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Styret har i 2019, bestått av:
•
•
•
•
•
•
•

Leder
Nestleder
Kasserer
Sekretær
Rep. Ski
Rep. Fotball
Rep. Hus komite

Stein Rune Eriksen
Thor Lillehovde
Svein-Åge Kjendlie
Elisabeth Hagen
Geir Mauseth
Andre Kristiansen
Thorger Alderslyst

Styret har i beretningsåret avholdt 11 styremøter, 1 Årsmøte og behandlet til sammen 94 saker, selv
om mange saker går igjen. Stadionbygget og Hovedlandsrennet 2020 har gått igjen som en rød tråd.
Stadionbygget ble nedbetalt med kr. 1 370 000, da tippemidlene ble utbetalt i januar. Resten av
byggelånet ble innbetalt ved utbetaling av momskompensasjon i juni.
Det har blitt satt opp hyller i garasjeanlegget.
Ny industri vaskemaskin ble innkjøpt og satt inn i år. I tillegg har vi kjøpt et «pent» brukt kjøleskap
med litt størrelse på.
Brannstige er montert. HMS og El-sikkerhet har vært i fokus, med blant annet merking av
nødutganger, røykvarslere og slokkeutstyr.
En egen komite som skal sørge for utsmykking til bygget er godt i gang.
Stadionbygget og klubbhuset har hatt stor aktivitet på utleie i 2019.
Hovedlandsrennet blir arrangert i tidsrommet 20. – 23. februar 2020. Slagordet er REN
SKIGLEDE. Logoen blir i fargene grønt og hvitt.
Mange timers arbeid er lagt ned i planlegging og organisering. Det ble satt ned flere strukturerte
komiteer. Det ble tidlig reservert, og gjort avtaler med overnattingssteder i Hamar og Ringsaker.
Markeds- og sponsorkomiteen måtte tidlig i gang. Avtale ble inngått med Furnes ski om samarbeide
og «kjøreregler». Ny løypetrase, ble ryddet og klargjort for utgraving til 15 m bredde. Det ble satt
ned komiteer til servering, arena, løyper, premier og parkering, i tillegg til mange flere
ansvarsområder. Dugnadsarbeidere skulle innhentes. Det er noen som har lagt ned utrolig mange
timer på forberedelser og planlegging.
Blåmyrkoia ble åpnet for servering 8 til 12 helger i vinter. Furnes Almenning forespurte oss om vi
kunne skaffe dugnadshjelp. De skulle stå for innkjøp, transport og regnskap. Overskuddet skulle
tilfalle NIL. Noen tok på seg hele helgen og lå over på koia. Furnes Almenning har kjøpt inn gass
komfyr og kjøleskap til sesongen 2020. Dette vil gjøre dugnadsarbeidet mye enklere. Overskudd
overført fra Furnes Almenning ble kr. 10.000.
Ole Ellefsæter fylte 80 år den 15. februar. Dagen ble feiret på «nye» Blåmyrkoia. I den forbindelse
stilte noen fra idrettslaget og ordnet med servering denne dagen. NIL ga en blomstergruppe til

jubilanten.
Tundraposten ble utgitt 2 ganger i 2019. Til påske og før jul.
Vårdugnaden ble utført den 8. mai, med rydding og raking rundt klubbhuset og fotballbana.
Rakfisklag og dugnadsfest ble arrangert på det nye stadionbygget den 22. november.
En hyggelig kveld med rundt 30 personer påmeldt.
Ballbingen ble islagt og har fått påfyll av vann 4 ganger i vinter. En stor takk til Ringsaker
Brannvesen som kjører vann.
Fotballgruppa var aktiv også i år. A-laget hadde mange som møtte på trening i vinterhalvåret.
Damelaget gjennomførte turnering helgen 18.august. I tillegg har det blitt startet en lekegruppe for
barn mellom 3 og 6 år. For ytterligere informasjon, vises det til egen årsberetning.
Skigruppa har mange barn som kommer på onsdagsskirenn. 85 unger startet på første rennet. Det
ble arrangert skicross, lørdag 2. mars, med ca. 80 startende. Søndag 3. mars ble det arrangert barnas
skilekdag. Været var ikke helt på vår side denne dagen. GP sprinten ble arrangert den 20.mars.
Ellers har skigruppa hatt et travelt år med planlegging av Hovedlandsrenn i februar 2020. Det gode
samarbeidet med Furnes ski har vært en avgjørende faktor for Nybygda IL også i år. For mer
informasjon vises til egen årsberetning.
Huskomiteen jobber med vedlikehold, rydding og innkjøp. De sørger også for oppfølging av
renhold, renovasjon, HMS og El sikkerhet.
De følger opp både klubbhus og stadionbygg, samt omkringliggende områder. Deres innsats er helt
uvurderlig for laget.
Handlingsplan for tre år ble utarbeidet i 2018, men videreføres for tre og tre år. Denne er et nyttig
verktøy for fremdrift og oppfølging av vedlikehold.
Annet: Andrè Kristiansen og Elisabeth Hagen møtte som representanter til årsmøte i Ringsaker
idrettsråd den 12. februar.
Stein Rune Eriksen møtte som vår representant på årsmøtet i løypeselskapet den 12. februar.
Thor Lillehovde møtte for oss på høstmøtet i Ringsaker idrettsråd. Temaet var, hvordan oppfylle
idrettens målsetting om at alle skal få delta i våre aktiviteter, uten økonomiske hindringer.
Investeringer i 2019
Hovedinvesteringen i år ble utbedring og utvidelse av løypetrase i forbindelse med
Hovedlandsrennet 2020. Ellers er smørebod/garasje restaurert med ny vegg mot øst, og skiftet ut
vinduer. Selve jobben ble gjort på dugnad, av noen få, dyktige medlemmer. Taket over kontoret på
klubbhuset er reparert.
Styret ønsker å takke alle frivillige og verv-innehavere for dugnadsinnsatsen i året som har gått. Vi
ønsker også å takke aktive, støtteapparat og sponsorer for godt samarbeid. Uten alle dere ville vi
ikke klart å stå frem som det flotte idrettslaget vi er.

Nybygda 17.02.2020
Elisabeth Hagen
sekretær

