tre ganger i uken. I tillegg har
vi et bredt tilbud av tennis-kurs
og treninger for alle aldre og
nivåer. For de aller yngste har vi
Tennis-lek på lørdager og veterangruppen møtes to formiddager
i uken. I 2018 var rekordmange
av våre unge tennisspillere aktivt
med på Team Tennisskolens
turneringer, som går gjennom
hele året. Konkurransegruppen
har flere ivrige turneringsspillere
som gjør seg bemerket på NTFs
turneringer. NIL Tennis har vært
vertskap for flere tennisturneringer for barn dette året. Tennis
tilbyr også treningscamper på
ulike nivåer i alle skolens ferier.

Seiling
Seilgruppen har full aktivitet på
sommerstid med ca 60 aktive
barn og ungdom. De holder
til med brygge og båthus på
Hvamodden og tilbyr organisert
trening på seiling for A-jolle og
seilbrett. I 2018 var Ung:Seil et
populært tilbud for ungdom.
Seilgruppen arrangerer også
en årlig seilcamp med rundt 60
deltakere.

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

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

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

TUSEN TAKK TIL VÅRE PARTNERE I 2018!

Nesøya Idrettspark
Kunstgressbane 11´er med undervarme
Kunstgerssbane 7´er
Friidrettsanlegg
Tennisboble med 3 innebaner
3 utendørs tennisbaner
Båthus/brygge på Hvamodden
Treningspark
Ballbinge
Klubbhus
Tennishus
Ballvegg og mini-tennisbane fra 2019

BYGGSTILAS
ALNA NÆRINGSINDUSTRIER AS

Tennis
Tennis
3
innebaner
3 utebaner

Rullebrettrampe
Fotball 7´er
Ballbinge
Treningspark
Friidrett
Parkering
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Gode samarbeidspartnere
bidrar til et godt tilbud!
Nesøya Idrettslag er stolt over og
takknemlig for å ha mange bedrifter
på laget som støtter vårt arbeid, og
dermed bidrar til at vi kan gjennomføre de mange aktivitetene i
klubben, til glede for oss alle.
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Klubbhus

Fotball 11´er
S
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NIL kan tilby gode
profileringsmuligheter.

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

Håndball på Nesøya er gøy!!
Fire kvelder i uka fyller vi i Nesøya-hallen med håndballtreninger.
Det er god rekruttering på de aller yngste lagene, og
nye spillere kommer stadig til.
Vi har vært nærmere 200 håndballspillere i 2018,
inkludert vårt voksne damelag. Håndballspillerne på
Nesøya er både gutter og jenter fra 6 til 15 år, og på
damelaget er det en gjeng spreke og tøffe damer
som trener og spiller kamper. 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 tribunen
gir ekstra fart i hjemmelaget, og bidrar til stor stemning. Vi selger også kaffe, kaker og annet godt på
disse søndagene.
Samarbeidet mellom Jardar og Nesøya for de eldste
barna er også videreført i 2018, for å kunne gi et godt
tilbud til de litt større barna som ønsker å fortsette
med håndball. Dette samarbeidet gjør at man får en

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 her i Årsrapporten). 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. Allsidig
trening er riktig og viktig!
Vi vil også takke alle trenere, lagledere, oppmenn, foreldre, skolens tilsynsvakt, og alle andre
støttespillere som bidrar til et inkluderende og morsomt håndballmiljø på Nesøya!
Styret i
Nesøya IL Håndball

Styret 2018
Leder: Kristin Riise
Nestleder: Ole Holm
Økonomi: Marie Nygård Gulsvik
Informasjon: Even Magnus Moholdt
Marked/spons: Einar Bergsland
Arrangement: Mildrid Raade
Material: Linda Pedersen
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2012

2011
GUTTER
2012
JENTER
2011
Nesten tjue 7 åringer stilte til sesongstart.
Vi har allerede rukket en runde Loppetassen i november der jentene viste fremragende håndballkunnskaper
på sitt nivå. Det er en engasjert jentegjeng som stiller
på trening hver torsdag og lagånden står sterkt.

Spillere

JENTER
2012
GUTTER
2012

Spillere
Lisa Salvador
Nia Foteva
Mille Jebsen
Mathea Haune
Nora Gallis-Aamodt

1. klasse-guttene startet med håndballtrening etter
høstferien. Guttene trener mandager fra kl 17-18.
Hedda og Pauline fra 7.trinn er supre trenere for guttene. På treningene er det mye moro med ball lek,
kasting, spretting, skyting på mål og håndball spill.

Spillere
Oscar Høiaas Skoog
Matheo Irgens
Lukas Drange Kaaresen
Aran Singh
Marius Nordvik
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Alma Bjørlykke
Victoria Fredriksen-Vossa
Jennie Imset
Leah Cornelia Parsa Ditlevsen
Mari Langebro
Ingrid Fjeldberg Janborg
Lise Sørlie Hordnes

Oppmann
Kine B. Deila Ditlevsen

Lagleder
Karine Jebsen
Bente Carlsen

Lisa Salvador
Nia Foteva
Mille Jebsen
Mathea Haune
Nora Gallis-Aamodt
Alma Bjørlykke
Victoria Fredriksen-Vossa
Jennie Imset
Leah Cornelia Parsa Ditlevsen

Karine og Bente trener, oppmuntrer, trøster og heier
frem uke etter uke og vi ser stadig bedre hånballferdigheter på banen. Det er fantastisk å se barnas engasjement og treningsglede. Vi ser frem til enda flere
cuper og gode håndballopplevelser i 2019.

Mari Langebro
Ingrid Fjeldberg Janborg
Lise Sørlie Hordnes
Ella Anker
Victoria Helene Skjelbreid
Hermine Buhagen
Sophia Aubert-Schmidt
Karen Øhlschlägel- Lundberg
Olivia Henkel Bendoni
Camilla Bakken

Trener
Karine Jebsen
Bente Carlsen

Lagledere
Kine B Deila Ditlevsen

Guttene stilte til sin første turnering i høst. Da deltok
de med to lag i Loppetassen, bronse runden. Alle fikk
mye spilletid og gjorde en strålende innsats for NIL på
banen.

Vegard Rike Bakken
Sander Regland
Thomas Teien-Leite
Daniel Rustad
Aksel Veel-Skogholt
Carl Oscar Binde-Knutsen

Sondre Aulie Ringstad
Ludvig Søvde Johnsen

Trenere

Lagleder
Heidi Elise Båstad

Hedda Fosen
Pauline Jakobsen Raade
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2010
JENTER 2010
Jenter 2010 startet opp igjen trening etter høstferien, etter å ha tatt en pause i sommer. Treningene er først og fremst lek med ball og fokus på
mestring, og ikke minst det å ha det gøy! Det klarer
denne fine gjengen til gangs. I våres var de med på
cup i regi av Loppetassen, noe som ga mersmak,
så det blir nok flere cuper og kamper fremover.
Jentene trener onsdager kl 18-19 i idrettshallen på
skolen, og både gamle og nye spillere er velkomne
til å bli med.

2010
Spillere

GUTTER 2010

Marie Louise Galindo Amundsen
Marie Ahlstrøm Staubo
Ella Torvanger Dybvik
Louise Paus Barel
Anine Medgard Knudsen
Karin Helene Radøy
Sofie Kalleberg Hoen
Martine Urnes
Madeleine Båstad
Nora Angelshaug
Lily Pearl Råmunddal
Victoria Holst Grong

Trenere

Lagleder

Maria Torvanger Dybvik
Hermine
TrenereBerge
Maria Torvanger Dybvik
Hermine Berge

Heidi Elise Båstad

Lagleder

Heidi Elise Båstad

2010 gutter består av en fin gruppe
med håndballglade gutter som
har vært med på Minirunde 2 og 3
denne høsten.
De er stort sett alle til trening og
gleder seg til 2019 med tre nye
Minirunder.
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Spillere

Trenere

Jonas Roll-Olsen
Ole Sandvik
Ask Rike Bakken
Theodor Viig
Kristian Friis-Møller
Linus Nesbak
Mathias solli
Tristan Skjellvik

Elin Viig

Lagleder
Trine Skjelvik
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2009

2009

JENTER 2009
I år er det 12 jenter på J2009-laget, både noen helt
nye og flere som har vært med lenge. Det er Lisa
som trener jentene, og hun er også med som lagleder på kampene. På treningene har det nå blitt
mer fokus på teknikk, men fortsatt er det viktigst med
lek og moro. Jentene har så langt vært med på to
minirunder, i oktober og november. Begge rundene
ble det mange seiere, og jentene syns det er gøy å
møte andre lag til kamp, samt å få henge sammen en
hel dag. I januar blir det ny minirunde, med nye muligheter for godt lagspill. Jentene trener hver onsdag
Trenere
fra 18-19, og det er alltid plass til flere spillere.
Lisa Galindo-Amundsen

Lagleder

GUTTER 2009
Spillere
Nora Mosbergvik
Filippa Friis-Møller
Hedvig Farstveit
Amalie Solli
Eline Kristiansen
Marie Skoglund
Leonora Paus Barel
Manaal Naseer
Kristine Blymke
Eva Fleischer
Runi Medin Schalit
Katarzyna Wasiljew

Kristine Ognedal Solli
Jorunn Mosbergvik

Guttene har trent en gang i uken i år, og det har vært
treninger basert på læring gjennom lek og spill med
ball.
Det er en flott gjeng som møter til trening med stor
entusiasme.

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.

Vi har i år vært med på mange mini-runder. Det har

Spillere
Mikkel Holm
Imre Leander Enserink
Alexander Sørensen

Julian Ziolkowski
August Høviskeland Backen
Oliver Fredius
Tobias Trondsen (ikke tilstede da bildet ble tatt)

Alexander Nissen Lie (ikke tilstede da bildet ble tatt)

William Clarke (ikke tilstede da bildet ble tatt)

Georg Nissen-Lie Trøen (ikke tilstede da bildet ble
tatt)

Trenere/lagledere

Casper Duedahl

Ole Holm

Vilmer Grabner

Morten Trøen

Max Leon Josten

Jan Fredrik Sørensen

William Eriksen Ingier
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2008

2007

GUTTER 2008
Gutter 2008 er en fin gjeng som
har spilt sammen i flere år, noen
utskiftninger mellom hver sesong.
Flott at det også i år har kommet
nye spillere med på laget. Laget
har hatt trening to ganger i uka og
vært med i seriespill på stor bane.
Totalt syv kamper i høst og innsatsen har vært på topp. Det har vært
stor framgang gjennom sesongen
ledet an av trener Erik.

JENTER 2007
Spillere

Trenere

Kristoffer Grevstad Mørk
Linus Moholdt
Morten Janborg
Xavier Oliver Malterud
Mathias Tollefsen
Mortimer Feliot
Thomas Groussard
Mikkel Helgesen
Damon Jackson
Felix Høiaas
Theodor Egeland
Magnus Raade
Simen Regland
Tomasz Bogucka

Erik Svendsen

Lagleder
Trude Malterud
Benedikte Grevstad

Trenere

Erik Svendsen

Lagleder

Benedicte Grevstad
Trude Malterud

Jenter 11 år har fra denne sesongen slått sammen
laget med Jardar, så nå heter de Nesøya/Jardar
jenter 11 år!
De er 20 entusiastiske og engasjerte jenter som
trener 2 ganger i uka. 10 fra Nesøya og 10 fra
Jardar.
Det er en herlig blanding av erfarne og helt nye
spillere. De trener hardt, og vil helst vinne kamper,
men smiler og ler og heier på hverandre uansett
resultat. De har i år meldt seg på Fredrikstad Cup,
og gleder seg skikkelig
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Spillere

Trenere

Anna Øhlschlagel
Celine Urnes
Emma Pike Engesland
Hedda Haug
Ida Hareide
Luna Wichstrøm Sætersdal
Marthe Thomassen Mosebø
Mie Nissen-Lie
Selma Schøning Wisløff
Tina Wulff

Lukas Geisler
Kasper Clowes

Lagleder
Ane Schøning
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2006

2004
JARDAR-NESØYA JENTER 2004

GUTTER 2006
Vi takker alle gutter 2006 for 6 fantastiske år med håndball. Guttene har spilt sammen siden 1. klasse og startet
opp samtidig som etableringen av håndballgruppen i Nesøya IL. De er en flott guttegjeng som har hatt mye
moro sammen og som har hatt stor utvikling på håndballbanen. Laget har trent to ganger i uka og har spilt i
serie hvor de fikk til mye bra håndball med godt angreps- og forsvarsspill og viktigst av alt et flott lagspill. Årets
sesong ble avsluttet med deltakelse på Fredrikstadcup, Norges største håndballturnering, sammen med jenter
2006. Overnatting på skole, konsert og håndball med kompiser var kjempegøy. Stor takk til alle spillerne og en
ivrig supportergjeng som har fulgt laget på kamper og bidratt på dugnader i Nesøyahallen.

Spillere
Amund Pedersen Enge
Andreas Berg
Axel Mjør
Benjamin Carlsen Brown
Einar Nesbak-Lindholm
Frederik Ørsted-Pedersen
Fredrik Runde

Herman Hægh
Johannes August Tollefsen
Jonathan Vigeland
Marcus Sørensen
Matias Clowes
Peder Kristiansen
Sander Pedersen Enge
Sigvart Guldteig

Trenere/lagledere
Kristin Riise
Linda Margareth Pedersen

J14, født 2004 er et samarbeidslag mellom Nesøya
og Jardar. Laget består av 17 spillere fra fem forskjellige skoler. Disse skolene er: Landøya, Torstad, Vøyenenga, KG og NRGU. Vi trener 5 timer hver uke og
alle jentene deltar på to lag. Et lag i J04 Serien og et
lag i J03 serien. Vi har vunnet noen kamper mot jenter
som er et år eldre enn oss. Det er vi stolte av. 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 var 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 spilte
2 slike runder i løpet av vår sesongen. Lærerikt og alle
er med. I mai var vi på Fredrikstad cup sammen med

700 andre lag. Vi stilte med to lag. Vi kjører en sosial
profil, som har gjort at vi fortsatt er mange spillere. Vi
stiller med to lag, spiller bra og vinner mange kamper.
Vi samarbeider også med J03 i Jardar, noe som gir
enda bedre kvalitet på treningene. Utfordringen for de
fleste lag er at jenter og gutter i denne alderen slutter
med idretten sin. Det er synd, og vi ønsker å tilpasse
ambisjonene slik at flest mulig spiller lengst mulig.
Målet må være at de ikke ender på Elixia!!! Og at
laget skal fortsette gjennom hele ungdomstiden fram
til de blir damespillere.

Spillere
Fra Nesøya
Sara Bergsland
Frida Haavik
Elise Hotvedt
Amanda Leiknes
Astri Nissen-Lie
Malin Stensland
Fra Jardar
Oda Uppheim
Alketa Basholli
Natalie Bredesen Lome
Nadja Graf
Silje Løvlid Vikestad
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Arina Nami
Stina Wagerlid
Pernille Sand-Jonsgård
Ingeborg Sofie Ornes
Vanyca Tran
Maja Cieplak

Trenere
Einar Christian Bergsland
Andrea Gjørtz

Lagledere
Nina Graf
Trude Bakkebø
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FRIIDRETT
Allidrett og Friidrett på
Nesøya
Friidrettsgruppen tilbyr allidrett
og friiidrett for barn i alderen 4-16
år. Allidrettstilbudet er for alle
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.

Styret 2018
Leder: Anne-Birgitte Feliot
Nestleder/Sportslig leder: Bente Carlsen
Økonomi: Monica Solheim
Marked: Andreas Kavlie-Borge
Material: Urban Skoog
Informasjon: Gro Janborg
Arrangement: Hilde Nordh

Følg oss

Allidrett:
Anne Taranger Gjesdahl (2017/2018)
Elisabeth Lid (2018/2019)

Web:
nesoyail.no/friidrett
nesoyail.no/allidrett
Facebook:
Nesøya IL Friidrett
Nesøya IL Allidrett

Friidrettsgruppen trener hele året
og deler opp året i ute sesong
med oppstart på friidrettsanlegget ved Nesøya Idrettsanlegg
fra påske til høstferien, og inne
sesong i Nesøya idrettshall og i
Bærums idrettspark fra høstferien
til påske. Vi har et veldig allsidig
tilbud da det stadig kommer noen
nye til, noen vil kombinere treningen med andre idretter parallelt, og noen er med på enkelte
friidrettstreninger primært for å
bedre hurtighet, kondisjon og
koordinasjon. Vår holdning er at
alle er velkomne.
Vi har en gruppe konkurranseutøvere som er aktive på stafetter
og stevner både sommer og
vinter, og det har vært mange

flotte prestasjoner som man kan
lese mer om på de neste sidene.
Som tidligere år har vi tatt turen
til Bamselekene på Hamar i mars
og Veidekkelekene på Lillehammer i juni. Det er alltid ekstra gøy
å kombinere det sportslige med
en sosial og hyggelig helg både
for utøverne, trenere og foreldre. I juni har vi de siste to årene
vært en gjeng som drar til Bislett
Games for å se verdenseliten i
friidrett i aksjon.
I september arrangerte friidrettsgruppen Nesøyalekene
for syvende gang, nok en gang
i strålende solskinn. Dette er et
nasjonalt stevne som er åpent for
alle eksterne klubber, men stevnet
retter seg spesielt mot de yngre
klassene under 10 år hvor det ikke
arrangeres så mange stevner, og
det er også i denne gruppen vi
har best deltagelse. Vi får mange
gode tilbakemeldinger på at det
er et godt gjennomført stevne
samtidig som det er hyggelig
og tilrettelagt for flotte prestasjoner uansett nivå. Stor takk til de
mange foreldrene som trengs for
å gjennomføre et slikt arrangement.
Vi gjennomførte også i år syvende årgang av Nesøyaløpet som
en del av 60-årsmarkeringen av
Nesøya IL. Barneløpet på 500m
hadde rekorddeltagelse med barn
fra 1-10 år. Dessverre var det for
få deltagere også i år av lokale og
eksterne mosjonister som løper
de lengre distansene på 5km og

10 km til at dette arrangementet
bærer seg økonomisk.
Friidrettsgruppen ønsker å holde
åpent for alle som er nysgjerrige
på friidrett til å bli med og teste
tilbudet. Det er også fullt mulig å
bli med å løpe stafett eller delta
på et friidrettsstevne selv om du
ikke er aktivt med på friidretten.
Friidrett er variert trening der
målet er utvikling for den enkelte
og mestring for alle.
Vi har treninger tilpasset alder for
barn og ungdom fra 6 til 16 år:
6 og 7-åringer: Allsidig trening
med mye lek og moro!
8, 9 og 10-åringer: Variert trening
med innføring i friidrettsøvelser
gjennom lek
11 år og eldre: Fokus på løp,
utholdenhet, spenst og styrke –
passer for alle
Fokus på teknikk i ulike friidrettsøvelser - løp, hopp, kast

Anne Birgitte Feliot
Leder av
Nesøya IL Friidrett
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ALLIDRETT FOR 2013/2014
Friidrettsgruppen tilbyr allidrettstrening for barn i
alderen 3-5 år. Dette er et lavterskeltilbud for de aller yngste en gang i uken hele året. Barna får prøve
ulike aktiviteter og for mange er det en fin introduksjon til organisert idrett senere. Treningen er variert
med fokus på leker, turnøvelser, hinderløyper, dans,
ballspill, balansering og friidrett. Barna har fått utstyr
tilpasset til sin størrelse og ferdighetsnivå.
Innendørs vinteren 2017 hadde Trine Skjellvik
hovedansvaret for treningene med en fast gruppe
dedikerte foreldre som hjelpetrenere. Med god hjelp
av mange ivrige foreldre ble det lagt til rette for
kreative uteaktiviteter på skøyteisen og i akebakken i
tillegg til innetrening i Nesøya idrettshall.
Ved oppstart ute våren 2018 fortsatte samme trenerteam og flere 2014-barn startet på allidrett. Tennisog fotballgruppen ble invitert til å ha noen spesialtreninger for allidretten der de har stilt med trenere og

FRIIDRETT FOR 2011/2012

utstyr. Dette har vært et populært tilbud blant barna,
som vi har fortsatt med utover året.
Anne Taranger Gjesdahl har hatt det administrative
ansvaret for allidretten og gjorde en flott innsats frem
til hun flyttet utenlands sommeren 2018.
Når allidretten startet opp inne høsten 2018, stilte
friidretten alle sine ungdomstrenere til disposisjon
for å fortsatt tilby et godt allidrettstilbud på Nesøya.
Dette er har fungert svært godt og Thomas, Erlend,
Aurora og Caroline lager morsomme og varierte
treninger for barna. I tillegg har en gruppe foreldre
delt på administrative oppgaver, der Kathrine Olsen
har treneransvaret, Maria Wæring Føyn sørger for god
informasjon og Elisabeth Lid har hovedansvaret for
allidretten. Hver tirsdag er det mye latter og glede
på denne gruppen, og ekstra stas er det på slutten
av hver sesong, med tur opp på pallen, medalje og is
som premie til alle deltagerne.

Dette er yngste friidrettsgruppe
som Anne Kristine Haggren har
vært fast trener for i flere år, med
god hjelp av ungdomstrenere fra
friidretten.

Treningen er veldig variert og
det er fortsatt mye lek med
tilnærming innen de tradisjonelle
friidrettsøvelsene løp, hopp og
kast. Stafetter, hinderløp og
konkurranser er også populært.
Det har vært trening for de som
er født i 2010 og 2011 en dag i
uken både innendørs i idrettshallen om vinteren og utendørs på
friidrettsanlegget i sommerhalvåret.

Trening vinteren 2018/2019
2011/2012
Onsdager kl. 1700-1800
i Nesøya Idrettshall
Kontaktinformasjon
Anne Kristine Haggren:
hogetveit@hotmail.com

Ved oppstart inne høsten 2018
ble gruppen 2011 og 2012 barn,
mens 2010 gikk over til neste
gruppe som trener på torsdager.

Treningstider vinteren 2018
2013/2014:
Tirsdager klokken 17.00-18.00 i Nesøya idrettshall
Kontaktinformasjon
Elisabeth Lid: elisabeth.lid@outlook.com

Trenere for allidrett i 2018
Trine Skjellvik
Marianne Meese
Renate Høiby
Anne Taranger Gjesdahl

Trenere for friidrett i 2018
Gro Janborg
Bente Carlsen
Monica Solheim
Anne Birgitte Feliot
Anne Kristine Haggren
Inger Genberg
Caroline Boge Fredriksen

Ungdomstrenere i 2018
Erlend Janborg
Thomas Kvam
Aurora Larsen Græger
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FRIIDRETT FOR 2007-2010
Denne gruppen spenner over 3 aldersklasser og
jenter og gutter trener sammen, noe som gir fin
dynamikk i gruppen. På treningen varieres det mellom ulike friidrettsøvelser som lengde, kule, liten ball,
spyd og høyde. Barna får innføring i teknikk og de
trener koordinasjon, mye løping, både kort og langt,
og med og uten hekker. Treningen har alltid innslag
av leker, hinderløyper og stafetter, der barna gir alt.

Treningstider vinteren 2018/2019
2008/2009/2010
Torsdag kl. 1700-1800 i Nesøya idrettshall

Inger Genberg har vært fast hovedtrener for gruppen
frem til sommeren da studiene førte henne til Bergen,
og Caroline Boge Fredriksen som også har fulgt gruppen, tok da over som fast hovedtrener.
Flere fra gruppa stilte også på Nesøyalekene og fikk
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.
Ved oppstart inne høsten 2018 ble gruppen
2008/2009/2010 og har vært en god gjeng der også
noen begynner å tenke på å delta på stevner som er
mulig fra 10-års alder.

Kontaktinformasjon
Caroline Boge Fredriksen: clsboge@gmail.com

Treningen utendørs har foregått på
friidrettsanlegget på Nesøya mandager og onsdager, mens treningen
innendørs gjennomføres i Bærum
Idrettspark på Rud torsdager og i
Nesøya idrettshall på mandager.
Gro Janborg har hatt ansvaret for
mandagstreningen både ute og inne
der fokus har vært hurtighet, styrke,
kondisjon, balanse og spenst. Bente
Carlsen og Gro Janborg har hatt
ansvar for onsdags- og torsdagstreningene både ute og inne. Disse treningene har fokus på teknisk trening i
sprint, hopp og kast.
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Mange er med kun på treninger,
mens en kjerne av utøvere har deltatt på stevner både innendørs og
utendørs. Nesøya hevder seg godt
til å være en liten klubb og det har
blitt mange fine resultater og nye
personlige rekorder. Nesøya har
prioritert følgende stevner i 2018:
Tyrvinglekene inne og ute, Bamselekene, Romerikslekene, Askerlekene,
Veidekkelekene og kretsmesterskap.
Flere utøvere har også blitt tatt ut til
kretslaget for Akershus og deltatt på
konkurranser som et lag.
Det er anledning for alle som er litt
nysgjerrige på friidrett til å prøve seg
på trening, bli med på en stafett eller
delta på et friidrettsstevne, selv om
man ikke er aktiv. Fra man er ti år kan
man delta i konkurranser i friidrett,
og de tiåringene som ønsker det, kan
få trene med eldste gruppe helt eller
kun noen av treningene.

Tyrvinglekene inne

Bamselekene

Første stevnehelg i januar var
det Indoor Games i Rudhallen
og Drammenslekene i Drammenshallen. I Rudhallen stilte
Eline Folvik (12), Benjamin
Carlsen-Brown (12), Kaja Carlsen-Brown (14) og Hekla Merckoll (14). Det mange gode resultater. I 12-årsklassen for jenter
fikk Eline bronse i lengde og
kule og en femteplass på 60 m.
Benjamin fulgte opp i gutter 12
år med sølv i høyde og bronse
på 60 m. I jenter 14 år fikk Kaja
sølv i lengde og bronse på 60
m. Hekla gjennomførte begge
stevnene, til tross for å ha slitt
med en skade.

På årets Tyrvingleker innendørs
sikret Benjamin Carlsen-Brown
(12) og Axel Mjør (12) fem
medaljer for Nesøya. Det ble
gull til Benjamin i høyde og
to sølvmedaljer på 60 m og
200m. Axel tok sølv på 600 m
og bronsemedalje i lengde.
Eline Folvik (12), Aislin Feliot
(13), Hekla Merckoll (14), Kaja
Carlsen-Brown (14) og Miranda
Lauvstad (15) kunne også vise
til gode resultater, til sammen
hele 12 plasseringer blant
de 10 beste som er en stor
prestasjon i Norges største innendørs stevne.

Bamselekene ble en begivenhetsrik og sosial helg på
Hamar både for utøverne, trenere og foreldre. I år dro Eline
Folvik (12), Aislin Feliot (13),
Lea Vestheim Nordh (14), Kaja
Carlsen-Brown (14), Miranda
Lauvstad (15), Mortimer Feliot
(10), Benjamin Carlsen-Brown
(12), Axel Mjør (12), Kasper
Vestheim Nordh (14), Thomas
Kvam (15) og Erlend Janborg
(15). Det ble totalt syv bamser
(som er premien i bamselekene) til Nesøyas utøvere
og flere personlige rekorder.
Aislin, Eline, Lea og Kaja løp
i tillegg inn til en flott 4. plass
på stafettlaget til Nesøya av
18 lag på 4x200m.

Kretskamp i Sverige

FRIIDRETT FOR 2007 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.

Indoor Games

Treningstider
vinteren 2018/2019

Aislin Feliot (13) var tatt ut på
kretslaget til Akershus, som
konkurrerte i kretskamp i Uddevalla mot Oslo, Vestfold og
tre svenske kretslag. Aislin stilte
på 60 m og 200 m, og fikk også
løpe første etappe på stafetten,
og dermed motta pokalen på
vegne av Akershus kretslag.

2007-2002
Mandag kl. 2000-2100 i
Nesøya idrettshall
Torsdag kl. 1800-2000 i
Bærum idrettspark
(Rudhallen)
Kontaktinformasjon
Anne Birgitte Feliot:
abfeliot@yahoo.fr
Gro Janborg:
gro.janborg@ruter.no
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trepark og beachvolley.

Tyrvingstafetten
På denne tradisjonsrike stafetten
på naboøya Kalvøya 22. april
stilte Nesøya med et jentelag
og et guttelag. På jentelaget i
klassen 10-14 år løp Aislin Feliot
(13), Eline Folvik (12), Eva Salvador (10), Kaja Carlsen-Brown
(14) og Sofia Henriksen (14).
De kom i mål på tiden 5.55.20
og 12.plass. Guttelaget fikk 15.
plass med tiden 5.59.81. På guttelaget løp Magnus Hægh (13),
Christoffer Taranger (13), Mortimer Feliot (10), Axel Mjør (12)
og Kristoffer Kolberg (12).

Askerlekene
Det ble god medaljefangst
med mange turer til pallen for
Nesøya på Askerlekene 9.-10.
juni. Miranda Lauvstad (15) fikk
gull på både 60 m, 200 m og
lengde. Kaja Carlsen-Brown (14)
fikk gull i lengde og 200, sølv
på 60 m og bronse i høyde.
Hekla Merckoll (15) fikk sølv i
kule. Eline Folvik (12) fikk gull i
lengde, høyde og kule og fin 5.
plass på 60m.

Tyrvinglekene ute
Tyrvinglekene pågikk i vind, sol
og regn fra fredag til søndag
15.-17. juni på Nadderud stadion i Bærum. Nesøya hadde
åtte utøvere i aksjon, og de
møtte konkurrenter fra hele
Norge. Mortimer Feliot (10),
Benjamin Carlsen-Brown (12) og
Axel Mjør (12), Aislin Feliot (13),
Kaja Carlsen-Brown (14), Hekla
Merckoll (14), Kasper Vestheim
Nordh (14) og Miranda Lauvstad
(15) deltok og tre medaljer ble
innkassert. Miranda imponerte
med gull på 200 meter og sølv
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på 100 meter.
Benjamin sikret bronse på 60
meter hekk. Imponerende
innsats var det også av hele
laget fra Nesøya som stort sett
hadde resultater blant de 10
beste i sine respektive klasser,
det er veldig bra i Norges
største utendørsstevne.

Veidekkelekene
Veidekkelekene på Lillehammer
21.-24. juni ble gjennomført
med kjempeinnsats av alle fra
Nesøya. Miranda Lauvstad (15)
imponerte med seier på 100 m
og sølv på 200 m, Eline Folvik
(12) tok 2. plass i høyde og 3.
plass i lengde. Kaja CarlsenBrown (14) og Aislin Feliot (13)
kom til finalene både på 60 m
og 100 m og Mortimer Feliot
(10) deltok i flere øvelser for
første gang.

Lerøylekene
Det ble seier til Akershus i
årets Lerøyleker på Hamar 8.-9.
september med Aislin Feliot (13)
og Kasper Vestheim Nordh (14)
på laget. Dette er en kretslagskonkurranse for fylkene på Østlandet. I tillegg ble det arrangert
Lerøyleker på Vestlandet og i
Trøndelag med totalt 700-800
jenter og gutter i alderen 13 og
14 år i konkurranse for sitt kretslag. Aislin stilte på 60 m, 200
m, lengde og stafett. Kasper var
tatt ut i høyde.

BULs julestevne 1. desember
Etter en lang periode uten
stevner var det ingenting å si på
innstasen fra Nesøyas deltagere
i Rudhallen på BULs julestevne. Av edelt metall ble det
innkassert fire gull, to sølv og
to bronse. Nesøyas deltagere
var Thomas Kvam (15), Miranda
Lauvstad (15), Axel Mjør (12),
Aislin Feliot (13), Kaja CarlsenBrown (14), Benjamin CarlsenBrown (14).

Kretskamp i Sverige 15.
desember

Sommerleir i Skien
Årets sommerleir i friidrett som
arrangeres av friidrettsforbundet, ble arrangert i Skien 24.
– 28. juni for gutter og jenter
i alderen 13-17 år. Miranda
Lauvstad, Kaja Carlsen-Brown
og Aislin Feliot deltok sammen
med 50-60 andre treningsglade
ungdommer. I tillegg til 2 treningsøkter per dag ble det også
tid til mange morsomme leker
og konkurranser på anlegget
som bl.a. har badeland, kla-

En drømmesesong for
Miranda Lauvstad
Vi gratulerer Miranda Lauvstad
med en fantastisk sesong, der
hun har hatt flott fremgang!
Miranda har drevet med friidrett
i Nesøya IL siden hun startet
opp som syvåring sammen med
mange av de andre klassekameratene. Miranda har også
drevet med fotball i alle år. 2018
har vært en fantastisk sesong
for Miranda Lauvstad. Hun har
hatt fantastisk fremgang, og
har hevdet seg godt i en rekke
nasjonale konkurranser. Høydepunktet var norgesmesterskapet

for ungdom, der Miranda tok
gull på 200 meter og bronse på
100 meter. Miranda løp 200 m
på 25,54 og på 12,87 på 100
m. Miranda var også finalist på
200 m i Junior NM og fikk gull i
sin første internasjonale konkurranse. På Vãrldsungdomsspelen
i Gøteborg. Miranda har trent
både med Nesøya og Tyrving i
2018, og går over til Tyrving fra
2019. Vi er stolte av at en liten
klubb som Nesøya med sitt breddetilbud og frivillige trenere,
kan legge til rette for at solide
talenter får vokse frem over tid,
og finslipes til juveler av en større
klubb som Tyrving, med sitt store
og profesjonelle trenerapparat

Axel Mjør (12), Benjamin
Carlsen-Brown (12), Aislin Feliot
(13), Kaja Carlsen-Brown (14)
og Miranda Lauvstad (15) ble
tatt ut på kretslaget til Akershus
i Distriktskampen som i år ble
arrangert i Karlstad. Dette er en
årlig konkurranse der Akershus,
Oslo, Vestfold og tre svenske
kretslag kjemper om heder og
ære. Det ble lagt merke til at en
liten klubb som Nesøya har så
mange utøvere med på kretslaget. Alle våre utøvere fikk gode
resultater og det ble også noen
nye perser på slutten av året.
Akershus vant med god margin
og kunne beholde pokalen fra i
fjor.
Deltagelse på kretsprosjekter
Friidrettsforbundet tilbyr flere
kretsprosjekter for utøvere som
vil finslipe teknikken på en
spesifikk øvelse. Trenerne på
disse prosjektene er virkelig fra
øverste hylle i norsk friidrett og
det flott at også de yngre kan ta
del i deres ekspertise.
I 2018 deltok Kaja CarlsenBrown på lengde prosjekt i vår,
Thomas Kvam har fokusert på
kule og Eline Folvik startet på
høyde prosjektet ved oppstart
av inne sesongen.
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ISHOCKEY
Sportslig leder og
leder i styret
Lars Mørkås

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

NESØYA 1
Årets toppscorere sesongen 17/18
Theodor Tyse: 11 mål + 9 assists = 20 poeng

Årets rekke sesongen 17/18
Steffen Riddervold - Espen Kristiansen - Magnus Strysse
Marius Gundersrud - Anders Utby
Rasmus Møller

Steffen Riddervold: 9 mål + 6 assists = 15 poeng

Årets spiller sesongen 17/18

Magnus Strysse: 4 mål + 11 assists = 15 poeng

Magnus Strysse

Henrik Harto Reisvang: 5 mål + 9 assists = 14 poeng

Årets rookie sesongen 17/18

Haakon Skaaret: 3 mål + 9 assists = 12 poeng

Espen Kristiansen

Spillende trener
Henrik Harto Reisvang

NESØYA 1
Sesongen 17/18

Sesongen 18/19

Sponsorer

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
åtte seiere, fem uavgjorte og tre
tap, som tilslutt resulterte i en fin
tredjeplass på tabellen. I denne sesongen hadde vi åtte 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 selv om vi har mistet en del
spillere siden i fjor har vi som mål
å bli blant de tre beste. Noen nye
spillere har kommet til laget, og
holder alle seg skadefri og friske
bør vi ha gode muligheter til å nå
vår målsetning.

Tabell 2017/2018
Lag		

K

V

U

T

Prinsdal
Eiksmarka
Nesøya
Grüner 2
Skedsmo
Rasta
Holmen
Ullensaker
Kongsvinger 2

16
16
16
16
18
16
16
16
16

9
10
8
8
7
5
6
4
4

5
2
5
0
1
4
1
2
2

2
4
3
8
8
7
9
10
10

Mål		
77 94 70 62 92 63 63 61 30 -

53
51
58
60
70
75
76
98
101

P
23
22
21
16
15
14
13
10
10

NESØYA 2
Årets spiller
Ulrik Brudberg

Årets Rookie
Henrik Wathne

Årets poengplukker
Mats Andreas Hverven

Trener
Sponsorer
Nesøya 2 vil rette en stor takk til
Riis Bilglass som var med oss de to
første sesongene. Vi håper at dere
også stiller opp for oss i årene som
kommer. Vi trenger flere sponsorer,
så er dere interessert i å bidra er
28 det bare å ta kontakt!

Sindre Berstad

Lagleder
Pål Berget

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, Jesper
Bye, Marius Gundersrud, Simen
Granerød, Ronny Jansson, Erik
Follestad Johansen, Espen Kristiansen, Markus Leandersson,
Henrik Ljostad, Nicolai Lunde, Luis
Lyster, Christer Mitchell, Rasmus
Møller, Jon Mørkås, Elias V. Olsen,
Henrik Harto Reisvang, Steffen
Riddervold, Per Robertson, Haakon
Skaaret, Johan Skaaret, Petter
Magnus Solli, Nicolai Strindberg,
Magnus Strysse, Theodor Tyse, Anders Utby, Martin Vermundsberget.

Spillere i avgang
Sven Bjørk (lagt opp), Didrik Bye
(lagt opp), Niklas Hjorthen og
Jørgen E. Nilsen (begge Eiksmarka), Bent Tore Sandmæl (lagt
opp)

NESØYA 2
Sesongen 17/18
Nesøya 2 spiller i 4. divisjon avdeling øst B. Målet for sesongen
var å ikke lande helt nederst på
tabellen. Med en litt rotete første
halvdel av sesongen preget av
noe gjennomtrekk i spillerstallen
ble det til slutt 3 seire og mange
jevne kamper, selv mot lagene på
toppen av tabellen. Vi er fornøyd
med dette og satt mot slutten av
sesongen igjen med en mer eller
mindre fast kjerne av spillere som
også blir med inn i 2018/2019
sesongen.

Sesongen 18/19
Vi fortsetter med spill i 4. divisjon
øst B. Vi bør også denne sesongen klare å klatre enda litt oppover på tabellen. Med en mer
etablert spillerstall og faste rekker
har vi stor tro på en bedre plassering enn 17/18 sesongen.

Wisløff, Eirik Horn, Glenn Hammer, Jonas Wettergreen, Magnus
Haynes, Mats Hverven, Petter
Berget, Sebastian Esbjug, Svenn
Svendsen, Alexander Bordvik,
Henrik Wathne, Ulrik Brudberg,
Carl Eriksson.

Spillerstall
Pål Berget, Robin bang, Jesper
Norman Hjorth, Morten Kveim, Jo
Einar Berstad, Alexander Holtskog, Nicolay Rustad Nilssen,
Robin Haagsma, Brede Gilhuus,
Casper Martens Larsen, Jens

29

TENNIS
TENNIS

Styret 2018
Leder: Magnus Wrahme

TENNIS

Nestleder/Økonomi: Nils Ruud
Styremedlemmer:
Katja Horn-Johannessen
Tonja Løve Groth
Espen Andersen

Les mer på

nesoyail.no
Følg oss på Facebook

Nesøya IL Tennis

Så er det gått et år og tennisen
fortsetter å utvikles fint på Nesøya.
2018 markerte enda et år med
fortsatt anleggsfokus og i løpet av
året klarte vi å få på plass både et
eget Tennishus og asfaltering av
området mellom utebanene og
fotballbanen. Med vår flotte boble,
tre utebaner og et mer komplett
anlegg ligger nå alle forutsetningene til rette for å fokusere på det
sportslige og bygge for fremtiden.
Tennishuset kom på plass mye
takket være vår eminente prosjektleder og tennisveteran Dag Aulie,
og asfalten klarte vi å få finansiert av Asker kommune hvor Dag
Tønder klarte å navigere oss rett i
søknadsprosessen. Tusen takk for
dette. Det som nå gjenstår til våren
er å bygge en tribune i skråningen,
en ballvegg, terrasse og noen
minitennisbaner. Dette skjer på
dugnad rett etter påske og om
du ønsker å bidra økonomisk eller
med arbeidsinnsats til dette er du
varmt velkommen.
Inspirert av spennende nye grep
fra NIL fotball har vi på NIL Tennis
i 2018 også lagt fast en visjon for
hvordan vi ønsker at klubben skal
oppleves og utvikles. «Nesøya IL
Tennis visjon er å være en inkluderende, sosial møteplass som tilbyr
et engasjerende tennistilbud av
god kvalitet for alle aldre og ferdighetsnivåer». Denne skal vi jobbe
videre med slik at vårt tilbud, våre
trenere og alle som spiller føler seg
inspirert av visjonen.
Vi skiftet til et nytt og bedre
bookingsystem, Matchi som nå
muliggjør bookinger både via app
i mobilen og via dator/nettbrett. Vi
har fått meget gode tilbakemeldinger fra spillere, og det er også
mye enklere å trekke ut statistikk
fra systemet for å sjekke belegg på
vårt anlegg. Her kan vi opplyse at
vi fortsatt er i etableringsfasen og
det finnes ledig kapasitet, spesielt
på dagtid, helger og om sommeren, og vi oppfordrer alle til å spille
mere og oftere.
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Rent sportslig er vi nå etablert med
flere lag både på herre og damesiden og det spilles lagtennis seriekamper både hjemme og borte,
spesielt under utesesongen. Med
et flott nytt Tennishus blir det fint
å kunne servere vafler og tilby et
flott sosialt miljø også for tilskuere.
Vi kommer til å gi beskjed når våre
lag spiller og håper på entusiastisk
hjemmepublikum. Noen juniorer
har også klart å markere seg med
fantastisk tennis og turneringsvinster. Ludwig Hermann fortjener en
applaus for flotte resultater og er
snart en kandidat til herrelaget. Vi
håper å kunne inspirere flere av
våre juniorer til mer aktivt konkurranse spill i 2019.

ingsspill. Red, Orange, Green and
Yellow tour weekends ble holdt og
vår tradisjonelle U12 turnering ble
arrangert i juni.

Antallet betalende NIL Tennismedlemmer nærmer seg 200
personer, og det er viktig å forstå
at våre medlemspriser ikke bare
ligger under de fleste andre klubber i nærområdet. Vi har ledig
kapasitet og nå et fantastisk flott
anlegg, totalverdien av å kunne
spille nesten når som helst på
sykkelavstand er meget unik i norsk
tennis. Hvert medlem får også en
kode og tilgang til Tennishuset som
kommer å få en mer sentral rolle,
spesielt når utesesongen starter.
Et medlemskap i NIL Tennis er en
meget god investering i livskvalitet
og hjelper også klubben å utvikles
videre.

Styret i NIL Tennis har hatt 8 styremøter i løpet av året med gode
diskusjoner og fin fremdrift. Lokale
ildsjeler som bruker fritiden til å utvikle vår tennis på Nesøya står det
stor respekt av, og jeg vill takke alle
medlemmer for formidabel innsats.
Når vi i mars 2019 velger et nytt
styre, kommer noen til å takke for
seg. Nils Ruud har lagt ned enormt
mange timer for å få NIL Tennis
etablert og kommer å bli savnet,
tusen takk.

Camp Nesøya ble lansert for å
tiltrekke våre minste som et flott
tilbud etter skolen og som introduserer sport i et positivt og inkluderende miljø. Siden relanseringen
er tennis igjen blitt en kjempepositiv del av Camp Nesøya og vi
vurderer å sette opp flere dager
enn det som er tilbudet i dag.
I 2018 har vi gjennomført mange
forskjellige turneringer både inne
og ute. Dette er en flott måte å få
vist frem vårt anlegg for spillere
fra andre klubber i og rundt Oslo,
men gir også våre egne juniorer en
mulighet for å prøve seg i turner-

Våre trenere hjelper oss med
teknikken, inspirerer oss på
banen og den kvalitet som Christer Francke, Andrea Camoletto,
Andreas Bock og Vanya Zlateva
representerer, er en tenniskompetanse som ikke mange andre
klubber klarer å matche. Vil vil
takke dem alle for en flott innsats
under året. Det som er positivt nå
er også at vi begynner å utdanne
dyktige juniorer til å ta trenerkurs,
slik at vi bygger intern tennistrener
-kompetanse for fremtiden.

Til sist tenkte jeg å avslutte med
et tennissitat på engelsk «Life is
like a game of tennis; the player
who serves well seldom loses.» Jeg
velger å bruke dette til å oppfordre
alle medlemmer, spillere, foreldre
og andre som ønsker at Nesøya IL
Tennis skal bli en enda bedre klubb
til å spørre deg selv hva du kan
gjøre for å bidra. Vi trenger flere
lokale ildsjeler som engasjerer seg i
klubben, være seg på dugnad, turneringer, med økonomiske bidrag,
anlegg, styreverv eller publikum. Vi
sees på tennisbanen.

Magnus Wrahme
Evig tennisentusiast og Styreleder
NIL Tennis
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SPORTSLIG

CAMP NESØYA TENNIS

Klubben har gjennom året arrangert 6 turneringer av betydning. 4 turneringer i konseptet Team Tennisskolen (ROGY),
1 turnering under 14 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 jevnlig foreldremøter, temakvelder, demo og salgskvelder gjennom året. Vi har også lagd foreldretrenerkurs/opplæring for Rødt
og Orange nivå, som da er tilrettelagt for foreldre til barn på Camp Nesøya. Viktig å lære opp fra grunnen av her på
øya, da vi er relativt ferske på tennis kunnskap!

August 2018 lanserte vi vårt nye etter-skoletidskonsept CAMP NESØYA! Samtidig
ble Tennisakademiet til Camp Nesøya Tennis. Camp Nesøya er åpen hver dag
etter skoletid, untatt fredag. Du kan velge mellom 1, 2, 3 eller 4 dager og mellom
tennis, fotball og/eller allidrett. Tennis har tilbud mandag, tirsdag og onsdag.

Tenniscamper

Foreldreopplæring Camp Nesøya
For å rekruttere flere barn til tennis og få flere barn i
tennis konseptet; Team Tennisskolen har vi lagd Foreldretrenerkurs. Disse kursene er enkle og vi går igjennom/
spiller Rødt nivå og Oransje slik at de voksne vet hva de
sender barna på når de deltar på de månedlige turneringene. Det ofte slik at barna gjør det foreldrene kan og
gjør, så vi har en stor oppgave her p øya å lære opp folk
i denne store internasjonale idretten. Barna har også en
egentreningsdag på søndager som kalles Foreldrebasert
Trening. Her er det foreldrene som organiserer den timen
fra 15.00-16.00 på søndagene. De setter opp nett og tar
ut baller, og barna spiller lag med poeng på samme måte
som i en ROGY turnering.

Alle barn som går i organisert trening på Nesøya har
mulighet til å delta på våre samlinger/Camper i helger
og ferier. Her er det rimelig bra deltagelse på våre felles
Camper i NIL regi rund skolestart/skoleslutt og når vi
reiser utenlands. Men litt laber interesse for Camper
som går i forbindelse med ferier resten av året. Vi ser litt
av det samme når det gjelder fysisk trening. Idrettskultur
tar tid å bygge, vi er mange dedikerte og kunnskapsrike
trenere/ledere som jobber med dette. Tilbudene og
anlegg er der, så er det bare for fastboende her ute å
bruke det mer. Vi tilbyr også fysisk trening til barna og
andre NIL medlemmer hver tirsdag fra kl. 17.30 – 18.30
fra 2019.

Treningstilbudet i klubben
er godt beskrevet på hjemmesiden
www.nesoyail/tennis Vi informerer
mye gjennom vår Facebook side:
Nesøya IL Tennis. Camp Nesøya har
sin infokanal gjennom Spond, som
er vår infokanal Camp Nesøya. Vi
er også på Facebook under Camp
Nesøya.

Camp Nesøya mandagsgruppen

Utveksling med Holmen TK

Camp Nesøya tirsdagsgruppen

Tur til Båstad 10. – 12. 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.
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Spillere på Oransje Nivå har hatt utvekslingskamper med Holmen TK. 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
for denne gruppen. Vi arrangerer disse
kampene både på Nesøya IL sitt anlegg
og på Holmen TK.ivrige juniorene i
klubben.
Vi tar 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, løpestest og styrketrening på programmet.
På kveldene spiste vi felles middag i Båstad. I år vil turen
gå fra 09.-12.. mai og dette er et høydepunkt for de mest
ivrige juniorene i klubben.

Camp Nesøya onsdagsgruppen
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TENNISSKOLEN
De som går på Nesøya
ILs Tennisskole trener 1-3
ganger per uke. De spiller
turneringer på Team Tennisskolen.

Spillere
Mathilde Knudsen
Othilie Lien-Wiik
Milla Magnussen
Isla Kjemhus

KONKURRANSEGRUPPEN

Hedda Haug
Johanne Breilid
Ida Hareide
Tina Wulff
Nathalie Mikaelsen
Emma Pike Engesland

Her vil vi spesielt trekke frem
Ludvig Herrmann u/14 som
har vunnet turneringer, gått
til finaler og semifinaler gjennom hele sesongen og tilhører
topp 20 i Norge i sin årsklasse.
Vi har også flere spillere som
deltar i nasjonale turneringer:
Edvard Kolrud, Lucas Fjeld,
Fredrik Von Krogh, Frans Hessøe, Thea Tønder, Hermine
Wrahme, Lea Berger, Kathrine
Kolberg, Sofia Fjeld, Andrea
Fredriksen-Vozza, Mikkel
Bjørgan Gunnarson, Jonathan
Anker, Ludvig Hermann, Ola
Ødegård, Philip Stensland,
Sivert Haarr, Adrian Skar.

Trenere
Christer Francke
Andrea Camoletto
Andreas Bock

TEAM TENNISSKOLEN (ROGY)
Her har mellom 20 – 40 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 Camp Nesøya som
har deltatt på Rødt Nivå og Orange Nivå. Spillere fra
Tennisskolen og Konkurransegruppen har deltatt på
Grønt og Gult nivå gjennom sesongen. Her samler
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barna armbånd pr. turnering og de får utdelt pokal
i Bronse (3 armbånd), Sølv (5 armbånd), Gull (7 armbånd) og Diamant (10 armbånd). Vi har premieutdelinger hver måned når noen spillere har samlet nok
armbånd til å få pokal. Spillerne blir «hyllet» litt ekstra
og får bilde på hjemmesiden el. Nesøya IL Tennis sin
Facebookside. Konseptet vil skifte navn i 2019 og
hete «Tennis Kids».
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DAMETENNIS

LAGTENNIS
Lagspill

Spillere på lagene i 2018:

Vi har spilt med 4 lag i divisjonstennis. 2 herrelag og 2
damelag. Damer I har spilt sin andre sesong i laveste
divisjon og greide seg veldig bra med en 2. plass i 2.
divisjon avd. A - Østlandet. Lagkaptein her var Ulrikke
Von Übisch. Damer II spilte sin første sesong i lagtennis og fikk en 4. plass i 2. divisjon avd. B – Østlandet.
Lagkaptein for Damer II har vært Dag Tønder. Herrer
II har spilt en brukbar sesong og endte midt på treet
i 4. div avd. C. Lagkaptein her var Arnour Thorkelson.
Her kan vi med hjelp av våre juniorer også rykke opp
etterhvert, men må ha fullt lag til hver kamp! Herrer
I har har spilt i 1. divisjon og greide dessverre ikke å
holde seg der med en 7. plass i avd. A. Lagkaptein her
var Christer Francke. 1. laget har hatt en del spillere
på skadelisten, og ikke stilt det beste laget i hver
kamp. Utfordringen blir å ha mange nok å ta av i 2019.

Herrer I:
Andreas Bock, Andrea Camoletto, Christer Francke,
Thomas Anker, Magnus Wrahme, Espen Andersen,
Nils Ruud

Til sesongen 2019 har vi meldt av ett damelag fordi en
del av spillerne der er opptatt med fødsler/små barn
en periode fremover. Damelag I hadde som mål å
rykke opp i 2018, det var ikke langt unna med 2. plass.
Så vi prøver igjen i 2019.

Herrer II:
Nils Ruud, Espen Andersen, Arnour Thorkelson, Patrick Kramer, Lucas Fjeld, Edvard Kolrud, Frans Hessøe,
Fredrik Von Krogh
Damer I:
Ulrikke Von Übish, Trine Skalmerud Sørbo, Anne
Helene Amland Riegel, Maria Løve Groth, Thea
Tønder, Cathrine Lund Hadley
Damer II:
Maria Løve Groth, Thea Tønder, Hermine Wrahme,
Maria Hole, Lea Berger, Silje Gildseth og Karoline
Holm Lie

DAMELAGET VETERAN
Damelaget veteran er for damer over
40 år. En lagkamp består av 4 singler
og to doubler og er ca 8 lagkamper
pr sesong. Det er veldig sosialt og
morsomme kamper mot klubber fra
hele østlandregionen.Vi har hatt en
fin sommersesong og har beholdt
plassen i 2. divisjon. I innesesongen
spiller vi nå i 3 divisjon.

Nesøya IL Tennis har en stor aktiv senior damegjeng.
Dette halvåret er det 27 damer på organisert trening
samt flere som spiller uten å delta på trening.
På tirsdager og onsdager er det 1,5 time dametrening samt noen voksenkurs andre dager.
Her er alle nivåer fra nybegynnere til konkurransespillere. Har du lyst til å begynne på tennis ta
kontakt på tennis@nesoyail.no. Vi har grupper for alle
nivåer.

En gang per sesong har vi damedrill, en hyggelig
sosial event med 4 timer tennis og deilig lunsj. Her er
det bare drill fra trenere, så her er det åpent for alle
nivåer! Følg med på Facebookgruppen til Nesøya IL
Tennis, der legger vi ut damedrill og andre aktiviteter.
Dametennis har også en egen Facebookside!
Sees på banen!

HERRETENNIS
2018 hadde herrelaget to lag i seriespill. Dessverre
klarte første laget ikke helt å holde plassen i 1:e
divisjon mest grunnet skader på våre viktigste spillere
som Bent Ove Pedersen og Christer Francke. Vi
måtte bruke en del juniorer som fikk god sparring
men dette nivået er litt for høyt for oss og nå handler
det om å beholde plassen i 2:e divisjon til våren. Vårt
andre lag i NMs seriespill har stilt med litt varierende

Spillere
Janicke Buck
May Britt Blymke
Helene Mosebø
Cathinka Skotvedt

spillere og er fortsatt i divisjon 4 og klarte å vinne
flere kamper. Vi satser på et sterkere andre lag med
ambisjoner om å vinne vår division i 2019. Spillere i
Nesøya ILs 1:e lag; Christer Francke, Andreas Bock,
Bent Ove Pedersen, Andrea Camoletto, Magnus
Wrahme. I 2:e laget har i hovedsak Espen Andersen,
Edvard Kolrud, Arnor Thorkelsson, Frans Hessø spilt
men mange andre juniorer har også fått sjansen.

Tone Lauritzen
Line Andersen
Kristin Blaauw Eriksen
Linda Beathe Melsom
Kari Ekvall
Einar Gunnarson

VOKSENKURS
Trener
Andrea Camoletto

Det er trening tirsdager 18-30-19.00.
Er det noen damer som har lyst til å
spille noen kamper for veteranlaget
så ta kontakt med Katja på katja@
nesoyail.no. Du trenger ikke mye
kamptrening fra før men ha lyst til å
spille kamper. Jo flere jo bedre!

Damelaget for sesongen 17/18
har bestått av:
Katja Horn- Johannessen, Victoria Brandvold, Siv Kolrud, Hilde
Wrahme, Tonja Løve- Groth, Elisabeth Taranger, Sol Hekleberg og
Cathinka Sundling.

36Tennisskolen 2006 og 2007
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VETERANTENNIS

Klubbmesterskap 23. og 24. september - resultater ligger på hjemmesiden og Facebook med bilder.
Har sendt noen bilder fra det og.

Tennis er sporten du spiller hele livet og på Nesøya finnes et meget aktivt senior miljø. Onsdag formiddag er
derfor blitt litt av en sosial happening for våre veteraner som spiller fra 10-12 på tre baner. For de som er enda
mer ivrige har vi også en time til sparring på torsdag morgen. Vi vill gjerne se enda flere veteraner og tilbyr
gratis prøvespilling i en time for de som ønsker å teste ut dette. Velkommen til veterantennis.

Mix Max - Sosiale turneringer
Vi testet noen nye sosiale turneringskonsepter i
2018 som ga mersmak. MixMax er en sosial turneringsform hvor tolv spillere på tre baner spiller
Mixed doubles med forskjellige partnere i raskt
tempo i to timer. Meget hyggelig og noe vi kommer til å fortsette med i 2019, målet er å gjennomføre minimum seks sosiale turneringer for NIL
Tennis-medlemmer.

TENNISMORO
TennisMoro er et konsept hvor de yngste barna kan komme å trene i en litt gøyal setting. Den foregår på lørdager fra kl. 10.00 – 11.00, og vi har hatt med alt fra 2 ti 10 stk. barn. Barna er i alderen 3 til 6(7) år.
Trener på TennisMoro er Vanya Zlateva som har bakgrunn som god tennisspiller med spesielt interesse og
kunnskap rundt tennis for barn. Timen er basert på lek, moro, litt teknikk, øvelser, koordinasjon, balanse, bevegelse, samarbeid osv. TennisMoro er tenkt som en start før barna går videre og begynner på vårt skoletilbud i
Camp Nesøya.
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SEILING

NESØYA SEILFORENING

STYRET 2018
Leder: Peder Louis Sarmento Staubo
Nestleder: Einar C. Bergsland
Økonomi: Håkon Nissen-Lie
Marked: Hans Arild Boge Fredriksen
Styremedlemmer:
Nils Høivik
Gorm Leiknes
Knut Haneborg

2018 har væt et aktivt år for
Nesøya Seilforening. Vi har hatt
83 deltakere på våre 5 kurs som
holdes gjennom sommersesongen.
Kursene som ble holdt i 2018 er
•

Brettseiling

•

A-jolle nybegynner

•

A-jolle viderekommende

•

Ung:Seil

•

Lady & Mansurf

Seilforeningen har vært aktiv
siden 2007 og disponerer i dag
en rekke båter og brett til glede
for barna på øya og medlemmene
i Seilforeningen. Til forskjell fra
de fleste seilforeninger så stiller
foreningen joller og brett til disposisjon på kursene slik at man
ikke behøver å kjøpe kostbart
utstyr for å sende barna på kurs.
Det holder med en våtdrakt og
redningsvest, i tillegg til lyst til å
leke seg i vannkanten! Nesøya
Seilforeningen er opptatt å tilby
et breddetilbud for nybegynnere
- så vel som erfarne seilere som
gjerne vil ha noen å seile med
men ikke nødvendigvis vil følge
en regattaserie.

ønsker å samarbeide om stort og
smått. Vi ser for oss at dette skal
medbringe bedret tilbud til våre
lokale seilere, for eksempel kan
våre eldre kursdeltakere få mulighet til å delta i større regattaer i
nærområdet.
Vi er også veldig stolte av å ha
blitt tildelt 102.000kr i støtte fra
Sparebankstiftelsen DNB. Det er
flott å se at vi oppnår anerkjennelse for vårt arbeid fra aktører
uten lokal tilhørighet. Midlene er
øremerket innkjøp av en ny RS
Feva jolle og en ny Katamaran!
Begge jollene er ment til glede
for ungdom, målet er å videreføre
idrett og seilinteresse i årene etter
barne- og ungdomsskolen. En
direkte konsekvens er at vi utvider
Ung:Seil tilbudet vårt fra våren
2019. Seilforeningen og lokalmiljøet retter også en spesiell takk
til Hans-Arild Boge Fredriksen
som iherdig forfatter og følger
opp søknader til støttemidler for
foreningen.
Seilforeningen ønsker ressurspersoner som kan hjelpe med
å videreføre tilbudet hjertelig
velkomne. I år er vi avhengig av at
foreldre på 2. trinn melder seg til
å drifte A-jolle nybegynner kurset
videre.

Nytt av 2018 er at vi ble invitert
inn i et initiativ hvor alle seilforeningene i det nye StorAsker

40

41

SEILBRETT

Moro på seilbrett
18 seilere i alderen 9-13 år deltok på brettkurs tirsdager. Flere av de yngste var veldig ivrig og flinke.
De hadde fått en smakebit under Seilcampen sist
sommer.
Brettseiling er krevende og kan virke tungt og
slitsomt i begynnelsen. Blir mange kalde bad før
teknikken begynner å sitte. I år var vi heldig med
sol på hver eneste trening fra tidlig mai til slutten
av september.
Tidvis litt lite vind i år. Da kjørte vi SUP stafetter,
sto vannski og badet. Vi hadde ingen avlysninger
på grunn av for mye vind. Noen ville prøve seg
utpå i bølgene når det blåste. Gikk greit med et
lite og lett håndterlig seil. Andre seilte inne i bukta
på Hvamodden. Her er det langgrunt, mindre vind
og flatt vann.
Vi la opp treningen på et nivå med en del lek, men
også klare mål. Alle skulle lære å styre brettet med
seilet, baute mot vinden og jibbe med vinden.
Avsluttet sesongen med å seile mellom bøyer.
Kort triangelbane med, kryss, slør og lens.
Takk til foreldre som bidro på land og i følgebåt.
Takk også til Sara 14 år. Flink og positiv ungdomstrener gjennom hele sesongen.

LADY & MANSURF

12 begynnere som etter hvert ble
windsurfere i 2018.
Vi startet med uvitenhet og mye bading. Men,
iherdig innsats fra alle deltagere og god hjelp fra
Axel, Håkon og Knut ble kaos raskt forvandlet til
kontrollert seiling.
Vi gikk etter hvert over til baneseilas og kryss, slør
og lens var forhold alle behersket utover i kurset.
Her viste 2018 kullet seg frem på en fremragende
måte.
Sommeren 2018 gav oss i Norge en fantastisk
treningssommer. Sjelden er det for varmt med
våtdrakt i Norge. I sommer hadde vi lange perioder
hvor bruk av hel drakt var for varmt. I den varmeste
perioden var det lite vind, slik at det ble begrensete
muligheter for å trene med trapes og eventuelt
fotstropper. Slik at når høstvindene endelig kom
oppdaget vi raskt at her har vi mye ugjort.
Men, vår 2019 byr på nye muligheter. Kanskje alle
som forsetter vil få mulighet til mer “hardvinds” seiling våren som kommer.
Takk alle for en flott sesong og super innsats.
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A-JOLLE
Nybegynner
A-jolle nybegynner er for barn mellom 7 og 9 år, i år
hadde vi 10 gutter og 6 jenter, alle sammen ivrige
og imponerende lærevillige! Vi startet sesongen 2.
mai og har hatt 14 kursdager til siste dag som var 26.
september.
Målet er å ha det moro sammen, lære å være trygg
på vannet og kunne styre en seiljolle. For de minste er det å holde stø kurs i seg selv en spennende
utfordring!
Barna er mest mulig i båtene og seiler gjerne to eller
tre sammen. I starten av sesongen holdt vi oss inne
i bukta på Hvamodden, der er vi i le av sønnavinden
og holder et naturlig tett samlet felt med båter.
Barna viste kjempestor fremgang, i starten av sesongen var det rene radiobilkjøringen sikk-sakk over alt.
Mot slutten av sesongen seilte barna målrettet rundt
merkebøyene og vekslet elegant mellom å være på
ror og skjøte.
Stor takk til ungdomstrenere Felicia Semb, Caroline
Boge-Fredriksen og Heddy Berge og til voksne Jørgen Heggelund, Odd-Arne Urnes, Berit Nissen-lie og
Peder Staubo.
Vi gleder oss til en ny sesong på Hvamodden og ser
etter frivillige foreldre fra årets 2. klasse som ønsker å
opprettholde dette fine tilbudet til barna.

Viderekommende
Dette kurset er for barn mellom
10 og 13 år. Vi hadde 15 deltakere i år, 7 jenter og 8 gutter.
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ÅRETS UTMERKELSER
Årets nybegynner Seil
Fabian Than
Fabian er alltid blid og har stilt
på alle 14 kursdagene utenom
en. Som de andre nybegynnerne
hadde han ingen seilerfaring fra
før og har utviklet seg mye denne
sesongen. Han er uredd i jolla og
vil gjerne kullseile når han får lov,
men også flink til å holde stø kurs
og seile en runde rundt merkene
uten hjelp..

Årets a-jolleseiler

2018 Aina Lingaas
2017 Christian Ahlstrøm Staubo
2016 Philip Stensland
2015 Martine Runde
2014 Einar Lindholm
2013 Kristoffer Ekrem
2012 Astrid Nissen-Lie
2011 Niklas Naper
2010 Fredrik Ruud
2009 Madeleine Bamvik
2008 August Nissen-Lie
2007 Fredrik Lager Selvik

GRATULERER!
Årets nybegynner Seil
2018 Fabian Than
2017 Theodor Heggelund
Bjelland
2016 Celine Urnes
2015 Lucas Emory Godwin
2014 Aina Lingsaas
2013 Julie Hotvedt
2012 Lisa Galindo Amundsen
2011 Kristoffer Tollefsen
2010 Michael Barr Kongstein
2009 Nicolai Ferner-Johansen
2008 Lea Andenæs
2007 Erik Svendsen

Årets A-jolleseiler
Aina Lingaas
Aina og Mia var akkurat for
unge til Ung:Seil og er allerede
dyktige seilere. De har seilt
mye Feva og inspirert de yngre
seilerne der de planer av gårde
med gennaker i skarp slør. Ofte
med en ekstra gast av yngre
årgang som får bli med. Aina
vinner prisen for hun har vært
tilstede på nesten alle kursene.
Aina er en inkluderende og
alltid positiv jente!

Årets nybegynner
brettseiling
Stina Horn-Johannessen
Stina Horn Johannessen fikk
prisen årets nybegynner på
seilbrett. Stina er lang og sterk,
men slet litt med å knekke koden
i begynnelsen.
I løpet av høsten lærte Stina
å krysse og sløre brettet i lite
og mellom vind. Imponerende
progresjon som lover godt for
neste år.

Årets brettseiler

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

Årets nybegynner
brettseiling
2018 Stina Horn-Johannessen
2017 Karoline Osen
2016 Sunniva Hundere
2015 Linnea Lindwall
2014 Julie Tunsli

Årets brettseiler
Philip Stensland
Prisen årets brettseiler 2018 gikk
til Philip Stensland. Etter noen
sesonger i A-jolle har Philip seilt
brett siden han rakk opp til bommen som 8 åring.
Philip velger et lite seil når det
blåser mye og et større seil nær
det blåser lite. Positiv, blid og
uredd. Seiler med mål om å bli
litt bedre på hver brettrening.

Årets Fender
Årets fender

Årets UngSeiler
Thea Svanquist
I 2018 var de flere som fikk stemmer, men det var en soleklar vinner.
Vi gratulerer Thea Svanquist som
åretsUng:Seilere 2018. Thea kom
innom et friskt vindpust i 2018,
er eneste 2004-seiler og med det
den yngste Ung:Seileren. Men hun
behersker det våte element like
godt som sine eldre seilervenninner,
og tar alle utfordringer vi kaster på
henne på strak arm. Alltid blid og
alltid lysten på å lære noe nytt. Thea
er mestringsglede i praksis, da er
det morsomt å være trenere.
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Årets UngSeiler
2018 Thea Svanquist
2017
Annik Taraldrud Sundheim
Niklas Brattberg Naper
2016 Heddy Berge

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

Hans-Arild Boge-Fredriksen
Også kjent som Hans-A er en
kapasitet vi er svært takknemlige for å ha med i Seilforeningen. Hans-A har vært aktiv i
Seilforeningen nå i over 12 år. I
dag leder han markedsgruppa
vår, han gjør premieinnkjøp og
organiserer båtførerprøven. Han
har vært trener for A-jollene i 6 år
og han etablerte Ung:Seil som er
et kjempetilbud til tenåringene
våre. Hans-A er en dyktig organisator som får ting til å skje! Med
sitt inkluderende og alltid positive vesen en er det en glede for
oss andre å henge med når han
leder an.
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FOTBALL
Informasjon om
våre treninger,
camper og andre
tilbud finner du på

FOTBALLSTYRET 2018

nesoyail.no

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

Organisasjon
Gruppestyret for 2018 har bestått av følgende personer: Christian Ødegård (leder), Trude Løkhaug
Jensen, Kathinka Friis-Møller og Knut Andre
Tollefsen. Gruppestyret mangler et styremedlem
med ansvar hovedsakelig for økonomi. Styret har
avholdt 10 styremøter i 2018 i tillegg til Barne- og
Ungdomsfotballkveld.
Den 1. februar 2018 startet Erling Ola Fykse som
Sportslig leder for Nesøya IL Fotball. Erling har
valgt å flytte til Nesøya 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 har tilført Nesøya viktig kompetanse.
Mathias Book har valgt å si opp sin stilling som
trener fotball. Mathias har lagt ned utallige timer
og har bidratt til videre utvikling av Nesøya IL
Fotball. Vi takker for innsatsen og ønsker Mathias
lykke til videre i Lommedalen IL.
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Pedro Leitao begynte sin jobb som trener og
spillerutvikler i Nesøya i januar 2018. Han er
hovedtrener for ulike lag i ungdomsfotballen,
spillerutvikler på tilbudene vi har etter skoletid,
lagsveileder, og tilbringer mange timer med barn
og ungdom på fotballbanen. Nesøya sitt G13 lag
vant i 2018 3. divisjon under ledelse av Pedro.
Alexander Sætern har vært Dommeransvarlig i
2018.
I tillegg har Nesøya IL Fotball knyttet til seg flere
lokale ungdomstrenere som er viktige bidragsytere
til å løfte og skape engasjement rundt fotball på
Nesøya.

Vi utvikler klubben vår!
NFFs handlingsplan for 2016-2019fokuserer 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 det

ble vedtatt på Årsmøtet i 2018 at vi skal sertifiseres som Kvalitetsklubb i løpet av 2019. Nesøya IL
Fotball er i rute for å bli sertifisert i løpet av 2019.

Samfunns- og verdiarbeid
Nesøya Fotball inviterte engasjerte trenere, lagleder og andre fra barnefotballen til Barnefotballkveld den 17. januar 2018. Målet med Barnefotballkvelden var å gå gjennom NFF’s verdigrunnlag,
Fotball for alle, Fair play og Trygghet vs mestring
= trivsel og utvikling. Uttrykket ”Klubben som sjef”
ble gjennomgått med to elementer; Klubben skal
tilrettelegge for at trenerne får lagt forholdene til
rette for å gjennomføre god fotballaktivitet med
spillerne sine og ansvarlig trener forholder deg
til de verdier og rammeverk som klubben har.
Kvelden ble avsluttet med God fotballaktivitet – i
økta og kampen. Møtet ble ledet av Irene Lunde,
NFF.
Nesøya Fotball inviterte engasjerte trenere,
lagleder og andre fra ungdomsfotballen til Ungdomsfotballkveld den 5. februar 2018. Målet med

Ungdomsballkvelden var å gå gjennom hvordan
klubben skal jobbe med ungdomsfotball basert på
våre verdier, NFF’s verdigrunnlag og retningslinjer.
Møtet ble ledet av Karl B. Grova, NFF Oslo. Fokus
på kvelden var ferdighetsutvikling og hvordan beholde ungdom i ungdomsfotballen. Dette var en
fin gjennomgang men styret var usikker i etterkant
om dette oppfylte målet med kvelden.
Etter diskusjon med bla foreldre ble det besluttet
å gjennomføre ny Ungdomsfotballkveld. Den ble
gjennomført i midten av februar med fokus på
hvordan klubben kan vektlegge det å beholde ungdommen i fotballen lenger, og legge til rette for
å hindre frafall. I tillegg var det fokus på ulike roller
som ungdommen kan ha i idrettslaget, i tillegg til
å spille selv. Videre ble det diskutert hvilke endringer som kommer når en går fra barnefotball til
ungdomsfotball.
I tillegg var fokus på ulike roller son ungdommen
kan ha i idrettslaget i tillegg til å spille selv. Videre
ble det diskutert hvilke endringer som kommer når
en går fra barnefotball til ungdomsfotball.
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CAMP NESØYA FOTBALL
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 ble vedtatt på Årsmøte i mars 2018
og deretter implementert i alle relevante fora.

Økonomi
Det ble utarbeidet et budsjett for 2018 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. I tillegg er inntekter ført
på andre fotball avdelinger enn budsjettert. Det er
derfor til dels krevende å følge regnskapet for 2018.
Vi mener midlertidig, basert på den innsikten vi har
og de analysene vi har gjort, at regnskapet for 2018
er korrekt og speiler i stor grad resultatet fra året før.
På grunn av blant annet noen mangelfulle kamprap-
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porter i FIKS så fikk klubben bøter fra NFF Oslo i
2018, dette er blitt informert om til laglederne, og
nødvendige tiltak ble iverksatt.
Budsjettet 2018 er aktivitetsbasert og er grundig utarbeidet med støtte fra Erling Ola Fykse, Katja HornJohannessen og Torunn Breilid. Alle variable og faste
kostnader er inkludert i budsjett pr aktivitet (fotball,
skole, Camp Nesøya og Talent Nesøya).

Kompetanse
Flertall i Styre har gjennomfør NFF Fotballeder 1 kurs.
Deltagerne skal etter gjennomføring av dette kurset
ha tilegnet seg kunnskap om og fått forståelse for at
godt organiserte klubber med riktig kompetanse i alle
ledd er den viktigste forutsetningen for mer og bedre
aktivitet.

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

ikke er bestemt på forhånd.
Øktene blir lagt opp med ulike tema, og ulike moment. Det er også myke bruka av stasjonstreninger,
og ulike former for coaching med hovedvekt på
flytende tilbakemeldinger.
Camp Nesøya Fotball er åpent for alle i de aktuelle
alderstrinnene, og mer enn 50 unike barn har vært
med i 2018. Det skal være en trygg plass å være der
vi følger og opptrer etter våre trivselsregler.
Klubbens ansatte trenere og ungdomstrenere jobber
aktivt med barna på feltet to ganger i uken, og legger
til rette for at barna skal få en flott idrettsopplevelse.

Kompetanse i alle ledd er et viktig element for at vi
skal bli sertifisert som Kvalitetsklubb.

Styret
Nesøya IL Fotball
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FOTBALL-EVENTER 2018

TALENT NESØYA
TALENT NESØYA FOTBALL

KLUBBDOMMERKURS

I mars inviterte vi alle på Nesøya til å ta klubbdommerkurs. Kurset ble holdt av NFF Oslo, og er med på å
øke forståelsen for fotball, fotballens regelverk. Kurset
gir spillerne innsikt i rollen som dommer, og virker holdningsskapende.
Kurset var en spire til å inspirere nye dommere i klubben, og oppslutningen både rundt kurset og antall nye
klubbdommere var veldig god.
Alle som deltar på kurset kan dømme 5-er og 7-er fotball i egen klubb, og starte sin dommerkarriere.

Talent Nesøya Fotball ble startet i august 2018, og
er en videreutvikling av Fotballakademiet. Talent
Nesøya er åpent for alle i årskullene 4.-7. klasse,
og er tilrettelagt for den som har en drøm om å bli
fotballspiller, og som er nyskjerrig på spillet.
Det er en trygg arena for den som ønsker å videreutvikle seg, og som ønsker å gjøre det i fellesskap
med andre.
Talent Nesøya er verdibasert etter våre verdier og
våre trivselsregler.
Vår identitet er 100% konsentrasjon, vilje, og
innsats, og det er åpent to dager i uken etter skoletid. Vi vektlegger individuell spillerutvikling samtidig som vi inkluderer det relasjonelle, strukturelle,

og kampdimensjonen. Vi har spillermøter, går i
dybden på fotballfaget, og bruker video i arbeidet.
Barna får oppfølging rundt egen utvikling, mye trening med ball, rolletrening, innslag av trening uten
ball, og fotballteori. Vi gir informasjon rundt trening,
kosthold, søvn, og skolegang.
Det har vært mer enn 20 unike barn med på tiltaket,
og vi gleder oss stort over den store entusiasmen
dette har skapt i fotballmiljøet på Nesøya.
Erling Ola Fykse er hovedansvarlig for tiltaket, og
har med seg en av Norges beste spillerutviklere Pål
Berg, og de ansatte trenerne Mattias Book og Pedro
Leitao.

TRENERFORUM
Trenerforumet er ment som en møteplass for alle trenere og lagledere som er med i fotballen på Nesøya.
Vi gjennomfører 3-4 trenerforum i året, og startet opp
med første forum våren 2018.
Trenerforuma blir ledet av sportslig leder, med åpning
for ulike gjesteopptredener som for eksempel Pål Berg
fra Stabæk.
Vi tar opp og diskuterer relevante ting som rører seg i
fotballen på Nesøya, og informerer om hva klubben har
på agenda for tiden som kommer. Alle som er med kan
komme med innspill til videre utvikling av klubben, og
miljøet på Nesøya.
Møteplassen er i klubbhuset, som regel på kveldstid på
hverdager.
I tillegg har også de ansatte startet opp trenerforum der
en møtes for å diskutere den daglige driften og feltarbeidet i klubben.

TALENT NESØYA FOTBALL UNGDOM
Talent Nesøya Fotball Ungdom er et rykende ferskt
tiltak som ble startet opp i slutten av november, og som
er åpent for alle ungdommer på Nesøya som spiller
fotball.
På lik linje med Talent Nesøya for barn er det 100%
konsentrasjon, vilje, og innsats som er identiteten til Talent Nesøya for ungdom.
Spillerne som er med får muligheten til å utvikle seg i
et trygt og solid utviklingsmiljø som går i dybden på
fotballfaget. Talent Nesøya Fotball Ungdom følger
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klubbens verdier, og ungdommen får mye trening med
ball, rolletrening, innslag av fotballteori, og informasjon
rundt kosthold, skole, og livsstil.
Hos oss skal en tørre å prøve, ønske å utvikle seg, og
ønske at lagkameratene utvikler seg.
Det er allerede 12 ungdommer som er blitt med på
spillerutviklingsveien, og ungdommen på Nesøya har
fotballfeber!
Hovedansvarlig for tiltaket er Erling Ola Fykse, og med
seg har han Mattias Book, og Pedro Leitao.

OPPSTARTSDAG
FOR SKOLESTARTERE
Det første møtet med den organiserte delen av det
vakre spillet fotball på Nesøya. Oppstartsdagen skal
være en liten fotballfest for de små og håpefulle, en
god informasjonsdag for foresatte, og den dagen der
foresatte melder seg inn i frivilligheten som trener og
lagleder.
Denne gangen var det 2012-kullet sin tur, og det møtte
mer en 50 barn, og mange foresatte den 25. april.
Fotballgruppen stilte med full 7er-bane med aktivitet,
flere trenere, sportslig leder, og godt humør i strålende
solskinn.
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37

2012

FOTBALL-EVENTER I 2018
BARNEHAGEBESØK

Nesøya IL Fotball ønsker å være en
aktiv samfunnsaktør som bidrar til økt
aktivitet på øya. På bakgrunn av dette
tok vi kontakt med Vendla barnehage,
Nesøya barnehage, og Bikuben og
inviterte de på fotballmoro på Nesøya
Idrettspark.Barnehagene tok med seg
2012 kullet den 7. juni og 2013/2014
kulla den 13. juni. Alle barna fra de
ulike barnehagene være sammen på
banen i organisert aktivitet. Vi hadde
ansatte trenere på plass, samtidig som

SAMARBEID
ALLIDRETT

I mars innledet vi dialog med
Allidrett på Nesøya for å kunne
tilby de små barna fotball som
en del av allidrettstilbudet.
I mai og juni fikk vi besøk av
mange ivrige barn på Nesøya
Idrettspark til aktivitet der vi
introduserte de for lagspillet
fotball med flere ulike og morsomme aktiviteter.
Samarbeidet ble videreført til
høsten, og i november var vi
på besøk i Nesøya Idrettshall
der vi hadde fotballaktivteter
innendørs i idrettshallen.
Det har vært veldig godt
oppmøte på samlingene, både
fra barn og voksne, og samarbeidet med Allidrett fortsetter
i 2019.

LØKKEFOTBALL
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JENTER OG GUTTER 2012

at de ansatte i barnehagene bidro
glimrende på de ulike stasjonene. Vi
hadde hinderløyper med ball, stafett,
smålagsspill, skudd på mål og masse
fotballmoro. Etter aktivitet fikk barna
vafler og saft før de satte kursen tilbake
til barnehagene. Vi ønsket at barna
skulle oppleve våre verdier som er
glede, mestring, inkludering, respekt,
og knytte nye vennskap. Tilsammen var
det ca. 160 barn på besøk hos oss på
solrike dager i juni.

Nesøya fotballjenter og gutter 2012 har hatt en super
første sesong med god innsats fra alle. Vi har hatt én
trening i uken med variert opplegg og med fokus på
å ha det gøy med ball, mestringsfølelse og utvikling
av grunnleggende fotballferdigheter. Det har vært én
stor gruppe hvor jentene og guttene har trent sammen.

Vi har hatt utrolig mange gode øyeblikk på treningene med topp innsats, fine pasninger, harde skudd,
fairplay-prestasjoner og spennende kamper. Vi tror
også at mange av barna har utvidet sin bekjentskapskrets gjennom å spille ball med noen de ikke kjente
så godt fra før.
Vi gleder oss til ny sesong fra våren!

SKOLEBESØK

Vi innledet tidlig dialog med Nesøya Skole med tanke på samarbeid, og for å se
muligheter for felles aktiviteter. På bakgrunn i dette har vi invitert alle skoleklassene på Nesøya til å komme til Nesøya Idrettspark for fotballmoro i regi av oss.
Først ute til å ta turen var 1. klasse som kom på besøk i desember. Her laget vi
til fotballstasjoner tilpasset aldergruppen der mestring og glede stod i fokus. I
tillegg hadde vi egen Fair Play hilsen etter endt økt, og litt mat og drikke, og
julemusikk. VI gleder oss stort til å videreføre tiltaket, og til å få de andre skoleklassene på besøk.

Futsal er et nærmiljøtiltak som vi
arrangerer, det er et lavterskeltilbud, og åpent for alle. Futsalsesongen starter på fredager i oktober
og blir avsluttet i mars, og følger i
stor grad skoleruten.
En av våre trenere er tilstede i
Nesøya Idrettshall og hjelper til
med organiseringen av øktene, og
legger til rette for god aktivitet i
trygge rammer. Selve øktene er basert på spill og sosial moro, og det
er ingen krav til ferdigheter, kun
Løkkefotball ble startet
opp i mai i år, og er et
gratis lavterskeltilbud
som er åpent for alle
som har lyst til å spille
fotball. Det er ingen krav
til ferdigheter, kun godt
humør. Det er fin fredagstrim, og med litt innsats
på kunstgresset er det
også gunstig for helsen.
Vi møtes på 11’er banen
på Nesøya Idrettspark,
fotballgruppen stiller
med baller, kjegler, vest-

FUTSAL

godt humør. Vi håper også at dette
kan bidra til nye venner og venninner på tvers av årskull.
Påmelding til futsal skjer på vår
hjemmeside, der en kan velge mellom halv eller hel sesong. Der kan
du også lese mer informasjon om
tilbudet.
Så langt denne sesongen har
det vært veldig godt aktivitet på
futsalen, og ca. 60 unike barn og
ungdom har vært med på futsal på
fredagene i Nesøya Idrettshall.

er, mål, og har en representant tilstede som fort
blir med og spiller selv.
Vår representant hjelper
til med å dele ut utstyr,
og deler inn lag dersom
det er ønskelig. De som
kommer kan også styre
aktiviteten selv.
Alle medlemmer av NIL
er hjertelig velkommen
til å være med, det er
ingen aldersgrense for
deltakelse. Ta med deg
familien, venner, med-

spillere, kollegaer på
jobben, naboen, hvem
som helst og bli med på
fotballmoro.
Det har vært både barn,
voksne og eldre med på
Løkkefotball, og til sammen har det vært ca. 70
unike personer innom i
løpet av året. Vi har hatt
fredag som fast dag for
Løkkefotball, og satser
på at det blir Løkkefotball også i 2019.

Spillere

Aksel Veel-Skogholt
Alex Øen
Albert Seierstad
Amalie Augusta Lange
Anna Torp Nordby
Aran Singh
Carl Oscar Binde-Knudsen
Cornelius Sebastian Sjøberg-Thorud
Edward Eriksen Ingier
Edwyn Mjørud
Espen August Jahre Daae
Fabian Hesselberg-Meyer
Felix Fredius
Felix Zejda
Jacob Aaberge,
Jacob Langebro
Josefine Stenberg

Kasper Jansen Lindøe
Lotte Søvde Johnsen
Ludvig Johansen Tronsrud
Ludvig Søvde Johnsen
Ludvik Heitmøller
Lukas Drange Kaaresen
Magnus Torp Nordby
Marcus Skjelbred-Eriksen
Mari Paus Barel
Matheo Irgens
Max Bryn Bergstrøm
Nicolay Than
Olivia Carlsen
Oscar Høiaas-Skoog
Sander Regland
Sondre Kalleberg Hoen
Sondre Staer Buen
Storm Wickstrøm Sætersdal
Thomas Teien-Leite

Tiam Mollaei
Vegard Rike Bakken
William Leander Selj Mikalsen

Trenere

Thomas Nordby
Kevin Mollaei
Lars G. Skjelbred-Eriksen Simen
Johnsen
Tor-Erling Heitmøller
Egil Natvik Hoen
Ronny Henriksen MikalsenFredrik
Sjøberg-Thorud
Carl Morten Knudsen
Ole Fredrik Ingier

Lagleder
Katrine Kalleberg Hoen
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2011

2011

JENTER 2011
Jentene hadde mange flotte
fotballopplevelser på trening, og
på fotballcup på Kalvøya i mai.
Vi deltok ikke i seriespill i
2018, men er klar for å spille
seriekamper med 5er-fotball i
2019.
Mange av jentene var med på
camper, fotballskoler, og på
Jentefotballens Dag på Nesøya.

GUTTER 2011
Spillere
Ella Anker
Camilla Bakken
Olivia Bendoni Santistevan
Hermine Øvrum Buhagen
Victoria Fredriksen-Vozza
Nora Gallis-Aamodt
Helene Gjelsvik
Kaja Gjelsvik
Mathea Buck Haune
Jennie Imset
Ingrid Janborg
Mille Martine Jebsen

Mari Langebro
Anna Nerland-Aas
Julia Scarlett Norman
Alma Ohnstad Bjørlykke
Karen Øhlschlägel-Lundberg
Leah Cornelia Parsa Ditlevsen
Lisa Victoria Salvador
Victoria Helene Skjelbrei
Bertine Margrethe Hjelen.

Trenere/lagledere
Erik Salvador
Thomas Jebsen
Kari-Lill Fredriksen

2011-gutta startet året med Snarøya Cup i Telenor
Arena. Det var god stemning og moro for gutta å få
prøve seg i cup-spill i Nesøya-drakter.
Gutta trosset den kalde vinteren og trente trofast på
det fine anlegget vårt. Når våren kom var det tid for
første sesong med seriespill. På dette alderstrinnet
er det microserien i nærmiljøet som gjelder. Det er
3’er fotball på små baner med bazookamål. Det er

Spillere

Sondre Johan Rossow-Floberg
Jørgen Frederik H. Gehe
Nicolai Finsnes
Mikkel Ambjørnrød Fjeldberg
Bastian Zagar
Edvard Lien Viig
Martinus Andresen Halvorsen
Axel Andenæs
Daniel Skar
Markus Nikolai Skjellvik Tollefsen
Christian Sørensen
Nico Lowe
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veldig gøy å spille kamper mot andre lag og lære
seg å føle på det å vinne og tape.
Gutta spilte to cup’er. Det var Kalvøya på våren og
Jutul-cup på sensommeren. Begge ble gjennomført
i strålende vær og det var mye fotballglede.
Vintertreningen er godt i gang og gutta gleder seg
til 5’er fotball til våren.

Felix Norman
Martinius Bryhni-Jensen
Victor Hammer-Eriksen
Sebastian Thoresen
Adrian Pfleghar
August Carlsen
Eirik Knutsen
Dirk Jacques de Muinck-Qiao
Mats Engene
Arion Kolstad
Christopher Aubert-schmidt
Alexander Milian Philipps

Trenere

Knut Tollefsen
Arild José Jensen

Lagleder

Mikkel Andenæs
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2010

2010
JENTER 2010
Jenter 2010 har gjennom
2018-sesongen bestått
av 22 ivrige jenter og et
solid antall trenere som har
bidratt til god flyt på treninger og kamper. Jentene
har trent hver mandag og
med én kamp i uken vi sett
en fantastisk utvikling gjennom sesongen. Jentene
har vist strålende lagånd og
har gjort en kjempeinnsats
både på, og utenfor banen
gjennomsesongen. Det er
fortsatt stort fokus på det
sosiale, og kampropene
utvikler seg stadig. Det er
ikke lite organisering som
skal til for å gjennomføre de
selvpålagte lagbildene, etter treninger og kamper!!!

Jentene var fordelt på 2 lag
i 2 ulike serier, og hadde
mange tøffe kamper gjennom sesongen, i Asker,
Bærum og Oslo, hvor de
aller fleste endte med seier.
Årets høydepunkt var for
mange Kalvøya Cup i mai,
der vi stilte med våre 2
lag, Nesøya Superheroes
og Nesøya Stronglegs. Vi
møtte på sterk motstand,
i glohet sommervarme
som endte med både seire
og tap. Bading, lek og is
i pausene gjorde cup’en
komplett.
Vi ser frem til en ny sesong
med en super gjeng!!!

GUTTER 2010

Trenere

Hjelpetrenere

Jonny Sjo
Egil Natvik Hoen

Torgrim Grong
Ronny Båstad
Jørgen Heggelund
Kim Hansen
Johan Medgard Knudsen

Spillere
Marie Ahlstøm Staubo
Alette Solstad
Julia Selstad Hamre
Madeleine Båstad
Martine Urnes
Holly Iris Zeida
Ella Torvanger Dybvik
Louisa Sjo
Fanny Gunther
Marie Louise GalindoAmundsen
Sofie Kalleberg Hoen
Lydia Vaale-Hallberg
Nora Angelshaug Roshaug
Clara Sundling Chapman
Anine Medgard Knudsen
Caroline Bjelland
Karin Radøy
Olivia Holmen Tonay
Sunniva Nørsett Groussard
Emma Jegersberg-Awoyemi
Lilly Pearl Råmunddal
Victoria Grong
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G2010 har trent ukentlig hele året og
deltatt med to lag på øverste nivå i serien der guttene har møtt i overkant tøff
motstand. Første halvdel av sesongen
vant lagene ingen kamper, men scoret
flere fine mål og holdt motet oppe. I
Kalvøyacup før sommeren vant begge
lagene alle sine kamper og gutta fikk
betalt for innsatsen de hadde lagt til
tross for motgangen. I høstsesongen
gikk seriespillet vesentlig bedre og
guttene spilte jevnt med alle lagene
og vant flere kamper. G2010 avsluttet
fotballåret med BVH Høstcup der gutta
fortsatte med godt lagspill, mange mål
og flere seire.

Spillere
Aksel Lange
Alexander Aall
Alexander Fantini Høivik
Fabian Huynh Than
Fredrik Bjørge Lexow
Lennox Nazareno Nurmi
Martin Ferner-Buer

Mathias Solli
Max Wichstrøm Sætersdal
Maximillian von Aphelen
Nicklas Lossius Günther
Petter Selmer
Simen Bryhn Bergstrøm
Sivert Alexander Warendorph
Tristian Johan Skjellvik

Victor Hinkel Østensjø
William Stenberg
Bård Stenberg
Marius Wichstrøm
Thomas Skjellvik
Øyvind Buer

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

2009

JENTER 2009

Jenter 2009 er suveren gjeng med 15 jenter som har
spilt sammen i 4 sesonger nå. I år stilte vi med to
jevne lag i 5-er serien, og det har blitt to gode lag nå
som får til mye godt spill. I juni var jentene så heldige
å bli invitert med på Vålerenga fanzone arrangement.
Alle jentene og noen mammaer ble hentet av spillerbussen til Vålerenga og kjørt til Intility Arena. Der fikk
de spille fotballkamper, spiste pizza og fikk være med
på diverse andre aktiviteter. Jentene storkoste seg!

I september var vi på VUL-cup i Vollen i strålende
vær, og jentene var fornøyde med å vinne de fleste
kampene. Sommersesongen ble som vanlig avsluttet
med fotballkamp mellom jentene og «støtteapparatet», før det var pizza, kake og pokaler til alle i
klubbhuset. I år ble det ikke vintertrening, men flere
av jentene er med på Camp Nesøya. Fra våren er
jentene klare for treninger og seriespill igjen, og det
er alltid plass til nye jenter på laget.

Nesøya fotballgutter 2009 har hatt en topp sesong med bra utvikling både på individuelle spillerkvaliteter og lagspill. Vi har hatt én trening i uken
hvor vi har fokusert på ballteknikk, pasninger og
skudd – og selvfølgelig masse spilletrening. Gutta
har blitt sterkere, fått bedre teknikk og mer fotballforståelse. Vi har også jobbet mye med å ha fokus på
treningen og å oppføre oss bra mot hverandre.
Vi hatt tre lag påmeldt i seriespill, med tidvis kun
én eller to innbyttere, som har gitt mye spilletid for
alle, samt mulighet for utlån mellom lagene. Verdt å
nevne: Opphenting fra å ligge under 7-1 til 7-7 mot
Dikemark, ekte(!) humpete gress på Eiksmarka («kan

Spillere

Alexander Nissen-Lie
Alexander Sørensen
Artin Rasouli
Casper Duedal
Christian Medin
Daniel Ringås
Felix Robertson
Fredrik Schlytter Killi

Spillere

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

Hovedtrenere
Egil Gjelsvik
Simen Johnsen

Imre Leander Enserink
Johannes Oliveira Knudsen
Julian Ziolkowski
Luca M. Lowe
Max Stang Gulden
Mikkel Trøften Holm
Milian Matheo Fjeld
Nicolay Mjør
Oliver Fredius

GUTTER 2009

man spille på ekte gress?»), knusende seier over
gamleklubben til treneren, fine redninger, pasninger,
skudd og fairplay-prestasjoner. To cuper med bra
motstand ble gjennomført, Jutul og Øvrevoll Hosle
– artig med kiosk og medalje. Vintertreninger i sludd
og snø er nå i gang for å legge grunnlaget for neste
sesong.

Vi i trenerteamet synes det er utrolig gøy å følge
utviklingen hos gutta og laget. Vi ser konturene av et
knallbra Nesøya 2009 fremover. Og til slutt: Se opp
alle lag i Asker og Bærum - gutta fra Nesøya begynner å skyte hardt nå!
Steinar Gulden
Jan Fredrik Sørensen
Ole Fredrik Ingier

Sebastian Dzieciol
Storm Julius Gjerdrum
Tobias Trondsen
Vilmer Grabner
William Eriksen Ingier

Lagleder

Trenere

Cathrine Schlytter Killi

Per Robertson
Dagfinn Ringås

Lagleder

Jorunn Mosbergvik

Støtteapparat

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

2008
JENTER 2008

GUTTER 2008
2018 var andre sesong med eget J08 lag. Vi har
hatt en spillerstall med 12 jenter. Ny spiller av året
er Victoria Tjemsland von Aphelen. Jentene var
påmeldt seriespill på nivå «middels øvet», og de
var suverene med ingen tapte kamper. Deltok på to
cuper, «Vålerenga dag» før sommeren der vi spilte
miniturnering og fikk se Vålerenga og Lillestrøm spille
tippeligakamp, og «Jutul-treffen» etter sommeren. På
begge cupene opplevde jentene bedre motstand.

2018 var 2008-guttas første sesong
med 7’er fotball. Det var litt uvant tidlig
i starten, men gutta fikk raskt dreisen
på det. Det har blitt jobbet med samspill og formatering gjennom året og
det er moro å se hvordan gutta utvikler
seg.
I august var det Jutul-cup, og vi var
påmeldt med tre lag. Alle viste storspill
og det ble den ene seieren etter den
andre. Helgen ble årets høydepunkt!
Sommersesongen ble avsluttet med
fotballfest og FIFA-turnering. Det var
pølser og kaker og høyt tempo. Alle
fikk diplom for årets innsats noe som
også var veldig populært.
Nå er vintertreningen i gang og fotballgleden er større en noen gang. Vi
gleder oss til fortsettelsen!
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Spillere

Mads Andenæs
Bo Wilhelm Wright
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
Mikkel Gjerdrum Helgesen
Noa Langø

Joakim Schwaar
Torjus Johannessen
Marcus Ditlef-Johansen
Jakub Woszczynski
Peder August Eloranta-Mellerud
Simen Regland
Gabriel Blehr
Mortimer Féliot
Trenere
Gylve Aftret-Sandal
Ulrika Skjellvik Tollefsen
Fredrik Solstad
Mathieu Groussard

Lagleder

Mikkel Andenæs

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. Akkurat det samme
skjedde i fjorårets sesong …

Det var gjennom hele sesongen veldig bra oppmøte
på treninger og kamper.

Vi avsluttet siste trening med kamp mellom jentene
og foreldre. Jevn kamp til siste spilleminutt, da stakk
jentene av med seieren.

Laget hadde som måloppnåelse for 2018 at det skal

Vi gleder oss til 2019 sesongen!

Spillere

Julia Rødaas
Signe Bergseng
Linea Gildseth
Hedda Tonay Carlsen
Marie Gjerdrum Helgesen
Isla Grace Kjemhus

Marie Nissen-Lie Kohmann
Nora Fjeld Lindwall
Milla Magnussen
Hermine Viddal-Eide
Tuva Viddal-Eide
Victoria Tjemsland von Aphelen

Trener
Stian Carlsen

Lagleder

Line Fjeld Lindwall
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2007

2007
GUTTER 2007
Seriespill og trening

Vi har hatt 21 spillere på 2 lag i serien, samt et ekstra
lag i G12 for spillerne som ville ha flere kamper og
større utfordringer. Lagene har spilt 17 kamper i løpet
av sesongen mot Frisk Asker, Bærums Verk Hauger,
Dikemark, Holmen, Heggedal, Jutul, Snarøya, Lyn,
Hvalstad, Heming, Ready og Høvik. Vi hadde felles
trening to ganger i uken og i tillegg deltar mange på
Talent Nesøya. Fokus på trening har som tidligere
vært pasninger, samspill og posisjoner på banen.
Spillerne har vist stor sportslig fremgang gjennom sesongen. Resultatene har vært gode. G11-2 leverte for

eksempel 14 seire og 3 tap med +109 i målforskjell!

Cuper

JENTER 2007

I cupene har vi satt opp nye lag slik at spillerne skal få
spille med flest mulige på kullet. Vi har deltatt på Kanal Cup i Horten Cup, Helgerød Cup i Sandefjord, og
ikke minst Fjord Line Cup i Porsgrunn, som var første
overnattingscup for laget, og som ble veldig vellykket

Spillere

Vinterfotball

Ellinor Næss Andresen
Lotte Andenæs
Ella Kamilla Stig Fagerland
Celina Grabner
Mina Dorothea Stang Gulden
Synne Wichstrøm Jørgensen
Rebekka Lygren
Marte Thomassen Mosebø
Mie Nissen-Lie
Mie Fagernes Riple
Ella Grønvold Røe
Sydney Elizabeth Råmunddal
Luna Wichstrøm Sætersdal

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

Nesøya jenter 11 år stilte med et lag bading på Hvamodden. Sommeren
i serien på midtre nivå i 2018-seson- store høydepunkt var Fjord Line Cup.
gen. Det gikk over all forventning og Første ordentlige overnattingscup.
laget hadde flest seiere, et par uavg- Det ble en flott opplevelse med mye
jort og få tap. Vi var spent på hvordan bra kampspill, bading i badeland og i
det skulle gå med 7er fotball, men det sjøen, og diskotek.
gikk seg raskt til. Jentene hadde fått
prøve seg på syver i løpet av vinterse- Avslutningen på en lang og fin somsongen med noen treninger, cup og mersesong ble markert hjermme hos
Kristin med pizza og film.
treningskamper.
Det ble en lang varm sommer og
flere treninger ble avsluttet med

Nesøya G11-1

Nesøya G11-2

Spillere

Spillere

Adrian Skar			
Andreas Nissen-Lie
August Hamre			
Jakob Aftret Sandal
Joachim Schlytter Killi		
Jonathan Anker
Lucas Lethuillier		
Ludwig Hermann
Maximilian Robertson		
Peter Poulsson

Trenere

Arne Johan Hamre
Gylve Aftret Sandal
Tonje Hermann
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Tusen takk til alle foreldre som har
hjulpet til dette året! Heia Nesøya
jenter - 11 år!

Trenere/
hjelpetrenere
Maria Fagernes
Marius Røe
Espen Thomassen
Kristin Lygren
Christer Jørgensen
Kjersti Wichstrøm

Lagleder
Siri Stang

Anders Haavik			
Anton Lange
Brage Strandli			
Christian Nissen-Lie
Ferdinand Lindøe		
Lukas Halvorsen
Marius Jebsen			
Peder Mosbergvik
Thomas Ferner-Johansen
Tobias Grongstad
Carl Fleischer

Trenere

Petter Johansen
Svein Arne Haavik
Thomas Jebsen
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2006

2005
JENTER 2005

GUTTER 2006
Seriespill og trening

Cuper

Denne sesongen har vi hatt hele 22 spillere i troppen.
De har både spilt 7er- i nivå 2 og 9er- i 2. divisjon i
seriespillet. Alle spillerne har hatt en fin utvikling, og
det sosiale miljøet er utrolig bra.
Etter en litt variabel start på seriekampene i april,
tok vi tak og gjorde det meget godt utover resten av
sesongen. De har trent 2 ganger pr. uke. 2018-sesongen har vært svært innholdsrik, og siste trening hadde
de 16. oktober. For første gang har de spilt 9er-fotball
med større bane og offsideregel. Det har de taklet på
en utmerket måte. Vi har i år terpet mer defensiv organisering, og det har gitt større trygghet i kampene,
både i 7er og 9er. Vi trenere har i år jobbet hardt med
hele gruppa og hver enkelt spiller gjennom hele sesongen med hensyn til det sportslige opplegget. Det
har definitivt gitt utvikling både for hver enkelt spiller,
og som lag.
Enkelte spillere har hospitert en årsklasse opp. I høst
har vi også hatt fire stk. spillere som ble tatt ut på
sonesamlinger med Landslagsskolen i regi av Oslo
Fotballkrets. I tillegg har mange av spillerne deltatt på
keepersamlinger, camper og fotballskoler..

Som tidligere år, deltok de på Kalvøya Cup. I år tok vi
også turen til Sandefjord i august hvor vi stilte med ett
9er-lag i Sandarcupen. Der møtte de lag de aldri har
møtt før, og det ble en god blanding av seire, uavgjort og tap. En flott tur hvor de hadde mange gode
opplevelser sammen- både sosialt og på fotballbanen.
På høsten deltok de på Snarøya Cup hvor de vant
samtlige kamper.

Sosialt
Det sosiale er utrolig viktig for denne gruppa. Vi
trenere har stort fokus på at alle spillerne skal ha det
godt sammen, og har brukt mye tid på sosiale tilstelninger. Alle spillere skal føle at de er en viktig del av
laget. Dette er en sammensveiset og positiv gjeng.
Både på treninger og kamper, men også på fotballbanen på fritiden. Det er også fint å se at de tar godt i
mot nye spillere.
Det er bare for alle spillere å se frem til neste års fotballsesong. Her blir det igjen mange gode treninger,
fotballkamper, cuper og sosiale sammenkomster sammen.

Vi gikk inn i vårt 8 år med store forventinger, ungdomsfotball!
Jentene var ivrige og stilte på treninger med pågangsmot og lyst til å lære. Vi hadde fine, men også
slitsomme treninger (kondisjonen måtte bedres) og
våre trene fikk jentene til å yte til sitt ytterste!

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
Herman Hægh
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Jesper Friis-Møller
Johannes August Skjellvik Tollefsen
Kacper Bogucki
Kevin Sebastian Dawes Kirchner
Kristoffer Kolberg
Kalina Fraser
Marcus Sørensen
Matias Clowes
Peder Kristiansen
Sander Emil Pedersen Enge
Sebastian Tonay
Sigvart Guldteig

Trener

Robert Brown
Jan Fredrik Sørensen
Claus Eriksen
Knut Tollefsen

Lagleder
Knut Tollefsen

Vi hadde 1 lag med i serien i år og jentene gledet seg
til å følge med på tabellen. Sesongen fikk en brå start
med overgang til 9’er og offside, så vi startet med
noen sure tap og litt frustrasjon. Fremover mot sommeren bedret resultatene seg og etter ferien var de
nesten uslåelige. Det ble noen tap, noen uavgjort og
noen seiere som gjorde at vi havnet midt på tabellen.
Noen ble nok litt skuffet, men vi har lært ekstremt mye
av gode motstandere.
Det er gøy med cup, og da helst i utlandet. Vi vil jo at
jentene skal ha det gøy, så Danmarks tur ble det i år
igjen. De møtte lag fra USA, Tyskland og andre skan-

Spillere
Hedda Sandmæl
Lea Berger Andersen
Christina Lindberg
Stina Horn Johannessen

dinaviske land. Jentene tok lett videre A-sluttspillet,
men der ble motstanden tøffere… Kamper, tivoli, bading og mye sosialt gjorde dette til nok en hyggelig
opplevelse både for store og små.
Dessverre ble dette slutten for 05 kullet for jentene
på Nesøya. Ambisjonene var forskjellige og antall
spille var ikke nok til å fortsette med 11’er fotball på
Nesøya.
På vegne av alle foreldre vil vi takke jentene for mye
moro opp igjennom alle disse årene! Det har vært en
sann glede å følge deres utvikling og samhold. Søren
og Jørgen har gjort en formidabel innsats som trenere
gjennom alle år.
En stor takk til alle foreldre og ikke minst besteforeldre som har stilt opp på kamper i all slags vær og
heiet jentene frem!
Lykke til videre!

Linnea Lindwall, Norah
Wilhelmina Ottersen
Camilla Skaland Austgulen
Tyra Leikvang
Julie Blaauw Eriksen
Caroline Blaauw Eriksen

Tomine Grongstad
Linea Nissen-Lie
Live Sødem Karlsen
Sandra Krogsgård

Trenere
Søren Eriksen
Jørgen Krogsgård

Lagleder
Marie Sandmæl
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2005

2004

GUTTER 2005

GUTTER 2004
Trening
I sesongen 2018 har det totalt
vært 23 spillere som har vært med
deler eller hele sesongen. Kullet
har hatt to felles treninger hver
uke. Med kampdag har de fleste
da spilt fotball minimum 3 dager i
uken. Innsatsen har vært bra både
på trening og i kamp. Guttene har
fortsatt utviklingen og er en sammensveiset gjeng.

Seriespill
Laget ble meldt opp i 3. divisjon
11er. Man valgte å kun melde opp
ett lag selv om laget ved start
bestod av 23 spillere. Dette kunne
høres mye ut men med frafall
til kamp og en god rotering fikk

Vi avsluttet fjordårets sesong med
at mange byttet klubb. Starten
på året var noe nedtur med få på
trening.

Spillere

Jens Blymke
Einar Fuglesang Eide
August Krogh
Christopher Taranger
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Vi fikk ny trener Pedro og satset
stort på det sosiale med pizzakvelder ol. Dette har skapt en
magisk energi i gruppen og endte
med at vi har fullpakket med

Sebastian Vigeland
Marius Schlytter
Marius Janborg
Magnus Hægh
Theo Riple
Eilif Skaset-Haarr

tilskuer og vant serien. Mest av alt
takk til Pedro og foreldre som har
vært med å skape en unik opplevelse for oss alle. Vi gleder oss til
ny sesong og tur til Portugal .

Fipil Ulstein
Henrich Nissen-Lie
Jacob Eriksson
Joachim Wilhelmsen
Magnus Bogsti
Morten Gørlitz-Håkonsen

Trener
Pedro Leitao

Lagleder

Karin Krogh

Spillere

Erik Dybvik
Oliver Langø
Erik Hareide
Sebastian Nissen-Lie
Detlie
Åsmund Mjøs
Jacob Kohman
Herman Klepsvik
Eirik Andresen
Hans Herman Mellerud

spillerne i løpet av året omtrent
like mange kamper. Laget startet
våren forrykende med 8 seiere
og ett tap. Nesøya tok dermed
sommerferie på toppen av tabellen. Høsten gikk noe tyngre med
4 seire, 1 uavgjort og 4 tap. Dette
førte til at Nesøya avsluttet sesongen på 2. plass rett bak Fossum.

Cuper og treningssamlinger
I 2018 deltok Nesøya G14 (2004)
på Holmen Cup. Laget var også
meldt på Sandar Cup, men her
klarte vi dessverre ikke å stille lag.
Vi var på to treningssamlinger i
løpet av året. Først var vi i Helsingborg en helg i mars der vi for-

Lars Ågesen Gulsvik
Henrik Hole
Stian Breilid
Erlend Waack Holstad
Kasper Nordh
Bendik Hjelen
Kasper Eriksson
Santiago Hinojosa Castillo
Henrik Friis-Møller
William Kolberg
Jens Glomnes

beredte oss til sesongstart. Dette
var en god samling der laget fikk
prøvd seg mot et lokallag fra
Helsingborg. I oktober dro hele
gjengen på treningsleir til Spania.
Dette var høydepunktet for sesongen og laget hadde sett frem til
dette over lengre tid. Opplegget
ble en suksess både sportslig og
sosialt. Takk til de foreldrene som
bidro til at helgen ble vellykket.

Sosialt
Etter endt sesong hadde vi avslutning for spillerne med pizza
på Klubbhuset. Der takket vi av
Caroline og Erik D som i løpet av
sesongen valgte å satse videre i
andre klubber.

Eirik Onarheim Moger
Caroline Sjøstedt
Truls Günter Lien

Trener
Mattias Book

Trenerassistent

Oppmann
Lyder Hole

Lagledere
Bjørn Hjelen
Mikael Eriksson
Stig Ove Langø

Henrik Skovly
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2002/2003
GUTTER 2002/2003
I år har Gutter 16 bestått av 21 spillere fra 2003 og
2002 kullene. De har tatt sammenslåingen bra, og
har blitt en veldig fin treningsgruppe. På nyåret fikk
de ny trener Pedro Leitao. Han har kommet inn og
gitt guttene ny inspirasjon og glede, noe som merkes
godt på treningene. Og når man kan starte hver trening i garderoben med egen sang (Takk Erlend) må
det bare bli bra.

foreldrene som var med) er alle enige i at det var en
super tur! Resultatene glemte vi!!!

I mai deltok guttene på cup i Danmark. Det er alltid
gøy med cup, reisen, kampene og hyggelig samvær
gjør noe med samholdet i gjengen. Guttene (og de

Spillergruppen fortsetter sammen inn i 2019 sesongen der de skal spille i G 17 serien.

I serien har vi stilt med et lag. Vi har hatt en god serie
i år, med flest seiere og det er alltid gøy. Etter endt
sesong var 2.plassen vår og det er vi veldig fornøyde
med. Stor innsats av spillere og trener er grunnen til
resultatet.

Säsongen 2018 öppnades på hemmaplan mot Dikemark med 70% bollinnehav och ett fantastiskt anfallsspel
slutade matchen 5-0 till oss, det var
många debutanter från 2001 kullen
som var nya i laget och kom in på ett
bra sätt.

GUTTER 19

I andra matchen för säsongen väntade
Jardar på bortaplan, i matchtruppen
hade vi bara 11 spelare så förutsättningarna var inte som vi hade hoppats på.
vi bestämde oss för att ligga lågt och
spela ett kontringsspel för att utnyttja
vår snabba spelare Thomas Sjöstedt
som gjorde två mål och var helt lysande. Matchen slutar återigen 5-0 till
oss.
Detta var två matcher som visar hur
starkt ett lag kan vara när man jobbar
tillsammans för att nå ett mål.
Vi slutar på en 5:e plats i serien efter
ett par dåliga resultat, med facit i hand
var 3:e platsen inom räckhåll. vi siktar
högre nästa säsong!
Några noterbara insatser:
Espen Asbjørnsen vår egen Roberto
Carlos gjorde hela 5 mål på frispark.
Vår solida mittback Petter Lindholm
gjorde hattrick (3 mål) på 15 minuter
hemma mot Haslum i 7-2 segern.
Årets värvning: Henrik Skovly.
Säsongens spelare: Anton Brodd

Spillere

Spillere
Herman Sandmæl
Oliver Florival
Henrik Nomeland
William Nomeland
Andreas Torjusen
Felix Østby
Ludvik Grov
Tobias Eikenes-Løchting
Martin Kolberg
Mads Nissen Lie

Erlend Torgersen
Jakub Ziolkowski
Mathias Valhovd
Daniel Siasi
Sem Schoolmeesters
Dominik Mazurek
Tobias Kroll
Filip Krogsgård
Andre Karsten
Filip Flaa
Sebastian Bondø

Trener
Pedro Leitao

Lagleder
Marie Sandmæl

August Arnekleiv
Espen Asbjørnsen
Torbjørn Beining
Jørgen Breilid
Casper Brevig
Anton Brodd
Aksel Dombestein
Torbjørn Eidet
Leonard Gjøs
Tobias Gudbjerg
Fredrik Gundersrud Perez
Birger Andreas Boye Josefsen
Martin Wichstrøm Jørgensen
Petter Lindholm
Henrik Medina
Magnus Søhoel Øvreseth
Thomas Sjøstedt
Henrik Skovly

Trener/lagleder
Mattias Book
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DAMER

HERRER

Damelaget til Nesøya har hatt sin beste sesong, der
tredjeplassen i serien K35 ble sikret. Det var syvende
året på rad at damene stilte lag i serien. Det ble
totalt 41 poeng og 13 seire på 22 kamper. Sesongen
startet solid med en rekke seire, før laget hadde en
liten dipp i formen inn mot sommeren. Heldigvis var
formen på plass igjen litt ut i høstsesongen, slik at vi
klarte å vinne jevne kamper igjen.
Mange av spillerne har vært med i flere år, og det har
gitt stor glede å være en del av et sammensveiset lag
som liker å trene og spille kamper sammen. Det har
vært morsom og effektiv trening, med vekt på spill.
Det har dessverre vært noen alvorlige skader som har
satt sentrale spillere ut av spill. Forhåpentligvis er de
tilbake når neste sesong starter. Heldigvis har vi også
fått med oss flere nye spillere i år, som har bidratt til
å heve prestasjonsnivået og antall deltagere både på
trening og kamp.
Tradisjonen tro startet året med Veterancup på Langhus i slutten av januar, med morsomt turneringsspill

inne på håndballbaner. Om vi ikke tok seieren i turneringen, bidro vi godt på banketten og fikk oss en
herlig treningsøkt på dansegulvet.
Det ble også en langhelg til Spania for mange på
laget på høsten. Irene hadde invitert til en langhelg
med sol og varme. Den ble fylt opp med fjelltur, tennisturnering, svømmekonkurranse, zumba samt mye
prat, mat og drikke. Dette var drømmeoppskriften
for treningsvenninner på tur. I november var gjengen
samlet til julebord i magiske omgivelser hos Anja på
idylliske Brønnøya.
Kombinasjonen av det sosiale, morsom trening og
muligheten til å få ut litt konkurranseinstinkt uten at
det er særlig alvorlig, gjør fotball på dette nivået helt
perfekt. Vi ser frem til ny sesong, og har plass til flere
på laget. Vi har pleid å ha trening på mandager og
kampdag på torsdager.
Er du interessert, så ta kontakt med Irene Farestveit:
irene_farestveit@hotmail.com

I fotballåret 2018 har laget igjen spilt i 8
divisjon, en divisjon som i år spilte sine
kamper på søndager, og ikke fredager
som i 2017. Årets sesong startet litt
bedre enn i fjor, men vi slet med å vinne
kamper før vi kom til en periode rundt
sommeren hvor vi ikke tapte på seks
kamper. Vi var inne i en god periode før
studiene til mange begynte å ramme
laget, vi fikk plutselig problemer med å
stille med våre beste spillere, noe som
resulterte i en tapsrekke på fire kamper
før vi vant den siste kampen i midten av
oktober.
Laget bestod for det meste av igjen av
1996-97 spillere, men også en del av de
mer etablerte spillere stilte opp på flere
kamper.
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 baklengs mål og
for få scorte mål, men som tilslutt ga oss
godkjent femte plass på tabellen.

For sesongen 2019 er ambisjonene om
å kjempe om opprykk til 7. divisjon.
Spillerne blir et år eldre, litt klokere
fotballmessig, og dersom vi får med oss
samme mannskap som i år, bør dette
være en oppnåelig ambisjon.
Årets spiller: Dennis Tschudi
Årets toppscorer: Bo Alexander Langslet

Spillere
Petter Aarvold		
Knut Ørbeck Nilsen
Tobias W. Drake
Markus Mosand
Thomas Hekleberg
Simen Frøyhaug
Tim A Nielsen
Stian Valentin Knutsen
Adrian Syvertsen
Erik Osen		
Daren Fraser		
Bo Alexander Langslet
Mikkel Syvertsen
Hasan Askri		
Mattias Book		

Oldboys har hatt en fantastisk sesong som resulterte i at vi
ble seriemestre og rykker opp til 2. div. Bragden ble feiret i
København hvor laget naturligvis hentet inspirasjon til kommende sesong. Til 2019 sesongen har vi også meldt på et
lag til Menn 48 i tillegg til M40 laget. Trening starter for fullt
igjen etter påske. Lagleder, trener, innpisker og støttekontakt er Finn Klepsvik.

Spillere
Anja Wright
Elin Marie Brantenberg
Gro Janborg
Jorunn Mosbergvik
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Irene Farestveit
Monica Solheim
Tonje Hermann
Caroline Martens
Berit Nissen-Lie
Katharina Nissen-Lie

Marianne Stokke
Ulrika Skjellvik Tollefsen
Nina Winge

Spillere

A-LAG
Kristoffer Kjølberg
Morten Bjørshol
Henrik Bye		
Dennis Tschudi Nils
Martin Rytterager
Herman Haug		
Simen Michelsen
Eskil Hytten		
Victor Tschudi
Fredrik Gundersrud
Arne Olav Aarvold
Balder Bratsberg
Herman Brodd
Carsten Skjelbreid
Bjørn Osen		
Eimund Eknes		
Lars Mørkås

Trener/lagleder
Lars Mørkås

OLDBOYS

Espen Gjøs, Espen Thomassen, Bjørn Osen, Finn
Klepsvik, Svein Arne Haavik, Carsten Skjelbred,
Lars Mørkås, Gylve Aftre Sandal, Stian Carlsen,
Trond Dybvik, Rana Ranjit Singh, Daren Fraser
og Thy Kim Than

Lagleder
Irene Farestveit

Trener
Mattias Book
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INNEBANDY

INNEBANDY
DAMER
Nesøya Old girls er en gjeng med glade og treningsivrige damer som trener og spiller innebandy sammen.
Dette er 4. sesong med seriespill og sesongen
2017/2018 endte vi på 8. plass av 14 lag. I år ligger
vi på 7. pl av 12 lag.
Før jul spilte vi i en 3 mot 3 innebandyturnering i
Ekerberghallen hvor vi fikk 3. plass av 6 lag.
Vi trener i Nesøya Idrettshall tirsdager. Hvis det er
flere damer som kunne tenke seg å bli med på en
sosoal, morsom og effektiv trening er det bare å
møte opp eller ta kontakt med lagleder Monica Solheim hvis dere har noen spørsmål.

Spillere

Styret 2018

Monica Solheim
Tove Arnet Inderøy
Kjersti Selmer Hansen
Siv M. Dalbakk
Gro Feldberg Jansborg

Henriette Martens
Caroline Martens
Kristin Enger Helgerud
Maria Fagernes
Karen Lyche Oppegaard
Elin Marie Reinholdtsen Brantenberg

Maylem Meneses Lauvstad
Hilde Kristin Håland
Annike Amundsen
Camilla Hasle

INNEBANDY
Interessert i å
spille?
Herrer kontakt:
arild.hekleberg@gmail.com
Damer kontakt:
Monica Solheim
mo9ca.solheim@gmail.com

Leder: Arild Hekleberg

HERRER

Hilde Håland

Treningstider
Nesøya Idrettshall
Mandag 2100-2230:
Herrer
Tirsdag 2000 - 2130:
Damer
Torsdag 2100-2230
Damer/Herrer

(2017/2018)
Monica Solheim
(2018/2019)

Vi har treningstider på mandager og torsdager og
vi er rundt 20 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

Spillere
Andre Lindqvist
Arve Jansen
Arild Hekleberg
Bent Sandmæl
Bård Halvorsen
Christian Ødegaard
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Christoffer Viig
Cyrus Brantenberg
Dag Tønder
Hans Kenneth Viga
Håkon Nissen Lie
Jan Løve Groth
Karl Magnus Wrahme
Nils Ruud

Per Robertson
Per Arne Evensen
Richard Zagar
Stian Carlsen
Tobias Finsnes
Tommy Grongstad
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NESØYA 60 ÅR

VELKOMMEN
TIL VÅRE
Nesøya IL organiserer flere faste årlige
ARRANGEMENTER!
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
2018

Nesøya Idrettlag ble
stiftet 29. januar 1958
og skulle drive med
friidrett, håndball,
svømming og vinteridrett og ta seg av 17.
mai feiring.
2018 var det tid for 60-årsjubileum! Lørdag 22. september ble satt til markeringen

av 60-årsjubileet. Idrettslaget
inviterte hele Nesøya til
bursdagsfest, og det ble en
flott dag med nydelig vær
og fullt av store og små på
idrettsanlegget. Bursdagen
ble akkurat den familiefesten
vi ønsket oss. Jubileet ble arrangert samme dag som den
tradisjonsrike Nesøyaløpet, i
tillegg bød vi på aktiviteter,
gjester, åpen kiosk, grilling og bursdagskake!

For alle arrangementer,
følg med på

nesoyail.no
våre nyhetsbrev
eller søk opp

Nesøya IL på Facebook

NESØYA RUNDT 1. MAI
1. mai arrangerte vi
Nesøya rundt for 55.
gang.
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I god tradisjon gjennomførte vi nok en Nesøya rundt
1.mai. Nok en gang over 100
deltagende lag.
Utfordringer på løpende
bånd for store og små fordelt
på 9 poster. Lagene var

som vanlig en lett blanding av venner, bekjente,
familie, store, små, gamle og
unge. Et flott arrangement
med start og målgang på
klubbhuset i fint vårvær.
Takk igjen til de som bidro
med flotte premier og til de
som brukte dagen på post
og ved klubbhuset. Vi gleder
oss til 2019-arrangementet,
velkommen skal dere være!
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SOMMERCAMPER 2018

TINE FOTBALLSKOLE
Tine Fotballskole er Norges Fotballforbund sin offisielle
fotballskole og ble arrangert hos oss i uke 26, og i uke
33. Vi åpner opp for fem dager med fotballmoro begge
ukene for barn i alderen 6 til 12 år, og til sammen var
det med hele 154 deltagere.
Fotballskolen er en arena for sosialisering, aktivitet, og
fokus på Fair Play. Hos oss er Tine Fotballskole knyttet
sterkt opp mot vår visjon som er Varig Fotballglede, og
våre verdier som er glede, mestring for alle, inkludering, respekt, og vennskap.

Dette er også en arena for unge, lokale ungdommer
til å bidra i idrettslaget og for barna på Nesøya. De
er med som trenere begge ukene, og får seg nyttig
arbeidserfaring samtidig som at de skal være gode
forbilder og dele av sin kunnskap med deltagerne.

Under fotballskolen har vi et variert opplegg med stasjonsøvelser, egne treningsøkter med tema, konkurranser, keepertrening, småbanekamper, storbanekamper
osv. Vi bruker Nesøya IL Fotball sin Sportsplan og
Norges Fotballforbund sin øvelsesbank i forhold til
planlegging og gjennomføring av aktiviteten for de
ulike årsklassene.

Under fotballskolen er det også servering av sunn
idrettsmat og drikke, og innslag av alternative treningsøkter som for eksempel friidrett. Vi fikk besøk
fra spillere fra Stabæk A-lag herrer som stilte opp på
bilder, skrev autografer, og spilte fotball sammen med
barna.

Vi hadde sterkt fokus på Fair Play med eget tema og
egen Fair Play pris hver dag begge ukene.

Hele arrangementet var en stor fotballfest i strålende
solskinn!
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OPPKJØRINGSCAMP FOTBALL
Den 8.-9. august ble det arrangert Oppkjøringscamp for der fokuset var å bli klar
for høstsesongen. Totalt var 20 ungdommer
påmeldt, og de fikk 6 intensive fotballtimer.
Alle spillerne skulle vise 100% konsentrasjon, innsats, og vilje, og gjennomførte på en
meget bra måte.
Det sportslige opplegget var skreddersydd for
gruppen, og ga de en reise i hvordan man kan
trene i oppkjøringsfase til høstsesong i ungdomsfotballen med klare retningslinjer inn mot
metodikk som en bruker i toppfotballen.
Ansvarlig for planlegging og gjennomføring av
campen var Erling Ola Fykse.
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TENNISCAMP
SEILCAMP

Tennis Camp i Uke 26 og 32 - Breddecamper for alle som spiller tennis!

grep el. noe annet utstyr. Disse premiene blir delt ut
på bakgrunn av innsats, hjepsomhet, god venn, godt
forbilde osv. – sunne verdier!

Vi har våre årlige camper etter skoleslutt i uke 26 og
før oppstart sesong i uke 32. Campene er til for å gi
spillerne/deltagere en mer intensiv fortsettelse på en
sesong, eller en god oppvarming til sesongstarten.
Det er mye trening når du er med på Camp og mange
timer på anlegget. En dag varer fra kl. 09.00 – 15.00,
men barna har mulighet til å bli hentet frem til kl.
16.00.

Nytt i år er at vi har hatt en «Trøste og bære stasjon». De som havner der, er spillere enten fra tennis
el. fotball som trenger litt ekstra hjelp og støtte. Det
kan være greit å ha, med mange barn på anleggene
samtidig. Det er ikke mange som havner her, men
etter 10-15 min på en slik stasjon er de ofte tilbake i
treningen igjen.

En dag består av mange rutiner og oppgaver. Trenerne er på anlegget ca. 08.30 og gjør klart til barna
som kommer kl. 09.00.

I tillegg til all treningen så må barna også lære å rydde
etter seg. De plukker søppel rundt anlegget, rydder i
lunsjen, holder banene i orden ved å koste baner og
linjer.

Barna får god oppfølging, da vi er ca. 1 trener pr. 4-5
barn; De lærer mye!
Blide, ivrige, glade og utrolig dyktige! Det er erfaringen
etter årets Seilcamp. Dette var den 9 i rekken, og aldri
har vi hatt flinkere barn på Seilcamp. Noe av grunnen
til dette, er at de som følger seilkursene våre har første
rett til å delta. I år var 29 av 36 deltakere fra våre kurs.
I år hadde vi bevisst redusert antall deltakere for at det
skal være mulig å videreføre Seilcampen dersom Einar
skulle gi seg. Og det klarte Markus helt fint. Han styrte
årets Seilcamp med stø hånd mens Einar fulgte med i
kulissene. Seilcampen foregår på Hvamodden der Det
Gule Huset er base for omkledning og bespisning. Vi
har veldig flinke medhjelpere som alle er rekruttert fra
Nesøya Seilforening og idrettslaget. Alle er flinke 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. BeachCapm ligger på andre siden av Hvamodden. Der rigger vi en stor
vanntrampoline, kjører vannski og bader. Mye bading!
Alle deltakerne får opplæring i livredding. Den eldste
gruppen reiste på overnatting på Langåra. Det har nå
blitt en tradisjon at foreldrene står for dette. Kanskje ble
det eneste overnatting ute for både stor og liten i 2018?
Våre utrolig dyktige hjelpere var i år: Markus Kilstad,
Madeleine Berge, Fredrik Ruud, Jesper Bergsland, Julie
Tunsli, Heddy Berge, Sara Bergsland. Bak Seilcampen
står Espen Stensland, Stina Hægh, Carl Svendsen, Gabriele Røkenes, Mariann Ahlstrøm, Tone Laila Solstad,
Berit Nissen-Lie og Einar Bergsland. Dette er en foreldre-gruppe som står på år etter år. Vi er flinke vi!

Oppmøte, opprop, gjennomgang dagsprogram, fast
lunsj i klubbhuset NIL, dagens slag el. «stroke of the
day», fruktpause, konkurranser og quiz er noen av de
faste tingene som vi gjør.
Lunsjen er et naturlig avbrekk og høydepunkt, særlig
hvis det er noe varm lunsj. Det lages ellers veldig sunn
og solid kost på klubbhuset og barna får i tillegg en
liten fruktpause på slutten av dagen.
Hver dag har vært sitt spesialslag som vi trener litt
ekstra på og vi får også tid til å gå igjennom en del
teknisk når vi har så mange timer med barna. Vi har
også dagspremier som er små ting f. eks en caps,

En Camp på Nesøya IL Tennis er veldig innholdsrik og
barna får en liten skolering i det å fungere tett sammen med andre over flere dager. De som deltar på
våre Camper opplever ganske stor fremgang på en
uke med trening. Barna vokser på det de lærer på og
utenfor banen, og de lærer seg veldig mye og nytt i
løpet av en uke her hos oss. Mengden når det gjelder
tennis er stor, og en trener kanskje like mye over 5
dager som noen ville gjort til vanlig på en hel måned!
Konkurranse Camp – Vi har også hatt en litt mer
komprimert Camp over 3 dager for de aller ivrigste
spillerne. Her er det litt tøffere trening og litt kortere
dag. Også et populært alternativ, selv om hoveddelen
av nivået på øya er på bredde.

Her er et eksempel på vårt dagsprogram:
08.30 Trenere er på anlegget og gjør klart
09.00 Opprop fra navneliste – Fortelle om dagens program
09.10 – 09.15 Tennis trening tennis starter
11.00 Lunsj i Klubbhuset (NIL) – alle trenere må være på anlegget.
11.45 Quiz i Tennishuset (2/3 lag med den en av de eldste som kaptein på hvert lag)
12.15 Tennis - Dagens slag «Stroke of the Day»
13.30 Fruktpause/Vannpause En av trenerne går ned og får med frukt opp til barna
13.45 Fotarbeid øvelser
14.00 Tenniskonkurranser, leker, poeng, treffspill, elgjakt, fengsel, stiv heks, konge, killer, vinnerside/taperside mm
15.00 Oppsummering - Ferdig for dagen
16.00 Barna hentes frem til kl. 16.00
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SPORTSCAMP

NESØYALØPET

Den tradisjonsrike Sportscampen ble gjennomført i
begynnelsen av august med 25 deltagere som fikk
prøvd seg i et flust av idretter.
Dette er campen for allsidighet, og for å få oppleve
glede og mestring i fotball, tennis, handball, friidrett,
basketball, innebandy, styrke- og kondisjonslek.

Her er det stort aktivitetsnivå og sosialisering der en er
sammen på tvers av årskull.
Ansvarlig for planlegging og gjennomføring var Christer Francke, Mattias Book, og Erling Ola Fykse. Med i
teamet var unge og lokale trenere fra Nesøya.

VÅR-CAMP
I 2018 var det rekorddeltagelse på Vårcamp med hele
124 barn og ungdom i full aktivitet! Vårcampen sparket i gang fotballsesongen for alvor helgen 7.-8. april.
Vi hadde skreddersydde øvelser for de ulike aldersgruppene, og hadde fokus på høyt aktivitetsnivå.
Det sportslige opplegget var i stor grad stasjon- og
spillbasert med øvelser som spillerne kan ta meg seg
inn i sin treningshverdag, både i egentrening og på
lagstreninger.
I tillegg til fotball hadde vi frukt, og serverte varme
måltider begge dager, campen var verdibasert og det

ble delt ut Fair Play priser. GMAX hadde egen stand
med triksekonkurranse og premier.

186 stilte opp på Nesøyaløpet 2018, som ble gjennomført som del av 60-årsjubileumet til Nesøya
idrettslag. Nesøyaløpet ble arrangert for åttende
året på rad. På 500 meter barneløp deltok det 96
barn i alderen 1-10 år. På 5 km var det 57 deltagere,
mens det var 21 deltagere som løp 5 km familieløp
uten tid. Dagens raskeste på 5 km var Morten Grønneberg fra Team Bar i klasse 45-49 år. Han løp på
18:24:00. Dagens raskeste kvinne og nummer to i
mål var Sigird Alvik fra Tyrving i Jenter 15 år. Sigrid
løp på 18:50. Tredje raskest var 11 år gamle Brage
Strandli fra Nesøya, med tiden 19:31.

Erling Ola Fykse og Kristian Holm Carlsen var ansvarlige for planlegging, forarbeid, og den sportslige
gjennomføringen.
Det var mange trenere i sving, der vi satset på våre
egne ansatte trenere, og unge trenere med lokal
profil. Vårcampen er en ypperlig kick-start på fotballsesongen, og en stolt tradisjon i Nesøya Fotball som vi
kommer til å videreføre.

HØST-CAMP
Høstcampen i fotball er den perfekte sesonginnspurtog sesongavslutning for den som ønsker å strekke
fotballsesongen ekstra langt på høsten. I 2018 ble
campen gjennomført 13.-14. oktober i strålende høstvær på Nesøya Idrettspark. 41 ivrige fotballbarn og
ungdommer var med på en herlig aktivitetshelg med
høyt faglig innhold.
De ulike årskullene får skreddersydd sportslig opplegg, og denne gang hadde vi med oss Pål Berg fra

Stabæk som er en av Norges beste spillerutviklere.
Sammen med Erling Ola Fykse utformet han det
sportslige opplegget, og på feltet hadde de med
seg ansatte trenere i Nesøya Fotball, og unge lokale
trenerspirer.
Alle som deltok fikk frukt, varm mat og drikke, og det
tydelige fokuset Nesøya Fotball har på Fair Play avrundet campen med utdeling av Fair Play priser.

SIRI ERVIKS KEEPERSKOLE
NYHET!
Siri
Erviks
keeperskole
9. og 10. juni
på Nesøya Kunstgress

Siri Ervik er Stabæk-keeper i
toppserien for kvinner, og er
per dags dato på lån til Lyn.
Hun har mange aldersbestemte
landskamper for Norge. Hun
jobber på fotball-akademiet
vårt, og er instruktør på våre
camper og arrangementer.

Meld deg på 1 eller 2 dager
Lørdag 9. juni og søndag 10. juni
Kl. 1000-1115: Født 1999-2003
Kl. 1130-1245: Født 2004-2005
Kl. 1300-1415: Født 2006-2009
Kl. 1430-1545: Født 2010-2012

Siri ønsker alle spillere velkommen, fra du som er nysgjerrig på hvordan det er å være
keeper til deg som allerede er
etablert keeper.

PÅMELDING: NESOYAIL.NO
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I juni hadde vi keeperskole på Nesøya med
Siri Ervik som er en av Norges beste kvinnelige keepere. Siri var sammen med sportslig leder Erling Ola Fykse hovedansvarlig for
keeperskolen.

Pris
1 dag kr. 150
2 dager kr. 250

*

KONTAKT: ERLING@NESOYAIL.NO

Vi inviterte alle barn og ungdom som enten
vurderer å bli keeper eller som er det allerede.

Til sammen var det hele 15 barn- og ungdom som var med oss på keeperskolen som
ble arrangert i juni. Øvelsene på keeperskolen ble skreddersydd etter alder og ambisjonsnivå, og vi er klar for ny keeperskole på
Nesøya i 2019.
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NESØYALEKENE

Nesøyalekene ble arrangert 1. september, for syvende året på rad. I strålende sol, som varmet godt
på Nesøya idrettsanlegg denne lørdagen, var det
høyt aktivitetsnivå både på løpebanen, i lengdegropene, i kuleringen og ved høydehoppstativet.
Stevnet ble avsluttet med 500 meter. Nesøyalekene
er et nasjonalt friidrettsstevne for gutter og jenter
i alderen 7 til 16 år. 120 barn og unge fra 17 ulike
klubber i Oslo, Akershus og Buskerud deltok på
dette uhøytidelige stevnet.
Nesøyalekene er friidrettsgruppens viktigste dugnad. I tillegg til at vi må skaffe formelt godkjente
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NESØYALEKENE

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.
Dette uformelle stevnet appellerer særlig til de
yngste utøverne, og det var blant de yngste aldersgruppene at deltakelsen var størst. Det ble satt flere
personlige rekorder, og innsatsen og gleden var det
ingen ting å utsette på.
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ENGALAND PÅ NESØYA

BESØK AV STABÆK
Tirsdag 13. november var det duket for
fotballfest på Nesøya da Stabæk kom
på besøk med spillere fra A-laget, og
selveste Henning Berg som har vunnet
Premier League og Champions League
med Manchester United.

Etterpå var det full fotballtrening på 11´er- og 7´erbanen med ca. 100 barn og ungdom fra Nesøya i
aktivitet sammen med spillere fra Stabæk sitt A-lag.
Barna fikk prøve seg i flere stasjonsbaserte øvelser,
avslutningstrening, og småbanespill. Ungdommen
hadde egen treningsøkt sammen med spillere fra A-laget der de hadde avslutningstrening, og spillsekvens.

Arrangementet startet innendørs i klubbhuset med
innslag fra Henning Berg, og A-lagsspillerne som
blant annet snakket om MOT, og hadde Kahoot-quiz.

Mange foresatte tatt turen til anelgget vårt, og sammen laget vi en fantastisk fotballkveld som ble rundet
av med møljekamp, felles fotografering, og utdeling
av drikkeflasker fra Stabæk.

Tirsdag den 22. mai ble
Nesøya Idrettspark fylt til
randen av barn, ungdom,
voksne, og eldre da Vålerenga kom på besøk med sitt
storslåtte Engaland show!
Nesøya Idrettspark badet i sol denne
maidagen, og rammene var perfekte
for fotballglede av ypperste kvalitet.
Under arrangementet kom hele
Vålerenga sin A-lagstropp og hadde
treningsøkter med barna og ungdommen på Nesøya. Det var Tippenshow
for barn med livemusikk fra scenen,
Freddy Dos Santos hadde foredrag
til ungdommen om sin karriere, det
var Allstar-kamp der gamle Vålerenga
spillere spilte kamp mot Nesøya
sitt old boys lag, ansatte trenere i
Vålerenga hadde treningsøkt sammen med ungdommen på Nesøya,
og spillerne fra A-laget til Vålerenga
hadde møljekamp mot barna direktesendt på VIF TV og Facebook.
Folkefesten samlet ca. 600 mennesker til Nesøya denne flotte maidagen.
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MEDLEMSINFORMASJON

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

MEDLEMMER 2018 (2017)
1 233 (1 400)
37% (40%) jenter/kvinner
63% (60 %) gutter/menn
39% (38%) barn (0-12 år)
22% (21%) ungdom (13-19 år)
39% (41%) voksne (20 år +)

PRISMOTTAKERE
ÆRESPRISEN

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

PRISER
ÆRESPRISEN
Ved NIL´s 10-årsjubileum 29. januar 1968
besluttet styret å dele ut en ærespris. Æresprisen skulle deles ut til medlemmer som
hadde gjort en stor innsats i Nesøya IL gjennom flere år (over 10 år). “For lang og tro
tjeneste” som det dengang het.
Beslutning om tildeling av Æresprisen
avgjøres av Nesøya IL Hovedstyre ved enstemmighet.
Siste pris ble utdelt i 2017 og gikk til Dag
Tønder på årsmøtet 15. mars 2017. Det er
ikke delt ut ærespris i 2018.
Vi har til nå delt ut 8 av denne høythengende prisen, alle utnevnes æresmedlemmer.
Æresmedlemmene får sitt behørige bilde
på veggen i klubbhuset og vil alltid være
velkomne på alle arrangementer hos NIL.

AKTIVITETER 2018 (2017)
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Fotball, sommer 377 (395)
Fotball, vinter 132 (212)
Fotballakademiet/Camp Nesøya Fotball 71 (63)
FotballXtra/Talent Nesøya Fotball 19 (36)
Tennis, vår 107 (114)
Tennis, høst 102 (120)
Tennisakademiet/Camp Nesøya Tennis 81 (41)
Friidrett, sommer 50 (50)
Friidrett, vinter 48 (53)
DELTAKERE SOMMERCAMPS
Allidrett, sommer 18 (48)
2018 (2017)
Allidrett, vinter 45 (46)
Seilcamp 32 (52)
Seiling 112 (65)
Tenniscamper 33 (52)
Håndball 148 (214)
Tine Fotballskole 152 (142)
Innebandy 42 (38)
Fotballcamp 18 (25)
Ishockey 50 (68)
Sportscamp 25 (61)
Totalt 260 (332)

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

Ståle Jørgensen
Petter Johansen
Magnus Wrahme
Gro Janborg
Susie Williams
Einar Christian Bergsland
Espen Gjøs
Christer Jørgensen
Kristin Warme Drake
Kåre Hoff
Geir Tuft
Astrid Borge
Lars Mørkås
Solveig Wathne
Teodor Tyse

INNSATSPRISEN
I 2005 besluttet styret i NIL å innstifte en
innsatspris. Prisen skal deles ut til den i
idrettslaget som har gjort en ekstraordinær
innsats for idrettens fremme på Nesøya.
Den skal ikke deles ut hvert år, men når 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 2018 gikk denne prisen til hele 3 vinnere,
og alle tre ble æret på årets årsfest 11.
januar 2019 på klubbhuset. Vi ønsker å rette
en sterk takk og mange gratulasjoner til
Ståle Jørgensen, Petter Johansen og Magnus Wrahme!

Tusen takk for deres innsats!!!
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LITT AV HVERT

ADMINISTRASJONEN
På kontoret på klubbhuset holder
klubbens lille administrasjon til.
Klubben har en heltidsansatt
hovedtrener tennis, en heltidsansatt sportslig leder fotball og fire
personer som deler på administrative oppgaver på tilsammen
1,7 årsverk. I tillegg kommer våre
dyktige ansatte på Camp Nesøya,
våre renholdere og vår trenerstab!

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

Medlemsansvarlig
Katja Horn-Johannesen
Arbeidsoppgaver
Holder orden på alt vedrørede
medlemsregistrering, påmeldinger, laglister og treningsgruppper,

sikre høy kvalitet på instruksjon,
trening og konkurransespill. Skal
utvikle spillere, lag og trenere.

Sportslig leder fotball
Erling Ola Fykse

Styreleder
johnny@nesoyail.no

Camp Nesøya

Regnskap
regnskap@nesoyail.no

Marie Sandmæl
Anna Merckoll
Bente Jørgensen (ut 2018)
Hilde Wrahme (fra 2019)
Arbeidsoppgaver
Har ansvar for alle barna på
Camp Nesøya mandag til torsdag
etter skoletid. Her blir barna tatt
imot fra bussen, får servert mat,
oppfølging, aktivisering 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.

Renhold

Driftsansvarlig

Åshild Onarheim Moger
Temesgen Abraha
Marcus Wrahme

Arbeidsoppgaver
Ivaretar alle drift- og vedlikeholds-oppgaver knyttet til
idrettslagets anlegg.

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

Hovedtrener tennis
Christer Francke
Arbeidsoppgaver
Utvikling av den sportslige delen
av Nesøya IL Tennis gjennom å
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Administrasjon
post@nesoyail.no

Arbeidsoppgaver
Har det overordnede sportslige ansvaret for og utvikling av
Nesøya IL Fotball. Jobber både
administrativt og på feltet, med
lag-, trener- og spillerutvikling.

betalinger og purringer.

Ståle Jørgensen

KONTAKTINFO

Arbeidsoppgaver
Vasker klubbhuset, tennishuset
og tennisbobla.

Drift			
stale@nesoyail.no

Medlemsservice
katja@nesoyail.no
Tennis			
tennis@nesoyail.no
christer@nesoyail.no
Fotball		
erling@nesoyail.no
Camp Nesøya
CampNesoya@nesoyail.no

VIPPS
NIL bruker Vipps, nå
kan du betale med Vipps
i kiosken og på våre
arrangementer!

NESØYA IDRETTSLAG

36415

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

VÅRE TRENERE

Husk GMAX medlemsfordeler!

Mange trenere stiller opp sent og
tidlig, hverdag og helg for at alle våre
medlemmer skal få et godt treningstilbud. Takk for deres engasjement og
deres innsats for Nesøya IL i 2018!
I 2018 har disse vært tiknyttet NIL:

Avtalen med G-MAX gir alle medlemmer 15% på ordinære varer*
og 20% på kjøp av NILs klubbkolleksjon. Kolleksjonen, med
trenings-tøy for både barn og voksen, henger fremme i butikk, og
du kan, mot et lite tillegg, få satt på initialer eller navn på klærne.
Ved betaling i kassen viser du frem ditt rabattbevis.

Fotball
Mattias Book
Pedro Leitao
Siri Ervik
Herman Sandmæl
Henrik Skovly
Fredrik Gundersrud
Solveig Bergseng
Alexander Sæthern

Tennis

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

* 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.

Håndball

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

Friidrett

Caroline Boge Fredriksen
Aurora Larsen Græger
Erlend Janborg
Thomas Kvam

TAKK!

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.

Flere ansatte har takket av i Nesøya Idrettslag i 2018:
Vår daglige leder Nina Beate Eskedal sluttet i februar.Det
gjorde også vår hovedtrener fotball Kim Lönn.
I desember valgte Bente Jørgensen som jobbet på Camp
Nesøya Tennis å gå av med pensjon.
Vi sier tusen takk for alt dere har gjort for NIL, og ønsker lykke
til videre!

Seiling

Felicia Semb
Heddy Berge
Caroline Boge Fredriksen
I tillegg kommer selvsagt alle foreldretrenere og lagledere, samt de ca 30
ungdonstrenerne som jobbet på våre
sommercamper.
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STØTT NESØYA IDRETTSLAG

IDRETTSSTIPEND

GRASROTANDELEN!
Tusen takk til dere 250!
I 2018 mottok Nesøya Idrettslag kr. 109 499,52 fra 250 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 sports-lig 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
opp-dager 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!

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 opprettet.

Vi gjør oppmerksom på at medlemmet må betale
medlemskontingent til klubben, og at det kun er treningsavgiften det kan søkes stipend på.
Søknad om Idrettstipend sendes NIL ved leder og
behandles kun av leder, nestleder, kasserer og leder
for den idretten dette gjelder.

						
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

..ELLER BARE VIPPSE!

____________________________

Bli medlem på
Det enkleste er også bra! Hvis du bare ønsker å
støtte oss, kan du vippse ønsket beløp til:
36415 - NESØYA IDRETTSLAG

NIL ønsker å takke alle som støtter oss!

nesoyail.no!

Navn: _________________________________________________
Adresse:: _______________________________________________
Epost: _________________________________________________

Dette er verdifulle inntekter for oss!
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ÅRSBERETNING 2018

ÅRSMØTE
2019

VELKOMMEN
til årsmøte i Nesøya Idrettslag!
Tid: Tirsdag 12. mars 2019 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 12. februar.
Agenda med sakspapirer
legges ut på nettsidene våre nesoyail.no innen 5. mars.
Siste frist for innmelding av saker til årsmøtet er 26. februar.

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

Styrets sammensetning
Leder: Johnny Duedahl
Nestleder: Tore Moger
Anlegg og Drift: Jan Trygve Olsen
Styremedlem fotball: Christian
Ødegård
Styremedlem tennis: Magnus
Wrahme

Revisor
Agder-Team Revisjon AS

Litt om året som har gått
I 2018 var det 60 år siden Nesøya
Idrettslag (NIL) ble stiftet og det
ble feiret i stor stil i september
2018 på samme dag som Nesøyaløpet gikk av stabelen! Flott vær,
mange mennesker og celebert
besøk av Per Ravn Omdal som
snakket varmt om arbeidet med
Fair Play i regi av både norske
og internasjonale fotballforbund,
gjorde dette til en minneverdig
dag.
Aktivitetsnivået i idrettslaget er
fortsatt høyt selv om det har vært
noe lavere deltakelse i 2018 sammenlignet med 2017. Vi har mange
aktive barn og voksne, og mange
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engasjerte foreldre, som kontinuerlig benytter seg av vårt tilbud og
som også bidrar til at vi kan ha et
så godt tilbud til våre medlemmer
som vi allerede har. Det samlede
tilbudet i vårt nærområde er dog
bredt og «konkurransen» mellom
klubbene og til dels også SFO, er
økende, noe som gjør det litt mer
krevende å holde barn og voksne
aktive i vårt idrettslag.
Arbeidet med å tydeliggjøre
hva slags tilbud NIL har til våre
medlemmer har fortsatt gjennom
hele 2018 og her har fotballen vært
en viktig pådriver. Fotballen i NIL
har jobbet målrettet for å bli sertifisert som Kvalitetsklubb, noe som
forventes å skje ila 2019. Dette
arbeidet har vi som fleridrettsklubb tenkt å bygge videre på slik
at organiseringen av hele idrettslaget kan gjennomføres på samme
«lest» som for fotballen, dog med
de nødvendige tilpasninger som
kreves ift de enkelte idrettene og
for oss som fleridrettslag.
Alle våre idretter har gjennomført
nok et godt idrettsår. Vi har mange
aktive barn som er engasjerte og

flinke, og mange av disse gjør det
også godt i lokale og nasjonale arrangementer. Og viktigst oppi det
hele – disse viser alle god sportsånd og sunne verdier, og gjør at vi
på Nesøya blir ekstra stolte av våre
utøvere.
Vi organiserer selv, for å nevne
noe, friidrettsstevner- og løp, 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 hos både store og små. Ift
sistnevnte arrangement så var ikke
været helt på vår side i 2018, og
det gjorde at deltagelsen var betydelig lavere enn for foregående
år. Det får vi dessverre gjort lite
med. Uansett – det å gjennomføre
slik arrangementer hadde ikke vært
mulig hadde det ikke vært for de
mange foreldrene og foresatte
som stiller opp som kioskvakter,
løypeansvarlige, oppmenn, trenere, sjåfører, styremedlemmer osv.
Nesøya Idrettslag takker alle frivillige for den flotte innsatsen som er
lagt ned i 2018.
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ÅRSBERETNING
Vi har fast ansatte trenere på
heltid for tennis og fotball i tillegg
til at vi gjennom året har hatt
administrasjons- og informasjonsansvarlig i en 70% stilling. Utover
dette har vi 3 deltidsansatte ressurser som dekker områder som
medlems-håndtering, påmeldinger, regnskap osv. samt ansatte
med ansvar for de ulike akademiene. Anlegget vårt krever jevnlig tilsyn og vedlikehold og det
utføres av en fast ansatt på 40%
basis. Vi mener at arbeidsmiljøet
er godt og sykefraværet er meget
lavt.

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 også i
2018 er ny driftsmodell av idrettsanlegg i Asker kommune, hvorpå
en ny modell nå er omforent med
Asker kommune og satt i drift.
I tillegg har vi hatt kontinuerlig
dialog omkring håndtering av
granulat på kunstgressbanene
våre. NIL er svært godt fornøyd
med samarbeidet med kommunen.

I 2018 har vi endelig fått ferdigstilt
og tatt i bruk Tennishuset som ligger sentralt plassert nært opp mot
både utebaner og boblehallen.
Tennishuset inneholder oppholdsrom, kontor, garderobe samt dusj/
toalett og forventes å bidra positivt til utviklingen av tennismiljøet
og driften av tennis på Nesøya.
I tillegg fikk vi også, med god
hjelp fra Asker kommune, asfaltert
området rundt Tennishuset slik at
vi nå i 2019 forhåpentligvis klarer
å få på plass minitennisbaner og
uteområder generelt.

Økonomi

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
• Allidrett
• Innebandy
• Ishockey

Deltakelse i andre møter
og organisasjoner
Representanter fra NIL har i år
som i fjor hatt jevnlig dialog
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Samlede inntekter for 2018
utgjorde kr 7 560 000, som var
noe lavere enn for regnskapsåret
2017 (kr 8 194 000). De største
bidragsyterne er fortsatt fotball
og tennis, som utgjør mer enn
halvparten av denne inntekten.
Lavere aktivitet innenfor fotball
og tennis, herunder også akademiene på vårparten i 2018, er de
viktigste årsakene til de reduserte
inntektene.
Driftskostnadene endte på kr 7
882 000, som var en økning på
drøye 4 % fra fjoråret. Økningen
skyldes i all hovedsak høyere
lønnskostnader, høyere kostnader til gass og strøm samt økte
kostnader til vedlikehold. Lavere
inntekter og høyere kostnader
medfører dermed at driftsresultatet før avskrivinger i 2018 er
svakere enn året før. For 2018 ble
driftsresultatet før avskrivinger på
kr -322 000, noe som var ned hele
kr 966 000 fra 2017-resultatet som
endte på kr 644 000.

ÅRSBERETNING
gjeld. Dermed endte årsresultatet
for 2018 på kr -1 744 000, noe
som er svakere enn det negative
resultatet i 2017 på kr -635 000.
Likviditeten under 2018 har vært
under press grunnet redusert
aktivitet og reduserte inntekter. Vi
forventer dog økt aktivitet samt
utbetaling av MVA-kompensasjon
og spillemidler for Tennishuset i
2019, hvilket skal bidra positivt til
klubbens likviditet.
Bokført egenkapital var ca kr
2,8 millioner, mens utestående
rentebærende lån fra Kommunalbanken utgjorde kr 8,9 millioner
ved årsslutt.

Medlemstall 2018 (2017)
Kvinner
Menn
Totalt

Kvinner
Menn
Totalt

0-5 år

6-12 år

13-19 år

20-25 år

26 år +

TOTALT

27 (45)
41 (54)
68 (99)

167 (188)
245 (235)
412 (423)

103 (117)
169 (180)
272 (297)

10 (7)
47 (51)
57 (58)

149 (205)
275 (318)
424 (511)

456 (562)
777 (838)
1233 (1400)

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

383
595
978

403
599
1002

518
690
1208

537
675
1212

498
802
1300

509
643
1152

550
834
1384

562
838
1400

456
777
1233

Årsregnskapet er utarbeidet under forutsetning om fortsatt drift.

Medlemstall
Antall medlemmer pr 31. desember 2018 var totalt 1 233 mot 1
400 for 2017 og fordeler seg slik
aldersmessig:

					

Johnny Duedahl
Styreleder

Christian Ødegård
Styremedlem

Nesøya, 5. februar 2019

Tore Moger
Nestleder

Jan Trygve Olsen
Anlegg

Magnus Wrahme
Styremedlem

Avskrivninger i 2018 er noe
høyere enn i 2017, forårsaket av
fullt år med avskrivning for Tennishuset.
Netto finanskostnader fortsatte å
falle i 2018 i takt med et fallende
rentenivå og lavere rentebærende
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ÅRSREGNSKAP
Balanse pr. 31.12.

Resultatregnskap 01.01.-31.12.
Note		2018		2017
				
(beløp
i hele kr 1 000)

Inntekter					
Trenings- og aktivitetsinntekter
7		
5 042 		
Sponsor- og reklameinntekter			
116 		
Tilskudd					
1 539 		
Medlemskontingenter				
426 		
Leieinntekter			
8		
338 		
Andre inntekter					
99 		

5 916
122
1 112
468
518
58

Sum inntekter					

7 560 		

(beløp i hele kr 1 000)
					Note		
2018		 2017
			

EIENDELER						
Anlegg i bruk				
2		
12 300
Anlegg under utførelse		
2		
Andre driftsmidler			
2		
97

11 897
1 591
125

Sum varige driftsmidler				

12 397

13 613 		

8 194

Kostnader					
Eksterne kostnader ifm aktiviteter		
-1 469 		
Lønnskostnader			
6		
-4 305 		
Drift av anlegg			
9		
-1 514 		
Andre driftskostnader				
-594 		

Kundefordringer					
Andre fordringer					
Kontanter og bankinnskudd		
3		

95
162
512

208
182
1 022

-1 687
-3 945
-1 281
-637

Sum omløpsmidler					
			
SUM EIENDELER					
						

769

1 412

13 165

15 025

Sum kostnader				

-7 550

					

					

Driftsresultat før avskrivninger		
Avskrivninger			

-7 882 		
-322 		

2		

-1 263 		

Driftsresultat					

-1 584 		

Renteinntekter					

1 		

Rentekostnader				

-162 		

Årsresultat					

-1 744 		

EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital				

644 		
-1 061 			

-417 		
5
-223 			
-635

Note 1 - Regnskapsprinsipper
Årsregnskapet er satt opp i overensstemmelse med regnskapslovens bestemmelser og god
regnskapsskikk for ideelle organisasjoner. Årsregnskapet er satt opp under forutsetning om
fortsatt drift.			
Eiendeler bestemt for varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler
er klassifisert som omløpsmidler. Anleggsmidler er oppført til kostpris med fradrag for av- og
nedskrivninger. Omløpsmidler vurdert til det laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi.
Inntekter, herunder mottatte tilskudd, regnskapsføres på tidspunkt for opptjening av inntekten. Utgifter kostnadsføres når disse er pådratt.			
Alle beløp i notene er oppgitt i hele tusen kroner med mindre annet er angitt.		
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4

2 815

4 559 		

Langsiktig lån				
5		
Første års avdrag på langsiktig lån
5		
Leverandørgjeld					
Skyldige offentlige avgifter				
Skyldig lønn og feriepenger				
Forskuddsbetalte inntekter				
Annen kortsiktig gjeld					

8 310
634
234
216
412
218
326

8 949 		
634
227
199
358
29
69

Sum kortsiktig gjeld					

2 040

1 516 		

SUM GJELD OG EGENKAPITAL			

13 165

15 024

Note 2 - Idrettsanlegg og utstyr					
			
		

Klubbhus/
undervarme

Fotball
7er-bane

Friidrett

Tennisboble Tennis 		
/innebaner utebaner Tennishus

SUM

Anlegg
Andre
u/utførelse driftsmidler

Bokført verdi 1.1.
Tilgang/ avgang (-)		
Mottatte spillemidler		
MVA-kompensasjon		
Avskrivninger		

3 957
460
319
5 658
1 503
- 				
- 			
- 		
- 		
- 				
- 		
-400
-76
-62
-485
-108 		

1 614
-81

11 897
1 591
1 614
-1 591
- 			
-1 212 		

Bokført verdi 31.12.

3 557

1 533

12 299

384

257

5 173

1 395

-

Anleggene står oppført på tomt som er eiet av Asker kommune. Årlig festeavgift utgjør kr 3 950.

125
21
-

SUM

-49

13 613
44
-1 261

97

12 396
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NOTER
Note 3 - Kontanter og bankinnskudd		

				

Innestående på skattetrekkskonto pr. 31. desember 2018 utgjør kr 133 805.			

Note 4 - Egenkapital						
Egenkapital 1.1.		
Årets resultat			

4 559
-1 744

Egenkapital 31.12.		

2 815

Note 5 - Rentebærende gjeld						

Note 9 - Drift av anlegg
					2018			2017
Gass					 679 			 578
Strøm					
143 		
193
Renovasjon mv				
15 			
3
Forsikring				 116 			 108
Reparasjon og vedlikehold		
379 			
280
Leie maskiner			
115 		
115
Øvrige driftskostnader			
66 		
3
Sum				

1 514

1 280

Nesøya Idrettslag har et lån fra Kommunalbanken som pr. 31. desember 2018 utgjør kr 8 944 420.
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 er klassifisert som kortsiktig gjeld.		
		

Note 6 - Antall ansatte, lønn og godtgjørelser til tillitsvalgte, revisor mv			

					

Nesøya, 5. februar 2019

Det er ikke utbetalt lønn eller annen godtgjørelse til styrets medlemmer i 2018. Lønn og annen
godtgjørelse til daglig leder utgjorde kr 371 162 i 2018.						
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 2018 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 fotballog tennisakademiene, renhold og treningsaktiviteter.

Johnny Duedahl
Styreleder

Tore Moger
Nestleder

Jan Trygve Olsen
Anlegg

Honorar til revisor i 2018 utgjorde kr 24 375 inkl MVA.

Note 7 - Trenings- og aktivitetsinntekter 								
						 2018		 2017

Fotball (inkl Camp Nesøya Fotball)		
1 968 		
Friidrett/ allidrett				
216 		
Innebandy					
33
Seiling						
245 		
Tennis (inkl Camp Nesøya Tennis)
2 071 		
Ishockey					
119 		
Håndball					
254
Andre aktivitetsinntekter			
136
Sum					
5 042 		
							

Christian Ødegård
Styremedlem

Magnus Wrahme
Styremedlem

2 366
290
52
168
2 475
139
252
174
5 916

Note
8 - Leieinntekter
						
2018		 2017
Tennishall			
		
Fotballbane					
Klubbhus					
Sum			
			

100

207 		
128
3 		
338 		

296
220
3
519
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REVISORS BERETNING

REVISORS BERETNING

Til årsmøtet i
Nesøya Idrettslag

UAVHENGIG REVISORS BERETNING
Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet
Konklusjon
Vi har revidert foreningen Nesøya Idrettslag årsregnskap som viser et negativt aktivitetsresultat på kr 1 744 519.
Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2018, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne
datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.
Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende
bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2018, og av dets resultater for regnskapsåret avsluttet
per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.
Grunnlag for konklusjonen
Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de
internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er
beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet. Vi er uavhengige av selskapet slik det
kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår
oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.
Øvrig informasjon
Ledelsen er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon består av årsberetningen, men inkluderer ikke
årsregnskapet og revisjonsberetningen.
Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke den øvrige
informasjonen.
I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon med det formål å
vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og årsregnskapet, kunnskap vi
har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende inneholder vesentlig feilinformasjon.
Dersom vi hadde konkludert med at den øvrige informasjonen inneholder vesentlig feilinformasjon er vi pålagt
å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så henseende.
Styrets og daglig leders ansvar for årsregnskapet
Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter,
herunder for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.
Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et
årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede
feil.
Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til selskapets evne til fortsatt drift og opplyse om
forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn for årsregnskapet så
lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet.

Besøks- og postadresse:
Telefon:
Bankkonto:

Teknologiveien 1, 4846 Arendal
37 19 67 00
7314 05 00256
Medlem av Revisorgruppen
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Foretaksregisteret:
E-mail:
Hjemmeside:

981 497 023 MVA
arendal@rg.no
www.rg.no
Medlem av UHY International

103

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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