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Har du hørt om 

Grasrotandelen?
Grasrotandelen er en ordning fra Norsk Tipping som 
gjør at du som tipper kan velge Nesøya Idrettslag 
som mottager av økonomisk støtte, helt uten at 
dette koster deg noe ekstra. Slik gjør du det:

HUSK! 
Denne ordningen har 
tilbakevirkende kraft.

Dvs. at alt du har tippet 
for i år også blir tatt med 

når du er registrert!

NESØYA IL – ÅRET 2010 – ÅRET VI VOKSTE OSS UT AV ANLEGGET 
 
Å skrive en leder blir litt til etter hvert som jeg skriver. Derfor kommer jeg innpå områder som anlegg, 
idrett og organisasjon litt etter hvert som det passer. I år tar jeg også med litt fra de forskjellige idrettene 
da det har vært en drivende utvikling innen hver gren. Så dere som ikke bruker NIL dere må komme 
dere opp av sofaen og enten bli med som utøver, trener eller innen administrasjon. Vi trenger alle! 
 
2010 var året med 70 barn i seilbåter og på surfebrett samt 20 damer på ladysurf, det var året med 
nesten 100 barn i friidrettsgruppen, året med vel 500 fotballspillere og året da tennis ble en del av NIL. 
2010 var året da vi begynte å vokse ut av anlegget. For med 4 løpebaner på en langside, høydehopp 
foran garasjen og lengde på grusbanen i skogen er det ikke lett å drive gode friidrettstreninger. Så er 
det også slik at leieavtalen på Hvamodden, hvor vi leier båthuset, går ut og vi håper vi får fornyet den 
slik at vi kan utvikle det fine miljøet til å bli enda bedre. Også fotballen sliter med kapasitet, for som dere 
vel vet er banen kommunal. Det betyr at banen meldes inn til fotballkretsen hver vår og jo flere lag vi i 
NIL melder opp til serien, jo flere kamper blir lagt til vår bane. Logisk nok, men problematisk når alle 
kamper legges mellom kl 17:00 – 21:00. Ikke mye treningstid igjen da gitt! 
Videre bygges det flere boliger både i de gamle store eplehagene og på nye felt som blir regulert til 
boliger. Det betyr at vi blir flere mennesker på Nesøya. Da mitt eldste barn begynte på skolen i 2004 var 
det ca 60 barn som begynte i første klasse. Min yngste datter vil begynne i første klasse i 2013 og da er 
det I hvert fall 85 barn som begynner. Det er en vekst på 25 barn pr år på 9 år. Vi i NIL har som mål å gi 
et tilbud til barn og ungdom, og betyr at vi sannsynligvis har 25 barn flere pr trinn i fremtiden enn nå, og 
dersom vi klarer å holde de i NIL til de er 18 år så driver de på i 12 år. Det betyr at vi har ca 300 flere 
barn og ungdommer i og på anlegget i løpet av noen få år. Hvis vi også har som mål å la voksne slippe 
litt til kan vi ha opp til 500 flere brukere i 2015 enn i dag. Det betyr at vi må ta dette inn over oss og se 
om det vi har er nok. 
I 2010 besluttet NIL Hovedstyre at vi skulle jobbe for en løsning der vi kunne leie de 22 målene som 
ligger nord for parkeringen og klubbhuset mot at vi selv utviklet dette. Asker Kommune har ikke midler til 
ytterligere anleggsutvikling på Nesøya, så eneste mulighet er at vi gjør det selv. En avtale kom på plass 
høsten 2010 og oppstart av avskoging og planering kom raskt i gang. Vi planlegger å flytte deler av 
parkeringen opp mot de nye seniorboligene slik at friidretten slipper til på den gamle parkeringsplassen. 
Så snur vi litt på grusbanen slik at den ligger inntil grensen mot naturreservatet. På den måten får vi en 
liten 11er bane som vi kan trene på når den store er opptatt med kamper. Begge disse to anleggene blir 
forhåpentligvis ferdig i juni 2011med friidrettdekke og kunstgress. 6 baner til tennis er også tegnet inn, 
men det vil ikke bli ferdigstilt før i 2012. Les mer om anlegget vårt senere i årsrapporten. 
Med dette skal vi kunne ha gode forhold for at barn og ungdom skal kunne drive bra fotball og bra 
friidrett. Slik er det også med seiling. Vi ønsker å la barn og ungdom ha et sted de kan drive idretten sin 
nær der de bor og så får de gå til andre klubber dersom de skal bli toppidrettsutøvere når de blir 
tenåringer.  
Dette er faktisk en del av vår policy også. Vi ønsker at de skal få smaken på idretten, føle tilhørighet, 
føle trygghet og en god oppvekst på Nesøya. Dette kan de få gjennom NIL fra de er 3 til de er 20. 
Dersom de skal bli toppidrettsutøvere i sin sport, kan de etter noen år i båten på Nesøya fortsette sin 
utvikling i Asker Seilforening, eller dra til Asker eller Jardar for å bli gode i friidrett. Innen fotball har vi 
hatt at samarbeid med Stabæk i ett år og vi har hatt totalt 10 gutter i alderen 11 til 13 år på prøvespill. 
To av guttene er tatt ut til videre trening så får vi se hvordan det går. 
Videre ønsker vi å ta vare på de ungdommene som kanskje ikke blir toppidrettsutøver gjennom å tilby 
de dommerkurs, trenerkurs etc. På denne måten inkluderer vi de i idrettslaget på en annen måte fra de 
er 14 og oppover. Dette har vi systemer for i dag og jobber aktivt for. Vi har mange flere klubbdommere 
i dag enn for 3 år siden, og vi har 10-12 gutter og 2-3 jenter som har tatt trenerkurs, vi har 2-3 gutter 
som hjelper til med seilbåtene. 
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Dersom du er ute og går en tur og du ser noen på klubbhuset – stikk innom da vel. Eller har dere noen 
spørsmål, så er det bare å stikke innom klubbhuset. 
Våre samarbeidspartnere – NORDEA er der for oss! 
 
Jeg vil at dere alle skal vite når Nordea ringer at de gjør det på veien av NIL. De sponser oss med et 
betydelig beløp som bidrar til mye idrett og sunn og god drift. Det de forventer tilbake er at du som NIL 
medlem hører på hva de har å si og hva de kan tilby. De er ikke ute etter at du skal bytte bank for å få 
dårligere betingelser. De er ute etter å gi deg et godt tilbud. De har nemlig jobbet med å gi oss på 
Nesøya de beste betingelser. Vær derfor så snill å ta et møte eller hør på hva de har å si. 
Videre er vi fornøyd med vår avtal med ANTON SPORT som gir 15-20 prosent i rabatt til NIL 
medlemmer. PUMA er med oss og bidrar til at vi kan løpe, seile og spille fotball i PUMA klær. Videre har 
vi også to andre hovedsponsorer med oss, nemlig PRIVATMEGLEREN og NARVESEN. Disse har også 
synlighet på drakter, og vi jobber med konsepter som kan utvikle samarbeidet mellom dem og NIL. Det 
gjenstår imidlertid å få på plass mer arenareklame på gjerdet ved banen. Noen gode firmaer er på 
plass. Vi kan nevne Gastronaut – alt til ditt kjøkken. Vi kan nevne Lisa apotekene – så trenger du noe 
fra apoteket så gå til et Lisa apotek. Mona Lisa Huset – 5 restauranter under samme tak. Som dere 
skjønner så er dette noen dere bør bruke dersom dere skal ut å spise, trenger noe på apoteket eller til 
kjøkkenet. De er våre medspillere! 
 
Drivkraften i et idrettslag er de menneskelige ressursene! 
Mye er gjort, mye gjøres, men også mye gjenstår… Vi er derfor helt avhengig av at flere bidrar til 
fellesskapet. Flere må hjelpe oss med å ta vare på, samt få på plass flere samarbeidspartnere. 
Markedsgruppen trenger hjelp. HVEM VIL? Vi trenger flere lagledere og oppmenn, trenere og 
hjelpetrenere. HVEM VIL? Vi må få med oss flere inn i fotballstyret, friidrettstyret og vannsportstyret. 
HVEM VIL? 
VI ØNSKER DEG MED I NIL. DET ER EN FLOTT MÅTE Å BLI KJENT MED FOLK! 
Avslutningsvis vil jeg bruke anledningen til å takke alle som er med i styrer, oppmenn og trenere. De 
som har stått i kiosken og de som har vært med på dugnad på klubbhuset. Dere er svært viktige for oss. 
Alle dere andre også – igjen tusen takk for godt samarbeid. 
 
Vi sees på klubbhuset i 2011 – stikk innom! 
 
 
På veiene av Hovedstyret 2010 
Petter A. Wulff - Leder 

Organisering av NIL – Hva med fremtiden? 
Nesøya IL er organisert ved et hovedstyre som er en paraply over idrettsgruppene. Hver enkelt 
idrettsgruppe har sitt styre; fotball, friidrett, vannsport, ishockey og tennis. I tillegg har vi også et mindre 
styre for barneidrett. Både Hovedstyret og Idrettsgruppene har budsjettansvar for sin aktivitet. Målet er 
at alle Idrettsgruppene skal gå i balanse, mens Hovedstyret skal levere et overskudd slik at vi igjen kan 
bygge opp litt egenkapital. Inntektene til Idrettsgruppene kommer fra treningskontingenter og skal dekke 
utgifter til cuper og stevner, utstyr og drakter. Hovedstyret har sine inntekter fra medlemskontingent og 
spons. Hovedstyret drifter klubbhuset, samt bidrar økonomisk der det er behov for investeringer. 
I Hovedstyret sitter 7 personer (samt lederne for hver idrettsgruppe som har møterett). Vi har i 2010 hatt 
8 styremøter. I år har vi jobbet med utvikling av det nye anlegget samt flerbrukshall på skolen. Videre 
har vi forsøkt å få opp en god web. Det har vi ikke klart, men nå er den rett rundt hjørnet. Videre har vi 
fått på plass mye bedre rutiner rundt økonomistyring. Vi bruker i dag et regnskapsbyrå, mens vår 
kasserer kjører avviksrapporter. Vi har kommet så langt at vi i midten av november hadde det meste 
innen budsjettet for 2010 klart. Det har aldri skjedd tidligere så lenge jeg har vært med. Videre har vi 
hatt representanter til stede på Asker Idrettsråds (AIR) møter, samt høstkonferanse.  
Det er godt å vite at mye av systemene nå er på plass nå som Asker Kommune har vedtatt at skolen 
skal bygges ut og at ny flerbrukshall skal stå ferdig i 2013. Det er en stor glede å vite at hallen kommer 
for det vi har i dag duger ikke, hverken som gymsal eller som et alternativ for idrettslaget. Samtidig er 
det forbundet store utfordringer med hvilke idretter vi skal si ja til og hvilke vi skal si nei til. Vi i NIL 
mener vi selv må være med å ta føringen for hva vi skal drive med på øya vår. Prinsippene for NIL er 
som dere vet at hver idrettsgren skal drive idretten selv og gå i balanse. Så skal vi i NIL legge til rette for 
dette gjennom gode informasjonssystemer, gode økonomirutiner, gode anlegg og gode sponsoravtaler. 
Forutsetningen er derfor at vi trenger gode ledere innen hver idrettsgren, og gode mammaer og 
pappaer som kan drive idretten som trenere. Dette er en utfordring vi har i dag i de grenene vi har så 
langt. Mange av de foreldrene som er gode idrettsutøvere sitter også med administrative oppgaver i 
idrettstyrene. Vi trener gode administrative folk som sitter i styrer og gode seilere som ligger i vannet, 
eller gode fotballspillere som står på kunstgresset, eller gode hekkeløpere som er på fridrettsbanene. 
Dette blir viktige prinsipper for utvikling av nye idretter. Skal vi drive med håndball eller basketball? Skal 
vi drive med innebandy eller volleyball? Eller blir det jazzballett? Vi er positive til alt, men er opptatt av at 
det vi starter skal være langsiktig og ikke personavhengig. Vi trenger altså en gruppe foreldre for at vi 
skal starte en idrett i den nye hallen. De som vil være med på å bestemme dette må følge med på vår 
web til våren. Vi ser for oss å starte noen diskusjoner rundt dette slik at vi kan komme i gang i 2011 og 
dermed være etablert og dermed ha krav på tid i ”egen hall” når den står ferdig. 
 
Ansatte som du finner på klubbhuset og på gresset 
Vi ansatte i 2010 Edle i 50 prosent stilling for å dekke administrasjon og drift i NIL. Edle styrer 
idrettslaget og sørger for å avlaste de tillitsvalgte. Edle jobber videre med alt som er av påmeldinger til 
seriespill, oppfølging av klubbhus med varebestillinger, representere laget på møter etc. Hun har i det 
hele tatt fulle dager. Edle har kontortid på klubbhuset og du finner henne der eller på: 
edle@nesoyail.no. Videre er Marie og Katja ansatt til å styre Fotball-SFO. Fotball-SFO er et tilbud til 
barn i 2-5 klasse som hver tirsdag og torsdag har et tilbud fra kl 13:30 – 17:00. De blir altså fraktet i 
maxitaxi fra skolen til banen, skifter, får seg litt mat før de er klare til to timer fotball med Belinda og 
John. Belinda og John er søsken som kommer fra Australia og som jobber med Courver Norge. Courver 
er et treningskonsept som i korthet handler om å utvikle gode ferdigheter med ball. Altså mye 
ballberøring! Vider får barna noe varmt å drikke når det er kaldt eller noe godt å spise på. Videre har de 
leksehjelp fra kl 16:00 – 17:00. Inne på klubbhuset er enten Katja eller Marie og tar seg av mat, 
plastring, drikke og leksehjelp. Når det gjelder renhold så er det Maya dere skal takke. Hun holder 
klubbhuset like rent og pent som vi andre forsøker hjemme. Maya er der et par dager i uken. Når det 
gjelder utvendig vedlikehold så leier vi Ståle Lundemo fra Bærum Sportsklubb og er hos oss i 30 
prosent stilling. Han slådder, brøyter, feier og snekrer. Helt til slutt vil jeg også nevne en som ikke er 
ansatt, men som likevel er der jevnt og trutt og tar i ett tak sammen med Ståle. Vår svært så 
hjelpsomme pensjonist heter Ståle Jørgensen. Han kryper under klubbhuset for å finne kabelløp til 
internett, han brøyter og slådder og han er der når vi trenger han. Så Maya, Edle, Ståle og Ståle, Katja 
og Marie – hurra for dere! Br
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Alle medlemmer som har stemmerett er valgbare til tillitsverv i laget, og som representant til ting eller 
møte i overordnede organisasjonsledd. Tillitsvalgt kan imidlertid ikke samtidig være arbeidstaker i laget. 
Spiller/utøver med kontrakt og medlemskap i laget kan derimot velges som representant til ting eller 
møte i overordnede organisasjonsledd. 
 
Medlemmer som skylder kontingent har ikke stemmerett, er ikke valgbar og kan ikke være representant 
til ting eller møte i overordnet organisasjonsledd. Medlem som skylder kontingent for mer enn ett år, kan 
av styret strykes som medlem i idrettslaget. Hvis medlemmet, ved forfall skylder 2 års kontingent, skal 
medlemskapet bringes til opphør ved strykning fra idrettslagets side. Strykes et medlem, kan det ikke 
tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt. 
 
 
§ 6 Tillitsvalgtes godtgjørelse 
 
For refusjon av utgifter og godtgjørelse til idrettslagets tillitsvalgte gjelder: 
Tillitsvalgt kan motta refusjon for nødvendige, faktiske utgifter, inkludert tapt arbeidsfortjeneste, som 
påføres vedkommende i utførelsen av vervet. Tillitsvalgt kan motta en rimelig godtgjøring for sitt arbeid. 
Utgifter til tapt arbeidsfortjeneste og til godtgjøring skal fremgå av budsjett og regnskap. 
 
 
§ 7 Kjønnsfordeling 
 
Ved valg/oppnevning av representanter til årsmøte/ting, samt medlemmer til styre, råd og utvalg m.v. i 
NIF og NIFs organisasjonsledd skal det velges kandidater/representanter fra begge kjønn. 
 
Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik 
at det skal være minst to representanter fra hvert kjønn i styre, råd og utvalg m.v. med mer enn 3 
medlemmer. I styre, råd og utvalg m.v. som består av 2 eller 3 medlemmer skal begge kjønn være 
representert. Varamedlemmer teller ikke med ved beregningen av kjønnsfordelingen. 
 
Idrettsstyret kan når det foreligger særlige forhold gjøre unntak fra denne bestemmelsen. 
 
 
§ 8 Inhabilitet 
 
Tillitsvalgte, oppnevnte representanter og ansatte er inhabil til å tilrettelegge grunnlaget 
for en avgjørelse eller til å treffe avgjørelse: 
a)   når vedkommende selv er part i saken 
b)   når vedkommende er i slekt eller svogerskap med en part i oppstigende eller 
      nedstigende linje eller i sidelinje så nær som søsken 
c)   når vedkommende er gift med eller er forlovet eller samboer med en part 
d)   når vedkommende er leder for eller har ledende stilling i eller er medlem av styret 
      i et selskap som er part i saken 
 
Likeså er tillitsvalgte, oppnevnte representanter og ansatte inhabil når andre særegne forhold foreligger 
som er egnet til å svekke tilliten til vedkommendes upartiskhet, blant annet skal det legges vekt på om 
avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for vedkommende selv eller noen som 
vedkommende har nær personlig tilknytning til. Det skal også legges vekt på om inhabilitetsinnsigelse er 
reist av noen part. 
 
Inhabilitetsspørsmålet avgjøres av det aktuelle organ. Inhabilitetsreglene gjelder ikke på årsmøtet.  
 

Lov for Nesøya Idrettslag, stiftet 29. januar 1958 
Vedtatt den 29. januar 1958 med senere endringer senest 01. april 2009 
Godkjent av Akershus Idrettskrets 
 
 
 
§ 1 Formål 
 
Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske 
komité (NIF). 
 
Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet 
skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet. 
 
 
§ 2 Organisasjon 
 
Idrettslaget er medlem av NIF gjennom Akershus idrettskrets. 
Idrettslaget er medlem av de(t) særforbund som lagets årsmøte bestemmer. 
Idrettslaget hører hjemme i Asker kommune, og er medlem av Asker idrettsråd. 
 
Idrettslaget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. 
Reglene i NIFs lov kapittel 1, 2, 10 11, 12, 13 og 14 gjelder idrettslaget uavhengig av hva 
som måtte stå i idrettslagets egen lov. 
 
 
§ 3 Medlemmer 
 
Alle som aksepterer idrettslagets og overordnede idrettsmyndigheters lover og bestemmelser kan bli tatt 
opp som medlem. 
 
Forøvrig plikter ethvert medlem å overholde NIFs, dets organisasjonsledds, samt idrettslagets lover og 
bestemmelser. 
 
En søker kan ikke tas opp som medlem uten at økonomiske forpliktelser til andre organisasjonsledd i 
NIF er gjort opp. 
 
Medlemskap i laget er først gyldig og regnes fra den dag første kontingent er betalt. 
 
Idrettslaget plikter å føre elektroniske medlemslister i idrettens nasjonale medlemsregister i tråd med 
retningslinjer gitt av Idrettsstyret. 
 
 
§ 4 Medlemskontingent og avgifter 
 
Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis. 
 
Andre avgifter/egenandeler kan kreves for deltakelse i lagets aktivitetstilbud. 
 
 
§ 5 Stemmerett og valgbarhet 
 
For å ha stemmerett må man være fylt 15 år, og hatt gyldig medlemskap i minst 1 måned og ha oppfylt 
medlemsforpliktelsene, jfr. NIFs lov § 2-5. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt, jfr. NIFs lov § 
2-9. 
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10. Foreta følgende valg: 
a) Leder og nestleder 
b) Kasserer 
c) Sekretær/Informasjonsansvarlig 
d) 3 styremedlemmer og et varamedlem 
e) Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan, jfr. § 12 pkt. 9. 
f) 2 revisorer 
g) Representanter til ting og møter i de organisasjoner idrettslaget er tilsluttet. 
h) Valgkomite med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte. 

 
Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer til styret velges samlet. Deretter velges 
varamedlemmene samlet, og ved skriftlig valg avgjøres rekkefølgen i forhold til stemmetall. 
 
Valgene skjer etter bestemmelsene i NIFs lov § 2-11. 
 
Arbeidstaker innen et organisasjonsledd er ikke valgbar til verv i eget eller overordnede 
organisasjonsledd. En arbeidstaker i et allianseidrettslag eller lag organisert av allianseidrettslaget er 
ikke valgbar til verv i allianseidrettslag eller i lag organisert av samme allianseidrettslag. Tillitsvalgt som 
får relevant ansettelse i perioden plikter å fratre tillitsvervet. Idrettsstyret kan gi dispensasjon. 
 
Person som selv har samarbeidsavtale med organisasjonsledd, eller er styremedlem, ansatt i ledende 
stilling eller er aksjonær med vesentlig innflytelse i en juridisk person som organisasjonsleddet 
samarbeider med, er ikke valgbar til verv innen organisasjonsleddet. Begrensningen gjelder dog ikke for 
styremedlem oppnevnt av organisasjonsledd. Tillitsvalgt som får en slik samarbeidsavtale, styreverv, 
ansettelse eller eierandel i juridisk person, plikter å fratre tillitsvervet. Idrettsstyret kan gi dispensasjon. 
 
 
 
§ 13 Stemmegivning på årsmøtet 
 
Med mindre annet er lovfestet skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall av de 
avgitte stemmene. 
 
Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes krav om det. 
 
Hvis det skal være skriftlige valg, kan bare foreslåtte kandidater føres opp på stemmeseddelen. 
Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller ikke inneholder det 
antall det skal stemmes over, teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt. 
 
Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmer, 
foretas omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg 
stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning. 
 
For å være gyldig må valg være gjennomført i henhold til NIFs lov §§ 2-4 og 2-5. 
 
Når det ved valg skal velges flere ved en avstemming, må alle, for å anses valgt, ha mer enn halvparten 
av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av varamedlemmer. Hvis ikke tilstrekkelig mange 
kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av 
stemmene. Det foretas så bundet omvalg mellom de øvrige kandidater, og etter denne avstemmingen 
anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved 
loddtrekning. 
 
 
§ 14 Ekstraordinært årsmøte i idrettslaget 
 

Inhabilitetsreglene får ikke anvendelse dersom det er åpenbart at den tillitsvalgte eller ansattes 
tilknytning til saken eller partene ikke vil kunne påvirke vedkommendes standpunkt og at idrettslige 
interesser ikke tilsier at vedkommende bør vike sete. 
 
Er en overordnet inhabil, kan avgjørelse i saken heller ikke treffes av direkte underordnet i samme 
organisasjonsledd. 
 
Med part menes i denne bestemmelsen tillitsvalgte, oppnevnte representanter og ansatte som en 
avgjørelse retter seg mot eller som saken ellers direkte gjelder. 
 
 
§ 9 Straffesaker 
 
For alle straffesaker gjelder NIFs lov kapittel 11 og 12 (NIFs straffebestemmelser). 
 
 
§ 10 Årsmøtet 
 
Idrettslagets øverste organ er årsmøtet som holdes hvert år i mars måned. 
Årsmøtet innkalles av styret med minst en måneds varsel, direkte til medlemmene 
og/eller ved kunngjøring i pressen, eventuelt på idrettslagets internettside. Forslag som 
skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet. 
Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag må være tilgjengelig 
for medlemmene senest en uke før årsmøtet. 
 
Alle idrettslagets medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer 
og/eller media til å være tilstede, eventuelt vedta at årsmøtet kun er åpent for medlemmer. 
 
Lovlig innkalt årsmøte er vedtaksført dersom det møter et antall medlemmer som minst tilsvarer antallet 
styremedlemmer. Dersom årsmøtet ikke er vedtaksført kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav 
om minimumsdeltakelse. 
 
På årsmøtet kan ikke behandles forslag om lovendring som ikke er oppført på utsendt/kunngjort 
sakliste. Andre saker kan behandles når 2/3 av de stemmeberettigede på årsmøtet vedtar det, ved 
godkjenning av saklisten. 
 
 
§ 11 Ledelse av årsmøtet 
 
Årsmøtet ledes av valgt(e) dirigent(er). Dirigenten(e) behøver ikke å være medlem av idrettslaget. 
 
 
§ 12 Årsmøtets oppgaver 
 
Årsmøtet skal: 
 
1. Godkjenne de stemmeberettigede. 
2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 
3. Velge dirigent(er), sekretær(er) samt 2 representanter til å underskrive protokollen. 
4. Behandle idrettslagets årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger. 
5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand. 
6. Behandle innkomne forslag og saker. 
7. Fastsette medlemskontingent. 
8. Vedta idrettslagets budsjett. 
9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan. Br
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Idrettsstyret kan i forbindelse med godkjenning av underliggende organisasjonsledds lover, redigere 
disse slik at de ikke kommer i motstrid med bestemmelsene i NIFs lov. 
 
§ 18 kan ikke endres. 
 
Lovendringer gjort av Idrettstinget, som har konsekvenser for idrettslaget, trer i kraft umiddelbart. 
 
 
§ 18 Oppløsning 
Oppløsning av idrettslaget kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 
2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsning skal skje må vedtaket 
her gjentas med 2/3 flertall. 
 
Sammenslutning med andre lag anses ikke som oppløsning av laget. 
 
Vedtak om sammenslutning og nødvendige lovendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med 
bestemmelsene om lovendring, jfr. § 17. 
 
I tilfelle oppløsning eller annet opphør av laget tilfaller lagets eiendeler NIF eller formål godkjent av 
Idrettsstyret. 
Ved konkurs anses organisasjonsleddet som oppløst og mister således sitt medlemskap i NIF. Ved 
konkurs gjelder reglene i konkursloven og dekningsloven. 

§ 14 Ekstraordinært årsmøte i idrettslaget 
 
Ekstraordinært årsmøte i idrettslaget innkalles av idrettslagets styre med minst 14 dagers varsel etter: 
 
a) Vedtak på årsmøte i idrettslaget. 
b) Vedtak i styret i idrettslaget. 
c) Skriftlig krav fra 1/3 av idrettslagets medlemmer. 
d) Krav etter vedtak i overordna organisasjonsledd: NIF eller idrettskrets. 
 
Ekstraordinært årsmøte i idrettslaget skal bare behandle de saker som er angitt i vedtaket eller i kravet 
om innkalling av årsmøtet. Saksliste og nødvendige saksdokumenter skal følge innkallingen. 
 
 
§ 15 Idrettslagets styre 
 
Idrettslaget ledes og forpliktes av styret, som er idrettslagets høyeste myndighet mellom 
årsmøtene. 
 
Styret skal 
1. Iverksette årsmøtets og overordnede idrettsmyndigheters vedtak og bestemmelser. 
2. Påse at idrettslagets midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte i samsvar med de vedtak som er 
fattet på årsmøte/ting eller av overordnet organisasjonsledd. Styret skal videre på se at idrettslaget har 
en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen, og har en forsvarlig 
økonomistyring. 
3. Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide mandat/instruks 
for disse. 
4. Representere idrettslaget utad. 
 
Styret skal holde møte når lederen bestemmer det eller et flertall av styremedlemmene forlanger det. 
 
Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de 
avgitte stemmene. Ved stemmelikhet er møtelederens stemme avgjørende. 
 
 
§ 16 Grupper/avdelinger/komiteer 
 
Idrettslaget skal ha valgkomite som velges på fritt grunnlag på årsmøtet i idrettslaget, etter innstilling fra 
styret, og har som oppdrag å legge frem innstilling på kandidater til alle øvrige tillitsverv som skal velges 
på årsmøtet. 
 
Laget kan organiseres med grupper og/eller avdelinger. Lagets årsmøte bestemmer opprettelse av 
grupper/avdelinger, og hvordan disse skal organiseres og ledes. Dette vedtas i forbindelse med årlig 
behandling av idrettslagets organisasjonsplan. 
 
For grupper/avdelingers økonomiske forpliktelser hefter hele laget, og grupper/avdelinger kan ikke 
inngå avtaler eller representere idrettslaget utad uten styrets godkjennelse. 
 
 
§ 17 Lovendring 
 
Lovendring kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte i idrettslaget etter å ha vært 
oppført på saklisten, og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer. 
 
Lovendringer må godkjennes av Idrettsstyret, og trer ikke i kraft før de er godkjent. 
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• Stå for lagets daglige ledelse, og representere idrettslaget utad  
• Disponere lagets inntekter (tilskudd, kontingent o.a.) og fordele disse etter plan og godkjent 

budsjett 
• Oppnevne komiteer og utvalg etter behov, og utarbeide instruks for disse  
• Delegere myndighet til lagets tillitsvalgte for drift av laget  

 
  
1.3 Styrets roller og oppgaver   
1. Leder  
a. er klubbens ansikt utad, og klubbens representant i møter og forhandlinger  
b. står for klubbens daglige ledelse, koordinerer styrets og klubbens totale aktivitet  
c. innkaller til styremøter, forbereder saker og leder møtene  
d. anviser utbetalinger sammen med kasserer  
  
2. Nestleder  
a. fungere som leder under dennes fravær, og bør derfor være valgt med henblikk på at han/hun kan 
rykke opp som leder på et senere tidspunkt.  
b. Bistår leder og danner et lederteam med denne. 
c. Sørger for at idrettslaget søker på midler fra alle relevant tilgjenglige kilder så som kommune,  NIF, 
idrettskrets, departementer osv.  
d. påser at valg, adresseforandringer, oppgaver over medlemmer o.a. som har interesse for/skal sendes 
inn til krets og forbund, meldes til overordnede instanser innen gitte frister.  
e. har ellers definerte oppgaver, på samme måte som et ordinært styremedlem  
f. har et overordnet ansvar for utvikling av lagets eksisterende og fremtidige anlegg  
g. sørger for at idrettslaget har hensiktsmessig organisering  
  
  
3. Sekretær / Informasjonsansvarlig  
a. føre referat over alle styremøter og medlemsmøter (delegeres til ansatt i NIL dersom laget har denne 
funksjonen) 
b. tar seg av inngående og utgående post, og eventuell arkivering (delegeres til ansatt i NIL dersom 
laget har denne funksjonen) 
c. lage møteplan i samsvar med hele styret, distribuere denne til alle styremedlemmer.  
d. lage oversikt over styrets medlemmer, og sende det ut til alle medlemmene.  
e. Ansvar for lagets informasjon til medlemmer og nærmiljø  
f. Ansvar for at idrettslaget har en informativ og nyttig webløsning som er oppdatert til en hver tid.  
  
4. Kasserer  
a. Disponerer lagets midler og har fullmakt til klubbens bankkontoer  
b. har kjennskap til kontoplan og fører regnskap i henhold til denne  
c. anviser utbetalinger  
d. har til enhver tid oversikt over lagets økonomiske situasjon og følger opp denne  
e. sette opp resultatregnskap ved sesongslutt og påser at dette blir revidert til årsmøtet  
f. har ansvar for at idrettslaget har gode prosesser og systemer for forvaltning av medlemsopplysninger 
og regnskap  
  
5. Anlegg/Driftsansvarlig  
a. Sørge for at lagets anleggsmidler forvaltes forsvarlig  
b. Utarbeide og revidere rutiner for drift og vedlikehold  
c. Drifte anlegget (klubbhus/kunstgress/grusbane/båthus) innenfor de økonomiske rammer som er gitt i 
budsjett  
d. Sørge for praktisk drift av anleggene  
  
6. Markedsansvarlig  
a. Forhandle og forvalte avtaler med samarbeidspartnere til NIL  

 

            
  
 
 
 Til årsmøte i NIL mars 2011  
  
 
Årsberetning Del 2 – Organisasjonsplan  
  
  
Nesøya IL har i 2010 vært organisert etter følgende modell som beskrevet under. I modellen vil 
også retningslinjer for 2011 være beskrevet av eksisterende styre.  
  
  
  
1.0     Organisasjonsplan for Nesøya Idrettslag (NIL) 2010 

• Planen danner rammer for drift og ansvarsfordeling av NIL og behandles på årsmøte i NIL 
hvert år.  

• For 2010 legger valgkomité og styret frem følgende til behandling.  
 
Jfr. lagets lover skal Nesøya Idrettslag organiseres som lag under NIF og i henhold til NIFs lover og 
regler. Idrettslagets lover bestemmer at laget skal ha et antall forskjellige organer og lagets årsmøte har 
på lovlig vis opprettet et antall grupper i idrettslaget. Denne organisasjonsplanen beskriver ansvar og 
oppsett i de ulike organer og grupper.  
  
Organisasjonsplanen vedtas som eget punkt på hvert ordinære årsmøte.  
  
 
I 2010 har laget vært organisert som følger:  
  
1.1  Hovedstyret   
Laget ledes av et hovedstyre bestående av:   

• Leder   
• Nestleder  
• Kasserer  
• Anlegg/Driftsansvarlig  
• Markedsansvarlig  
• Sekretær / Informasjonsansvarlig  
• 1 Styremedlem  

  
Valgperioden er 2 år, dog slik at leder, kasserer og styremedlem velges alternerende med nestleder, 
sekretær/informasjonsansvarlig, anlegg/driftsansvarlig og markedsansvarlig.  
  
  
1.2 Styrets arbeid / oppgaver  

• Planlegge og ivareta lagets totale drift, herunder mål og strategiarbeid, budsjett og regnskap 
samt oppgaver beskrevet i §1 NIFs lover, lovnorm for idrettslag. Styret har ansvar for at det 
finnes retningslinjer for aktiviteten i idrettslaget. 

• Iverksette bestemmelser og vedtak fattet av årsmøte eller andre overordnede 
idrettsmyndigheter  
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design, noen kan Web, noen kan kommunikasjon. Da vil vi lettere nå ut til medlemmene på en proff 
måte.  
c) En anleggsgruppe som består av 3-4 personer med spesiell kompetanse innen anleggsutvikling. 
Disse ligger under Anleggs- og Driftsansvarlig i Hovedstyret og skal bistå i utvikling av anlegget. 
 
 
4.0 Ansatte   
Nesøya IL har ansatt en person i 50% stilling for å ivareta idrettslagets forpliktelser og oppgaver. 
Stillingen er administrativ og skal ivareta det stadige økende krav til administrativt arbeid som Norges 
Idrettsforbund, krets, Nesøya IL v/Hovedstyret og idrettsstyrene krever.   
Følgende stillingsbeskrivelse ligger til grunn for ansettelsen:  
  
Administrativ leder  

• Daglig drift av Nesøya Idrettslag  
• Nærmeste overordnede for de andre ansatte i laget. 
• Jobbe sammen med markedsansvarlig og markedsgruppen for å sikre eksisterende og skaffe 

nye samarbeidspartnere 
• Disponere baner og gymsal (fordele treningstider)  
• Post / Korrespondansehåndtering  
• Kontakt med offentlige myndigheter (kommune / fylke osv)  
• Kontakt med Asker Idrettsråd, Asker Idrettskrets, NIF med mer  
• Kontakt / bistå hver idrettsgren med kontakt mot Særforbund  
• Sammen med ansvarlig styremedlem for relevant område, inngå og avslutte kontraktsforhold iht. 

gyldige styrevedtak  
• Kalle inn til og forberede styremøter i samarbeid med styrets leder  
• Bistå ledere og tillitsvalgte i de ulike idrettsgruppene og være bindeledd til hovedstyret mellom 

styremøter  
• System og oppfølgning av vandelsattester  
• Bindeledd mot leverandører til NIL (kioskleverandører /vedlikehold/drift)  

 
Stillingen er også knyttet tett opp mot forballgruppa i NIL da denne er blitt svært tung og svært 
arbeidskrevende:  

• Planlegge, tilrettelegge og drifte Fotball-SFO 2 dager i uken  
• Planlegge og tilrettelegge for fotballskole i sommerferien  
• Melde på lag til seriespill  

  
Rapportering  
Stillingen har tittel som Administrativ leder og rapporterer til Leder i Idrettslaget. I dennes fravær til 
styrets nestleder.  
  
5.0 Endringer forslått for 2011  
For 2011 er det foreslått følgende endringer: 

• Husgruppen legges ned da disse gjøremål ivaretas av administrative leder i klubben.  
• Hovedstyret ønsker at hvert Idrettsstyre får styremedlemmer med særansvar. Det vil si de velges 

som styremedlemmer i laget iht. vedtektene, men er tiltenkt en funksjon i Idrettstyret. På denne 
måten får vi Idrettstyrer som er tilnærmet like Hovedstyret og dette letter administrasjon 
samtidig som det sikret informasjonsflyten og vi får bedre kontrollrutiner. 

• Allidrett/trim forsøkes settes opp som eget styre og legges ikke under Friidrett.  
  
  
  
 
 
6.0 Valgoversikt for årsmøtet 2011  
  

i. Generalsponsor  
ii. Hovedsponsorer  
iii. Klubbsponsor/Arenareklame  
b. Initiere og forvalte annet inntektsbringende arbeid som lotterier, salg av gaver, annonsering  
med mer  
c. Initierer og drifte salg av profileringsantrekk. 
7. Styremedlem  
a. møter på styrets møter  
b. tildeles konkrete oppgaver i henhold til styrets vedtak  
c. kan være valgt til spesielle oppgaver, som f. eks materialforvalter, sosialt ansvarlig,  
kontrollfunksjoner o.l.  
  
8. Idrettsgruppene  
a. Idrettsgruppene skal være selvstendig organisert med minimum følgende funksjoner:  
i. Leder  
ii. Kasserer  
iii. 1 styremedlemmer (etter behov)  
  
9. Revisor skal gjennomgå regnskapene minst en gang pr. år. Enhver revisjon og kassekontroll føres 
inn i revisjonsprotokollen med nødvendige merknader. Protokollen fremlegges for styret så snart som 
mulig.   
  
  
2.0  Gruppestyrer   
Nesøya Idrettslag har pr 2010 følgende grupper:  

• Fotball  
• Ishockey  
• Friidrett og Allidrett 
• Vannsport  
• Tennis  

  
Har lagets årsmøter gjort vedtak om å opprette grupper, ledes hver gruppe av et styre på minst 3 
medlemmer (etter behov) etter årsmøtets vedtak:   
  

• Gruppestyret velges på årsmøtet.  
• Gruppens leder har møte- og talerett ved lagets styremøter.  
• Lagets kasserer tiltrer gruppestyret ved arrangement av økonomisk betydning.   
• For avdelinger/gruppers økonomiske forpliktelser hefter hele laget, og avdelinger/grupper kan 

ikke inngå avtaler eller representere laget utad uten styrets godkjennelse. Alle medlemmer 
betaler den samme kontingent til lagets kasse. Årsmøtet kan beslutte tilleggskontingent til 
særformål for medlemmer av visse grupper.   

• Gruppestyret skal behandle alle faglige saker som gjelder gruppens idrettsgren. Det skal gjøres 
fremlegg for lagsstyret om stevner og stå for tekniske arrangement. I idrettstekniske saker som 
bare vedrører gruppen handler gruppen selvstendig.   

• Gruppestyret legger frem for årsmøtet idrettslig melding om gruppens virksomhet, deltagelse og 
plassering i stevner m.v.   

  
  
3.0 Arbeidsgrupper   
For å styrke muligheten til å gjennomføre de målsettinger NIL har satt seg skal det i 2011 opprettholdes 
følgende arbeidsgrupper:  
  
a) Markedsgruppe som ligger under Markedsansvarlig i NIL. 4-6 personer som sørger for at Nordea-, 
Narvesen, Puma-, Antonavtalen med mer implementeres og forvaltes  
b) Informasjonsgruppe som ligger under Informasjonsansvarlig i NIL. 3-4 personer hvor noen kan Br
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Nesøya Idrettslag 
Årsregnskap 2010 
(alle beløp i hele kr 1 000) 
Årsregnskapet for 2010 viser et overskudd på 309 mot et tilsvarende overskudd for 2009 på 29. Økning 
i resultat skyldes i hovedsak økt aktivitet innenfor fotball, friidrett og vannsport. 
Inntektene for 2010 utgjorde 3 473 mot 2 399 for 2009 og et budsjett for 2010 på 3 132. Økte trenings- 
og stevneinntekter kommer som en følge av økt aktivitet innenfor fotball generelt, fotball-SFO, friidrett 
samt vannsport inkludert sommer-camp. Sponsor- og reklameinntekter er høyere i 2010 enn i 2009 men 
lavere enn budsjett. Mottatte tilskudd for 2010 inkluderer MVA-kompensasjon på 47. Kontingenter er 
redusert i 2010 sammenlignet med 2009 og ift budsjett. Nedgangen er i hovedsak forårsaket at 
omlegging til nytt web-basert medlemssystem. Andre inntekter i 2010 inkluderer blant annet inntekter fra 
salg av julekalendere med 50, grasrotandel med 17 samt gaver på til sammen 66. 
Totale kostnader, ex avskrivninger, har økt fra 1 960 i 2009 til 2 750 i 2010. Økningen i kostnader er 
også en konsekvens av økt aktivitet i flere av de ulike idrettsgruppene. I tillegg har drift av 
kunstgressbanen og klubbhuset økt med 232, primært som følge av økte kostnader til undervarme og 
økt generelt vedlikehold av bane og anlegg. Administrasjons- og øvrige kostnader består i hovedsak av 
honorar til ekstern regnskapsfører, trykk og distribusjon av årsrapport samt generelle administrative 
kostnader. 
Driftsresultatet før avskrivninger utgjorde 723 i 2010 mot 439 i 2009. 
 
 
Budsjett 2011 
(alle beløp i hele kr 1 000) 
Budsjettet for 2011 reflekterer fortsatt høyt aktivitetsnivå i idrettslaget, spesielt innenfor fotball og 
vannsport. Høyt aktivitetsnivå medfører høye kostnader og kostnadene er pt økende. Samtidig ser vi at 
inntektene ser ut til å falle, spesielt ift sponsor- og reklameinntekter samt leieinntekter fra bane og 
klubbhus. Kombinasjonen av fallende inntekter og økte kostnader medfører at det budsjetterte 
årsresultatet, etter fradrag for avskrivninger på 430, vil utgjøre et underskudd på 147. Driftsresultatet før 
avskrivninger forventes dog å være positivt også i 2011, hvilket er viktig for og vil bidra til å tilføre økte 
likvide midler til idrettslaget til bruk på eksisterende aktiviteter samt nye anlegg. 
Økte inntekter og kostnader som følge av eventuelle nye anlegg for friidrett og fotball er ikke reflektert i 
dette budsjettet. Budsjettet reflekterer heller ikke vesentlige inntekter fra tennis da vi ikke forventet å ha 
nytt anlegg for tennis klart i løpet av inneværende år. 
 
 
REGNSKAP, BALANSE og NOTER SKAL INN HER. SE VEDLAGT 
EXELFIL. 
 
Revisjonsberetning 
Vi har revidert årsregnskapet for Nesøya Idrettslag for regnskapsåret 2010 og som viser et overskudd 
på kr 309 tusen. Vi mener at det fremlagte årsregnskapet og tilhørende noter er utarbeidet i samsvar 
med god regnskapsførsel og at dette gir et rettvisende bilde av idrettslagets økonomiske stilling pr 31. 
desember 2010. 
 
Nesøya, 2. mars 2011 
 
Kolbjørn Thørswaag                                      Thomas Breilid 
Revisor (sign.)                                                   Revisor (sign.) 

Valg av:  
1/ Hovedstyret  
Leder – ikke på valg 
Nestleder - velges for 2 år  
Kasserer - ikke på valg  
Informasjonsansvarlig / Sekretær - velges for 2 år  
Styremedlem, Markedsansvarlig - velges for 2 år  
Styremedlem, Anleggsansvarlig – ikke på valg  
Styremedlem - ikke på valg  
  
2/ Revisor  
Revisorer - 2 stk (1 år)  
  
3/ Valgkomité  
Valgkomité - 3 stk, samt 1 vararepresentant (1 år)  
 
4/ Gruppestyrer:  
4a/ Fotball  
Leder – velges for 2 år 
Nestleder  - ikke på valg 
Styremedlem Kasserer – velges for 2 år 
Styremedlem Materialforvalter - velges for 2 år  
Styremedlem Sport – ikke på valg 
 
4b/ Friidrett   
Leder –  velges for 2 år 
Nestleder – ikke på valg  
Styremedlem Kasserer  – velges for 2 år  
Styremedlem, materialforvalter– ikke på valg  
Styremedlem, sport – velges for 2 år  
   
4c/ Vannsport  
Leder  - velges for 2 år   
Nestleder - velges for 1 år  
Styremedlem, Kasserer – ikke på valg  
Styremedlem, Materialforvalter  - velges for 2 år  
Styremedlem, Sport/Aktivitetsleder - ikke på valg  
 
4d/ Barneidrett/Allidrett/Trim  
Leder – velges for 2 år 
Nestleder  - velges for 1 år 
Styremedlem Kasserer – velges for 2 år 
Styremedlem Materialforvalter - velges for 1 år  
Styremedlem Sport – velges for 2 år 
 
4e/ Tennis  
Leder – ikke på valg 
Nestleder – velges for 2 år  
Styremedlem Kasserer  – ikke på valg 
Styremedlem Materialforvalter - velges for 1 år  
Styremedlem Sport – velges for 2 år 
 
 4f/ Ishockey  
Leder – velges for 2 år  
 
 
For styret  
Petter A. Wulff - Leder  

Nesøya Idrettslag 

design, noen kan Web, noen kan kommunikasjon. Da vil vi lettere nå ut til medlemmene på en proff 
måte.  
c) En anleggsgruppe som består av 3-4 personer med spesiell kompetanse innen anleggsutvikling. 
Disse ligger under Anleggs- og Driftsansvarlig i Hovedstyret og skal bistå i utvikling av anlegget. 
 
 
4.0 Ansatte   
Nesøya IL har ansatt en person i 50% stilling for å ivareta idrettslagets forpliktelser og oppgaver. 
Stillingen er administrativ og skal ivareta det stadige økende krav til administrativt arbeid som Norges 
Idrettsforbund, krets, Nesøya IL v/Hovedstyret og idrettsstyrene krever.   
Følgende stillingsbeskrivelse ligger til grunn for ansettelsen:  
  
Administrativ leder  

• Daglig drift av Nesøya Idrettslag  
• Nærmeste overordnede for de andre ansatte i laget. 
• Jobbe sammen med markedsansvarlig og markedsgruppen for å sikre eksisterende og skaffe 

nye samarbeidspartnere 
• Disponere baner og gymsal (fordele treningstider)  
• Post / Korrespondansehåndtering  
• Kontakt med offentlige myndigheter (kommune / fylke osv)  
• Kontakt med Asker Idrettsråd, Asker Idrettskrets, NIF med mer  
• Kontakt / bistå hver idrettsgren med kontakt mot Særforbund  
• Sammen med ansvarlig styremedlem for relevant område, inngå og avslutte kontraktsforhold iht. 

gyldige styrevedtak  
• Kalle inn til og forberede styremøter i samarbeid med styrets leder  
• Bistå ledere og tillitsvalgte i de ulike idrettsgruppene og være bindeledd til hovedstyret mellom 

styremøter  
• System og oppfølgning av vandelsattester  
• Bindeledd mot leverandører til NIL (kioskleverandører /vedlikehold/drift)  

 
Stillingen er også knyttet tett opp mot forballgruppa i NIL da denne er blitt svært tung og svært 
arbeidskrevende:  

• Planlegge, tilrettelegge og drifte Fotball-SFO 2 dager i uken  
• Planlegge og tilrettelegge for fotballskole i sommerferien  
• Melde på lag til seriespill  

  
Rapportering  
Stillingen har tittel som Administrativ leder og rapporterer til Leder i Idrettslaget. I dennes fravær til 
styrets nestleder.  
  
5.0 Endringer forslått for 2011  
For 2011 er det foreslått følgende endringer: 

• Husgruppen legges ned da disse gjøremål ivaretas av administrative leder i klubben.  
• Hovedstyret ønsker at hvert Idrettsstyre får styremedlemmer med særansvar. Det vil si de velges 

som styremedlemmer i laget iht. vedtektene, men er tiltenkt en funksjon i Idrettstyret. På denne 
måten får vi Idrettstyrer som er tilnærmet like Hovedstyret og dette letter administrasjon 
samtidig som det sikret informasjonsflyten og vi får bedre kontrollrutiner. 

• Allidrett/trim forsøkes settes opp som eget styre og legges ikke under Friidrett.  
  
  
  
 
 
6.0 Valgoversikt for årsmøtet 2011  
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2009
Note Fak+sk Budsje1 Fak+sk

Inntekter
Trenings-‐	  og	  stevneinntekter 5 2	  199	  	  	  	  	  	  	   1	  677	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   1	  243	  	  	  	  	  	  	  
Sponsor-‐	  og	  reklameinntekter 448	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   650	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   346	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Tilskudd 158	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   130	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   150	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Kon@ngenter 202	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   238	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   221	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Leieinntekter	  bane	  og	  klubbhus 313	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   317	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   358	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Andre	  inntekter 153	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   120	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   81	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Sum	  inntekter 3	  473	  	  	  	  	  	  	   3	  132	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   2	  399	  	  	  	  	  	  	  

Kostnader
Eksterne	  kostnader	  ifm	  trening	  og	  stevner 1	  124-‐	  	  	  	  	  	  	   884-‐	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   865-‐	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Lønnskostnader 513-‐	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   650-‐	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   294-‐	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
DriI	  av	  anlegg 6 863-‐	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   781-‐	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   631-‐	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Administrasjonskostnader 158-‐	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   290-‐	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   170-‐	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Andre	  driIskostnader 92-‐	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   15-‐	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   -‐	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Sum	  kostnader 2	  750-‐	  	  	  	  	  	  	   2	  620-‐	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   1	  960-‐	  	  	  	  	  	  	  

Dri5sresultat	  før	  avskrivninger 723	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   512	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   439	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Avskrivninger 2 428-‐	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   420-‐	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   416-‐	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Dri5sresultat 295	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   92	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   23	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Finansposter 14	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   10	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   6	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Årsresultat 309	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   102	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   29	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

2010

RESULTATREGNSKAP	  1.1.-‐31.12.

NESØYA	  IDRETTSLAG

(beløp	  i	  hele	  kr	  1	  000)

Note 2010 2009

EIENDELER

Anlegg	  i	  bruk 2 6	  758	  	  	  	  	  	  	  	  	   7	  158	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Anlegg	  under	  u3ørelse 2 719	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   -‐	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Andre	  dri8smidler 2 80	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   46	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Sum	  varige	  dri8smidler 7	  557	  	  	  	  	  	  	  	  	   7	  204	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Varelager 60	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   203	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Fordringer 389	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   14	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Opptjente,	  ikke	  fakturerte	  inntekter 170	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   -‐	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Kontanter	  og	  bankinnskudd 707	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   1	  269	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Sum	  omløpsmidler 1	  326	  	  	  	  	  	  	  	  	   1	  486	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

SUM	  EIENDELER 8	  883	  	  	  	  	  	  	  	  	   8	  690	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

EGENKAPITAL	  OG	  GJELD

Egenkapital 3 8	  682	  	  	  	  	  	  	  	  	   8	  268	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Leverandørgjeld 82	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   361	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Skyldige	  offentlige	  avgi8er 11	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   3	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Skyldig	  lønn	  og	  feriepenger 42	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   20	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Annen	  kortsikMg	  gjeld 66	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   38	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Sum	  omløpsmidler 201	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   422	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

SUM	  GJELD	  OG	  EGENKAPITAL 8	  883	  	  	  	  	  	  	  	  	   8	  690	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

NESØYA	  IDRETTSLAG

BALANSE	  PR.	  31.12.
(beløp	  i	  hele	  kr	  1	  000)
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Note	  5	  -‐	  Trenings-‐	  og	  stevneakYviteter
2010

Fotball 1	  584	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Friidre, 201	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Vannsport 95	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Tennis 20	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Anlegg 55	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Ishockey 81	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Andre 163	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Sum 2	  199	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Note	  6	  -‐	  DriF	  av	  anlegg
2010

Gass	  (undervarme) 308	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Kommunale	  avgi8er 79	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Forsikring 13	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Reparasjon	  og	  vedlikehold 66	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Festeavgi8 4	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Dri8	  bane/anlegg 382	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Andre	  kostnader 11	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Sum 863	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Idre,slaget	  leier	  en	  traktor	  i	  forbindelse	  med	  dri8	  av	  kunstgressbanen.	  Månedlig	  leie	  utgjør	  kr	  12	  000.
Leieavtalen	  utløper	  i	  3.	  kvartal	  2011.

Hilde-‐Elise	  Eikenes
Styremedlem	  (sign.)

Informasjon	  (sign.) Marked	  (sign.)

Nesøya,	  2.	  mars	  2011
Styret	  i	  Nesøya	  Idre,slag

Richard	  Kongsteien Hans-‐Henrik	  Merckoll Dag	  Tønder

Nestleder	  (sign.)Styrets	  leder	  (sign.)

Anlegg	  (sign.)

Pe,er	  A.	  Wullf Hilde	  von	  Krogh Johnny	  Duedahl
Kasserer	  (sign.)

NESØYA	  IDRETTSLAG

NOTER

Note	  1	  -‐	  Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet	  er	  sa,	  opp	  i	  overensstemmelse	  med	  regnskapslovens	  bestemmelser	  og	  god
regnskapsskikk	  for	  ideelle	  organisasjoner.	  Årsregnskapet	  er	  sa,	  opp	  under	  forutsetning	  om	  fortsa,	  dri8.

Eiendeler bestemt for varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert
som	  omløpsmidler.	  Anleggsmidler	  er	  oppført	  ;l	  kostpris	  med	  fradrag	  for	  av-‐	  og	  nedskrivninger	  
Omløpsmidler	  vurdert	  ;l	  det	  laveste	  av	  anskaffelseskost	  og	  virkelig	  verdi.	  

Medlemskon;ngenter	  inntektsføres	  på	  ;dspunkt	  for	  betaling.	  Øvrige	  inntekter	  regnskapsføres
på	  ;dspunkt	  for	  opptjening	  av	  inntekten.	  Utgi8er	  kostnadsføres	  når	  disse	  er	  pådra,.

Alle	  beløp	  i	  notene	  er	  oppgi,	  i	  hele	  tusen	  kroner	  med	  mindre	  annet	  er	  angi,.

Note	  2	  -‐	  Idre>sanlegg	  og	  -‐utstyr
Anlegg Anlegg	   Andre
i	  bruk u/	  uDørelse driFsmidler SUM

Bokført	  verdi	  1.1. 7	  158	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   -‐	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   46	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   7	  204	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Tilgang/	  avgang	  (-‐) -‐	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   719	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   62	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   781	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Avskrivninger 400-‐	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   -‐	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   28-‐	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   428-‐	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Bokført	  verdi	  31.12. 6	  758	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   719	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   80	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   7	  557	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Note	  3	  -‐	  Egenkapital

Egenkapital	  1.1. 8	  268	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Årets	  resultat 309	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Andre	  endringer	  * 105	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Egenkapital	  31.12. 8	  682	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

*	  Ne,o	  egenkapital	  ;lført	  gjennom	  sammenslåing	  med	  Nesøya	  Tennisklubb	  i	  2010

Note	  4	  -‐	  Godtgjørelser

Det	  er	  ikke	  utbetalt	  lønn	  eller	  annen	  godtgjørelse	  ;l	  styrets	  medlemmer	  i	  2010.

NESØYA	  IDRETTSLAG

NOTER	  (forts.)
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Ansatte i Nesøya Idrettslag (NIL)  
 
I årsrapporten ønsker vi også å presentere de som er ansatt i Nesøya idrettslag. Vi stilte dem 
følgende spørsmål: 
Hvor lenge har du vært aktiv i NIL? 
Hva er dine arbeidsoppgaver? 
Hva er din drøm for Nesøya idrettslag? 
 
Edle Rennemo 
 

 
Edle er ansatt som daglig leder i 50 % stilling i klubben i litt over et år. Hun 
tar ansvar for de daglige administrative oppgavene i Nesøya Idrettslag. Hun 
er hele tiden i tett dialog med hovedstyret og andre frivillige i klubben.  
 
Edle er damen som kan svare på mye av det som skjer i klubben. Hun har 
mange oppgaver som blant annet: å ha kontroll på medlemsregisteret, 
melde på lag til seriene, fordele banetid, drifte klubbhuset, informere 
medlemmer via e-post og på hjemmesiden, bestille varer og hun setter opp 
vaktlister for kiosken.  
 
Edle har en drøm om at samtlige Nesøya beboere skal ha en tilknytning til 
idrettslaget. Hun ønsker også at idrettsannlegget og klubbhuset skal være 

et hyggelig samlingssted.    
 
 
Ståle Lundemo 

  
Ståle er i sitt andre år som driftsansvarlig for Nesøya idrettslag i en 35 % 
stilling. Han er banemester og noe av hans oppgaver er å måke snø på og 
rundt banen, fylle på gummi på banen, skifte lyspærer og tømme søpla. I 
tillegg gjør han også andre vaktmesteroppgaver.  
 
Hva er din drøm for Nesøya idrettslag? ”Siden jeg også arbeider i Bærum 
sportsklubb har jeg vel en drøm om at klubbene en gang i fremtiden slår 
seg sammen”, svarte Ståle med et smil.   
 
 
 
 
 

 
 
Ståle Jørgensen 
 
Ståle er i sitt andre år som frivillig driftshjelper. Han er stadig å se på banen hvor han påser at banen er 
”grønn” året rundt. Ståle tar også på seg andre viktige oppgaver som å følge opp ventilasjonen i 
klubbhuset og utfordringen med å få installert internett til klubbhuset.  
 
Drømmen til Ståle er at Nesøya idrettslag skal bli enda større og at utvidelsen av anlegget blir en 
suksess. 
 
 
 

Årsregnskap 2010 
(alle beløp i hele kr 1 000) 
Årsregnskapet for 2010 viser et overskudd på 309 mot et tilsvarende overskudd for 2009 på 29. Økning 
i resultat skyldes i hovedsak økt aktivitet innenfor fotball, friidrett og vannsport. 
Inntektene for 2010 utgjorde 3 473 mot 2 399 for 2009 og et budsjett for 2010 på 3 132. Økte trenings- 
og stevneinntekter kommer som en følge av økt aktivitet innenfor fotball generelt, fotball-SFO, friidrett 
samt vannsport inkludert sommer-camp. Sponsor- og reklameinntekter er høyere i 2010 enn i 2009 men 
lavere enn budsjett. Mottatte tilskudd for 2010 inkluderer MVA-kompensasjon på 47. Kontingenter er 
redusert i 2010 sammenlignet med 2009 og ift budsjett. Nedgangen er i hovedsak forårsaket at 
omlegging til nytt web-basert medlemssystem. Andre inntekter i 2010 inkluderer blant annet inntekter fra 
salg av julekalendere med 50, grasrotandel med 17 samt gaver på til sammen 66. 
Totale kostnader, ex avskrivninger, har økt fra 1 960 i 2009 til 2 750 i 2010. Økningen i kostnader er 
også en konsekvens av økt aktivitet i flere av de ulike idrettsgruppene. I tillegg har drift av 
kunstgressbanen og klubbhuset økt med 232, primært som følge av økte kostnader til undervarme og 
økt generelt vedlikehold av bane og anlegg. Administrasjons- og øvrige kostnader består i hovedsak av 
honorar til ekstern regnskapsfører, trykk og distribusjon av årsrapport samt generelle administrative 
kostnader. 
Driftsresultatet før avskrivninger utgjorde 723 i 2010 mot 439 i 2009. 
 
 
Budsjett 2011 
(alle beløp i hele kr 1 000) 
Budsjettet for 2011 reflekterer fortsatt høyt aktivitetsnivå i idrettslaget, spesielt innenfor fotball og 
vannsport. Høyt aktivitetsnivå medfører høye kostnader og kostnadene er pt økende. Samtidig ser vi at 
inntektene ser ut til å falle, spesielt ift sponsor- og reklameinntekter samt leieinntekter fra bane og 
klubbhus. Kombinasjonen av fallende inntekter og økte kostnader medfører at det budsjetterte 
årsresultatet, etter fradrag for avskrivninger på 430, vil utgjøre et underskudd på 147. Driftsresultatet før 
avskrivninger forventes dog å være positivt også i 2011, hvilket er viktig for og vil bidra til å tilføre økte 
likvide midler til idrettslaget til bruk på eksisterende aktiviteter samt nye anlegg. 
Økte inntekter og kostnader som følge av eventuelle nye anlegg for friidrett og fotball er ikke reflektert i 
dette budsjettet. Budsjettet reflekterer heller ikke vesentlige inntekter fra tennis da vi ikke forventet å ha 
nytt anlegg for tennis klart i løpet av inneværende år. 
 
 
REGNSKAP, BALANSE og NOTER SKAL INN HER. SE VEDLAGT 
EXELFIL. 
 
Revisjonsberetning 
Vi har revidert årsregnskapet for Nesøya Idrettslag for regnskapsåret 2010 og som viser et overskudd 
på kr 309 tusen. Vi mener at det fremlagte årsregnskapet og tilhørende noter er utarbeidet i samsvar 
med god regnskapsførsel og at dette gir et rettvisende bilde av idrettslagets økonomiske stilling pr 31. 
desember 2010. 
 
Nesøya, 2. mars 2011 
 
Kolbjørn Thørswaag                                      Thomas Breilid 
Revisor (sign.)                                                   Revisor (sign.) 
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Julekalender 2010 
 
 
Nesøya IL har behov for, og leter hele tiden, etter nye inntektskilder som kan bidra til å sikre at 
idrettslaget kan gi alle våre medlemmer et skikkelig aktivitetstilbud for fremtiden. Av den grunn ble det 
for første gang i idrettslagets ”nyere” historie satt i gang en dugnad blant de fleste fotballspillere mellom 
6 og 17 år ved at disse hver fikk tilsendt 10 stk julekalendere som skulle selges og hvor inntekten gikk til 
Nesøya IL.  
 
 
Responsen på dette tiltaket har vært overveldende, både blant de voksne men kanskje spesielt blant 
barna. Den gode følelsen av å gjøre noe meningsfylt for sitt lokale idrettslag er noe de fleste av oss 
kjenner igjen og som de voksne åpenbart har klart å overføre til barna. De tilbakemeldingene vi har fått 
forteller at barna har solgt julekalendere med stor iver, gått rundt i nabolaget, solgt til venner, kjente og 
familie, og stort sett alle klarte å selge de 10 kalenderne som ble tilsendt på en veldig enkel måte. Og 
som nevnt, følelsen av å gjøre noe som er viktig for idrettslaget sitter lenge og vel også hos de barna 
som deltok på dette. 
 
 
Pengemessig er dette et tiltak som selvfølgelig er viktig for Nesøya IL. Foreløpige tall viser at vi har 
solgt ca 1 700 kalendere og at vi får inn ca kr 44 000 på dette tiltaket, et beløp som potensielt kan øke 
med ytterligere kr 5-15 000 dersom alt går som det skal. Disse pengene kommer veldig godt med for en 
klubb som skal vedlikeholde et allerede flott anlegg og som samtidig har planer om å bygge nye anlegg 
for både fotball, friidrett og tennis. Vi håper derfor at det også for inneværende år vil være stor interesse 
for tilsvarende tiltak når den tid kommer. 
 
 
 
HJERTELIG TAKK TIL ALLE DE BARNA SOM HAR BIDRATT TIL Å SKAPE ØKTE INNTEKTER FOR 
NESØYA IL. 

 
Katja Horn-Johannessen 
 

Fra oktober 2010 har Katja hatt ansvar for fotball-SFO på tirsdager. 
Hennes arbeidsoppgaver er å ta imot barna og sørge for at de har det 
trygt og godt når de er på SFO. Når barna ikke er på banen kan de få 
leksehjelp av Katja. Hun lager og serverer enkel mat, frukt og varm 
toddy. 
 
Katja er også med i husgruppa og er en av pågangsdriverne i 
tennisgruppa. Hun gleder seg veldig til at Nesøya får tennisbaner.  
 
 
Drømmen til Katja er at det skal være mange aktiviteter i nærmiljøet for 

barn og voksne, for da vil de ikke trenge å reise til andre klubber.  
 
 
 
 
 
Maria Sandmel 

På torsdagene er det Maria som har ansvar for fotball-SFO. Hun 
har de samme oppgavene som Katja. Maria fortalte oss at hun 

også må trøste og løse opp 
i konflikter som oppstår. 
Maria stortrives i jobben. 
Det er så hyggelig å være 
sammen med barna og se 
hvor ivrige de er på 
fotballbanen.  

 
Maria ønsker at klubben skal fortsette å være i den gode 

utviklingen som den er i. Hun håper også at klubben alltid skal være et hyggelig samlingspunkt for 
Nesøya. 
  

 
Katja Horn-Johannessen 
 

Fra oktober 2010 har Katja hatt ansvar for fotball-SFO på tirsdager. 
Hennes arbeidsoppgaver er å ta imot barna og sørge for at de har det 
trygt og godt når de er på SFO. Når barna ikke er på banen kan de få 
leksehjelp av Katja. Hun lager og serverer enkel mat, frukt og varm 
toddy. 
 
Katja er også med i husgruppa og er en av pågangsdriverne i 
tennisgruppa. Hun gleder seg veldig til at Nesøya får tennisbaner.  
 
 
Drømmen til Katja er at det skal være mange aktiviteter i nærmiljøet for 

barn og voksne, for da vil de ikke trenge å reise til andre klubber.  
 
 
 
 
 
Maria Sandmel 

På torsdagene er det Maria som har ansvar for fotball-SFO. Hun 
har de samme oppgavene som Katja. Maria fortalte oss at hun 

også må trøste og løse opp 
i konflikter som oppstår. 
Maria stortrives i jobben. 
Det er så hyggelig å være 
sammen med barna og se 
hvor ivrige de er på 
fotballbanen.  

 
Maria ønsker at klubben skal fortsette å være i den gode 

utviklingen som den er i. Hun håper også at klubben alltid skal være et hyggelig samlingspunkt for 
Nesøya. 
  

 
Katja Horn-Johannessen 
 

Fra oktober 2010 har Katja hatt ansvar for fotball-SFO på tirsdager. 
Hennes arbeidsoppgaver er å ta imot barna og sørge for at de har det 
trygt og godt når de er på SFO. Når barna ikke er på banen kan de få 
leksehjelp av Katja. Hun lager og serverer enkel mat, frukt og varm 
toddy. 
 
Katja er også med i husgruppa og er en av pågangsdriverne i 
tennisgruppa. Hun gleder seg veldig til at Nesøya får tennisbaner.  
 
 
Drømmen til Katja er at det skal være mange aktiviteter i nærmiljøet for 

barn og voksne, for da vil de ikke trenge å reise til andre klubber.  
 
 
 
 
 
Maria Sandmel 

På torsdagene er det Maria som har ansvar for fotball-SFO. Hun 
har de samme oppgavene som Katja. Maria fortalte oss at hun 
også må trøste og løse opp i konflikter som oppstår. Maria 
stortrives i jobben. Det er så hyggelig å være sammen med barna 
og se hvor ivrige de er på fotballbanen.  

 
 
 
 
 
 
Maria ønsker at klubben skal fortsette å være i den gode utviklingen som den er i. Hun håper også at 
klubben alltid skal være et hyggelig samlingspunkt for Nesøya. 
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Etter dette var det løpende kommunikasjon med kommunens administrasjon på flere plan.  
 

1. Vi jobbet med Eiendomsforvaltningen som representant for Utleier. 
2. Vi jobbet med plan og bygningsavdelingen som skulle godkjenne tiltakene. 

 

 
 

ANLEGGSUTVIKLING I NESØYA IDRETTSLAG 
 
 
I etterkant årsmøtet i 2009 ble det etablert en gruppe med ansvar for videreutvikling av anlegg, 
herunder: 
 

• Flerbruksanlegg med særlig hensyn på å gi Fridrettsgruppen gode treningsvilkår. 
• Flerbrukshall for å fremme hallidretter og vintertrening. 

 
Gruppen består av: 
 
 Jan Trygve Olsen, ansvarlig idrettsanlegg 
 Einar Bergsland, ansvarlig flerbrukshall 
 Johnny Duedal, økonomiansvarlig i styret 
 Dag Tønder, drift/anleggsansvarlig i styret 
 
 
Utvikling av Idrettsanlegget: 
 
I området ved siden av dagens kunstgressbane ligger et områd på rundt 22 mål som er satt av i 
kommunedelsplanen til kultur og idrett. NIL ønsket å leie området og videreutvikle det flotte anlegget vi 
allerede har. I tidlige møter med kommunen ble det gitt positive signaler til et slikt arbeid samt gode råd 
til videre fremdrift.  
 
Anleggsgruppen jobbet derfor frem en plan for en slik utvidelse av idrettsanlegget som ble lagt frem i 
styremøte samme høst. Den nye planen inkluderer et nytt flerbruksanlegg (friidrett), utvidelse av dagens 
grusbane til 11-er bane med kunstgress samt 6 tennisbaner med mulighet for boblehall. 
 
  
Med styrets tilslutning begynte anleggsgruppen arbeidet med en søknad til kommunen i tillegg til å 
skaffe støtte til våre planer. 
 
Den 2. desember 2009 møtte anleggsgruppen i styremøte i Asker Idrettsråd der vi presenterte våre 
planer. Asker Idrettsråd har inngått en samarbeidsplan med Asker kommune hvor de skal være formell 
kanal mellom kommunen og idretten. Vi fikk ubetinget støtte til våre planer. Det ble deretter sendt en 
formell søknad til Asker kommune. 
 
Det har også vært kontakt med politikere underveis i prosessen. I møte i formannskapet i Asker 
kommune den 15.desember ble det rettet en anmodning fra Asker arbeiderparti til administrasjonen om 
å fremskynde søknadsprosessen. Alle partier gav sin tydelige støtte til denne anmodningen. For de av 
oss som var til stede var det hyggelig å oppleve at våre politiske partier tydeligvis satte pris på vårt 
arbeid.  
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Gledelig nok for idrettslaget gikk administrasjonen tidlig inn for stor flerbrukshall i tilknytning til Nesøya 
skole. Dette ble vedtatt i møte i formannskapet våren 2010. NIL valgte likevel å fortsette sitte 
engasjement i Fellesinitiativet for å sikre ny og bedre skole for barna på Nesøya. I løpet av arbeidet har 
gruppen fått gjennomslag for alle sine hovedpunkter, det er utrolig morsomt. 
 
Arbeidet for NIL fremover blir å sikre at våre interesser i Flerbrukshallen blir ivaretatt. I tillegg må 
rekrutteringen av nye hallidretter begynne. Dette krever engasjement og arbeid fra flere enn styret i NIL. 
 
Det er med andre ord flere oppgaver som ligger foran oss og vi har plass til deg som er engasjert i egne 
barn, barnebarn eller kanskje ønsker å bidra til vårt gode lokalmiljø. Vi er like opptatt av å finne de som 
er gode utenfor banen som på, det er sammen vi skaper muligheter for alle som vil være med. 
 
 
 
 
 
 

På anbefaling fra Eiendomsforvaltningen startet vi allerede sist vinter arbeidet med en søknad om 
rammetillatelse. Asplan Viak i Sandvika ble engasjert som ansvarlig søker og de utarbeidet alt det 
materialet som kommunen har forespurt. Nabovarsler gikk ut rett etter 17. mai, ingen protester kom inn. 
Søknad om rammetillatelse ble sendt inn før skoleferien.  
Parallelt vedtok formannskapet i Asker kommune at det skulle inngås leieavtale med NIL for hele 
området som kommunen har igjen ved kunstgressbanen, i alt rundt 22 mål. Kontrakten ble signert rett 
etter sommerferien. NIL får leie området i en periode på 40+10 år for kr. 1,-/år.  
 
Første halvår 2010 ble vi klar over at seniorboligprosjektet ”Ridder Flemmingsvei” ville sette i gang 
grunnarbeidene samme høst. Vi opprettet raskt en dialog med anleggsentreprenøren og fant fort at vi 
hadde felles interesser. Med fersk godkjent rammesøknad inngikk vi en avtale med Oslo Anlegg som i 
praksis innebærer at de gjennomfører alle grunnarbeider for NIL frem til toppdekke. Avtalen har en 
ramme på rundt kr. 750.000,- inkl. mva. Kostnadene er primært knyttet til sprengningsarbeider og 
bortkjøring av røtter. Arbeidene tok til allerede i august. 
 
For å ivareta NIL sine interesser engasjerte vi tidelig prosjektlederen som kommunen benyttet den 
gangen kunstgressbanen ble bygget. Han skal sørge for at grunnarbeidene blir gjennomført i henhold til 
avtale samt bistå i arbeidet med å fullføre anleggene. Asplan Viak er engasjert til å fullføre 
detaljprosjekteringen av anlegget. Det er en rekke krav som skal tilfredsstilles for at anlegget skal kunne 
godkjennes. Vi ønsker ikke å ta noen snarveier i den sammenhengen. Strenge krav for å få innvilget 
spillemidler tilsier dessuten at dette gjøres ordentlig første gang. 
 
Situasjonen i dag er at den nye parkeringsplassen er ferdig. Den skal erstatte deler av den gamle 
parkeringsplassen hvor flerbruksanlegget skal ligge. Videre forventer vi at grunnarbeidene til 
flerbruksanlegget og den nye kunstgressbanen er ferdig til 1. mai. Neste høst sprenger vi ut en del av 
fjellet der tennisbanene skal ligge, alle arbeidene er avsluttet oktober 2011. 
 
Det vil koste rundt 3 millioner å fullføre flerbruksanlegget og kunstgressbanen mens tennisbanene vil 
koste ytterligere 5 millioner. På sikt vil NIL sannsynligvis bli tilført tippemidler i størrelsesorden 3,5 
millioner men disse kommer gjerne 6-8 år i etterkant av at anleggene er ferdig. Vi har med andre ord en 
utfordring i forhold til finansiering av anleggene. Styret og anleggsgruppen er imidlertid trygg på at 
idrettslaget tåler en slik finansiering og har allerede styrket egenkapitalen for å møte denne 
utfordringen. 
 
Vi er sikre på at anleggsutvidelsen vil sikre fortsatt vekst for Nesøya Idrettslag og vi gleder oss til at 
Friidrett, Fotball og Tennis skal få gode treningsvilkår i framtiden. 
 
 
Flerbrukshall: 
 
Allerede i 2006/2007 begynte styret i Nesøya Idrettslag å jobbe for Nesøya skulle bli det neste stedet 
som skulle få flerbrukshall. Etter at hele Askeridretten støttet opp om dette ble arbeidet intensivert 
overfor kommunen våren 2009. 
 
Sommeren 2009 sendte kommunen ut forslag til ny reguleringsplan for Nesøya Skole til annen gangs 
høring. På initiativ fra Nesøya felles vel valgte NIL, i stedet for å jobbe alene, å bli en del av en felles 
gruppering med FAU og Nesøya felles vel, kalt Fellesinitiativet.  
 
Gruppen sendte en felles høringsuttalelse og gjennomførte dessuten flere møter med kommunens 
administrasjon. Gruppen har hatt tre uttalte hovedpunkter som har vært styrende: 
 

1. Samlet løsning: Skole og flerbrukshall må bygges samtidig. 
2. Trafikksikkerhet. Skoleveien skal være trygg. 
3. Uteareal: Valgte løsninger skal ta hensyn til behov for areal til lek og idrett. 
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Mer om idrettsmerket                   

 
Idrettsmerket er en fin måte å holde seg i form på. Kravene varierer i de ulike 
aldersgruppene og forhåpentligvis er de satt såpass høyt at de fleste må trene for å 
klare dem. 
Idrettsmerket kan tas av alle fra og med det året de fyller 16 år. Det er kun mulig å få 
registrert en merkeprøve i året. Antall ganger merketakeren har fullført idrettsmerkeprøven er 
utgangspunkt for oppnåelse av utmerkelser: 
 
   1.gang  -Idrettsmerket i Bronse 
   5.gang  -Idrettsmerket i Sølv  
   9.gang  -Idrettsmerket i Gull 
  15.gang  -Idrettsmerkestatuetten 
  20.gang  -Idrettsmerkekruset 
  25.gang  -Idrettsmerkets Miniatyrstatuett i Bronse  
  30.gang  -Hederspris 
  40.gang  -40-års merke med NIF`s Diplom 
  50.gang  -50-års merke med NIF`s Diplom  
  60.gang  -60-års merke med NIF`s Diplom 
  
 

Øvelsesutvalg og krav: 
 
I hver gruppe må en øvelse bestås for å oppnå idrettsmerket. Merk at det er mulig å velge enten gruppe 
5 eller 6 som utholdenhetsprøve. 
 
Gruppe 1 – Trim 
Merketakere skal i løpet av idrettsmerkeåret (1/1 – 31/12), minst 20 ganger ha gjennomført en fysisk 
aktivitet av min. 30 min. varighet. Eks. sykkelturer, svømming, dans, gymnastikk fotturer eller 
grunntrening. 
 
Gruppe 2 – Spenst/Presisjon 
Eks. Lengde u/ og m/tilløp, høyde u/ og m/tilløp, spensthopp eller innebandy 
 
Gruppe 3 – Hurtighet (på tid) 
Eks. løp 60m, løp 100m, svøm 25m, skøyter 100m, sykkel 400m, eller padling 
 
Gruppe 4 -  Styrke 
Eks. kule 3-7kg (etter alder), liten ball, slengball, benkpress, knebøy eller push-up`s 
 
Gruppe 5 – Utholdenhet 
Eks. løp 5000m, 3000m, 1500m (fra 50 år), sykling 20km (10km), gange 10km(5km), 
Svømming 1000m (500m), rulleskøyter 5km, ski 10km (5km) eller roing 5000m 
 
Gruppe 6 – Utholdenhet (uten tidtakning) 
Eks. orienteringsløp, mosjonsløp, turlangrenn, turmarsj, langdistansesvømming, turritt på sykkel, 
maratonløp, golf, kajakkpadling, roing, eller kamper i lagspill 
 
Kontakt Solveig Aase Wathne hvis du vil ha Håndboken om krav osv. tlf. 92289728 eller  
solowat@online.no 
 
 

 

 
 
 

       IDRETTSMERKEPRØVENE 2010   
 
 
Følgende tok idrettsmerkeprøver dette året: 
 
Tove Skeie   (39g)  Harald Schram       (43g) 
Astri Lereim                 (9g)  Svein Pettersen      (21g) 
Trixi Lorentzen                     (6g)  Steinar Kiil      (8g) 
     Audun Langhelle       (6g) 
 
Astri Lereim er den eneste med berettigelse i år. Hun får Idrettsmerket i Gull. Vi Gratulerer! 
 
Å være idrettsmerketaker er en fin måte for en årlig kontroll av egen fysisk form og også en fin 
motivering for fysisk trening. Kravene er tilpasset de ulike aldersgrupper og forhåpentligvis er de satt 
såpass høyt at de fleste må trene for å klare dem. Vi løper 60m, støter kule, hopper lengde, løper 
3000m eller andre individuelle øvelser. Målet er å være aktive hele året (med egentrening) slik at vi 
klarer merkekravene når vi kommer sammen en gang i året. Men vi konkurrerer likevel kun med oss 
selv! 
 
Norges Riksforbund for Idrett innstiftet idrettsmerket 29.mai 1915. Fra starten av var det tilrettelagt kun 
for menn og først i 1934 kom kvinnene med. Øvelsesutvalg og merkekrav er revidert flere ganger, nå 
sist i 2005. 
 
Oppslutningen om idrettsmerket var stigende helt fram til 1980 da nesten 50 000 på landsbasis avla 
prøvene. Siden den gang har antallet stadig gått nedover og den siste revisjon av øvelsesutvalg og 
merkekrav er gjort for å tilpasse dem til nåtidens aktiviteter, og skape økt interesse for idrettsmerket. 
 
Idrettsmerkeprøvene på Nesøya er det mulig å ta enten på våren eller høsten. 
 
Datoene er mandag 6. juni, mandag 5. september og mandag 12. September. Tidspunkt og sted 
finner du på www.nesoyail.no 
 
Vi ønsker flere deltakere og hjelper deg gjerne i gang. 
 
 
 
 
Solveig Aase Wathne 

Leder 
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Årsrapport Nesøya IL – Fotballstyret  
 
Fotballåret 2010 er over, og vi kan oppsummere en sesong som har vært preget av et høyt 
aktivitetsnivå, godt innhold og mange flotte prestasjoner. Med treninger for gutte- og jentelag fra 6 år, 
microserie for lag i 7 års klassen, seriespill i barnefotballen, ungdomsfotballen, senior, oldboys og 
damer, har Nesøya IL etablert seg som en klubb med en god bredde, og et tilbud til de fleste. 
 
I 2010 sesongen har vi som året før hatt over 30 lag i seriespill. Ekstra gledelig er det å se utviklingen i 
jentefotballen i de forskjellige årskullene. Vi har gjennom de siste årene fått etablert egne jentelag fra 
første årskull i barnefotballen, og selv om det er utfordrende gjennom hele ungdomstiden, forsøker 
klubben å legge til rette for å beholde flest mulig lengst mulig. På gutteside i ungdomsfotballen ser det 
ut til at vi har funnet formelen for å beholde spillere noe lengre, gjennom en god differensiering, godt 
innhold og muligheter til å velge bredde eller topp. 
 
I barnefotballen har vi en voldsom vekst i de nye kullene de siste par årene. Med organiserte treninger 
for gutter og jenter fra første år i NIL Fotball, oppfølging av trenere og støtteapparat, ønsker vi å utvikle 
klubben med et tilbud til alle som ønsker å spille fotball. 
 
Nytt i denne sesongen er utvidelsen av samarbeidet med Coerver Coaching. Coerver er en 
treningsmetodikk som baserer seg på utvikling av den enkelte spillers ferdigheter og mestring. Dette 
kombinert med lagstreningene tror vi vil øke gleden og utviklingen hos spillerne. Høsten 2010 startet 
NIL Fotball i samarbeid med Coerver opp med eget Fotball akademi/Fotball SFO for barn i 
aldersgruppen 7 – 11 år. Tirsdager og Torsdager hentes barna med buss etter skoleslutt, og 
transporteres til Nesøya Idrettspark. Der skifter barna til treningstøy før de får servert brødmat. Deretter 
overtar profesjonelle Coerver trenere med en 1,5 timer treningøkt med fokus på teknikk og utvikling. 
Treningen avsluttes kl. 16:00, og barna kan være på banen eller i klubbhuset med lekser frem til kl. 
17:00. Gjennom vinteren har om lag 40 barn deltatt, og med den modulbaserte Coerver treningen ser vi 
tydelige resultater i ferdighetsnivået. Mer informasjon om NIL Fotball akademi/Fotball SFO er å finne på 
klubbens nettsider. 
 
Sammen med Coerver Coaching gjennomførte NIL Fotball 2 helger med teknikktrening for barn og 
ungdom. I April ble første helgen med Coerver Development Weekend avviklet med over 70 gutter og 
jenter fra 7 forskjellige klubber. Samtidig ble det avholdt et trenerkurs med over 20 trenere fra 4 klubber, 
der øvelser og teknikktrening ble gjennomgått i teori og praksis. I September avholdt Coerver en 
helgesamling kalt ”Just 4 Girls” som kun var åpen for jenter. Til sammen 60 deltagere fra 6 forskjellige 
klubber deltok på denne helgen med et program spesielt utviklet for jentefotballen. Også ved denne 
anledningen ble det avholdt trenerkurs, denne gangen med fokus på de behov og krav som stilles til 
trenere i jentefotballen.   
 
Sommeren 2010 gjennomførte NIL Fotball to fotballskoler, første uken etter skoleslutt og siste uke før 
skolestart, med til sammen over 250 barn. Også denne gangen var det instruktører fra NIL Fotballs 
egne rekker som ledet fotballskolene. Klubben har gjennom en god utdanning av ungdom i klubben fått 
utviklet instruktører som har gode fotballfaglig kompetanse og en riktig pedagogisk tilnærming i arbeid 

Tennis på Nesøya 
 
Det er veldig hyggelig å registrer at det er mange tennis interesserte på Nesøya.  I dag har NIL en 
tennisbane som ligger ved lavvoen på enden av Storengveien. 
 
Er du interessert i å spille kan du kontakte Edle Rennemo på tlf. 93006422 .  Hun hjelper deg og 
familien med medlemskap å nøkkel til banen. 
 
Det er en lysende fremtid for tennis på Nesøya. Vi er i ferd med å realisere et flott tennis anlegg med 6 
baner som skal stå ferdig i 2012.  Dette blir et flott tilbud for alle som er interessert i å spille tennis, 
enten du er nybegynner, aktivt eller har lyst til å ta opp sporten igjen. 
 
Vi planlegger å få tak i faste trenere som skal ta seg av trening av barn så vel som voksne.  Vi har 
tillegg planer om å få satt i gang SFO tennis. 
 
Det vil bli lagt opp til kurs og trening for de forskjellige alderstrinnene, samt at man kan ta strøtimer med 
trener. 
 
Målet er å få en aktiv klubb hvor så mange som mulig får spille tennis. 
 
Arbeidet med området hvor fotball, friidrett og tennis skal være er i full gang.  Vi planlegger å legge fast 
dekke på banene denne sommeren og åpning av banene sommeren 2012. 
 
Finansiering av et slikt prosjekt er alltid utfordrerne, og vi jobber på flere plan for å få dette realisert.  Er 
det noen mammaer eller pappaer som brenner inne med noen briljante ideer på salg av reklame eller 
på andre måter ønsker å bidra med finansiering av prosjektet hører vi gjerne fra dere.  
 
Vi kommer til å starte forhåndssalg av inne timer for vintersesongen 2012.  Her blir det mulighet til å 
skaffe seg spilletid mellom kl 16:00 til 22:00 Dette er meget attraktive timer som er nærmest umulig å 
oppdrive andre steder. Vi vil gi nærmere beskjed når dette salget starter. 
 
Vi fortsetter arbeidet med stor iver og gleder oss til å skape et aktivt tennis miljø for liten og for stor på 
Nesøya. 
 
Christian Berge 
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Sportslig utvalg 
I Nesøya fotball jobbes det kontinuerlig med å utvikle tilbudet slik at alle spillere gis utfordringer som er 
tilpasset den enkeltes ferdigheter og behov. Fotballgruppen har i de siste årene hatt et spesielt fokus på 
ungdomsfotballen og ambisjonene er at vi skal beholde spillerne i egen klubb ut ungdomsskoletiden, og 
aller helst lenger. På Nesøya skal det være et tilbud til alle som ønsker å spille fotball!  
 
Våre ivrigste og beste spillere i ungdomsfotballen har i 2010 fått anledning til å prøve seg mot andre 
gode spillere fra klubber i nærområdet gjennom spillerutviklingsprosjektet (SUP) i regi av Oslo 
fotballkrets og gjennom klubbsamarbeidet med Stabæk, kaldt Stabæk elite.  
Oslo fotballkrets’ mål med spillerutviklingsprosjektet er å skape gode utviklingsmiljøer for spillere som 
har behov for ekstra treninger. Hensikten er at deltakelse på SUP sammen med klubbaktiviteten skal 
lære spillerne å bli glade i fotball og som følge av dette bli gode til å trene. Deltakelse på SUP skjer ved 
at klubben gjennom sportslig utvalg nominerer spillere med de riktige ferdigheter og holdninger, og 
videre deltakelse avgjøres gjennom uttakstreninger ledet av trenere fra Oslo fotballkrets. Høsten 2010 
ble følgende spillere nominert til SUP fra Nesøya:  
 
G96: Tobias Warme Drake, Alexander Muri (keeper) 
G97: Oskar Haraldssøn, Herman Brodd, Erik Bratli og Adrian Syvertsen (keeper) 
J96: Silje Nielsen Kvillum (måtte dessverre senere trekke seg pga en skade) 
J97: Johanne Hove Vogt 
J98: Christine Hekleberg 
 
Nivået på SUP er høyt og det kan være utfordrende for spillere fra en liten klubb som Nesøya å hevde 
seg. Store klubber som Holmen, Asker og Bærum stiller med adskillig flere spillere på uttakstreningene, 
noe som gir en ekstra trygghet for den enkelte spiller, samt at det forenkler den relasjonelle delen av 
fotballspillet ved at man kan navnene til noen av de man spiller sammen med. Etter flere uttakstreninger 
sto allikevel Nesøya igjen med to spillere som kvalifiserte seg til videre SUP deltakelse. Oskar 
Haraldssøn (G97) og Johanne Hove Vogt (J97) ble tatt ut til å være med og har fulgt SUP opplegget 
gjennom vinteren. Det står respekt av prestasjonen og fotballgruppen gratulerer med uttaket og ønsker 
spillerne lykke til videre.  
 
Klubbsamarbeidet med Stabæk er et initiativ som samler 14 av klubbene i Asker og Bærum. 
Nominering og uttak skjer gjennom en tilsvarende prosess som for SUP og baseres på det Stabæk 
kaller FATTA, nemlig:  
 
Fotballforståelse: evnen til å ta riktige handlingsvalg med og uten ball 
Arbeidskapasitet: den duellstyrke og løpskraft som rollen krever 
Tempo: tiden du bruker fra du oppfatter situasjon til handling, samt bevegelseshurtighet med og uten 
ball 
Teknikk: måten du utfører handlingsvalgene på 
Attitude: spillerens holdninger, tålmodighet, entusiasme og konkurranseinstinkt 
 
Nesøya nominerte høsten 2010 følgende spillere til å delta på Stabæk elite:  
 
G98: Herman Haug, Jesper Myrholt, Magnus Mork og Fredrik Wulff 
G99: Mathias Varner, Martin Haugstad Moosmayer og  Arturo Cruz Eckholdt 

med barna. Vi har denne gangen også hatt med hjelpeinstruktører fra de yngre årskullene. Bakgrunnen 
for bruken av hjelpeinstruktører, er å bygge kompetanse tidlig og utvikle nye instruktører som i fremtiden 
skal drive fotballskolene. I tillegg til den interne kursingen deltar instruktørene også på en rekke kurs i 
regi av Oslo Fotballkrets og Norges Fotball Forbund (NFF).  
 
Etter at Nesøya IL’s fotballskoler i 2009 ble kåret til beste fotballskole i Oslo Fotballkrets, har vi hatt en 
fin oppfølging fra kretsen i forhold til utdanning. Oslo Fotballkrets gjennomførte deler av Trener 1 kurset 
høsten 2010 i Nesøya IL klubblokaler med deltagere fra Nesøya IL og andre klubber i vårt nærområde. 
Dette har gitt oss anledning til å tilby klubbens trenere og spillere et godt kurstilbud i umiddelbar nærhet, 
noe som også har gjort det mulig å ha med deltagere også fra ungdomsfotballen. Flere trenere, foreldre 
og spillere i ungdomsfotballen har også deltatt på klubbdommerkurs, og vi har også flere som har tatt 
kretsdommer utdanning gjennom Oslo Fotballkrets. Klubben ønsker at flest mulig gjennomgår trener og 
dommerkursene, og dekker kursavgiftene på disse aktivitetene. Mer informasjon om fremtidige 
kurstilbud er å finne på klubbens nettsider. 
 
 
Økonomisk sett er NIL Fotball den avdelingen under hovedstyret som har de største inntektene og 
utgiftene. Spesielt er kostnadene til vinterdrift av bane krevende. Dette har vært mulig å gjennomføre 
gjennom det enorme arbeidet som hovedstyret og markedsgruppen har lagt ned mot spesielt våre 
sponsorer, i tillegg til utleie av bane til eksterne leietakere og inntekter fra treningsavgifter.  2011 byr på 
nye utfordringer, da vi igjen tar et økonomisk løft i forhold til bygging av ny kunstgressbane og 
friidrettsanlegg. Vi trenger da alle frivillige og sponsorer til å hjelpe oss videre i arbeidet med å skape en 
god klubb med et godt miljø, bredt tilbud og trygge rammer for våre barn. Resultatmessig endte NIL 
Fotball på et tilnærmet nullresultat, noe som er i tråd med budsjett og retningslinjer.  
 
NIL Fotball er i hovedsak basert på frivillig arbeid, og fotballstyret vil benytte anledningen til å takke alle 
de involverte barn, foreldre, besteforeldre og andre som bidrar med sin tid i frivillige verv, administrative 
funksjoner, i kioskdrift, drift og vedlikehold av anlegg og bane, dugnader, som trenere, dommere, 
oppmenn, og ellers støtteapparat for å gjøre dette mulig. 
 
Tusen takk! 
 
 
Med fotballhilsen fra fotballstyret 
 
 
Tommy Thorvaldsen   Arne Brattli   Christer Jørgensen 
   
Leder      Nestleder   Styrerepresentant 
 
Martin Dombestein   Liv Bente Wasa 
Økonomiansvarlig   Styrerepresentant 
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Nesøya IL – TINE Fotballskoler 2010 
 

 
|Foto: Edle Rennemo 
 
Fotballskolen er et samarbeid mellom TINE og Norges Fotballforbund, og ble arrangert for første gang i 
1998. Da hadde fotballskolen 18 000 deltakere på landsbasis. I år deltok nærmere 80 000 fordelt på 
over 400 fotballskoler. Rundt 8300 av disse deltok på 40 TINE Fotballskoler arrangert av klubber 
tilknyttet Oslo fotballkrets Fotballskolen skal være lærerik, sosial og morsom for deltakerne. Tanken bak 
er ikke bare å bli bedre til å spille fotball, men å ha det gøy sammen med venner. TINE Fotballskole skal 
være et tilbud til alle, uavhengig av nivå og ambisjoner. 
Nesøya ILs TINE Fotballskole 

 
TINE Fotballskole på Nesøya  
| Foto: Espen Gjøs 

På Nesøya IL’s fotballskoler deltok 240 barn fordelt på 
fotballskolen i juni og august. Instruktører, fagansvarlig 
og administrative krefter gjorde en kjempeinnsats for at 
målet om å arrangere en fotballskole med kvalitet, hvor 
treningsinnholdet er morsomt og utviklende for barna, 
skulle oppnås. Innholdet på fotballskolen skulle preges 
av mye spilløvelser med få spillere på hvert lag. Og 
instruktørene skulle være flinke til å følge opp barna. For 
å lykkes med dette kreves det gode forberedelser. 

 
Nesøya IL var i år representert sammen med andre fagansvarlige fra arrangørklubbene på en samling 
med Oslo fotballkrets i begynnelsen av mai. Her diskuterte klubbene krav og forventninger til 
arrangørene samt utvekslet erfaringer. Noen viktige stikkord fra samlingen er: Nok instruktører i forhold 
til antall deltakere, instruktørsamling i forkant av fotballskoleuka, instruktøroppfølging under uka, 
smålagsspill, unngå kø og positiv opplevelse for deltakerne. Nesøya IL ble i 2009 kåret til beste TINE 
fotballskole i Oslo Fotballkrets, og fikk 20 minutter med en presentasjon av eget konsept,  
 
Det fotballfaglige skal også ha en viktig plass under avviklingen av fotballskolene. Det er derfor viktig at 
de som skal være instruktører for barna blir grundig opplært før de tar fatt på jobben. Av den grunn er 
alle klubber som arrangerer TINE Fotballskole forpliktet til å gjennomføre instruktørsamling i forkant av 
fotballskolen. Nesøya IL ønsker å fortsette utdanning av nye instruktører til fotballskolene, og 
gjennomførte i 2010 en ordning med hjelpeinstruktører fra de yngre gruppene. Erfaringene vi høstet av 
dette var lovende, og vi vil fortsette denne kompetansebygging av unge instruktører, slik at disse ved 
fylte 16 år kan gå inn som fullverdige instruktører og drive fotballskolene videre. 
Fotballskolene for 2011 vil også denne sesongen starte med en uke ved skoleslutt, og en uke før 
skolestart. Påmelding til årets fotballskole er tilgjengelig på Nesøya IL sine hjemmesider: 
www.nesoyail.no/fotball 
 
Tommy Thorvaldsen 
Leder Nesøya Fotball 
 

Etter en rekke uttakstreninger ga Stabæk et tilbud til de beste om å delta på Stabæks Junior Elitelag i 
de respektive årsklasser. Dette innebærer at spillerne som velges ut, og som ønsker å delta, må melde 
overgang til Stabæk. I tillegg er det etablert hospiteringslag i de respektive årsklasser. Spillere som gis 
et tilbud her melder ikke overgang til Stabæk, men fortsetter å spille i egen klubb. Mathias Varner og 
Martin Haugstad Moosmayer ble tatt ut til hospiteringslaget og dette er en sterk prestasjon. 
Fotballgruppen gratulerer med uttaket og ønsker spillerne lykke til videre.  
Deltakelse på SUP og Stabæk elite er et godt supplement til treningsarbeidet som skjer i klubben og 
viser at våre beste spillere hevder seg godt blant de 30 beste spillerne i Asker og Bærum. Det er et stort 
fokus på teknikk og arbeidet som legges ned gjennom Coervertreningen er med på å legge et godt 
fundament for våre spillere. I tillegg til at tilbudet gir den enkelte spiller ekstra utfordringer og motivasjon, 
så er dette også en flott arena hvor Nesøyas trenere kan få innspill til eget treningsarbeid gjennom å 
følge treningene til SUP og Stabæk elite. Deltakelse er dermed ikke bare positivt for spillerne som får 
prøve seg, men for klubben som helhet.  
 
Espen Gjøs -  Leder sportslig utvalg 
 

Sesongen 2011 i Nesøya Fotball 
 
Programmet for 2011 begynner å ta form, og vi har en rekke aktiviteter innen fotballen: 
 

-‐ Coerver Weekly training i ungdomsfotballen fortsetter 
-‐ Fotball SFO tilbudet fortsetter i frem til skoleslutt 
-‐ Deltakelse i SUP for gutter og jenter i ungdomsfotballen 
-‐ Stabæk Talentutvikling, deltagelse med G99, G98, G97 og G96 
-‐ Trener I kurs i mars/april 
-‐ Dommerkurs i april 
-‐ Oppstart for det nye 1. klasse skolekullet 
-‐ Coerver Development weekend 06. – 08. mai, 6 – 16 år 
-‐ Trenersamling lørdag 07. mai med Coerver 
-‐ Nesøya Fotball instruktørsamling fotballskolene 
-‐ Fotballskole 6-11 år (juni) 
-‐ Fotballskole 6-11 år (august) 
-‐ Oppstart av Fotball SFO for skoleåret 2011/2012 
-‐ Coerver Just4Girls samling - september 
-‐ Trenersamling lørdag 18. september for trenere i jentefotballen 
-‐ NFF kurs Trener I og Trener II moduler, høsten 2011 

 
I år NIL Fotball i år stiller med 11’er lag i både gutter 98, 96 og 97 årgangen samt jenter 98 og 97. Vi har 
fått på plass en hospiteringsordning for de som kvalifiserer til dette også til de yngre kullene. Sett i et 
lengre perspektiv er det disse spillerne som vil være grunnlaget for rekruttering til NIL Seniorlaget. Vi 
håper at flest mulig av spillerne velger å bli i egen klubb så langt det lar seg gjøre, og bidrar til at 
satsningen i ungdomsfotballen blir en suksess. Vi har begrenset med spillertilgang på Nesøya, og er 
derfor sårbare.   
 
Oldboys og mosjonsfotball for damer har trent gjennom hele vinteren. Begge disse tiltakene fortsetter 
inn i 2011. Som i 2009 og 2010 stiller Oldboys 40+ med eget lag i seriespill også i 2011 sesongen, og 
for første gang stiller vi også med et eget damelag i seriespill. 
 
NIL Seniorlag spiller også i 2011 i 6. Divisjon. Vi oppfordrer flest mulig til å stille på hjemmekampene. 
 
Lykke til med 2011 sesongen alle sammen, og takk for innsatsen i 2010! 
Hilsen fra Fotballstyret i Nesøya IL. Br
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Nesøya IL – Coerver Coaching 
 
Coerver Coaching er et treningstilbud tilpasset individuell utvikling og teknikk. Nesøya IL – Fotball har 
hatt et samarbeid med Coerver gjennom de siste 2 årene med en rekke aktiviteter.  
 
 Wiel Coerver, en av Nederlands fremste trenere, er en visjonær innen fotballen. Hans idéer har fått en 
stor innflytelse på måten fotball trenes på over hele verden, både på bredde og profesjonelt nivå.  På 
1970-tallet utformet Coerver et teknikkutviklingsprogram for unge spillere og tenkte ut nye måter å 
lære bort individuelle fotballferdigheter og utvikle mer effektive angrepsspillere: spillere som "Utgjør 
forskjellen". Coerver Coaching er det eneste fotball skolerings programmet som anbefales av FIFA & 
UEFA. 
 
Coerver DW 

I april 2010 arrangerte NIL Fotball og 
Coerver en helgesamling, Coerver 
Development Weekend, for spillere i 
Nesøya IL. I tillegg til 3 dagers 
treningsøkt for spillere, arrangerte vi også 
et trenerkurs med teori og praksis. Over 
70 spillere og 20 trenere deltok på denne 
samlingen, som gav en god anledning til 
å sette seg inn i de prinsippene Coerver 
arbeider etter, og samtidig utvikle og fylle 
på med egen kompetanse. 
 

Coerver Develpoment Weekend 
| Foto: Tommy Thorvaldsen 
 
Coerver Weekly 
For spillere fra 6. Klasse og oppover i ungdomsfotballen har vi hatt et ukentlig tilbud med teknikktrening. 
Dette tilbudet går over flere årstrinn, i hovedsak på gutteside. For jentene har klubben lagt til rette at det 
allerede fra elveårsalderen kan benyttes innleid trenerkapasitet gjennom Coerver Coaching. Belinda 
Wilson fra Coerver har gjennom siste vintersesong deltatt som trener for 3 årskull i jentefotballen.  
 
Coerver Just 4 Girls 
I september 2010 avhold Nesøya Fotball sammen med Coerver, for andre 
gang en egen treningshelg for Jenter. Konseptet er utarbeidet av Coerver 
Coaching i samarbeid med UEAFA og FIFA. Over 60 jenter fra Nesøya IL, 
Holmen, Høvik, Asker, Bærum, Vollen og flere andre klubber deltok. I 
tilknytning til Coerver Just 4 Girls arrangementet ble det holdt et foredrag 
spesielt rettet mot trenere i jentefotballen. Belinda Wilson fra Coerver 
snakket om forskjellene i fotballen mellom gutter og jenter i forhold til 
trening, krav, tilnærming, dialog og metodikk.  
Denne suksessen skal vi ta med oss i det videre arbeidet med jentefotballen, og arrangementet vil også 
i 2011 bli avholdt på Nesøya IL Kunstgressbane i September.  
 
Tommy Thorvaldsen 
Leder Nesøya Fotball 

Nesøya IL - Fotball SFO 
 
August 2010 startet Nesøya IL – Fotball i samarbeid med Coerver Coaching et nytt Fotball SFO tilbud 
på Nesøya. SFO tilbudet er for barn i skolepliktig alder i årskullene 2 – 5 klasse ved Nesøya Skole.  
Dette har nå vært et tilbud i snart 2 år, og er en aktivitet som også vil videreføres også denne sesongen. 
 
Totalt er det ca. 40 barn som hver Tirsdag og Torsdag blir hentet ved Nesøya Skole ved skoleslutt, og 
transportert ned til kunstgressbanen. Der blir de møtt av en representant fra Nesøya IL som er ansvarlig 
for fotball SFO. Barna får anledning til å skifte tøy i klubbhuset, og blir servert mat og drikke i storstua 
før treningsøkta begynner.  
 

 
Lekser ved Fotball SFO på Nesøya  
| Foto: Edle Robsam 

Selve forballtreningen foregår fra kl. 14:30 – 16:00 med 
instruktører fra Coerver Coaching. Barna må hentes innen kl. 
17:00, og har i tiden frem til da anledning til å gjøre lekser 
inne i klubbhuset. 
 
Fotball SFO tilbudet følger skoleruten, og treningsøktene har 
vært gjennomført også i vinterhalvåret. På de kaldeste 
dagene har barna fått varm solbærtoddy eller suppe, og dette 
har vært et populært tilbud blant alle spillere og instruktører.   
 

 
Fotball SFO tilbudet er et ledd i strategien Nesøya IL – Fotball ønsker, for tidlig å starte utvikling av 
spillere med kvalitet i innholdet. Tilbudets innhold er satt sammen slik at teknikk er i hovedfokus, og at 
barna som deltar her ikke skal være for slitne til å delta på andre aktiviteter etterpå.  
 
Fotball SFO vil være et av barnas første møte med Nesøya IL – Fotball utover vanlig treningstilbud.  
 
Påmelding til oppstart for nye kull høsten 2011, kan gjøres på e-post til: 
 
edle@nesoyail.no 
 
NB: Vi har begrenset med plasser! 
 
Fra 6 trinn i skolen og oppover, har vi lagt til rette for en Coerver Coaching trening i uken, et tilbud som 
spesialiserer seg på teknisk trening og individuelle ferdigheter. 
 
 
Tommy Thorvaldsen 
Leder Nesøya Fotball 
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Jenter 04 
  
Jenter 04 startet sine første fotballtreninger våren 2010. Jentene har hatt en rivende utvikling. Fra å 
være mest opptatt av om leggskinnene skal være inni eller utenpå strømpene på de første treningene 
har de senhøstes fått til riktig godt spill. De 10 - 12 jentene som har stilt opp har kost seg mer og mer på 
treningene utover sesongen. Sesongen 2011 håper vi på å få til matcher, deltakelse på cup, samt å få 
med enda flere jenter. Trenere er Alexander Fjeld og Svein Arne Haavik.  
Lagledere er Trym Johannessen og Tonje Hermann. 
  
  
Vennlig hilsen 
Tonje Hermann 
 
 
 

Gutter 04 
 

 
 
G04 startet opp med fotball trening våren 2010 med rundt 30 ivrige gutter. Det har vært stor treningsiver 
og ferdighetene har tatt et kvantesprang. Høsten 2010 stilte vi med to lag i Jutul Cup og det skapte mye 
glede. I slutten av oktober avsluttet vi utetreningen og begynte innetreningen på skolen. 
 

 

TRENINGSLEIR  

 
Coerver Norway Team 

Nesøya IL Fotball og Coerver Coaching har gleden av å invitere to spillere fra Nesøya IL Fotball Gutter 
96 til en ukes opphold hos Real Madrid, med avreise fra Gardermoen 30. Mars med retur 5. April 2011. 
 
Coerver Coaching arrangerer i mars/april 2011 en ukes tur til Real 
Madrid med et Coerver Norway Team Gutter og Jenter 15 år, 
bestående av spillere fra Trondheim og Oslo området. Som 
samarbeidsklubb til Coerver, har Nesøya IL Fotball fått reservert 2 
plasser for G96 kullet. Uttaket for hvem som får tilbud om å dra på 
denne turen blir gjort av Coerver Coaching. Trenere, støtteapparat 
og sportslig leder i NIL har nominert en liste med spillere som har 
gjennomført det siste årets treninger og kamper med bra oppmøte, god fotballutvikling, gode holdninger, 
samt deltatt på de Coerver aktivitetene som har vært gjennomført i klubben for dette årskullet. 
 
I år ble Simen Frøyhaug og Tobias Warme Drake 
plukket ut til å representere Nesøya IL. De vil gjennom 
uken trene og spille kamper sammen med Coerver Norway 
Team mot Spanske ungdomslag som Real Madrid, Rayo 
Vallecano og Mahadahonda. Alle disse lagene kommer fra 
klubbenes fotballakademier, og blir av mange betraktet 
noen av de beste akademiene i hele verden. Hele det 
norske laget skal også se en ”La Liga” fotballkamp før de 
setter kursen hjem igjen.  
 
Det er lagt opp til samlet tur rundt i byen, og en omvisning 
på Santiago Bernabéu Stadium, Real Madrid’s 
hjemmebane, og en tur innom Real Madrid’s Supporter 
Shop.      
 
Coerver Norway Team skal bo på Spanish Football Assosiations' National centre, City Of Football under 
hele oppholdet, med de samme fasilitetene som benyttes at de Spanske landslagsspillerne. Coerver 
Norway Team vil bestå av ca. 34 spillere fra Oslo og Trondheims området. 
 
Nesøya IL Fotball og Coerver dekker reise, opphold og mat. Hver spiller få utdelt treningstøy, drakter til 
fotballkamp og fotballsko.  
 
Turen ledes av Brad Douglass, Technical Director i Coerver Coaching International. 
 
 
Nesøya IL Fotball vil fortsette samarbeidet med Coerver Coaching også neste år, og vi forsøker 
sammen å sette opp en ny tur i 2012 for 2 spillere i Gutter 97 og 2 spillere i Jenter 97 kullet. 
 
Vi ønsker at en slik tur skal inspirere og motivere, og ønsker årets deltagere lykke til! 
 
Nesøya IL - Fotballstyret 

Simen Frøyhaug og Tobias Warme Drake 
| Foto: Truls Sandmæl 
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Årsrapport MP03 2010 
GEPARDENE 
 
 
I år ble 2003 kullet delt i 2 lag. Treningen foregitt felles for begge lag, men i serien hvor vi deltok var 
lagene delt. Jenten fikk seg også et eget lag. 
Og i år fikk vi endelig både trene og spille på kunstgresset. Det var stort i forhold til grusen i fjor. I serien 
oppdaget vi også hvor fin bane vi har på Nesøya. De fleste bortekamper foregikk på dårlige grusbaner. 
Treningen vår ga seg også utslag i resultatene. Vi gikk ubeseiret gjennom serien. Med mange 
overveldende seirer. Vi deltok i 2 cuper, hvor vi også var ubeseiret. 
Det blir noe å leve opp til neste år. 
 
Treningen har i hovedsak dreiet seg om kroppsbeherskelse, balltrening og ”høydaren”: spille kamp. 
 
Fest komiteen sørget for en fin avslutning for oss med taler, premier og trivelig samvær. En kamp 
mellom foreldre og spillere hørte som vanlig med 
 
 
Følgende spillere har deltatt: 
 
 
Sindre Christensen   Ludvig Grov  Felix Østby   
Tobias Løchting-Eikenes   Henrik S Lystad  Henrik Nomeland 
William Nomeland   Gabriel Runar  Simen Smeby 
Peder Bryhni-Jensen   
 
Trenere:  Lagleder:  Festkomite: 
Arne Løchting  Truls Sandmæl  Hilde Stranden Lystad 
Knut Lystad     Kristin Arnesen 
 
 
Bulldogs: 
I år har 14 ivrige 2003 gutter spilt for Nesøya Bulldogs. 
Guttene har vært veldig ivrige og vist meget stor fremgang gjennom året. Vi har hatt en trening i uken 
på kunstgressbanen. 
  
Vi har også deltatt i Microserien arrangert av Holmen IF med andre lag fra Asker. Det er tydelig at at 
guttene har litt mer erfaring enn  
motstanderene for i serien hadde vi kun et tap og resten seiere!!  
  
Vi deltok også på 2 cup'er. På vårparten deltok vi på Liungen cup hvor vi møtte litt bedre motstand enn i 
serien hvor vi fikk årets første tap.  
Men tapet ble fort glemt da pokalene ble delt ut! Cup er kult uansett var konklusjonen! 
  
Etter en velfortjent sommerferie startet vi høstsesongen med en ny cup - denne gangen Gjensidige cup 
arrangert av Ås Il. 
Her ble en seier, en uavgjort og et tap. Grunnen for tapet kan vi nok legge på den ujevne gressmatten - 
mente gutta som mente det er bedre å spille på kunstgress! 
  
Sesongen ble tradisjon tro avsluttet med en kamp mellom foreldre og barn, denne gang på foreldrenes 
hjemmbane (grusbanen på skolen) 
  
Til tross for at foreldrene var litt bedre trent i år, gikk de på nok et tap, selv på hjemmebane! 

 

Jenter 2003 
 

 
 
 
"J03 har for sesongen 2010 bestått av en ivrig gjeng med jenter som har hatt det gøy, og også vist stor 
fremgang på trening. I mai hadde jentene klubbesøk på kunstgressbanen og fikk spilt sin første kamp til 
stor entusiasme. I august var det deltagelse i Ås-cup, hvor J03 stilte med 2 lag. Hvert lag spilte flere 
kamper, og det ble scoret mange flotte mål. Under premieutdelingen fikk jentene anledning til å feire 
med kampropet etter å ha mottatt hver sin fine medalje.  
 
J03 har blitt trent av Kjersti Wichstrøm og Tove Eilertsen, og har gjennom sommersesongen bestått av 
følgende glade fotballjenter:  
 
Anna Skaland Austgulen 
Christine Wasa 
Cornelia Taranger 
Emma Fontanini 
Frida Fosen 
Heddy Berge 
Helene Wichstrøm Jørgensen 
Ida Fuglenes Mathisen 
Ingrid Kolstad 
Jenny Grinden 
Katrine Øverland 
Lea Lundemo 
Nini Brantenberg 
Oline Viig 
Selma Schlytter 
Sofie Ulfstein 
Victoria Selmer” 
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Rapport fra fotball gutter 2002 
 
Fotball gutter 2002, det vil si de som går i tredje klasse nå, har gjennomført sitt tredje år med organisert 
fotballtrening i Nesøya IL.  
 
Vi har 26 ivrige gutter i stallen (fire fler enn i fjor) og har trent en gang i uken på kunstgressbanen hele 
sommersesongen. De ivrigste guttene trener også i vinter på fotball SFO. 
 
I tillegg til treningene har vi deltatt i seriespill. Der møtte vi andre Askerlag i seks kamper før og seks 
kamper etter sommeren. Dømming av hjemmekampene gikk på rundgang mellom foreldrene, dette 
fungerte svært godt.  
Vi har deltatt i tre cuper; Heggedalscup innendørs på tampen av vinteren, Kalvøya Cup og Jutultreffen 
med våre tre lag Nesøya Ulvene, Bjørnene og Jervene. Cupene var fine opplevelser for spillere, 
lagledelse og foreldre og søsken. 
 
Resultatmessig har lagene igjen vunnet langt flere kamper enn de har tapt i løpet av året. Det er tydelig 
at det fine nye idrettsanlegget, flinke trenere, rettferdige foreldredommere og positive foreldre setter 
preg på innsatsen! 
 
Trenere har vært Jørgen Krogsgård og Tommy Thorvaldsen. Bjørn Osen ledet Bjørnene. En stor takk til 
alle sammen, og til de mange andre foreldrene som har bidratt i løpet av sesongen. 

 
Hans Petter Naper 

Lagleder Fotball Gutter 2002, NIL 
 

        
 
 

 

  
Sosialkomiteen stilte med kaker og saft -  og velfortjente pokaler ble delt ut! 
   

 
Årets spillere har vært Jostein Bø, Tord Viddal Eide, Lukas Fjeld, Pelle Horn Johannsen, Cesar Horn 
Johannsen, Vetle Løken, Edvard Kolrud, Saner Nikolai Moholdt, Nicholas Ottersen, Vetle Ruud 
Eliassen, Herman Sandmæl og Fabian Støltun 
 
  
Sigmund Ruud har vært trener, og Christen Horn-Johannesen har vært upartisk dommer! 
  
Hilsen Truls Sandmæl 
  
  
 
 
Velkommen til en ny sesong i 2011! 
 

   
 
Premieutdeling på avslutningen som forgikk på den gamle grusbanen ved skolen   
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ÅRSRAPPORT JENTER 2001 
”NESØYA WILDCATS” 
 
 

 
 

Jentene 2001 hadde en vinterpause og kom i gang igjen våren 2010. Etter bare et par treningsrunder 
kom årets første cup som var innendørs (heldigvis fordi det var midten av mars!) – Heggedals Cup. 
Jentene vant alle kampene sine så de var skikkelig motivert for resten av sesongen. 
 
I år deltok de i seriefotball for andre gang og hadde flott resultater gjennom hele sesongen. Slutt 
resultatet kunne vise til 8 seier, 2 uavgjort og bare 2 tap! Den beste seieren hadde de mot Frisk Asker 2 
– 13-2! 
 
Cup spill har det også vært i år med stort sett veldig bra resultater. Bødalen Cup var på en lørdag rett 
før sommerferien, og de spilte (2 lag) på Jutul Cup etterpå og var med blant de som fikk æren av å 
motta årets Fair Play trofé for NIL. Siste Cup i år var Fossum Cup hvor vi stilte med 2 lag igjen (selv om 
noen måtte spille på begge lag slik at det ble en skikkelig trening for flere).  
 
Sesongen ble avsluttet i høst i Telenor Arena! De spilte ikke men ble nominert av NIL (sammen med 
2001 guttene) til å representere klubben hos Stabæk i slutten av oktober. De fikk defilere inn på banen 
og motta publikums velfortjente hyllest sammen med andre lag fra Asker og Bærum. Etterpå fikk de (og 
ledsagerne) mulighet til å se sesongens siste hjemmekamp med Stabæk mot Sandefjord. 
Forhåpentligvis ga dette dem mersmak for neste sesong! 
 
Laget har igjen tatt en vinterpause fra trening men de fleste av jentene er med på fotball SFO nå så 
holder teknikken oppe håper vi! Og et par stykker skal være med på keeperskolen som NIL har i vinter. 
Lagtreningen starter opp igjen til våren. 
 
Spillerne gjennom sesongen har vært: 

Synne Bogsti  - Camilla Brantenberg -  Elise Eckhoff - Silje Gildseth - Kerstin Hareide - Maria Hole - 
Kaja Grinden - Albertina Juell - Elisabeth Krieg - Julie von Krogh - Alexandra Olsen - Nora Schlytter 
- Caroline Wasa 
 

Trenere/Lagleder: Liv-Bente Wasa /Bjørg Bogsti/Elin Brantenberg og Susie Williams (lagleder) 

Gutter 2001 
 

 
 
Vi gleder oss over at guttene i 2001 fortsatt holder koken med nær 20 gutter på vintertrening og 23 
gutter på sommertrening. 
 
 Guttene fortjener ros for sin inkluderende væremåte, gode holdninger og lure smil. Ikke minst har de 
holdt ut med de samme trenerne, eller var det omvendt? Sammen har de uansett klart å nå nye mål i 
løpet av 2010-sesongen. 
 
Som i tidligere år avsluttet vi vintersesongen med deltakelse i Skioldcup i Drammen. Dessverre har 
denne cupen blitt så populær at antall spilleminutter ble begrenset. Uansett viste Nesøya sine gutter at 
vintertreningen var vel anvendt tid. 
 
Også i år valgte vi tre jevne lag til å delta i seriespillet. Det var Tigers, Wolves og Lions. Resultatene har 
vært blandet men det har ikke vært noe å si på innsats og spilleglede. Samtidig har nye spillere notert 
seg hyppig på scoringslisten, det er ekstra morsomt. Oppmøtet blant foreldre er stabilt bra, det setter 
guttene og trenerne svært stor pris på. Deres støtte er viktig for oss. 
 
I løpet av sommersesongen har vi deltatt med alle lag på Jutultreffen. Det var ekstra stas for spillerne 
og ikke minst trenere, foreldre og NIL at lagene fra Nesøya tok med seg Fair Play – prisen. Den henger 
høyt for alle oss som er engasjert i NIL. 
 
Sesongens tøffeste kamp gikk av stabelen på tampen av sesongen, mammakampen! Årets mammalag 
toppet laget med 5 spillere fra Ladyfotballen. Sa jeg lady? Våre gentlemensgutter fikk i hvert fall en stryk 
som de sent glemmer. Kake og saft dempet skuffelsen, kanskje med unntak av treneren…. 
 
2011 skal bli vårt år, guttene er klare! 
 
Dag Tønder 
Oppmann 
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Jenter 2000 – sesongen 2010 
 

 
Bildet er fra utdelingen av Fair Play prisen 
 
Endelig kan vi si at vi har fått etablert et solid lag fra jentekullet 2000 her på øya. Nå er det 12 jenter på 
laget gjennom hele sommer sesongen 8 av dem er også med på vintertreningen! Jentene trosser vær 
og vind og stiller opp med godt humør. 
 

 
Bildet er fra lagtur til Skaugumsåsen 
 
Laget fungerer godt og har spilt jevnt hele sesongen. Vi avsluttet sesongen med en lag tur til 
Skaugumsåsen med innlagte øvelser, spørrekonkurranse og pølsegrilling. En super avslutning på en fin 
sesong. Det ble kun Jutul Cup dette året, men vi sikter oss inn mot 3 cuper i kommende år. Jentene er 
nå klare for 7-er spill og gleder seg til å ta fatt på en ny sesong! 
 

Gutter 2000  
 
Fotballsesongen 2010 har bestått av mye trening, mange kamper og stor fotballglede. Dette var det 
siste året med 5-erfotball og tre lag har spilt i forskjellige puljer gjennom sesongen og i tillegg har 
halvparten av spillerne prøvd seg på syverlag i 1999-sesongen. Innledningsvis var nok dette en tøff 
fysisk gjennomgang for de fleste, men med ivrige innbyttere på benken ble ikke dette noe problem.  
 
God lagånd og innsats har preget både kamper og treninger gjennom våren og høsten. Mange deltok i 
tillegg på fotball-SFO i regi av Coerver, og som ikke det er nok er ofte friminuttene fylt opp med fotball. 
Ingenting å si på interessen med andre ord. Vi har også vært så heldig å få overvære trening med 
Stabekks A-lag, noe som var en skikkelig vitamininnsprøyting for guttene. Vi har hatt en stabil 
spillerstab gjennom sesongen med noen frafall men også noen nykommere.    
 
Jutul-cupen var kanskje sesongens høydepunkt hvor klubben fikk tildelt FairPlay-prisen.  
 
Tusen takk til alle foreldre som har bidratt i løpet av sesongen som heiagjeng, hjelpetrenere, 
dommere, kioskvakt, kakebakere, sjåfører og/eller festarrangører. 
 
Lagene har bestått av følgende spillere og støtteapparat: 
 
Spillere: 
 
Aleksander Vannebo 
Andre J. Virani 
Max Jonsson 
Petter Bratli 
Victor Sandsmark-Evensen 
Aksel Dombestein 
Bernhard Bratsberg 
Casper Brevig 
Eivind Thommessen 
Hauk Robsam 
Magnus Fosen 
Magnus Øvreseth 
Petter Lindholm 
Tobias Kvakkestad 
Fredrik Sollid 
Henrik Mathiesen 
Henrik Skovly 
Markus Augdahl 
Ole August Kjærvik 
Sondre Stefanussen 
Thomas Riiser Christensen 
Torbjørn Eidet 
Torbjørn Wangen Beining 
Petter Hegerroll 
 
Hovedtrenere: 
Tommy Thorvaldsen 
Per Arne Evensen 
Endre Fosen 
 
Kasserer: Anette Vrålstad Storvik 
Oppmann: Espen Skovly 
 

 

En motivert gjeng omkranser trener 
Tommy, mens trener Endre observerer i 
bakgrunnen 
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Jenter 99 

 
 
Spillere:  
Caitlin B. Martinsen, Celine Ø. Bruun, Elise R. Stautland, Nora Marie Wergeland, Eva Saxlund, 
Fredrikke Gudbjerg, Henriette W. Drake, Johanne O. Moger, Malin Gildseth, Maria Haraldssøn, Natalie 
H. Creed, Nora B. Ingerø, Sofie Skavang, Sofie L. Veum, Eline L. Torgersen, Lena Kraass, Lena 
Schwaar, Emma Bryne 
 
Trenere:   
Kristin W. Drake, Christine R. Stautland 
 
Oppmann:   
Roger Gildseth 
 
Sesongen 2010 har vært en flott sesong for Jenter 99. Treningene har vært gjennomført med bra 
oppmøte og stor innsats. Vi har vært nesten tjue jenter på trening store deler av sesongen.  
 
Det var påmeldt et lag i serien og med mange jenter som vil spille sjuer-fotball måtte vi etterhvert 
begynne å dele laget i grupper for å få fordelt spilletid. Dette ble gjennomført etter sommerferien og jeg 
har inntrykk av at dette har fungert bra. Oppsummert har iallefall sesongen medført en overvekt av seire 
i møte med andre lag i Asker og Bærum. 
 
Nytt av året var tilbudet om Coerver vintertrening en gang i uken i regi av Belinda Wilson og John 
Wilson. Mange av jentene har møtt opp hver tirsdag for 1½ time trening med mye fokus på teknikk. Vi 
håper og tror at dette har gitt resultater og at dette vil bidra til mange flotte kamper i 2011.   
Vi har deltatt på to cup’er i 2010. Den første cup’en vi deltok på var Frigg Cup som ble arrangert på 
Marienlyst stadion 24. april. Det var nydelig vær og god stemning gjennom hele dagen med et 
velarrangert mesterskap fra Frigg Oslo Fotballklubb. Cup’en ble avsluttet lørdag ettermiddagen med 
premieutdeling og isspising. 
 
Tradisjonen tro var det Kalvøya Cup i regi av Bærum Sportsklubb 12.-13. juni. Selv om været var litt 
vekslende ble det to fine dager med fotball. Søndag klarte vi til og med å avvikle piknik uten å bli våte. 
Picnic’en ble gjennomført med grilling og innlagt fotballkamp på gresset ned mot Badebukta. Jenter 99 
mot foreldre selvsagt. Jeg tror vi kan si at foreldrene ble tatt både på kondisjon og utholdenhet. 
Det har også vært rom for litt sosialt og ikke bare fotball gjennom sesongen. Senest markert med 
juleavslutning i regi av sosialgruppe. Juleavslutningen ble avholdt 6. desember i klubbhuset for spillere, 
foreldre og søsken. 
 
”Sesongen” starter med Skiold Minicup 2011 i Drammenshallen 25.-27. mars. Vi takker for en flott 
sesong og gleder oss til å ta fatt på sesongen 2011.  
 
Med sportslig hilsen 
Roger Gildseth 

Gutter 99 - sesongen 2010 
 
2010 har vært et spennende år for gutter 99. Laget taklet overgangen fra 5er til 7er fotball veldig bra. 
Spillerne trives godt på større bane, og samtlige spillere har hatt en flott utvikling.   
Laget har deltatt på Skjold Cup i Drammen, Helgerød Cup i Sandefjord og Frigg Cup i Oslo.   
Vi stilte med 2 lag i serien, og var kjempefornøyde med prestasjonene våre . 
 
Gutter 99 har hatt et godt samarbeid med gutter 98 gjennom hele 2010, og noen av våre spillere 
hospiterer til 98. Denne vinteren har vi hver uke også hatt en felles trening med gutter 98, og det 
fungerer strålende!!! 
 
Vi må takke våre 2 flinke trenere Anders Ørbeck –Nilssen og Eirik Horne for fantastisk innsats. De 
motiverer, inspirerer, skaper samhold og utvikler alle våre 99 spillere på en enestående måte.   
 
 
Tusen takk også til sosial gruppen og støtte trenerne for flott innsats!!! 
 
Vi gleder oss til fotballåret 2011! 
 
 

 
 
 
 
 

                
 
 
Fotballhilsen fra  
 Anita Valaker  
(oppmann) Br
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ÅRSRAPPORT JENTER 1998 
 

 
 
 

Jenter 1998 har hatt sin andre sesong med 7’er fotball. Etter en litt tøffere første sesong, merker vi at 
jentene nå begynner å se spillet og finne hverandre på banen. Fotball er gøy! 
 
Ved sesongslutt bestod laget av 12 spillere. Jentene har vært ivrige og har trent jevnt og trutt gjennom 
året. I vintersesongen har 10 topp motiverte jenter meldt seg på til trening. Vi har i regi av klubben 
startet med et spennende opplegg med Coervertrening; med Belinda og John.  Jentene får 
teknikktrening av høy kvalitet, lagt opp på en pedagogisk og givende måte, trener opp en god 
ballfølelse og arbeider også mer og mer med å se spillet på banen. Gleder oss til å starte vårsesongen 
med dette innabords. 
 
I løpet av året har laget deltatt på 4 cuper – ICA Maxi Cup (Åssiden), Gjelleråsen Idrettsforenings vår 
cup, Jentefestivalen på Rælingen og Aurskog Sparebank cup. Det er utvist stor innsats og spillerglede i 
samtlige kamper.  
 
Følgende spillere har deltatt i år: Melissa Blindheim, Shevonne Eikrem, Johanne Geisler, Christine 
Hekleberg, Philippa Juel Johansen, Fannie Mathilde von Krogh, Aasta Kyvik, Sara Dehli Navestad, 
Helene Riseth Sommerdal, Josefine Sandmæl, Oda Borge Sundby og Alexandra Mjør. 
 
 
Trenere for jentelaget har sommersesongen vært Lars Sandmæl og Karl Petter Sundby. Karl Petter 
Sundby og Robert Johansen er med som foreldretrenere nå i vinter sammen med Coerver. 
 
 
Tusen takk til spillere, trenere og ivrige foreldre for flott innsats og støtte gjennom hele sesongen! Vi 
gleder oss til neste sesong. En spesiell takk til Astrid Borge som har fulgt laget som 
oppmann/hjelpetrener i 6 år og nå overlater stafettpinnen til undertegnede. 
 
 
 
Fotballhilsen fra 
Ingeborg Kyvik 
Oppmann 

Årsrapport gutter 1998 

 
 
Vi er ferdige med nok en flott sesong! I skrivende stund er det snart jul, men spillerne våre trener opptil 
flere ganger i uken likevel.  
 
Takket være kunstgressbanen er fotball for alvor blitt helårsidrett for mange! 
 
I løpet av året har det vært med totalt 16 spillere fordelt på 2 lag i 7’er serie for gutter født i 1998: 
Olav Alexander, Theodor, Simon, Sondre L., Axel Ø., Jesper, Herman, 
Aksel K., Sondre T., Kristian Fredrik, Fredrik W., Magnus, Erik, Nima, Tobias og Tomas – En flott 
gjeng med gode gutter.  
I tillegg til disse har vi hatt hospitanter fra 1999-årgangen, en svært vellykket ordning. Vi har også sendt 
fire hospitanter opp til 1997-guttas 11-erlag, så disse har fått litt ekstra å strekke seg etter i tillegg til å 
spille for eget lag. 
 
Det var god innsats i serien, til sammen hadde de to lagene 12 seire, 1 uavgjort og 11 tap.  
 
I tillegg til serien, var vi med på Frank Varner Cup på forsommeren, og Haslum Cup og Storhamar Cup i 
høst. Den første er en lokal cup i Oslo. I tillegg til godt spillutbytte så det ut som om gutta koste seg med 
lunch på Aker Brygge. Storhamar Cup var guttas første overnattingscup og første gang de spilte 11-er 
cup.  
Det var svært vellykket sosialt sett, og sportslig sett var det utrolig morsomt å se hvor bra de faktisk 
klarte seg, på tross av at de ikke hadde spilt 11-er før. Haslum Cup gikk også over en helg, men mot 
lokale lag. Dette var også 11-er cup, med svært bra innsats og vi fikk se at de allerede nå har en god 
utvikling som lover godt frem mot neste år. 
 
Gutta har hatt en god sportslig utvikling – de modnes på mange områder. Frem til høsten trente de en 
ukedag pluss lørdag, mens etter høstferien har de som trener mest begynt med tre treninger i uken. 
Dette gjelder ikke alle - noen driver med andre idretter, og rekker dermed ikke tre fotballtreninger – de 
er velkommen tilbake for fullt når våren er her. 
 
Fotballhilsen fra 
Tove (lagleder) 
Svein, Petter og Håvard (trenere)  
 
 
Trener: Frode Inderøy 
Lagleder: Thomas Hanche-Olsen Br
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Nesøya Jenter 97 – Fotball – en liten rapport fra 2010 
 

 
 
2010 var 97-jentenes andre sesong som eget fotballag. Det vil si at vi fortsatt er et ganske ferskt lag, 
noe som dessverre har gjenspeilet seg litt i resultatene…  
Vi møter stort sett mer rutinerte lag. 
 
Det har vært rundt 16 jenter som har trent fotball èn gang i uka, de ivrigste har i tillegg deltatt på 
løpetrening med Turid Anne (Noras mamma), og så har vi spilt kamp èn gang i uka: 7-er serie, som 
består av både jenter 97 og jenter 96 (det finnes ikke egen 7er serie for J97), noe som har medført at vi 
ofte har spilt mot rene 96-jentelag). Spennende var det med  det lokale slaget mellom Nesøya J97 og 
Nesøya J96 (som vant serien..). Vi holdt lenge stand, men så raknet det litt etter hvert…   
 
Det positive er at vi sjeldent går på så store tap lenger, det er ofte bare et mål eller to som mangler. 
Forsvaret tetter bra igjen, og med  vår eminente keeper Johanne (som etter 3 evalueringstreninger på 
Ekeberg, har klart å kvalifisere seg til Oslo Fotballkrets nye spillerutviklingsprosjekt! Bravo, Johanne!) 
så blir det ikke så mange baklengs. Så et av satsningsområdene for 2011 bør være å bli kvassere og 
tøffere fremover, sånn at vi får scoret mål også .  
 
 Til tross for enkelte forsmedelige tap, har jentene hatt det mye moro, og holdt humøret på topp. Her 
følger en liten oppsummering av hva vi har vært med på i løpet av 2010. 
 

• 10. mars åpnet vi sesongen med et beintøft  oppgjør mot mammaene.  ”The Mamas” vant så vidt 5-3 etter å ha kjempet med nebb 
og klør for å vise at de gamle fortsatt er eldst… 

• 17.-18.april: Hauger Cup på Rud (vi spilte 11-er for første gang)  
• 6.mai – seriestart 7ér for J97/96 
• 29.mai dro vi til Ullvål for å få omvisning på fotballmuseumet, spise Dollypizza og se på landskampen Norge-Montenegro. Norge 

vant kampen, og jentene fikk gratis is og t-skjorter på stadion fordi det var Drillos kamp nr. 100.  
• 5.-6. Juni Bøler Cup 
• 8.sept: 11-er kamp mot Nesøya Old Girls, kjempegøy! - for både young girls og not so young girls (hvor undertegnede deltok) .  
• Cup i Hjørring, Danmark 15.-17. Oktober 
• Serieslutt 30. Sept. 
• Vinterligastart 14.nov. 
• Coerver-Belinda kjører treningene i vinter, torsdager 17-18.30. 

 

Nesøya J97 deltar altså i vinterligaen i Asker,  som er en bra forberedelse til 2011 sesongen – hvor vi 
har meldt på et lag i 11-er serien. Det blir morsommere når alle jentene kan spille alle seriekampene, og 
vi slipper og dele dem opp i grupper for å unngå den enorme ”benkeslitingen”, slik vi måtte gjøre i 2010.  
Vinterligaen avsluttes 12.mars, med stor fest og bankett i Asker. 
 
Til sist, en stor takk til Jan Ottestad, som har trofast har trent jentene, og stått på linja og pisket og 
lokket dem gjennom et utall kamper. 
 
Beste hilsen 
Elin M. R. Brantenberg - Lagleder J97 
 
Disse jentene har spilt på Nesøya J97 i løpet av 2010: 
Elise Altepost, Dagny Bergh, Martine Bjerck, Cornelia Brantenberg, Nora Collett, Pauline Gimnes, 
Christine Gloppestad, Karoline Gudbjerg, Julia Rooney, Camilla Vannebo, Hedda Ottestad, Felicia 
Knutsen, Johanne Hove Vogt, Thea Jensen Ytreland, Thea Ødegaard Aavitsland, Mille Eidsaa, Mie 
Cappelen, Katrine Mjør, Christine Hekleberg 
 
En liten fotografisk dokumentasjon av 2010 følger: 
 
 

 
 
Før trening    
      
 

I VIP sonen på Ullevål  Johanne er ikke redd for å bli 
møkkete på skjorta 

Etter trening 
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Årsrapport Nesøya G 1997 

 
 
Fotballåret 2010 begynte for G97 med Haslum Cup som gikk over noen uker på vår parten. Laget spilte 
seg frem til finalen som for øvrig ble spilt på Nesøya KG og vant denne 2-0 mot Bærums Verk. 
 
Etter 3-4 treninger pr uke for spillerne stod seriespill for tur, og med et laget fullt av spillere med store 
ambisjoner på sine egne og lagets vegne ble laget meldt på i 11 èr1 divisjon. 
For å kunne stille et så godt lag som mulig har vi hatt en hospiteringsordning med 3-4 G98 spillere, og 
de resterende G97 spillerne har hospitert opp til G96, slik at alle har fått spilt en kamp pr uke. Dette 
laget endte for øvrig på en fin 2 plass i 3 divisjon. 
 
For G97 sin del gikk sesongen over all forventning og vi endte til slutt på en 5.plass i serien, og selv om 
vi ikke alltid hadde marginene på vår side spilte vi jevnt med samtlige lag i serien. Det er ganske 
imponerende når vi vet at de andre lagene i vår serie har opptil 60-70 spillere å velge i mellom. 
 
I høstens Lyn Cup ble vi dessverre slått ut etter 1-1 mot Heming, og det endte med myntkast som vi 
tapte, merkelig måte å avgjøre om hvilket lag som går videre til semifinale på… 
Det har vært en stor fornøyelse å følge dette laget fra sidelinjen under både treningene og ikke minst 
alle kampene som har vært spilt i 2010.  
 
Vi vil tilslutt også få takke alle foreldre som har stilt opp som heiagjenger i året som har gått, og vi håper 
at vi mange hyggelige stunder på fotballbanene i 2011. 
 
Årets spiller G97: Oskar Haraldssøn  Årets toppscorer G97: Eirik Bratlie 
 
Nesøya G 97 har bestått av følgende spillere i 2010 sesongen; 
Oscar Jonsson  Oskar Haraldssøn   Philip Mørkås 
Øystein Hovland  Mikkel Strøm   Ferdinand Gunzler 
Mathias Ulvestad  Magnus Berg   Hasan Syed  
Adrian Syvertsen  Hermann Brodd  Eirik Bratlie    
Balder Bratsberg  Petter Aarvold   Cornelius Sandmæl   
   
 
Lagleder: Atle Strøm        Assistenttrener: Jonas Harldssøn        Hovedtrener: Lars  Mørkås 
 
 
 
 

ÅRSRAPPORT JENTER 1996 
 

 
 
 
Det har vært en utfordrende sesong for jenter 96, men ved god hjelp fra jenter 97 og 98 ble det en 
meget god sportslig sesong med mange fine resultater.  
 
 
Gjennom vinteren deltok laget i Vinterligaen, Askermesterskapet i jentefotball, der de kom på fjerde 
plass i sin klasse. Dette ble den siste 11er-kampen for sesongen, for da noen av jentene ønsket å gjøre 
andre ting enn å spille fotball, så vi oss nødt til å melde på laget i en 7er-serie. Men jentene gjorde det 
veldig bra og etter 11 spilte kamper, 30 poeng og en målforskjell på 68-18, ble de avdelingsmestere. De 
spilte finale i kretsmesterskapet og tapte for Bøler. Men de kunne dermed smykke seg med tittelen 
”sølvjenter.” 
 
 
Laget inngikk i løpet av sesongen et fint treningssamarbeide med jenter 95/94, og noen av jentene 
spilte også en del 11er-kamper med de store. Dette for å kunne gi de ivrigste jentene et bredere tilbud. 
Årets sesong ble avsluttet med pizza og kino i Sandvika. 
 
 
Følgende jenter har vært med i år: Cecilia Reppen, Helle Rogstad Mæland, Nora Kolle Martini, Silje 
Nielsen Kvillum, Julie Fosshaug, Silje Selmer Holø, Marie Bjørntvedt Øie, Ingeborg Moger Onarheim, 
Ingvil Stomsvik Kirknes, Tuva Skår, Johanne Vogt, Felicia Knudsen, Christine Hekleberg og Oda Borge 
Sundby. 
 
 
Trener/lagleder-teamet: Geir Kvillum, Eirik Reppen og Kjersti Selmer Hansen. 
 
 
Kjersti Selmer Hansen 
Lagleder jenter -96 
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Gutter 96 

 
 
 
 

Rapport G96/G97 treningsgruppe 1 
 

Sesongen 2010 var det andre året vi spilte 11 fotball. Klok av erfaring, fra vårt første år på stor bane, la 
vi et ambisiøst opplegg for hele vinteren for å forberede oss på beste måte.  
Hver uke gjennom hele vinteren/våren gjennomførte vi tre treningsøkter på banen samt en økt i skolens 
gymsal. Samtlige av våre spillere stiller alltid opp, uansett vær, med stor lyst til å utvikles som 
fotballspillere, og det er en god ”spirit” i gruppen.   
I tillegg til fire treningsøkter per uke, spilte vi også elleve treningskamper, og vi vant 9, tapte 1 og spilte 1 
uavgjort. Dette var vi vel fornøyde med og vi stilte godt forberedt til seriespill. 
 
Vårsesongens seriespill (divisjon 2 G96) startet veldig bra for oss, og vi hadde fin fremgang og fin 
utvikling gjennom mange tøffe kamper. Vi vant fem kamper, spilte en uavgjort og tapte to. I en tøff serie 
ble dette belønnet med en fjerde plass.  
 
Under høstens seriespill (divisjon 2 G96) møtte vi nye lag som vi ikke hadde spilt mot tidligere, og det er 
alltid en fin erfaring. Vi vant fem kamper og tapte tre og med samme resultat som under vårsesongen; 
nok en fjerdeplass. 
 
I løpet av sesongen har spillere fra vår treningsgruppe deltatt på treninger i regi av Stabæk Elite, samt 
på SUP (Spiller Utviklings Prosjekt) treninger.   
 
Videre har laget deltatt i Lyn cup, samt i Asker cup, begge spilt på høsten. Vi fikk det ikke helt til i noen 
av disse cupene, men vi anser det allikevel som viktig å møte andre lag, og bedre lag, for å høste nye 
erfaringer. 
 
I tillegg dro 1996-gjengen på en cup i Danmark, som ble en særdeles hyggelig opplevelse.   
Vi har hatt en veldig fin sesong sammen med en flott gjeng! Våre spillere legger ned enormt med tid hver 
uke, gjennom stort sett hele året på fotball og det skal de ha ros for.  
Vi som er med i teamet rundt gruppen er meget takknemlige for å få jobbe sammen med denne gjengen 
og dele hyggelige opplevelser med våre flotte gutter!  
 
Til sist; etter sesongen 2010, har Hans Kristian Aamodt tatt beslutningen om å slutte som hovedtrener 
for treningsgruppe 1. Hans Kristian har gjort en kjempeinnsats over mange år, og vi synes alle at det er 
trist at han nå velger å slutte. Vi takker for innsatsen samtidlig som vi vet at han sikkert stiller opp hvis 
det kniper! 
 
Mvh 
Lagleder’n   
    
 

 
 

 
Årsrapport Jenter 16 år 
 
Nesøya etablerte et helt nytt lag for Jenter 16 år i 2010 (J94). Etter en del diskusjoner ble man enig om 
å satse på et 11’er lag. Rasjonale med dette lag var å også kunne gi et tilbud til de av jentene født 95 og 
96 som ønsket å spille 11’er fotball. I disse klassene meldte klubben på 7’er lag. 
 
Laget deltok både i seriespill før og etter sommerferien, og klarte seg bra, mange gode kamper selv om 
det ofte ble litt stang ut. Men det sto ikke på innsatsen, to seire og to kamper som man nesten vant, 
med 9-10 spillere på banen står det respekt av. 
 
I løpet av sesongen var det syv jenter fra J94 som spilte på laget, i tillegg fikk flere fra J95 og J96 med 
seg mange kamper. Imponerende innsatsvilje kombinert med flotte fotballkunnskaper gjorde jobben 
som lagleder spennende og nervepinnende. 
 
Stor takk til resten av det frivillige støtteapparatet, spesielt Trond Woldsdal som tok over som 
treneransvarlig rett før sommerferien, etter at J95 laget trakk seg fra serien. 
 
Dessverre har vi måtte trekke laget fra serien i 2011, treningene utover høsten og vinteren har fortalt 
oss at det nå ikke er nok spillere i klubben til å delta med et 7’er fotball fremover. Men det er mange 
treningsivrige spillere som fortsatt har lyst til å spille fotball. Men oss ivrige frivillige må dessverre gi oss 
for denne omgang. 
 
Hvis Nesøya ønsker jentelag i ungdomsklassen fremover bør klubben ha en tydelig filosofi og strategi 
på hvordan disse jentene skal bli i klubben, alternativt rekruttere nye utenfor det tradisjonelle 
rekrutteringsområdet. Vel og bra med det som Coerver treningen kan tilby, men jenter i denne 
aldersgruppen ønsker mer fokus på sosiale rammebetingelser og fleksibilitet i opplegget. Lykke til 
videre med jentesatsingen. 
 
Vennlig hilsen Geir Kvillum (lagleder) 
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Årsrapport senior 6 divisjon 
 
En lang og kald vinter, men med en flott oppvarmet kunstgressbane, ble det en positiv treningsperiode 
gjennom vinteren. Det er alltid tungt å komme i gang på høste etter en lang sesong, men ut i januar 
februar var vi godt i gang. 
 
Sesongen i 6 divisjon startet noe vanskelig. Vi kom på etterskudd og lå lenge på nedrykksplass. Men 
langsomt og sikkert forbedret vi oss, og klatret oppover tabellen. Avdelingen var ganske spesiell med 3 
lag som hadde klare opprykksplaner, og i tillegg et Lyn lag som i løpet av sesongen gikk konkurs. 
Eneste mulighet til å etablere Lyn på nytt var gjennom laget i 6. divisjon. 
 
Serien siste kamp var nettopp mot Lyn, og situasjonen var at Lyn måtte vinne, og med mange mål. 
Det ble en stor opplevelse for oss. Nesøya banen var omkranset av rund 550 tilskuere! Mange Nesøya 
supportere, men et stort antall Lyn supportere gjorde kvelden til et uforglemmelig minne for spillere og 
trener. 
Resultatet ble 1-14. Vi møtte en motstander som stilte med et mannskap fra 1 og 2. divisjon. 
Kondisjonssterke og tekniske. Vi holdt følge i 25 minutter, og kunne faktisk ledet med et par mål. Så var 
det slutt. 
Men det skal sies, forskjell på 6. og 2. divisjon skal det være 
 
Som  vanlig er mange av spillerne våre er opptatt med arbeid og studier, og vi har stadig problemer 
med å stille fast lag i kampene. Dette er en utfordring for lagoppsettet. Vi håper fortsatt på en del 
juniorspillere fra Nesøyas gutte/juniorlag. 
Vi har god plass til juniorspillere på både treninger og til kamper. 
 
Årets spiller: Anders Aulie     Toppscorer::Jostein Tobiassen 
Følgende spillere har deltatt: 

 
Thomas, Løchting, Lars Griffiths, Amund Hermansen, Håvard Hilde, Nicolay Schlytter, Thøger Rustad , Stian 
Knudsen Lars Mørkås, Thomas Fritzon, Lars Henriksen, Ketil Løkke, Alexander Ravnaas, Sam Zarradi, Jostein 
Tobiassen, Anders Aulie, Petter Høegh, Axel Aulie, Jonathan Hverven, Wilhelm Nerland, Christoffer Biering, Erik 
Trosby 
Nicolay Kuhnle, Olav Høidal, Pål Løkke, Alejandro Vollert 
Trener/Lagleder: Arne Løchting 

 

Trener/Lagleder: Arne Løchting 

NESØYA DAMEFOTBALL  
 
Medlemmer 2010: Gro, Sol, Kristin, Monika, Kjersti, Kjersti S.H., Siv, Elin, Siri, Kaia, Vibeke, Hanne, 
Hilde Elise, Maylem, Catherine, Tonje, Karen, Britt-Eli, Jorunn, Irene, Bente, Tove og Christine.      
Trener og Oppmann:  Christine Rabassa Stautland        
 
Kjære damer! 
Tusen takk for nok ett givende år på fotballbanen.  Sesongen 2010 var vår tredje på kunstgressbanen, 
og etter en intens rekrutteringskampanje sist vår, hadde vi den glede å melde dobling av antall 
medlemmer!  
Vi trener vinter som sommer, til fast tid; onsdager kl. 20-21:30. Hver trening er vi mellom 12 og 14 stk 
slik at vi kan spille 7er. 
Pga fjorårets store rekruttering, har vi sist år spesielt fokusert på å løfte alle våre medlemmer til et nivå 
hvor alle har det gøy. Noen har hatt som mål å trene på tekniske rettferdighet mens andre har vært mer 
fokusert på strategi under treningene. Vi bruker gjerne rundt 30 minutter til oppvarming og tekniske 
øvelser. Resten av treningen (1 t.) spiller vi kamp. Det hender ofte at vi spiller mer enn den allokerte 
tiden…  
Vi har også spilt noen kamper mot andre lag. I april 2010, spilte vi (kanskje nesten jevnt? ;-)) mot en 
verdig motstander, nemlig Grefsen damelag som for øvrig spiller i 2.division og som sikkert kan hevde 
seg blant de beste lagene i Norge! Like morsom var vår kamp i september da vi spilte mot Jenter 97 fra 
Nesøya. 
 

  
 
 
Vi hadde også gleden til å spille 11er mot Nesøya Jente 97 i September 2010. 

 

Nesøya Damelag med gjester  
Grefsen Damelag (april 2010)  
	  
Bredt smill etter en tøff kamp! 
(NIL fra venstre,  
Bakerst: Siv, Hanne, Siri, Elin og Hilde 
Elise.  
2. Rekke: Gro, Kjersti, Christine, Tonje 
og Kjersti S.H , Grefsen dame 
Første rekke: Grefsen damer ) 
	  
	  
 

Nesøya Damer mot Jenter 97 
(sept.2010). 
Meget hyggelig kamp! 
(fra venstre, bakkerst: Monika, 
Irene, Gro, Catherine, Hilde Elise, 
Christine, J97… 
2. Rekke: Kaia, Kristin, Hanne, 
Tove, Elin Førsterekke: Kjersti, 
Jorunn og Maylem  
og de spreke Jenter 97 …) 
1	  	  
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I løpet av året har vi også moret oss med mange sosiale ’events’, nevner bl.a sommerfest ved 
sjøkanten hos Gro, og julebord hos Karen eller ZUMBA oppvarming med Maylem! 

        
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sommerfest, julebord og Zumba trening var blant årets sosiale happeninger i 
2010! 
 
 
Gruppen er svært variert mht alder, fotball rettferdighet og kondis, men alle har til felles et godt humør 
og et mot som gjør oss inkluderende og alltid klar for en god økt /kamp! 
Vi ønsker nemlig å få med oss enda flere i 2011! 
Du trenger ikke å ha spilt aktiv fotball fra før, men liker å holde med ball da er du kvalifisert. Ta 
kontakt! 
Vi lover masse svette & kramper, mye latter, hyggelige stunder og et utrolig flott miljø med 
spreke damer fra Nesøya! 
Velkommen skal du være hos oss! 

 

Nesøya Damefotball v/ Christine Rabassa Stautland (mob. 480.57.200) 

ÅRSRAPPORT FRA ISHOCKEYGRUPPEN 2010 

 
 
Spillerstall: Christian Andersson, Jesper Bye, Lars Martin Fjeld, Rikard Fjeld, Hans Petter 

Halla, Tom Gundersrud, Jan Arild Helgestad, Jan Erlend Henriksen, Petter 
Høgh, Anders Jakobsen, Christian Jensen, Gustav Kjørrefjord, Truls Lindahl, 
Christer Mitchell, Jon Mørkås, Frode Ryen, Bent Tore Sandmæl, Bela Tonay, 
Theodor Tyse, Lars Tønnesen. 

 
Spiller i avgang: Lars Kristian Hage, Per Erik Holter, Fabian Martinsen, Morten Nielsen, 

Christen Pedersen som alle har lagt opp. 
 
Spillende trener: Tom Gundersrud 
 
Sportslig leder: Lars Mørkås 
 
Årets spiller: Bela Tonay 
sesongen 09/10 
 
Årets toppscorere: Truls Lindahl:  18 mål + 21 pasninger = 39 poeng 
sesongen 09/10 Theodor Tyse:  15 mål + 14 pasninger = 29 poeng 
 Bent Tore Sandmæl:   7 mål + 16 pasninger = 23 poeng 
 Bela Tonay:    9 mål + 11 pasninger = 20 poeng 
 Jesper Bye:    5 mål + 13 pasninger = 18 poeng 
   
Sesongen 09/10: Nesøya Ishockeylag bestemte seg for å bli værende i 4 divisjon, istedenfor 

opprykk til 3 divisjon. Nivået i denne divisjonen er faktisk bedre enn i 
divisjonen over, og med litt uvisse rundet spillerstallen var valget enkelt. Vi 
gjentikk imidlertid bragden i fra fjorårs sesongen og ble seiremestere igjen. 
Det endte med 11 seiere en uavgjort og to tap med en målforskjell på 111-61. 
Motstanden i år var langt bedre enn i fjor, men vi fikk en del nye spillere før 
sesongstart og hadde tilslutt en større spillerstall enn på lenge. Vi hadde i 
fjorårs sesongen ni spillere som opprinnelig er vokst opp på Nesøya i stallen 
vår.  
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Sesongen 10/11: Etter at vi vant 4 divisjon i fjor og etter at ishockeyforbundet har lagt om 
seriesystemet ved å fjerne lagene fra vestlandet har vi denne sesongen valgt 
å  prøve oss i 3 divisjon igjen. Det har gått over all forventning, selv med en 
liten spillerstall og en del skadede spillere ligger vi pr 01.01.2011 på 2 plass i 
serien med 6 seiere og kun ett tap. Nivået i denne divisjonen er blitt langt 
bedre etter de nye reglene, og det ser ut som vi hører hjemme på dette 
nivået nå. Noe opprykk til 2. divisjon blir det nok ikke med det første. Vi har i 
dagens stall tolv spillere som enten bor eller er oppvokst på Nesøya på laget 
vårt. 

 
Sponsorer: 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.  

  
Lars Mørkås 

 
 
SPONSORER FOR NESØYA ISHOCKEY SESONGEN 09/10 

 
Dressmann  

Drammen Yards  
Stena Line  

Vinarius  
Scanomat Norge 

Kiwi Nesøya 

VANNSPORT 2010 
  
Sesongen 2010 har vært nok et bra år for vannsportgruppa. Vi har hatt veldig mange store og små seilere på 
Hvamodden. I år innførte vi flere nye aktiviteter: Seilcamp, windsurfing for barn fra 8 år og Ladysurf. Ladysurf 
ble fulltegnet raskt, med mer enn 20 ivrige "ladys" mellom 30 og 50. Damene ville surfe og med en vindfull 
forsommer ble det mye bading på Hvamodden.  
 
 
Vi startet windsurfing for barn fra 8 år, som også var veldig populært. Før sommerferien hadde vi ”Rookie 
Windsurfing” med 26 ivrige brettseilere på Hvamodden, alle på hvert sitt brett. Den andre uken av sommerferien 
hadde vi Seilcamp med 35 seilglade barn. 
  
I tillegg var det som alltid mange ivrige som seilte A-jolle på tirsdager og torsdager. A-jolleseilingen er gjerne det aller 
første møte med seiling for mange barn. Foreldrene må delta, noe som gjør det til en fin aktivitet for foreldre og barn. I 
år innførte vi faste trenere på kursene, noe som gjorde at barna hadde en fin progresjon i løpet av våren og høsten.  
 
NIL Vannsportgruppe er opptatt som medlem i Oslo og Akershus Seilkrets (OAS) og Norges Seilforbund. Dette gir 
oss mulighet til å delta på kurs og opplæring, herunder trenerkurs for både brett- og jolletrenere, ansvarsforsikring ved 
trening og arrangementer og mulighet til å delta i regattaer med ”NIL vimpel” i masten.  
  
I år starter vi sesongen en uke tidligere enn før, 2 mai.  
Nytt av året er at Håkon Nissen-Lie vil trene ungdommene i brettseiling, dvs de mellom 13 og 18. Her er det også 
åpent for de som ikke har prøvd windsurfing før. Er det noen som kan windsurfing på Nesøya, så er det Håkon som 
ble verdensmester i 1985. Ungdom, meld dere på, dette er kjempegøy! 
  
Det er innkjøpt en ny følgebåt. Nå er vi godt rigget for neste sesong. 
  
Vi i vannsportgruppa ser tilbake på et fint år med seiling og ser frem mot en ny vindfull sommer! 
 
 
Einar Bergsland 
Vannsport 
	  

	  
NIL	  VIMPELEN	  
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BRETTSEILING FOR BARN 	  
 
Nytt av året: brettseiling for barn fra 8 år og oppover. Onsdag 10 mai startet den første treningen.  
15 barn i alderen fra 8 til 15 stilte. Været var fint og vinden snill. Det var innkjøpt barnerigger helt ned til 2 kvm. 
Brettseiling er ikke lett, og det fant mange ut den kvelden.  
Men, det er utrolig gøy å bade mye. Særlig så tidlig på året! De neste gangene var læringskurven bratt og innen 
sommeren seilte de aller fleste. Peder, Einar med Emil som hjelper var også på/i vannet.  
 
Første halvdel av sesongen ble avsluttet med Rookie Windsurfing, der 26 brettseilere deltok! Etter sommerferien var 
det på'n igjen. Progresjonen fortsatte og det hele ble avsluttet med Nesøyaregattaen den 22 september. Det ble seilt 
4 heat: 8 til 10 år, 11 til 12 år 13 til 15 år og Ladysurf. Camilla vant Ladysurfen, Morten vant blant de eldste av barna. 
Blant de yngre var det viktigste at alle kom i mål. Flott innsats. 
 
Neste år satser vi videre på de yngste og utvider med en gruppe for ungdommer i alderen 13 til 18.Tidligere 
verdensmester i brettseiling, Håkon Nissen-Lie, vil være trener.  
 
I mars skal 5-6 av brettseilingstrenerne på trenerkurs i regi av Norsk Brettseilingsklubb.  
 

 
Bilde 14 og 15 Brettseiling på Hvamodden 

	  
A-JOLLESEILING  
Vi har opplevd en stor interesse for vannsportgruppens A-joller.  Hver tirsdag og torsdag er det gjennomført 2 
seilkurs, totalt 4 kurs pr. uke med aldersspredning fra 6 til 12 år. 
 
Etter 3 sesonger med de nye A-jollene har mange blitt trygge i båt.  Vi har nå tatt skrittet videre og satset mer 
målrettet på gjennomføring av seilkurs og seiltrening med både teori og praksis.  Dette har gitt store resultater.  Våre 
nye seilere har i tillegg til å bli trygge på sjøen også lært både om seil og seiltrim.  
 
Målet er å gi de yngste en forståelse for seiling og hvordan håndtere en seilbåt under ulike forhold.  De 
viderekommende har lært flere detaljer på hva som får båten til å gå fortest.  
 
Det er blitt lagt vekt på morsomme regattaer med kryssing opp mot vind og lek med ball (lagspill). 
Siste del av sesongen fikk de mest erfarne også teste hvordan det var å seile med forseil i tillegg til storseil.  Dette ble 
en ny dimensjon som skapte stor entusiasme.    
Vi	  håper	  både	  nye	  og	  gamle	  seilentusiaster	  finner	  veien	  tilbake	  til	  Hvamodden	  til	  en	  ny	  
spennende	  og	  lærerik	  sesong.	  
	  
Thorgeir	  Harsem	  

Thorgeir	  Harsem	  
SEILCAMP 2010, MED SEILING OG ”HUMMER RACE”! 
Denne sommeren startet vi en ny sommerferieaktivitet på Nesøya – Seilcamp.  
Dette var en aktivitetsuke for barn mellom 8 og 13 år med spesiell fokus på seiling og vannsport. 
 

 
  
Den 27 juni møtte 35 spente deltakere opp ved klubbhuset. 
Alle skulle få prøve seg på seling i A-jolle, brettseiling, krabbefisking, rumperister, volleyball, slakk-line, fotball, 
sumobryting, orientering, med mer. 
Det meste skulle foregå på Hvamodden der vannsportgruppa har sitt tilholdssted. Vi var skikkelig heldig med været, 
for dette var en av de få fine ukene i sommeren 2010. Den første dagen ble reglene for leiren nøye gjennomgått. 
Ettersom de fleste av aktivitetene som skulle gjennomføres foregikk på vannet, var sikkerhet det aller viktigste. Det 
var klare grenser for hvor man kunne oppholde seg i løpet av uken og det var alltid påbudt med vest i og på vannet – 
uansett. Ved påmelding hadde alle fått beskjed om at en av foreldrene måtte regne med å stille som vakt en av 
dagene. Det fungerte fint, og gjorde også at foreldrene fikk god innsikt i hvordan barna hadde det.  
Hver dag ble delt inn i tre aktiviteter slik at barna som ble delt inn i tre grupper, gjennomførte 3 aktiviteter pr dag. De 
tre gruppene oppholdt seg ved klubbhuset, på Hvamodden og på vannet. 
Lunsj spiste vi enten på Hvamodden eller på klubbhuset. Frukt ble servert hver dag og av og til en is. Onsdagen var 
spesiell. Da hadde Gorm, Roger og noen av barna satt garn kvelden før. Neste dag fikk barna være med ut for å 
trekke garn. Og hva var det i garnet? 2 store hummere og masse flyndrer. Det var flott for barna å få holde hummerne 
før vi hadde ”hummer race” på Hvamodden, slik at de kom seg trygt tilbake i havet. Fiskesuppe ble laget av de fine 
flyndrene vi hadde fått. Alle var med på å rense garn, fisk og lage fiksesuppe. Alle spiste fiskesuppe, og gryta var til 
slutt helt tom. 
I forhold til aktivitetene lærte de fleste mye denne uken. Alle lærte om båtliv og seiling.  
Edle var sjefen, Roger var “alt mulig mann” sammen med Linea (2 år),Einar organisator, 
Gorm fisker, Didrik, Emil, Sindre, Markus og Eirik var instruktører. Alle gjorde en super 
jobb og særlig instruktørene ble veldig populære blant barna. 
Vi fikk veldig mange positive tilbakemeldinger ang. Nesøyas føreste Seilcamp. 
Budstikka skrev en flott artikkel om oss på første side og en dobbeltside inne i avisen.  
Vi er i gang med planleggingen av Seilcamp 2011 og ser frem til en varm og vindfull 
sommer. 
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Bilder:  bilder følger vedlagt med tekst 
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Edle var sjefen, Roger var “alt mulig mann” sam-
men med Linea (2 år),Einar organisator, Gorm 
fisker, Didrik, Emil, Sindre, Markus og Eirik var 
instruktører. Alle gjorde en super jobb og særlig 
instruktørene ble veldig populære blant barna.
Vi fikk veldig mange positive tilbakemeldinger 
ang. Nesøyas føreste Seilcamp. Budstikka skrev 
en flott artikkel om oss på første side og en 
dobbeltside inne i avisen. 

Vi er i gang med planleggingen av Seilcamp 
2011 og ser frem til en varm og vindfull sommer.

 

ROOKIE WINDSURFING 2010 PÅ HVAMODDEN 

Sammen med SrfSnoSk8 arrangerte vannsportgruppa i Nesøya IL Rookie Windsurfing Camp 19 og 20 juni. 

 

Deltagerne på Rookie Windsurfing Camp  

Tidlig lørdag morgen var det intens aktivitet på Hvamodden. Her holder vannsportgruppa til i en bukt med perfekt 
strand og naust med windsurfing og seilbåter. 

På plass sammen med gjengen fra Nesøya IL var unge windsurfere mellom 9 og 15 år fra lokale seilforeninger 
som Asker SF, KNS, Lysaker BSF og noen uten forening. Instruktørene og foreldre i båter var på plass for å 
passe på at alle fikk to flotte dager på vannet.  

De voksne ordnet opp i alt utstyret som må til for å få så mange windsurfere på vannet, mens seilerne starter med litt 
oppvarming og å bli kjent med hverandre.  

Da brett og rigger var sortert riktig ble det inndeling i grupper. De som hadde windsurfet tidligere ble med 
instruktørene utpå og de som hadde sin første dag på brett eller akkurat kommet i gang fikk kyndig instruksjon inne i 
bukta.  

I tiden frem til lunsj fikk den avanserte gruppen tid til å trene på start og teknikker. Vinden kom og gikk, sammen med 
store mengder regn og sol. Siden det var vind fra nord var det ikke like lett å holde høyde for å komme seg tilbake til 
stranden for de aller ferskeste, så da var det bra at det var flere båter som sørget for haik tilbake til land i øsregnet.  

Etter påfyll med varm og kald lunsj var det klart for en tur til. Vinden økte til en skikkelig regnstorm som sørget 
for ganske ekstreme forhold. Ned fra himmelen kom det bøttevis med iskaldt vann og vindkastene var oppi 10 ms. 
Endelig ble det skikkelig planing og mulighet til å hekte seg inn i trapesen. Noen av de nye fikk oppleve skikkelige 
rufsete forhold for første gang og satte seg trygt ned på brettet og brukte tegnet de hadde lært på morgenen for å bli 
hentet trygt til land.  
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August Nissen-Lie i solskinn og sønnavind. 

Søndag badet vi i sol og en deilig bris hele dagen.  

En liten dose vind fra nord tidlig på formiddagen ble raskt skiftet ut med en behagelig bris i fra sør som varte ut hele 
dagen. Dette ga alle perfekte treningsforhold. Grillsjef, Carl Svendsen, sørget for en pause med pølser midt på dagen 
og så var det klart for de tradisjonelle Rookie Windsurfing konkurransene.  

Denne gangen ble det organisert en lang bane for de avanserte og alle kom seg igjennom på mellom 17-30 minutter. 
Oda Skaug på 13 år fra Lysaker Brettseilerforening tok seieren foran Georg Knutsen fra KNS og Morten Stubberud 
fra Nesøya IL kom på tredje, Markus Kilstad fra Nesøya IL på fjerde og August Nissen-Lie på femte. Hos alle i 
startfeltet var det fullt fokus og hard kniving. Både instruktører og foreldre måtte innrømme at her var det mye flott 
seiling! For våre nye Rookie Windsurfere ble det en fin bane inne i bukta og de fikk velge fritt mellom å padle eller å 
seile. Så ble de siste kreftene brukt opp med høye tilrop fra foreldre og alle som var på stranda denne solfylte dagen.  

Etter så mye moro på vann og land var det tid for en høytidelig premieutdeling, diplomer og kåring av Rookie 
Windsurfer. Denne gangen var det Marcus Kilstad fra Nesøya IL som ble Rookie og Jacob Ruud ble Rookie i Start 
gruppa.  

Alle Rookiene var utrolig flinke og fortjener masse ros. Alle viste skikkelig ståpåvilje og smilte like mye i både regn og 
sol!  

Windsurfing sporten i Norge er heldige som har så mange flotte utøvere og så mange som stiller opp som instruktører 
og hjelper til.  

 

 

Norges mest koordinerte linje! 
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Tett	  i	  startfeltet	  med	  Morten	  Stubberud,	  August	  Nissen-‐Lie	  og	  Markus	  Kilstad!	  

LADYSURF – ÅRETS SUKSESS FOR ALLE JENTER OVER 18 år! 
I år satset vannsportsgruppen stort på windsurfing. Tilbudet til voksne damer slo ekstra godt an. 
A-jolleseilingen foregår på tirsdager og torsdager mens junior windsurfingen skjer på onsdager. Mandager er det 
ingen som bruker utstyret og derfor kom det opp en ide om å sette i gang brettseiling for jenter over 18 år. Tilbudet til 
damene ble fullt før det var i gang. Totalt var det med over 20 jenter. 
Nesøya idrettslag har 10 brett samt et tandembrett til utlån. Det er utstyret som har satt taket for antall påmeldte. 
Utover sommeren kjøpte mange av seilere eget utstyr. 
Cecilie var den ivrigste seilerjenta i sommer. Hun har klart å dra med seg mange av sine venninner og blitt med på 
Ladysurf hver mandag på Hvamodden. Opplegget er slik at man kan låne utstyr resten av uken, og det har hun og 
venninnene benyttet seg godt av. Cecilie har vært aller ivrigst. Hun har seilt brett på Hvamodden nesten hver 
ettermiddag i tiden før sommerferien.  
”Jeg drar tidlig på jobb, og kan reise tidlig ut på ettermiddagen for å seile. De siste ukene har vært fantastiske. Det har 
blåst bra nesten hver dag, og mens andre klager over mye vind så langt i sommer er jeg kjempefornøyd”, forteller 
Cecilie med en bredt sørlandsglis. 
Seilforeningen har også hatt seks ”Kona seilbrett” med rigger for både barn og voksne og holdt kurs. Før sesongen 
ble det kjøpt inn tre ”Starboard Start” for ferske seilere, flere barnerigger samt et tandembrett som er egnet for 
kursing. Aldersgrensen for å starte med brettseilingen er senket ned til åtte år. 
Axel og Einar  
 

 
 
 
SOMMERAVSLUTNING OG NESØYASEILASEN 
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SOMMERAVSLUTNING OG NESØYASEILASEN 
  
Vannsportgruppen arrangerte i 2010 to uhøytidelige regattaer på Hvamodden.  
Den ene var en sommeravslutningsregatta for A-Jolleseilerene der de skulle bruke det de hadde lært så langt til å 
komme seg rundt en enkel bane. Alle ble vinnere, og etter endt seilas var det grilling av pølser for store og små.  
I september gikk Nesøyaseilasen av stabelen. Her var det flere klasser både for A-Jolle og seilbrett. På brett var det 
en egen klasse for damene i LadySurf gruppen. Nesøyaseilasen er en uhøytidelig regatta med premiering til alle. 
Tanken er at denne regattaen kan vokse med klubben i årene som kommer, og hvem vet, om noen år har vi kanskje 
med havseilere også.  
 
NIL Vannsportgruppen er nå opptatt som medlem i Oslo og Akershus Seilkrets (OAS) og Norges Seilforbund. Dette 
gir oss bla. mulighet til å delta på kurs og opplæring, herunder trenerkurs for både brett- og jolletrenere, 
ansvarsforsikring ved trening og arrangementer, og mulighet til å delta regattaer "med NIL vimpel i masten".  
 
 
	  

	  Vannsport 2010  
Hvert år deles det ut premier til de som har utmerket seg spesielt i vannsportgruppen. Premiene deles ut til de som 
har vist stor fremgang på det seiltekniske, har hatt godt oppmøte, og vært inkluderende overfor de andre i 
vannsportgruppen. 
Det er delt inn i 3 forskjellige kategorier:  
 

Årets nybegynner: 

2007 Erik Svendsen 

2008 Lea Andenæs 

2009 Nicolai Ferner-Johansen 

2010 Mikael Barr Kongsteien  

Mikael startet på A-jolleseiling i år og har vært veldig ivrig hele sesongen. Han var også med på Seilcamp i 
sommerferien og har blitt en flink seiler allerede første sesong. Gratulerer Mikael! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikael Barr Kongsteien 

 

Årets seiler:  
2007 Fredrik Lager Selvik 

2008 August Nissen-Lie 

2009 Madeleine Bamvik 

2010 Fredrik Ruud 

Årets seiler ble Fredrik Ruud. Han har vært en ivrig seiler i flere år og har i år deltatt både på A-jolle seiling og på 
brettseiling. Han var også med på Rookie Windsurfing. Fredrik har hatt stor fremgang og er blitt veldig god på brettet. 
Han hjelper alltid til og stiller på alle treninger. Gratulerer Fredrik. 

 

Fredrik Ruud – Årets Seiler 2010 

Årets brettseiler:  

2010 Jesper K. Bergsland 
Årets Brettseiler ble Jesper Bergsland 8 år. Han var på brett til langt på kveld hver onsdag og under Nesøyaregattaen 
planet han rundt på tandemseilebrettet ( som har to seil) sammen med Håkon. Gratulerer Jesper! 
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Jesper K. Bergsland – Årets brettseiler 
 
Nesøya Rundt 2010 

 
 

Den 1 mai 2010 ble Nesøya Rundt arrangert for 47. gang. Den første gang denne tradisjonelle ”konkurransen” for 
Nesøyas innbyggere ble avhold var i 1963. Familien Karlsen hadde ideen om dette arrangementet, og som i alle år 
har vært en meget populær konkurranse for store og små her på øya. 
 
I 2010 startet vi for tredje gang ved det nye klubbhuset, og vi var heldige med været i år. Dette resulterte at nesten 
100 lag meldte seg på og som valgte å ta turen rundt Nesøya og løse de åtte postene etter beste evne. Nytt av året 
var at både musikk korpset og tennisgruppen stilte med egne poster og oppgaver. Salget av drikke, is, kaker og 
pølser gikk som vanlig over all forventning, og som gjorde sitt til at idrettslaget også denne gangen gikk med ett solid 
overskudd. 
 
Vi takker for alle de fine premiene som velvillige personer og firmaer bidro med, og til de personene som stilte opp 
både på poster og ved klubbhuset.  
 
Vi ønsker alle hjertelig velkommen til ny runde med Nesøya Rundt den 1 mai 2011. 
 
Lars Mørkås 
 

 

NIL - Friidrett 

Friidrettsgruppen i NIL har pr i dag over 120 aktive barn i alderstrinnene født 1997 helt ned til 2004, altså barn 
i alderen 6 til 13/14 år. Friidrettsgruppen har et allsidig treningstilbud med flinke trenere og har bra med utstyr 
for de ulike grenene innen friidrett. I tillegg tilbyr vi barnegym for de aller yngste i skolens gymsal. 

 

Friidrett bygger på basisen i menneskets naturlige grunnleggende bevegelser som løp, hopp og kast. Det er en 
ypperlig grunntrening for all annen idrett hvor man behøver styrke, spenst, reaksjon, hurtighet og utholdenhet.  

Vi tilbyr lek og allsidig aktivitet for å stimulere barns utvikling i de yngste årsklassene. Litt mer opplæring og 
spesialisering for de eldste. Friidrettsgruppen trener utendørs vår og høst med et noe enklere treningstilbud 
innendørs i skolens gymsal i vintersesongen. I tillegg har vi utvidet det tekniske treningstilbudet på vinterstid i 
2010/2011, med trening i Holmenhallen. Her leier vi inn noen spesialiserte trenere på tekniske øvelser, i tillegg til våre 
dyktige eksisterende trenere. 

I 2011 håper vi å kunne komme i gang på et utvidet anlegg i tillegg til det vi har. Da vil vi få bedre fasiliteter for 
tekniske øvelser som lengde, høyde og kast. Vi merker relativt stor interesse for flere barn som ønsker å drive 
friidrett. Med et utvidet anlegg i 2011 vil det være mulig å tilby friidrett til enda flere barn på Nesøya. 

Sesongen i 2010 ble en flott sesong for Friidrettsgruppen. 

Lørdag 5. juni deltok 8 unge utøvere fra Nesøya il på Donald Duck Games på Bislett. Det ble flere perser og gode 
plasseringer. Det ble faktisk to seire: Axel Calisch vant høyde gutter 11 på 1.32, og Herman Haug vant 60m gutter 12 
på 8.73 - begge resultater var nye bestenoteringer.  
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5. og 6. juni deltok 15 ivrige på Asker Lekene. Her ble det en rekke gode resultater med bl.a. 2 ganger sølv i KM 4x60 
m stafett for gutter og jenter 11/12 år, gull 60 m for Herman Haug, gull høyde for Fannie von Krogh og Olav 
Nomeland, sølv i kule for Oda Borge Sundby, sølv i lengde for Fannie von Krogh m.fl. 

 

Helga etter ble Tyrvinglekene arrangert på Nadderud. Dette er det største stevnet for yngre friidrettsutøvere i Norge, 
og fra Nesøya il deltok 12 utøvere. Igjen flere perser og gode resultater, men ingen seiere denne gang. De fleste av 
Norges fremste friidrettsutøvere deltar her. Beste plassering av våre var i liten ball gutter 12 der Herman Haug ble nr 
2. 

Dette var utesesongens største friidrettstevner i 2010, i tillegg til noen mindre stevner etter skolestart, og håper at vi 
etterhvert får flere og flere til å delta. Vi vil gjerne heve både prestasjoner og deltakertall på neste års hovedstevner.  

Vi ser frem til 2011 med enda flere barn og forhåpentligvis enda større friidrettsanlegg! 

 Leder for Friidrett er Anders von Krogh anders@dinamo.no 

Etternavn Fornavn Adresse Postnr By
Aall Elvira Søndre vei 116 1397 Nesøya
Aall Marianne Søndre vei 116 1397 Nesøya
Aamodt Thobias Østre vei 2 D 1397 Nesøya
Aamodt Hans Kristian Østre vei 2 D 1397 Nesøya
Aanesen Kristin Halstoppen 48 1397 Nesøya
Aarvold Arne Olav Halsåsen 22 C 1397 Nesøya
Aarvold Petter Halsåsen 22 C 1397 Nesøya
Aasen Amy Vestre vei 113 1397 Nesøya
Aavitsland Marius Sundfaret 14 1397 Nesøya
Aavitsland Thea Sundfaret 14 1397 Nesøya
Adolphson Knut Tjernåslia 30 B 1397 Nesøya
Adolphson Tonje Tjernåslia 30 B 1397 Nesøya
Adolphson Tobias Tjernåslia 30 B 1397 Nesøya
Adolphson Pernille Tjernåslia 30 B 1397 Nesøya
Albjerck Christian Øverbergveien 10 C 1397 Nesøya
Altepost Federico Odden 18 1397 Nesøya
Altepost Elise Odden 18 1397 Nesøya
Amundsen Catherine Otto Blehrsvei 11 1397 Nesøya
Amundsen Mia Otto Blehrsvei 11 1397 Nesøya
Amundsen Johan Leon Otto Blehrsvei 9 1397 Nesøya
Amundsen Mia Otto Blehrsvei 11 1397 Nesøya
Andenæs Lea Solveien 22 A 1394 Nesbru
Andenæs Juni Solveien 22 A 1394 Nesbru
Andersen Lea B. Sundveien 28 1397 Nesøya
Andersen Emilie Christine Søndre vei 106 1397 Nesøya
Andersen Marius Emil Søndre vei 106 1397 Nesøya
Ansnes Julia Nedre Bæstadvei 4 1387 Asker
Antonisen Trond Aage Velhusveien 27 1397 Nesøya
Antonisen Pål Viernveien 47 1397 Nesøya
Antonisen Lars Ødegårdslia 69 3470 Slemmestad
Arentz Christian A. Nadderudveien 84 I 1362 Hosle
Ask Erik Øverbergveien 28 1397 Nesøya
Augdahl Markus Otto Blehrsvei 57 1397 Nesøya
Augdahl Petter Otto Blehrsvei 57 1397 Nesøya
Aulie Anders Niels Juelsgate 66 0259 Oslo
Aulie Axel Vinterkroken 89 1395 Hvalstad
Aulie Dag Otto Blehrsv. 35 1397 Nesøya
Austgulen Anne Henriette Vendelåsen 4 1397 Nesøya
Austgulen Helge Vendelåsen 4 1397 Nesøya
Austgulen Camilla Vendelåsen 4 1397 Nesøya
Baalsrud Gunnar Rosenkrantz vei 32 1397 Nesøya
Baalsrud Elisabeth Rosenkrantz vei 32 1397 Nesøya
Backen Didrik Tjernåslia 10 B 1397 Nesøya
Backen Elsie Tjernåslia 10 B 1397 Nesøya
Backen Linus Høviskeland Tjernåslia 10 B 1397 Nesøya
Bakkejord Bård Hestesundveien 4 1397 Nesøya
Bamvik Madeleine Granveien 54 B 1394 Nesbru
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Beining Torbjørn Halstoppen 29 1397 Nesøya
Bendigtsen Amanda Billingstadveien 16 1396 Billingstad
Berg Magnus Johan Øverbergveien 40 B 1397 Nesøya
Berg Bente Øverbergveien 40 B 1397 Nesøya
Berg Jørgen Øverbergveien 40 B 1397 Nesøya
Berge Guttorm Christian Lille Øverbergvei 8 1397 Nesøya
Berge Astrid W.D. Lille Øverbergvei 8 1397 Nesøya
Berge Madeleine Lille Øverbergvei 8 1397 Nesøya
Berge Heddy Lille Øverbergvei 8 1397 Nesøya
Bergesen Olaf Elveveien 18 1394 Nesbru
Berget Pål Eugen Vestre Vei 99 1397 Nesøya
Berget Mille Nordre Øverberg 8 1397 Nesøya
Bergh Dagny Henriette Vestre Vei 57 A 1397 Nesøya
Bergseng Solveig Otto Blehrsvei 37 B 1397 Nesøya
Bergseng Daniel Otto Blehrsvei 37 B 1397 Nesøya
Bergsland Jesper Vendla 76 1397 Nesøya
Bergsland Sara Vendla 76 1397 Nesøya
Bergsland Einar Vendla 76 1397 Nesøya
Berven Henrik Sundlia 14 1397 Nesøya
Biering Arild Østre vei 26 B 1397 Nesøya
Biering Gidsken Østre vei 26 B 1397 Nesøya
Biering Christoffer Fauchaldsgate 6 A 0365 Oslo
Bjarkøy Trym Brageveien 2 D 0452 Oslo
Bjerck Martine Maria Halsåsen 2 A 1397 Nesøya
Blehr Jan Heftye Nesøya Hovedgård 1397 Nesøya
Blindheim Melissa Rosenkrantzvei 19 B 1397 Nesøya
Blindheim Susanne Rosenkrantzvei 19 B 1397 Nesøya
Blø Dordi Tjernåslia 26 1397 Nesøya
Blom-Bakke Lars Vestre Hals 21 1397 Nesøya
Blymke Jens Sundlia 8 D 1397 Nesøya
Bø Halvar Søndre vei 110 1397 Nesøya
Bø Jostein Søndre vei 110 1397 Nesøya
Bødtker Hilde Sejersted Vendla 20 1397 Nesøya
Bødtker Svein Erik Vendla 20 1397 Nesøya
Boge-Fredriksen Hans Christian Vendla 80 B 1397 Nesøya
Boge-Fredriksen Caroline Vendla 80 B 1397 Nesøya
Boge-Fredriksen Hans-Arild Vendla 80 B 1397 Nesøya
Bogsti Synne Sundlia 12 A 1397 Nesøya
Bogsti Petter Sundlia 12 A 1397 Nesøya
Bøhn Joakchim Vestre Hals 25 B 1397 Nesøya
Bonafede Anne Cecilie Vestre vei 63 1397 Nesøya
Bonafede Nicolay Vestre vei 63 1397 Nesøya
Bonafede Håkon Vestre vei 63 1397 Nesøya
Bonafede Ingjerd Vestre vei 63 1397 Nesøya
Borchgrevink Josefine Vestre vei 35 1397 Nesøya
Borge Astrid Tverråsen 40 1397 Nesøya
Borge Kim Marius Ridder Flemmingsvei 26 1397 Nesøya
Børke Herman Sundveien 14 D 1397 Nesøya

Børke Mina Sundveien 14 D 1397 Nesøya
Brantenberg Camilla Vendla 34 1397 Nesøya
Brantenberg Nini Vendla 34 1397 Nesøya
Brantenberg Cornelia Vendla 34 1397 Nesøya
Bråthen Herman Østre vei 4 C 1397 Nesøya
Bratli Petter Vendla 15 1397 Nesøya
Bratli Eirik Vendla 15 1397 Nesøya
Bratsberg Balder Storengveien 2 A 1397 Nesøya
Bratsberg Bernhard Storengveien 2 A 1397 Nesøya
Bratsberg Børre Sigurd Storengveien 2 A 1397 Nesøya
Bratsberg Stine Lise Storengveien 2 A 1397 Nesøya
Brecke Magnus Otto Hvalstadsvei 11 A 1395 Hvalstad
Brecke Herman Bjørklundsveien 36 1396 Billingstad
Bredesen Nicoline Østre Vei 69 1397 Nesøya
Breen Hege 1397 Nesøya
Breilid Jørgen Storengveien 2 B 1397 Nesøya
Breilid Stian Storengveien 2 B 1397 Nesøya
Breilid Torunn Storengveien 2B 1397 NESØYA
Breilid Thomas Storengveien 2B 1397 NESØYA
Brevig Casper Vestre Hals 3 1397 Nesøya
Brevig Einar Johan Vestre Hals 3 1397 Nesøya
Brodd Herman Johan Emil Myrveien 44 1397 Nesøya
Brodd Anton Myrveien 44 1397 Nesøya
Brodd Johan Myrveien 44 1397 Nesøya
Brodd Eva Myrveien 44 1397 Nesøya
Brown-Carlsen Kaia Sundveien 8 1397 Nesøya
Bruun Grete Maj Østre vei 84 1397 Nesøya
Bruun Caroline Vestre vei 65 B 1397 Nesøya
Bryhni Sigrid Brønnøyveien 20 B 1397 Nesøya
Bryhni-jensen Peder Brønnøyveien 20 B 1397 Nesøya
Bryne Olav Sundfaret 1 1397 Nesøya
Bugge Kjell Kristian Østre vei 82 1397 Nesøya
Bugge Helen Viernveien 53 1397 Nesøya
Bugge Kari Østre vei 82 1397 Nesøya
Bugge Hugo Viernveien 53 1397 Nesøya
Bugge Lars Fredrik Høyfjellsåsen 9 A 1397 Nesøya
Bye Jesper Vendla 75 A 1397 Nesøya
Bytningsvik Alexander 1397 Nesøya
Calisch Oscar Vestre Vei 57 C 1397 Nesøya
Calisch Axel Vestre Vei 57 C 1397 Nesøya
Carlsen-brown Benjamin Sundveien 8 1397 Nesøya
Christensen Ingvild Gråtenveien 26 1397 Nesøya
Christensen Thomas Gråtenveien 26 1397 Nesøya
Christensen Sindre Gråtenveien 26 1397 Nesøya
Christoffersen Poul Østre vei 86 1397 Nesøya
Christophersen Thor-Erik 1397 Nesøya
Collett Nora Nicoline Tverråsen 43 1397 Nesøya
Coucheron Marius Vendla 86 1397 Nesøya
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Creed Maja Søndre Vei 81 1397 Nesøya
Dahl Gunnar Borge Myrveien 16 A 1397 Nesøya
Dahl Olivia Vestre Vei 103 1397 Nesøya
Dahl Willy Vestre Vei 103 1397 Nesøya
Dawes John Arthur Sundveien 7 A 1397 Nesøya
Dawes Lise Mai Sundveien 7 A 1397 Nesøya
De Jager Troy Vendla 70 1397 Nesøya
De Jager Lea Vendla 70 1397 Nesøya
De Jager Erik Vendla 70 1397 Nesøya
De Lange Synne Holmengata 15 b 1394 Nesbru
Dedekam-Wergeland Leo Øverbergveien 36 1397 Nesøya
Detlie Sebastian Høgdaveien 16 1397 Nesøya
Diesen Emilia Ridder Flemmingsvei 17 1397 Nesøya
Dirks Hannah Tverråsen 50 1397 Nesøya
Dolva Solrun Rosenkrantzvei 34 1397 Nesøya
Dombestein Eirik Halstoppen 40 1397 Nesøya
Dombestein Axel Halstoppen 40 1397 Nesøya
Dombestein Anne Halstoppen 40 1397 Nesøya
Dombestein Martin Halstoppen 40 1397 Nesøya
Drake Tobias Halsåsen 20 B 1397 Nesøya
Drake Kristin Halsåsen 20 B 1397 Nesøya
Drake Henriette Halsåsen 20 B 1397 Nesøya
Drake Marius Halsåsen 20 B 1397 Nesøya
Duedahl Emilie Søndre Vei 105 1397 Nesøya
Duedahl Johnny Søndre Vei 105 1397 Nesøya
Duedahl Casper Søndre vei 105 1397 Nesøya
Dyberg Mathias Storengveien 4 B 1397 Nesøya
Dyberg Jørgen Storengveien 4 B 1397 Nesøya
Dybvik Lise Myrveien 24 A 1397 Nesøya
Dybvik Trond Myrveien 24 A 1397 Nesøya
Dybvik Erik Myrveien 24 A 1397 Nesøya
Dybvik Maria Myrveien 24 A 1397 Nesøya
Eckhoff Sofie Otto Blehrs Vei 42 1397 Nesøya
Eckhoff Elise Otto Blehrsvei 42 1397 Nesøya
Eckholdt Arturo Christian Søndre Vei 52 1397 Nesøya
Eckholdt Antonio Søndre Vei 52 1397 Nesøya
Eckholdt Anne Mette Søndre Vei 52 1397 Nesøya
Edvinsen Sara Rosenkrantz Vei 5 A 1397 Nesøya
Edvinsen Arne Rosenkrantzvei 5 A 1397 Nesøya
Eide Tomas Søndre Vei 30 1397 Nesøya
Eide Tord Viddal Levretoppen 50 a 1397 Nesøya
Eidet Torbjørn Storengveien 1 B 1397 Nesøya
Eidet Kai Storengveien 2 B 1397 Nesøya
Eidet Heide Storengeveien 1 b 1397 Nesøya
Eikenes Hilde Elise Vesthellinga 10 1397 Nesøya
Eikenes-Løchting Tobias Vesthellinga 10 1397 Nesøya
Eikrem Kevin Sundlia 15 1397 Nesøya
Eikrem Schevonne Malin Sundlia 16 1397 Nesøya

Eimhjellen Rasmus Søndre Vei 125 1397 Nesøya
Eimhjellen Rikke Søndre Vei 125 1397 Nesøya
Eliassen Siri Søndre Vei 32 1397 Nesøya
Ellefsen Sanne Gullbekk Åskroken 94 1341 Slependen
Ellingsen Ole Kristian Rosenkrantz v. 4 B 1397 Nesøya
Eloranta-mellerud Hans-Herman Østre Vei 6 1397 Nesøya
Eloranta-mellerud Lisa Theres Østre Vei 6 1397 Nesøya
Ender Benedicte Taglugnveien 4 1397 Nesøya
Ender Pernille Taglungveien 4 A 1397 Nesøya
Endresen Oda Nordenkollen 64 BILLINGS-

TAD
Engebretsen Herman Taglugnveien 12 C 1397 Nesøya
Engebretsen Sofie Taglungveien 12 C 1397 Nesøya
Enserink Katja Sofia Sundlia 5 D 1397 Nesøya
Erdal Ingunn Ridder Flemmingsvei 13 1397 Nesøya
Eriksson Kasper Selnes Nordre Øverbergvei 5 1397 Nesøya
Ersland Erlend Rosenkrantzvei 27 A 1397 Nesøya
Etholm-idsøe Tore Høgdaveien 41 1397 Nesøya
Evensen Per Arne Jon Smørsvei 4 B 1397 Nesøya
Fagerland Vilde Sofie Myrveien 8 B 1397 Nesøya
Fagerland Alma Kristina Myrveien 8 B 1397 Nesøya
Falchenberg Randi Elisabeth Rosenkrantzvei 21 B 1397 Nesøya
Falck-pedersen Christian Odden 1 A 1397 Nesøya
Falck-pedersen Thomas Odden 1 A 1397 Nesøya
Feginn Herman Myrveien 8 A 1397 Nesøya
Feginn Hanne Gro Myrveien 8 A 1397 Nesøya
Feginn Claus Myrveien 8 A 1397 Nesøya
Ferner-Johansen Nicolai Vestre vei 81 d 1397 Nesøya
Ferner-Johansen Julie Vestre vei 81 d 1397 Nesøya
Ferner-Johansen Jessica Vestre vei 81 d 1397 Nesøya
Fjeld Christina Høgdaveien 12 1397 Nesøya
Fjeld Lucas Høgdaveien 12 1397 Nesøya
Fjeld Felix Høgdaveien 12 1397 Nesøya
Fjeld Lars Morellveien 53 1387 Asker
Fjørtoft Sofie Øverbergveien 18 B 1397 Nesøya
Flø Hallvard Rosenkrantzvei 33 B 1397 Nesøya
Forvik Terje Myrveien 16 D 1397 Nesøya
Fosen Magnus Tjernåslia 22 1397 Nesøya
Fosen Endre Tjernåslia 22 1397 Nesøya
Fosen Bente Myrveien 18 A 1397 Nesøya
Fosen Frida Tjernåslia 22 1397 Nesøya
Fosen Hedda Tjernåslia 22 1397 Nesøya
Fosshaug Julie Vendla 46 A 1397 Nesøya
Føyn Trond Kolleveien 6 B 1397 Nesøya
Freberg Sven Vestre Hals 1 B 1397 Nesøya
Fredriksen-Vozza Andrea Vendla 19A 1397 Nesøya
Friis-Møller Julia Vendla 24 A 1397 Nesøya
Friis-Møller Dan Vendla 24 A 1397 Nesøya
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Friis-Møller Henrik Søndre vei 77 1397 Nesøya
Friis-Møller Kim Søndre vei 77 1397 Nesøya
Fritzon Thomas Engervannsveien 31 1337 Sandvika
Frøyhaug Ellen Øverbergveien 20 B 1397 Nesøya
Frøyhaug Simen Øverbergveien 20 B 1397 Nesøya
Frøyhaug Anders Øverbergveien 20 B 1397 Nesøya
Fuglenes Unni H. Ridder Flemmings Vei 23 1397 Nesøya
Fürstenberg Sven Vester Vei 47 C 1397 Nesøya
Galindo-Amundsen Mia Micheline Ciriaca Otto Blehrsvei 11 1397 Nesøya
Galindo-Amundsen Lisa Kirsten Aline Otto Blehrsvei 11 1397 Nesøya
Ganes Ellen Lille Øverbergvei 4 1397 Nesøya
Ganes Espen Gyldenløvesgate 40 0260 Oslo
Ganes Anders Mauritz Hansensgate 1 D 0350 Oslo
Geisler Johanne Sophie Nordre Øverbergvei 14 1397 Nesøya
Genberg Inger Gråtenveien 14 1397 Nesøya
Gerard-Ursin Inez Askåsen 59 1394 Nesbru
Gerner-Mathisen Sven Otto Blehrsv. 20 1397 Nesøya
Gildseth Silje Søndre Vei 79 1397 Nesøya
Gimnes Pauline Sofie Øverbergveien 26 D 1397 Nesøya
Gimnes Julian Øverbergveien 26 D 1397 Nesøya
Giske Marianne Brønsundveien 138 NESBRU
Gjøs Leonard Rosenkrantzvei 47 1397 Nesøya
Gjøs Espen Rosenkrantzvei 47 1397 Nesøya
Gjøs Albertine Rosenkrantzvei 47 1397 Nesøya
Gloppestad Siri M. Øverbergveien 16 C 1397 Nesøya
Gloppestad Christine Øverbergveien 16 C 1397 Nesøya
Glorvigen Lina Øverbergveien 37 B 1397 Nesøya
Godø Kim Marius Borge Ridder Flemmingsvei 26 1397 Nesøya
Goodwin Theodor Vestre Vei 69 1397 Nesøya
Granerød Simen Vesthellinga 17 D 1397 Nesøya
Granerød Magnus Vesthellinga 17 D 1397 Nesøya
Griffiths Thomas Malerhaugveien 24 A 0661 Oslo
Grinden Jenny Ridder Flemmingsvei 27 1397 Nesøya
Grinden Kaja Ridder Flemmingsvei 27 1397 Nesøya
Grinden Martine Ridder Flemmingsvei 27 1397 Nesøya
Groth Mathias Sundlia 15 1397 Nesøya
Groth Jan Sundlia 15 1397 Nesøya
Grov Lindgren Tjernveien 11 1397 Nesøya
Gudbjerg Tobias Sundveien 17 B 1397 Nesøya
Gudbjerg Karoline Sundveien 17 B 1397 Nesøya
Gudbjerg Vibeke Sundveien 17 B 1397 Nesøya
Guderud Erling Vesthellinga 16 1397 Nesøya
Gulliksen Hedda Ridder Flemmings Vei 14 1397 Nesøya
Gulsvik Oda Georgine Østre Vei 9 1397 Nesøya
Gulsvik Lars Østre Vei 9 1397 Nesøya
Gundersrud Tom Øverbergveien 2 B 1397 Nesøya
Gunnarson Mikkel Bjørgan Vestrevei 101 1397 Nesøya
Gunnufsen William Vestre Vei 107 1397 Nesøya

Gunzler Edvart Ferdinand Vendla 65 1397 Nesøya
Gusvik Lars Østre Vei 9 1397 Nesøya
Haagensen Sondre Østrev. 73 B 1397 Nesøya
Haarr Eirik Vendla 80 C 1397 Nesøya
Haavik Svein Arne Kolleveien 11 C 1397 Nesøya
Haavik Karen Kolleveien 11 C 1397 Nesøya
Haavik Frida Kolleveien 11 C 1397 Nesøya
Haavik Jonathan Rosenkrantz Vei 7 D 1397 Nesøya
Haavik Samson Rosenkrantzvei 7 D 1397 Nesøya
Haga Siw Høgdaveien 7 1397 Nesøya
Haga Fredrik Høgdaveien 7 1397 Nesøya
Haga Petter Høgdaveien 7 1397 Nesøya
Haga Knut Høgdaveien 7 1397 Nesøya
Hagby Andreas Østre Vei 67 1397 Nesøya
Hagby Guro Østre Vei 67 1397 Nesøya
Hagby Christian Østre Vei 67 1397 Nesøya
Hage Lars Kristian Nedre Skøyen Vei 0276 Oslo
Hagen Carsten Sundfaret 8 1397 Nesøya
Haggren Henrik Lille Øverbergvei 7 B 1397 Nesøya
Haggren Martine Lille Øverbergvei 7 B 1397 Nesøya
Håland Hilde Myrveien 28 D 1397 Nesøya
Hallager Aase Kristin Rosenkrantzvei 29 C 1397 Nesøya
Halsebø Elise Rosenkrantzvei 31 B 1397 Nesøya
Hamre August Selstad Vendla 21 b 1397 Nesøya
Hanche-Olsen Henny Halstoppen 31 B 1397 Nesøya
Hanche-Olsen Peder Halstoppen 31 B 1397 Nesøya
Hanche-Olsen Stine Halstoppen 31 B 1397 Nesøya
Hansen Kjersti Kolleveien 1 1397 Nesøya
Hansson Olav Olabakken 2 1397 Nesøya
Haraldssøn Oskar Petter Kjeksla 9 1397 Nesøya
Haraldssøn Jonas Fredrik Kjeksla 9 1397 Nesøya
Hareide Oscar Kjeksla 5 1397 Nesøya
Hareide Live Lund Kjeksla 5 1397 Nesøya
Hareide Henrik Kjeksla 5 1397 Nesøya
Hareide Kjerstin Kjeksla 5 B 1397 Nesøya
Hareide Erik Kjeksla 5 B 1397 Nesøya
Harsem Mads Thorvald Rosenkrantzvei 19 A 1397 Nesøya
Harsem Ida Rosenkrantzvei 19 A 1397 Nesøya
Harsem Nina Rosenkrantzvei 19 A 1397 Nesøya
Harsem T.Thorgeir Rosenkrantzvei 19 A 1397 Nesøya
Håstein Arne Fredrik Vakåsveien 63 1397 Nesøya
Haug Siri Vendla 74 1397 Nesøya
Haug Herman Vendla 74 1397 Nesøya
Haug Ludvik Vendla 74 1397 Nesøya
Haug Hans Martin Vendla 74 1397 Nesøya
Hauge Bjørn Vidar Kjørbokollen 22 1337 Sandvika
Hauglie-hanssen Henrik Tjernåslia 30 A 1397 Nesøya
Hauglie-hanssen Aksel Tjernåslia 30 A 1397 Nesøya
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Haugsmoen Ole Tverråsen 37 1397 Nesøya
Haynes Pat Jon Smørsv. 4 1397 Nesøya
Hegerland Kaja Vendla 81 1397 Nesøya
Hegeroll Herman Otto Blehrsvei 33 C 1397 Nesøya
Hegeroll Geir Olav Otto Blehrsvei 33 C 1397 Nesøya
Hegeroll Petter Otto Blehrsvei 33 1397 Nesøya
Hegg Lone Myrveien 16 D 1397 Nesøya
Hekleberg Thomas Myrveien 37 1397 Nesøya
Hekleberg Arild Myrveien 37 1397 Nesøya
Hekleberg Christine Myrveien 37 1397 Nesøya
Helgesen Mette Vestre Vei 103 1397 Nesøya
Helgestad Jan Arild Lierbakkene 133 A 3425 Reistad
Hellesøy Tonje Ridder Flemmingsvei 2 1397 Nesøya
Henriksen Sofia Elisabeth Halsåsen 2 A 1397 Nesøya
Henriksen Jan Erlend Consul Skjeldrupsvei 8 0282 Oslo
Hermann Edith Tverråsen 33 1397 Nesøya
Hermansen Lars-Amund Lilleåsen 10 C 1396 Billingstad
Hilde Håvard Orestien 2 1387 Asker
Hjelen Bernhard Myrveien 2 B 1397 Nesøya
Hjelen Bendik Øverbergveien 35 A 1397 Nesøya
Hjellegjerde Oddvar Vendla 36 1397 Nesøya
Hjellegjerde Jeanette Vendla 36 1397 Nesøya
Hjellegjerde Pernille Vendla 36 1397 Nesøya
Hjellegjerde Hermine Vendla 36 1397 Nesøya
Hoel Lars Erik Vendla 4 1397 Nesøya
Hoff Kåre Søndre vei 58 1397 Nesøya
Høgh Andreas Vestre vei 47 A 1397 Nesøya
Høgh Petter Vestre vei 47 A 1397 Nesøya
Høidal Olav Jongsåsveien 20 1338 Sandvika
Hole Maria Søndre vei 103 1397 Nesøya
Hole Ingrid Søndre vei 103 1397 Nesøya
Hole Lyder Søndre vei 103 1397 Nesøya
Hole Henrik Søndre vei 103 1397 Nesøya
Holm Katrine Rosenkrantz Vei 7 C 1397 Nesøya
Holmberg Andreas Huitfeldtsgt. 8 A 0253 Oslo
Holø Kristian Kolleveien 1 1397 Nesøya
Holø Silje Kolleveien 1 1397 Nesøya
Holø Karoline Selmer Kolleveien 1 1397 Nesøya
Holsether Mathias Olabakken 10 1397 Nesøya
Holten Arild Andreas Kjeksla 2 1397 Nesøya
Holten Julie Kjeksla 2 1397 Nesøya
Holten Mette Kjeksla 2 1397 Nesøya
Holten Arild Kjeksla 2 1397 Nesøya
Holten Marius Kjeksla 2 1397 Nesøya
Holth-Ekeberg Tomas Otto Blehrsvei 33 A 1397 Nesøya
Holth-Ekeberg Marina Otto Blehrsvei 33 A 1397 Nesøya
Holth-Ekeberg Morten Ole Otto Blehrsvei 33 A 1397 Nesøya
Hopland Audun Fjellveien 10 1396 Billingstad

Horn-Johannessen Christen Lille Øverbergvei 3 1397 Nesøya
Horne Eirik Asbjørn Langkroken 22 A 1394 Nesbru
Horn-Johannessen Stina Lille Øverbergvei 3 1397 Nesøya
Horn-Johannessen Cesar Østre Vei 15 1397 Nesøya
Horn-Johannessen Pelle Lille Øverbergvei 3 1397 Nesøya
Horn-Johannessen Katja Østre Vei 15 1397 Nesøya
Horn-Johannessen Hermann Østre Vei 15 1397 Nesøya
Hotvedt Alexander Høgdaveien 9 1397 Nesøya
Hovland Øystein Høyfjellsåsen 1 1397 Nesøya
Hovland Kjersti Høyfjellsåsen 1 A 1397 Nesøya
Hovland Oda Høyfjellsåsen 1 1397 Nesøya
Hovland Gunstein Høyfjellåsen 1 1397 Nesøya
Howlid Ragnhild Vestre Vei 47 A 1397 Nesøya
Hundere Nora Tverråsen 47 1397 Nesøya
Hundere Sunniva Tverråsen 47 1397 Nesøya
Hundere Liz Tverråsen 47 1397 Nesøya
Hundseid Ine Vendla 26 1397 Nesøya
Hverven Jonathan Gråtenvn. 28 1397 Nesøya
Hysing Hans Vestre Vei 67B 1397 Nesøya
Hysing Jan Vestre vei 67 B 1397 Nesøya
Hytten Hans Jacob Tjernåslia 20 B 1397 Nesøya
Ihlen Rina Østre Vei 30 1397 Nesøya
Imset Julie Alexandra Sundveien 19 A 1397 Nesøya
Inderøy Markus Otto Blehrsvei 28A 1397 Nesøya
Inderøy Victoria Otto Blehrsvei 28 A 1397 Nesøya
Inderøy Frode Otto Blehrsvei 28 A 1397 Nesøya
Ingerø Øivind Jacob Sundveien 17 E 1397 Nesøya
Irgens Edith Tjernveien 12 1397 Nesøya
Jacobsen Hans Erik Øverbergveien 16 C 1397 Nesøya
Jacobsen Cornelius Søndre Vei 50 1397 Nesøya
Jacobsen Tinius Sundby Søndre Vei 68 1397 Nesøya
Jægtnes Harald Vestre Hals 15 1397 Nesøya
Jakobsen Anders Kongsskogen 19 1385 Asker
Jakobsen Odin Andreas Øverbergveien 2 1397 Nesøya
Janborg Erlend Øverbergveien 20 A 1397 Nesøya
Janborg Gro Øverbergveien 20 A 1397 Nesøya
Jensen Øivind Jens Myrveien 16 D 1397 Nesøya
Jensen Anne Pernille Vendla 82 A 1397 Nesøya
Jensen Christian Lychesvingen 30 1337 Sandvika
Joelsen Aksel Halstoppen 45 1397 Nesøya
Johannessen Stina Horn Lille Øverbergvei 3 1397 Nesøya
Johansen Tor Sundlia 4 A 1397 Nesøya
Johansen Robert Halsåsen 14 B 1397 Nesøya
Johansson Gustav Høyfjellsåsen 5 B 1397 Nesøya
Johansson Emma Sundveien 41 D 1397 Nesøya
Jonsson Oscar Jon Smørsvei 3 1397 Nesøya
Jonsson Max Jon Smørsvei 3 1397 Nesøya
Jonsson Jonas Jon Smørsvei 3 1397 Nesøya
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Jonsson Ninni Jon Smørsvei 3 1397 Nesøya
Jørgensen Martin Myrveien 25 B 1397 Nesøya
Jørgensen Helene Myrveien 25 B 1397 Nesøya
Jørgensen Christer Myrveien 25 B 1397 Nesøya
Juell Emily Philippa Halsåsen 14 B 1397 Nesøya
Juell Albertina Halsåsen 14 B 1397 Nesøya
Karlsen Gunnar Vestre Vei 19 1397 Nesøya
Karlsen Else Brit Vestre Vei 19 1397 Nesøya
Karlsen Kjetil Vestre Vei 19 1397 Nesøya
Karlsen Paul Joakim Rødhettesvei 22 1388 Borgen
Kayser Hans Petter Vestre Hals 13 1397 Nesøya
Kielland Christian Fredrik Rosenkrantzvei 29 A 1397 Nesøya
Kilstad Marcus Halstoppen 33 A 1397 Nesøya
Kirknes Axel Høyfjellsåsen 9 B 1397 Nesøya
Kirknes Ingvild Høyfjellsåsen 9 B 1397 Nesøya
Kirknes Jarle Høyfjellsveien 9 B 1397 Nesøya
Kjærvik Ole August Østre Vei 78 1397 Nesøya
Kjærvik Kjell Østre Vei 78 1397 Nesøya
Kjemhus Lewis Søndrevei 56 1397 Nesøya
Kjemhus Jacqueline Søndre Vei 56 1397 Nesøya
Kjensli Sofie Otto Blehrsvei 50 B 1397 Nesøya
Kjørrefjord Gustav Gimleveien 1 1358 Jar
Klepsvik Finn Kjeksla 8 1397 Nesøya
Klepsvik Herman Kjeksla 8 1397 Nesøya
Knappskog Bjørn Erling Dr. Natvigsvei 1 1397 Nesøya
Knappskog Bjørn Halvard Dr. Natvigsvei 1 1397 Nesøya
Knudsen Stian Nes Terrasse 33 1394 Nesbru
Knutsen Håkon Halsåsen 2 B 1397 Nesøya
Knutsen Felicia J.C.M. Vendla 46 B 1397 Nesøya
Knutsen Kjetil Sørlia 16 (Brønnøya) 1397 Nesøya
Knutsen Geir Vendla 46 b 1397 Nesøya
Knutsen Mads Nesåsen 19 B 1394 Nesbru
Knutsen Stian Nes terrasse 33 1394 Nesbru
Kobro Jens Brobakken 14 1397 Nesøya
Kohmann Jacob Høgdaveien 22 1397 Nesøya
Kolberg Martin Østre Vei 22 1397 Nesøya
Kolberg Kristoffer Sundveuen 1 1397 Nesøya
Kolberg Kathrine Sundveien 1 1397 Nesøya
Kolberg William Østre vei 22 1397 Nesøya
Kolbjørnsen Kristian Vendla 88 1397 Nesøya
Kolflaath Anne Kristine Tverråsen 19 1397 Nesøya
Kolrud Edvard Kornelius Myrveien 39 1397 Nesøya
Kolrud Karoline Iselin Myrveien 39 1397 Nesøya
Kolrud Siv Myrveien 39 1397 Nesøya
Kolrud Kjell Myrveien 39 1397 Nesøya
Kolstad Ingrid Broveien 25 1397 Nesøya
Kongsteien Mikael Otto Blehrsvei 43 1397 Nesøya
Kongsteien Richard Øverbergveien 35 A 1397 Nesøya

Kraas Lena Rsenkrantzvei 43 1397 Nesøya
Kratas Enes Rsenkrantzvei 43 1397 Nesøya
Kreig Elisabeth Halsåsen 4 D 1397 Nesøya
Kristensen Margareth Høgdaveien 27 1397 Nesøya
kristensen-ottersen Nicholas Max Høgdaveien 27 1397 Nesøya
Kristensen-Ottersen Norah Høgdaveien 27 1397 Nesøya
Kristiansen Madeleine Halstoppen 50 1397 Nesøya
Kristiansen Felicia Ridder Flemmingsvei 1 1397 Nesøya
Kristiansen Niclas Ridder Flemmingsvei 1 1397 Nesøya
Krogsgård Filip S. Vestre Vei 46 1397 Nesøya
Krogsgård Sandra Vestre Vei 46 1397 Nesøya
Kroll Emil Halsåsen 17 1397 Nesøya
Kroll Tobias Halsåsen 17 1397 Nesøya
Kulke Reinhard Otto Blehrsv. 5 A 1397 Nesøya
Kulseng Sondre Otto Blehrsvei 33 B 1397 Nesøya
Kulseng Kristian Otto Blehrs Vei 33 B 1397 Nesøya
Kurseth Lea Pernille Sundveien 4 C 1397 Nesøya
Kvakkestad Mattias Broveien 15 1397 Nesøya
Kvakkestad Tobias Broveien 15 1397 Nesøya
Kvillum Silje Rosenkrantzvei 12 B 1397 Nesøya
Kvillum Vilde Nielsen Rosenkrantz vei 12 B 1397 Nesøya
Kybo Vigdis Otto Blehrsv. 5 1397 Nesøya
Kyvik Aasta Sundveien 21 A 1397 Nesøya
Kyvik Ingeborg Sundveien 21 A 1397 Nesøya
Ladegård Bendik Sundlia 5 B 1397 Nesøya
Ladegård Charlotte Sundlia 5B 1397 Nesøya
Ladegård Hans Morten Sundlia 5 B 1397 Nesøya
Lager Arild Østre Vei 3 C 1397 Nesøya
Landsverk Fanny Elise Sundveien 17 C 1397 Nesøya
Landsverk Julian Breda-Ruud Sundveien 17 C 1397 Nesøya
Lange Kamilla Halstoppen 21 1397 Nesøya
Langø Oliver Søndrevei 22 1397 Nesøya
Larsen Benny Myrveien 30 D 1397 Nesøya
Lassen Per Vendla 85 1397 Nesøya
Lauvstad Maylem Riddeer Flemmings Vei 20 1397 Nesøya
Lauvstad Jon Ridder Flemmings Vei 20 1397 Nesøya
Lauvstad Miranda Ridder Flemmingsvei 20 1397 Nesøya
Lauvstad Per Kristian Ridder Flemmingsvei 20 1397 Nesøya
Leborg Camilla Myrveien 22 A 1397 Nesøya
Leiknes Ellen Sofie Tverråsen 19 1397 Nesøya
Leiknes Amanda Tverråsen 19 1397 Nesøya
Leiknes Gorm Tverråsen 19 1397 Nesøya
Leirvik Sondre Høgdaveien 37 1397 Nesøya
Leiskar Herman Engebret Lille Øverbergvei 7 A 1397 Nesøya
Leiskar Selma Lille Øverbergvei 7 A 1397 Nesøya
Lethuillier Bruce Øverbergveien 35 B 1397 Nesøya
Lethuillier Marcus Øverbergveien 35 B 1397 Nesøya
Lian Ann-Cathrin Vestre vei 97 1397 Nesøya
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Lian Claus Vestre vei 97 1397 Nesøya
Lian Maria Vestre vei 97 1397 Nesøya
Lian Andrea Vestre vei 97 1397 Nesøya
Lie Nicklas Vestre vei 37 1397 Nesøya
Lie Sissel Rosenkrantzvei 7 C 1397 Nesøya
Lien Hanne Søndre vei 107 1397 Nesøya
Lien Truls Søndre vei 107 1397 Nesøya
Lien Erle Søndre vei 107 1397 Nesøya
Lillebø Eva Otto Blehrs Vei 19 1397 Nesøya
Lillebø Birgitte Otto Blehrs Vei 19 1397 Nesøya
Lillebø Peder Palmar Otto Blehrsvei 19 1397 Nesøya
Lindahl Truls Skogliveien 59 A 3047 Drammen
Lindberg Tom Østre Vei 4 1397 Nesøya
Lindberg Christina Østre Vei 4 B 1397 Nesøya
Lindberg Kristina Østre Vei 4 B 1397 Nesøya
Lindberg Madeleine Østre Vei 4 B 1397 Nesøya
Lindholm Petter Tjernåslia 24 A 1397 Nesøya
Lindwall Linnea Broveien 4 1397 Nesøya
Ljøkjell Kari Sundlia 5 B 1397 Nesøya
Løchting Arne Vesthellinga 10 1397 Nesøya
Løchting Thomas Langgata 3 0566 Oslo
Løchting Laila Vesthellinga 14 1397 Nesøya
Løken Brage Odden 20 B 1397 Nesøya
Løken Christian Sverdrupsgate 14 B 0559 Oslo
Løken Vetle Odden 20 B 1397 Nesøya
Løken Kaia Odden 20 B 1397 Nesøya
Løkke Pål Camilla Collettsvei 2 A 0258 Oslo
Lossius Morten Vestre Hals 19 1397 Nesøya
Loveband Kaja Vendla 81 1397 Nesøya
Lund Kristian-Fredrik B. Taglugnveien 10 1397 Nesøya
Lund Inger Liv Kjeksla 5 1397 Nesøya
Lundberg Ellen B. Myrveien 19 B 1397 Nesøya
Lundberg Rasmus Myrveien 19 B 1397 Nesøya
Lundemo Lea Myrveien 25 C 1397 Nesøya
Lund-henrichsen Jon Tjernåslia 7 A 1397 Nesøya
Lundquist Per Kristian Halstoppen 63 1397 Nesøya
Lundquist Christina Lundquist Halstoppen 63 1397 Nesøya
Lundquist Joakim Alexander Halstoppen 63 1397 Nesøya
Lundquist Julie Halstoppen 63 1397 Nesøya
Lundquist Odd Henry Halstoppen 27 1397 Nesøya
Lyngstad Åse Halstoppen 5 1397 Nesøya
Lystad Henrik Broveien 62 1397 Nesøya
Mæland Helle Tverråsen 9 1397 Nesøya
Martens Truls Hestesundveien 9 1397 Nesøya
Martens Eva E. Odden 1A 1397 Nesøya
Martini Nora Østre Vei 2 1397 Nesøya
Martinsen Lindsey L Myrveien 9 B 1397 Nesøya
Martinsen Emily Myrveien 9 B 1397 Nesøya

Martinsen Fabian Vendla 65 1397 Nesøya
Mathiesen Ida Tverråsen 52 1397 Nesøya
Mathisen Sven  Ivar Otto Blehrsvei 20 1397 Nesøya
Mathisen Henrik Tverråsen 52 1397 Nesøya
Mathisen Christian Fredrik Tverråsen 52 1397 Nesøya
Matthiasen Geir Tjernåslia 26 1397 Nesøya
Matthiasen Hans Jacob Tjernåslia 26 1397 Nesøya
Matthiasen Bjørg Tjernåslia 26 1397 Nesøya
Max Richard Taglugnveien 12 A 1397 Nesøya
Mehl Per E. Tverråsen 54 1397 Nesøya
Mellerud Hans Hermann Østrevei 6 1397 Nesøya
Melvoll Kjell-Hugo Sundlia 17 1397 Nesøya
Merckoll Hekla Vestre Vei 47 D 1397 Nesøya
Merckoll Hans-Henrik Vestre Vei 47 D 1397 Nesøya
Merlen Patricia Rosenkrantz v. 2 A 1397 Nesøya
Michelsen Lars Tjernåslia 17 1397 Nesøya
Michelsen Anna Isabel Øverbergveien 10 1397 Nesøya
Michelsen Kristoffer Øverbergveien 10 C 1397 Nesøya
Michelsen Simen S. Broveien 62 1397 Nesøya
Mitchell Christer Markalleèn 25 1368 Stabekk
Mjåset Jonas Rosenkrantzvei 33 A 1397 Nesøya
Mjåset Ole Jacob Rosenkrantzvei 33 A 1397 Nesøya
Mjør Alexandra Broveien 29 1397 Nesøya
Mjøs Tor Hovedgårdsveien 5 1397 Nesøya
Mjøs Ivar Gråtenveien 14 1397 Nesøya
Moe Lars M. Tverråsen 58 1397 Nesøya
Moen Åge Torshovsgt 15 C 0476 Oslo
Moen Tom-Vegar Tverråsen 48 1397 Nesøya
Moen Marie Tverråsen 48 1397 Nesøya
Moger Ingeborg Søndre Vei 108 1397 Nesøya
Moger Åshild Søndre Vei 108 1397 Nesøya
Moger Eirik Onarheim Søndre vei 108 1397 Nesøya
Mohn Nora Elisabeth Tjernåslia 12 A 1397 Nesøya
Mohn Christian J. Tjernåslia 12 A 1397 Nesøya
Moholdt Sander Korpåsen 33 b 1397 Nesøya
Mona Lisa Broveien 44 1397 Nesøya
Moosmayer Martin Tverråsen 45 1397 Nesøya
Moosmayer Simon Tverråsen 45 1397 Nesøya
Mork Magnus Rosenkrantzvei 34 1397 Nesøya
Mork Nanna Rosenkrantzvei 34 1397 Nesøya
Mork Håvard Rosenkrantzvei 34 1397 Nesøya
Mørk Fredrik Sundveien 6 1397 Nesøya
Mørk Seline Billingstadveien 27 1396 Billingstad
Mørkås Lars Høgdaveien 4 1397 Nesøya
Mørkås Jon Husarveien 1 1396 Billingstad
Mørkås Axel Husarveien 1 1396 Billingstad
Mørkås Philip Høgdaveien 4 1397 Nesøya
Mørkås Axel Husarveien 1 1396 Billingstad
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Mørkved Marius Myrveien 18 b 1397 Nesøya
Mortensen Knut Pilodden 1 1397 Nesøya
Mortensen Knut Pilodden 1 1397 Nesøya
Mosand Emilie Tjernåslia 18 1397 Nesøya
Mosand Markus Tjernåslia 18 1397 Nesøya
Mosand Mats Tjernåslia 18 1397 Nesøya
Motzfeldt Inger Vestre Hals 5 1397 Nesøya
Moxnes Dag Tverråsen 11 1397 Nesøya
Mugford Sabina Myrveien 15 A 1397 Nesøya
Mugford William Myrveien 15 A 1397 Nesøya
Muri Christian Vendla 53 1397 Nesøya
Muri Alexander Vendla 53 1397 Nesøya
Muri Cathrin Vendla 53 1397 Nesøya
Myrholt Jesper Vestre vei 31 1397 Nesøya
Myrstad Jan Petter Alf Kristoffersensvei 24 1396 Billingstad
Naper Niklas Kjeksla 4 1397 Nesøya
Naper Hans Petter Kjeksla 4 1397 Nesøya
Naper Anniken Kjeksla 4 1397 Nesøya
Navestad Susann Myrveien 32 1397 Nesøya
Navestad Sara Dehli Myrveien 32 1397 Nesøya
Nebel Kim Henrik Sundveien 47 B 1397 Nesøya
Nejad Nima Hashemi Vinterkroken 13 A 1395 Hvalstad
Nerland Helge Øverbergveien 18 1397 Nesøya
Nerland Wilhelm Kirkeveien 75 A 0364 Oslo
Nerland Cecilie Myrveien 16 C 1397 Nesøya
Nesbakken Eugen Sundveien 11 C 1397 Nesøya
Nielsen Tim Vesthellinga 11 1397 Nesøya
Nissen-Lie Axel Emil Høgdaveien 10 C 1397 Nesøya
Nissen-Lie Elisabeth Tjernveien 9 1397 Nesøya
Nissen-Lie Martinus Høgdaveien 10 A 1397 Nesøya
Nissen-Lie Kristin Vestre Vei 68 1397 Nesøya
Nissen-Lie Henrich Vestre Vei 68 1397 Nesøya
Nissen-Lie August Høgdaveien 10 C 1397 Nesøya
Nissen-Lie Mats Høgdaveien  10 A 1397 Nesøya
Nissen-Lie Håkon Høgdaveien 10 A 1397 Nesøya
Nissen-Lie Ole-Henrik Høgdaveien 28 1397 Nesøya
Nissen-Lie Caroline Høgdaveien 28 1397 Nesøya
Nissen-Lie Linea H. Høgdaveien 10 A 1397 Nesøya
Nissen-Lie Sebastian Høgdaveien 16 1397 Nesøya
Nissen-Lie Emil Høgdaveien 10 C 1397 Nesøya
Nissen-Lie Berit Høgdaveien 23 1397 Nesøya
Nissen-Lie Christian Høgdaveien 33 1397 Nesøya
Nissen-Lie Helle Høgdaveien 16 1397 Nesøya
Nissen-Lie Johan Høgdaveien 33 1397 Nesøya
Nomeland Olav Alexander Otto Blehrs Vei 38 1397 Nesøya
Nomeland Ole Tom Otto Blehrsvei 38 1397 Nesøya
Nomeland Line A. Otto Blehrsvei 38 1397 Nesøya
Nomeland Henrik Otto Blehrsvei 38 1397 Nesøya

Nomeland William Otto Blehrsvei 38 1397 Nesøya
Nygaard Trygve H. Lille Øverbergvei 8 B 1397 Nesøya
Nygaard Magnus F. Lille Øverbergvei 8 B 1397 Nesøya
Nygaard Mads F. Lille Øverbergvei 8 B 1397 Nesøya
Nygård Mia Lille Øverbergvei 8 B 1397 Nesøya
Nygren Eirik Nilsemarka 3B 1390 Vollen
Nyheim Ola Martin Billingstadveien 56 1396 Billingstad
Øie Marie Rosenkrantzvei 17 B 1397 Nesøya
Øines Ingrid Hovedgårdsveien 5 1397 Nesøya
Øines Nils Hovedgårdsveien 5 1397 Nesøya
Øines Bjørg Hovedgårdsveien 5 1397 Nesøya
Øines Sigurd Hovedgårdsveien 5 1397 Nesøya
Økern Sverre Theresesgate 23 0354 Oslo
Olsen Jan Trygve Sundveien 13 E 1397 Nesøya
Olsen William Sundveien 13 E 1397 Nesøya
Olsen Alexandra Sundveien 13 E 1397 Nesøya
Olsen Sadie-Kathrin Rosenkrantzvei 9 B 1397 Nesøya
Opsvik Grethe Storengvn. 6 B 1397 Nesøya
Ørbeck-Nilssen Anders Solveien 13 1394 Nesbru
Osen Oscar Noah Tjernveien 10 1397 Nesøya
Osen Karoline Josefine Tjernveien 10 1397 Nesøya
Osen Bjørn Tjernveien 10 1397 Nesøya
Osmundsvåg Ada Høgdaveien 14 1397 Nesøya
Østby Axel Halstoppen 48 1397 Nesøya
Østby Julie Sofie Sundveien 37 1397 Nesøya
Østby Trond Halstoppen 48 1397 Nesøya
Østby Felix Halstoppen 48 1397 Nesøya
Osvik Conrad Tjernåslia 18 B 1397 Nesøya
Ottersen Norah Wilhelmina Høgdaveien 27 1397 Nesøya
Ottersen Nicholas Høgdaveien 27 1397 Nesøya
Ottestad Jan Anders Tjernveien 7 1397 Nesøya
Ottestad Hedda Marie Tjernveien 7 1397 Nesøya
Øvereland Kathrine Søndre Vei 42 1397 Nesøya
Øvreseth Magnus Sundveien 10 1397 Nesøya
Øvreseth Thomas Sundveien 10 1397 Nesøya
Pedersen Bent Ove Lille Øverbergveien 22 1397 Nesøya
Pedersen Knut Tjernåslia 8 1397 Nesøya
Pullar Mira Vestre Vei 19 1397 Nesøya
Quale Synne Nordenkollen 23 1396 Billingstad
Qvenild Andreas Kolleveien 10 b 1397 Nesøya
Raade Pauline Vestre Vei 39 B 1397 Nesøya
Rafdal Ragnhild Øverbergveien 26 D 1397 Nesøya
Rafdal Eirik Øverbergveien 26 D 1397 Nesøya
Råmunddal Julius Nikolai Nordre Øverberg 3 1397 Nesøya
Råmunddal Bastian Nordre Øverberg 3 1397 Nesøya
Ransve Robin Rosenkrantzvei 2C 1397 Nesøya
Ravnaas Alexander Skonnerten 7 1394 Nesbru
Reinholdtsen Elin M. Vendla 34 1397 Nesøya
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Reitan Kristoffer Taglugnveien 13 A 1397 Nesøya
Reitan Victoria Taglugnveien 13 A 1397 Nesøya
Reitan Siv Beate Taglugnveien 12 A 1397 Nesøya
Reitan Magnus Taglugnveien 13 A 1397 Nesøya
Rennemo Edle Margretes vei 12 1397 Nesøya
Rennemo Robsahm Otto Alexander Margretes vei 12 1397 Nesøya
Rennemo Robsahm Hauk Erlend Margretes vei 12 1397 Nesøya
Reppen Simon Østre Vei 10 1397 Nesøya
Reppen Marianne Østre Vei 10 1397 Nesøya
Reppen Eirik Østre Vei 10 1397 Nesøya
Reppen Cecilia Østre Vei 10 1397 Nesøya
Rist Markus Holmen Søndre vei 66 1397 Nesøya
Ristvedt G. Kjersti Øverbergveien 28 B 1397 Nesøya
Ristvedt Per Magne Øverbergveien 28 B 1397 Nesøya
Rivertz Sven Magnus Odden 28 1397 Nesøya
Rivertz Madeleine Odden 32 1397 Nesøya
Rivertz Victoria Odden 32 1397 Nesøya
Rød Mårten Østre Vei 80 1397 Nesøya
Rød Kari Østre Vei 80 1397 Nesøya
Røe Noah Høyfjellsveien 2 1397 Nesøya
Røed Edith Marie Lille Øverberg Vei 17 1397 Nesøya
Roede Putte Vestre Vei 93 C 1397 Nesøya
Roede Jens Vestre vei 93 c 1397 Nesøya
Rogstad Cathinka Taglungveien 4 B 1397 Nesøya
Røhne Tom Vendla 57 1397 Nesøya
Røkenes Gabriele Vendla 76 1397 Nesøya
Rokkan Kersti Rosenkrantzvei 38 1397 Nesøya
Rokkan Kjell Rosenkrantzvei 38 1397 Nesøya
Ronge Kari Vestre Hals 1 A 1397 Nesøya
Rønnestad Jan-Åge Broveien 19 1397 Nesøya
Rønnestad Benjamin Broveien 19 1397 Nesøya
Rønnestad Fredrik Olai Broveien 19 1397 Nesøya
Rønnestad Pernille Broveien 19 1397 Nesøya
Rooney Andreas Sundlia 14 B 1397 Nesøya
Rooney Julie Sundlia 14 B 1397 Nesøya
Røseth Ole-Martin Tjernåslia 24 1397 Nesøya
Røseth Fredrik Tjernåslia 24 1397 Nesøya
Røssum Reidar Vestre Vei 59 1397 Nesøya
Røstøen Jan Vestre Vei 79 1397 Nesøya
Røstøen Wenche Vestre Vei 79 1397 Nesøya
Rostveit Jan Martin Neslia 13 C 1394 Nesbru
Runar Emil Høygjellsåsen 3 1397 Nesøya
Runar Gabriel Høygjellsåsen 3 1397 Nesøya
Rustad Ola Halvor Rosenkrantzvei 21 B 1397 Nesøya
Rustad Tøger Huitfeldtsgt. 33 0253 OSLO
Rustad Nilsen Odd E. Rosenkrantzv. 29 B 1397 Nesøya
Ruud Fredrik Taglugnveien 12 B 1397 Nesøya
Ruud Joakim Taglugnveien 12 B 1397 Nesøya

Ruud Sigmund Taglugnveien 12 B 1397 Nesøya
Ruud Benedicte Taglugnveien 12 B 1397 Nesøya
Ruud Nils Taglugnveien 12 B 1397 Nesøya
Ruud-Eliassen Vetle Vestre Vei 104 1397 Nesøya
Ruzicka Carl Peter Skonnerten 6 1394 Nesbru
Ruzicka Tinius Skonnerten 6 1394 Nesbru
Rydberg Cecilie Ullevålsveien 82c 0454 Oslo
Rygnestad Karl Magnus Kolleveien 9 B 1397 Nesøya
Rygnestad Aasmund Kolleveien 9 B 1397 Nesøya
Rygnestad Oscar Kolleveien 9 B 1397 Nesøya
Rygnestad Fredrik Kolleveien 9 B 1397 Nesøya
Salbu Even A. Søndre Vei 32 1397 Nesøya
Sandblad Mattis Sundlia 13 1397 Nesøya
Sandblad Aina Sundlia 13 1397 Nesøya
Sandblad Joakim John Sundlia 13 1397 Nesøya
Sandblad Jenny Sundlia 13 1397 Nesøya
Sandmæl Bent Tore Tanumveien 107 c 1341 Slependen
Sandmæl Herman Sundlia 13 1397 Nesøya
Sandmæl Josefine Otara Sundveien 4 1397 Nesøya
Sandmæl Hedda Sundlia 1 B 1397 Nesøya
Sandmæl Truls Sundlia 1 B 1397 Nesøya
Sandmæl Lars Sundveien 4 C 1397 Nesøya
Sandmæl Marie Sundlia 1 B 1397 Nesøya
Sandnes Markus Jon Smørsvei 18 1397 Nesøya
Sandnes Mathilde Jon Smørsvei 18 1397 Nesøya
Sandsmark Sølvi Jon Smørsvei 4 b 1397 Nesøya
Sandsmark-Evensen Victor Jon Smørsvei 4 B 1397 Nesøya
Sandsmark-Evensen Cilie Benedikte Jon Smørsvei 4 B 1397 Nesøya
Sandum Audun Lille Øverbergvei 24 A 1397 Nesøya
Sandum Christer Lille Øverbergvei 24 A 1397 Nesøya
Sandum Kendra Lille Øverbergvei 24 A 1397 Nesøya
Saxlund Eva Nordre Øverbergvei 6 1397 Nesøya
Saxlund Aina Nordre Øverbergvei 6 1397 Nesøya
Schlytter Axel Tjernveien 4 1397 Nesøya
Schlytter Nora Tjernveien 4 1397 Nesøya
Schlytter Nicolay Bogstadveien 64 0366 Oslo
Schlytter Marius Lille Øverbergveien 22 1397 Nesøya
Schlytter Selma Lille Øverbergveien 22 1397 Nesøya
Schlytter Nina Lille Øverbergveien 22 1397 Nesøya
Schlytter Killi Cathrine Søndrevei 111 1397 Nesøya
Schlytter Killi Joachim Søndrevei 111 1397 Nesøya
Schnelle Mona Vestre Hals 15 1397 Nesøya
Schnelle Jens Gisle Vestre Hals 15 1397 Nesøya
Schnelle Hanna Elise Vestre Hals 15 1397 Nesøya
Schreuder Kristina Vestre Vei 103 1397 Nesøya
Seidel Espen Kjeksla 7 1397 Nesøya
Seidel Marie Kjeksla 7 1397 Nesøya
Selmer Christian August Dr Natvigsvei 5 1397 Nesøya
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Selmer Ellen Dr. Natvigsvei 3 1397 Nesøya
Selmer Amalie Dr Natvigsvei 5 1397 Nesøya
Selmer Victoria Dr. Natvigsvei 5 1397 Nesøya
Selvik Fredrik Østre Vei 3C 1397 Nesøya
Selvik Kristian Østre Vei 3 C 1397 Nesøya
Selvik Kristine Østre Vei 3 1397 Nesøya
Sjøberg Cedrik Høyfjellsåsen 11 1397 Nesøya
Sjøberg-Thorud Selma Høyfjellsåsen 11 1397 Nesøya
Sjøstedt Audrey Tverråsen 42 1397 Nesøya
Sjøstedt Thomas Tverråsen 42 1397 Nesøya
Sjøstedt Caroline Tverråsen 42 1397 Nesøya
Skår Oskar Johan Storengveien 6 1397 Nesøya
Skår Tuva Storengveien 6 1397 Nesøya
Skarsgård Nicolai Høyfjellsåsen 7 A 1397 Nesøya
Skarsgrud Bente Rosenkrantzvn. 7 D 1397 Nesøya
Skaseth Elisabeth Vendla 80 C 1397 Nesøya
Skaset-Haarr Mathilde Vendla 80 C 1397 Nesøya
Skaset-Haarr Eilif Vendla 80 C 1397 Nesøya
Skavang Pernille Kristiane Myrveien 12 D 1397 Nesøya
Skavang Nina Beate Myrveien 12 D 1397 Nesøya
Skeie Tove Rigmor Vendla 40 1397 Nesøya
Skjellvik Marit Rosenkrantzvei 11 1397 Nesøya
Skjellvik Birger Rosenkrantzv. 11 1397 Nesøya
Skoglund Elise Søndre Vei 46 1397 Nesøya
Skogseide Kristine Sørlia 16 (Brønnøya) 1397 Nesøya
Skogseide Mathilde Sørlia 16 (Brønnøya) 1397 Nesøya
Skogseide Mette Sørlia 16 (Brønnøya) 1397 Nesøya
Skogseide Johanne Sørlia 16 (Brønnøya) 1397 Nesøya
Skovholt Celine Nesåsen 26 B 1394 Nesbru
Skovly Espen Tverråsen 46 1397 Nesøya
Skovly Henrik Tverråsen 46 1397 Nesøya
Skovly Cathrine Tverråsen 46 1397 Nesøya
Skribeland Tor Høyfjellsåsen 5 1397 Nesøya
Skyrud Bente Vendla 55 B 1397 Nesøya
Smeby Simen Søndre vei 68 1397 Nesøya
Sødem Peder Morten Otto Blehrs Vei 48 A 1397 Nesøya
Sødem-Karlsen Live Otto Blehrsvei 48 B 1397 Nesøya
Solberg Anette Otto Blehrsvei 48 A 1397 Nesøya
Solhaug Marianne Vesthellinga 3 1397 Nesøya
Solheim Monica Vendla 80 B 1397 Nesøya
Solli Elise Brobakken 17 1397 Nesøya
Solli Håkon Brobakken 17 1397 Nesøya
Sollid Fredrik Vendelveien 34 1397 Nesøya
Sommerdal Helene Sundlia 9 B 1397 Nesøya
Sommerfeldt Torstein Østre Vei 30 1397 Nesøya
Stautland Axel Halsåsen 9 C 1397 Nesøya
Stautland Ivar Halsåsen 9 C 1397 Nesøya
Stautland Christine Rabassa Halsåsen 9 C 1397 Nesøya

Stefanussen Sondre Myrveien 12 B 1397 Nesøya
Stefanussen June Myrveien 12 B 1397 Nesøya
Stefanussen Fredrick Myrveien 12 B 1397 Nesøya
Stefanussen William Myrveien 12 B 1397 Nesøya
Sten Nils Halsåsen 7 D 1397 Nesøya
Sten Noak Halsåsen 7 D 1397 Nesøya
Stensaker May Len Vesthellinga 3 1397 Nesøya
Stensaker Jan Gunnar Vesthellinga 3 1397 Nesøya
Stensaker Ingrid Kristine Vesthellinga 3 1397 Nesøya
Stensaker Matias Åstadbakken 26 1341 Slependen
Stensland Malin Isabel Halstoppen 46 1397 Nesøya
Stokke Gunnar Taglugnveien 7 1397 Nesøya
Stokkebø Toril Vestre Hals 25 1397 Nesøya
Støltun Kari Vendla 72 1397 Nesøya
Støltun Fabian Kolleveien 5 1397 Nesøya
Støltun Chiara Kolleveien 5 1397 Nesøya
Storås Kjetil Myrveien 6 B 1397 Nesøya
Storvik Magnus Chehu Olabakken  2 Leil. A1 1397 Nesøya
Storvik Anette V. Olabakken 2 1397 Nesøya
Strandli Brage Otto Blehrsvei 58 A 1397 Nesøya
Strandmoen Jorunn Halsåsen 9 D 1397 Nesøya
Stray Christine Taglugnveien 1397 Nesøya
Strøm Lis Pedersen Gråtenveien 10 1397 Nesøya
Strøm Mikkel Gråtenveien 10 1397 Nesøya
Strøm Kasper Gråtenveien 10 1397 Nesøya
Strøm Atle Gråtenveien 10 1397 Nesøya
Strøm-andersen Henrik Tverråsen 11 1397 Nesøya
Strømme Ola Halstoppen 33 B 1397 Nesøya
Strømme Mads Halstoppen 33 B 1397 Nesøya
Strømme Petter Halstoppen 33 B 1397 Nesøya
Stubberud Morten Halsåsen 21B 1397 Nesøya
Stubberud Tom Oscar Halsåsen 21 B 1397 Nesøya
Stubberud Vegar Halsåsen 21 B 1397 Nesøya
Sundby Henrik Tverråsen 40 1397 Nesøya
Sundby Karl Petter Tverråsen 40 1397 Nesøya
Sundby Oda Tverråsen 40 1397 Nesøya
Sundheim Annik Vestre Vei 103 1397 Nesøya
Sundling Lars Østre Vei 24 1397 Nesøya
Sundstø Christopher Ridder Flemmingsvei 2 1397 Nesøya
Sundstø Jacob Ridder Flemmingsvei 2 1397 Nesøya
Sundvor Reidar A. Dr. Natvigsvei 6 1397 Nesøya
Sveen Andrea Vesthellinga 9 B 1397 Nesøya
Sveen Odd Erik Vesthellinga 9 B 1397 Nesøya
Svendsen Morten Vestre Vei 55 B 1397 Nesøya
Svendsen Hanne Vestre Vei 55 B 1397 Nesøya
Svendsen Fredrik Andreas V. Vendla 82 1397 Nesøya
Svendsen Erik Alexander Vendla 82 1397 Nesøya
Syed Hasan Otto Blehrs Vei 58 B 1397 Nesøya
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Syvertsen Adrian Brønnøyveien 20 1397 Nesøya
Syvertsen Mattis Brønnøyveien 20 1397 Nesøya
Tandberg Ola Brobakken 18 1397 Nesøya
Tangen Thomas Hovedgårdsveien 1 1397 Nesøya
Taranger Cornelia Jon Smørsvei 2 B 1397 Nesøya
Taranger Christoffer Jon Smørsvei 2 B 1397 Nesøya
Taranger Petter Jon Smørs Vei 2 B 1397 Nesøya
Taubo Dag Hestesundveien 6 1397 Nesøya
Teigen Oddmund Sundveien 7 1397 Nesøya
Teigen Tobias Vesthellinga 4 1397 Nesøya
Teigen Sondre Lundekroken 3 1396 Billingstad
Teigen Emma Vendla 13 1397 Nesøya
Thommasen Bjørn Halsåsen 17 1397 Nesøya
Thompsen Esther Nicole Vestre Vei 65 B 1397 Nesøya
Thorsen Nina Otto Blehrsvei 41 B 1397 Nesøya
Thorsen Helge Otto Blehrsvei 41 B 1397 Nesøya
Thorsen Thorild Otto Blehrsvei 41 B 1397 Nesøya
Thorud Bjørn-Erik Østre Vei 74 1397 Nesøya
Thorud Lene Chatrine Østre Vei 74 1397 Nesøya
Thorvaldsen Tommy Myrveien 12 B 1397 Nesøya
Thuve Carol Østre vei 3 1397 Nesøya
Tinholt Nanna Halstoppen 19 1397 Nesøya
Tinholt Tom Halstoppen 19 1397 Nesøya
Tinholt Sindre Halstoppen 19 1397 Nesøya
Tjørswaag Vetle Otto Blehrsvei 22B 1397 Nesøya
Tjørswaag Sondre Otto Blehrsvei 22 B 1397 Nesøya
Tjørswaag Kolbjørn Otto Blehrsvei 22 B 1397 Nesøya
Tobiassen Jostein Solveien 53 1394 Nesbru
Tollefsen Kristoffer Høgdaveien 25 1397 Nesøya
Tollefsen Trine Østrevei 73 B 1397 Nesøya
Tollefsen Gøril Høgdaveien 25 1397 Nesøya
Tollefsen Johannes Tjernåslia 14 b 1397 Nesøya
Tomter Lisabeth Myrveien 34 B 1397 Nesøya
Tonay Bela Vendla 73 1397 Nesøya
Tonay Bela Andreas Søndre Vei 62 1397 Nesøya
Tonay Sebastian Søndre vei 62 1397 Nesøya
Tønder Mads Ridder Flemmingsvei 7 1397 Nesøya
Tønder Dag Ridder Flemmingsvei 7 1397 Nesøya
Tønder Thea Ridder Flemmingsvei 7 1397 Nesøya
Tønder Dag Ridder Flemmingsvei 7 1397 Nesøya
Tønnesen Lars Biterudveien 45 1386 Asker
Torgersen Erlend Nordre Øverberg 20 1397 Nesøya
Torgersen Maria Nordre Øverbergvei 20 1397 Nesøya
Torgersen Håkon Nedre Øverberg 20 1397 Nesøya
Torjusen Egil Gustav Otto Blehrsvei 21 1397 Nesøya
Torvanger Olve Otto Blehrs Vei 34 1397 Nesøya
Tran Mai Celina Vendelåsen 1 1397 Nesøya
Tuft Axel Nordre Øverberg 7 1397 Nesøya

Tuft Erik Nordre Øverberg 7 1397 Nesøya
Tuft Geir Nordre Øverberg 7 1397 Nesøya
Tunsli Nora Vendla 75 C 1397 Nesøya
Tunsli Julie Vendla 75 C 1397 Nesøya
Tunsli Henning Vendla 75 C 1397 Nesøya
Tyse Theodor Hystadveien 60 3208 Sandefjord
Udjus Christian Otto Blehrsvei 32 1397 Nesøya
Udjus Maria Otto Blehrsvei 32 1397 Nesøya
Ulstein Mildrid Kolleveien 9 B 1397 Nesøya
Ulstein Sofie Rosenkrantz Veie 16 1397 Nesøya
Ulvestad Knut Ridder Flemmingsvei 35 1397 Nesøya
Ulvestad Mathias Ridder Flemmingsvei 35 1397 Nesøya
Urbye Espen Vestre Vei 100 1397 Nesøya
Urnes Monica Sundfaret 12 1397 Nesøya
Vaage Yves Inge Rosenkrantz 14 1397 Nesøya
Vaale-Hallberg Jacob Høyfjellsåsen 12 1397 Nesøya
Vaale-Hallberg Arve Gunnar Høyfjellsåsen 12 1397 Nesøya
Valaker Anita Odden 13 1397 Nesøya
Vannebo Celine Vestre Hals 25 1397 Nesøya
Vannebo Camilla Vestre Hals 25 1397 Nesøya
Vannebo Alexander Vestre Hals 25 1397 Nesøya
Vannebo Arne Vestre Hals 25 1397 Nesøya
Varner Marius Odden 13 1397 Nesøya
Varner Henrik Odden 13 1397 Nesøya
Varner Alexander Odden 11 1397 Nesøya
Varner Line Jeanette J. Odden 11 1397 Nesøya
Varner Petter Odden 11 1397 Nesøya
Varner Mathias Odden 13 1397 Nesøya
Varner Kari Anne Odden 15 1397 Nesøya
Varner Joakim Odden 15 1397 Nesøya
Varner Oskar Odden 15 1397 Nesøya
Varner Julie Odden 11 1397 Nesøya
Vegå Olav Rosenkrantzvei 36 1397 Nesøya
Veierstad Maria Øverbergveien 46 1397 Nesøya
Vermundsberget Martin Høyfjellsåsen 5 1397 Nesøya
Veum Olav Sundveien 23 B 1397 Nesøya
Viddal-Eide Horacio Levretoppen 50a 1346 Gjettum
Vigeland Jonathan Vendla 45 1397 Nesøya
Vigeland Sebastian Vendla 45 1397 Nesøya
Viig Oline Halsåsen 5 D 1397 Nesøya
Villa Carl Fredrik Nordre Øverberg 2 1397 Nesøya
Villa Ivar Nordre Øverberg 2 1397 Nesøya
Villseth Maja Søndre vei 125 1397 Nesøya
Vilseth Rasmus Søndrevei 125 1397 Nesøya
Vilseth Rikke Søndre vei 125 1397 Nesøya
Vinterstø Torstein Halstoppen 54 1397 Nesøya
Virani Andre Joseph Broveien 44 1397 Nesøya
Virani Nora Broveien 44 1397 Nesøya
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Virkesdal Linda Halstoppen 33 B 1397 Nesøya
Vogt Johanne Vendla 55 A 1397 Nesøya
Vogt Pernille Vendla 55 B 1397 Nesøya
Vogt Amelie Vendla 55 C 1397 Nesøya
Vogt Andreas Vendla 55 1397 Nesøya
Vogt Josefine Vendla 55 B 1397 Nesøya
Vollert Alejandro Vendla 2 1397 Nesøya
Von Krogh Anders Øverbergveien 26 B 1397 Nesøya
Von Krogh Fannie Mathilde Øverbergveien 26 B 1397 Nesøya
Von Krogh Julie Øverbergveien 26 B 1397 Nesøya
Von Krogh Fredrik Øverbergveien 26 B 1397 Nesøya
Von Krogh Hilde Øverbergveien 26 B 1397 Nesøya
Waaberg Elia Sørlia 11 1397 Nesøya
Waade Erlend Lille Øverbergvei 11 1397 Nesøya
Wæringsaasen Vetle Kolleveien 10 1397 Nesøya
Wæringsaasen Sindre Kolleveien 10 1397 Nesøya
Waitz Erik Bjerkoddveien 11 1341 Slependen
Wasa Peter Andre Odden 12 A 1397 Nesøya
Wasa Caroline Odden 12 A 1397 Nesøya
Wasa Liv Bente Odden 12 A 1397 Nesøya
Wasa Christine Odden 12 A 1397 Nesøya
Wasenden Adele Postboks 270 1377 Billingstad
Wathne Carl Einar Rosenkrantzvei 3 B 1397 Nesøya
Wathne Solveig Aase Rosenkrantzvei 3 B 1397 Nesøya
Wichstrøm Kjersti Myrveien 25 B 1397 Nesøya
Wiesholm Monica Lille Øverberg Vei 3 1397 Nesøya
Wiig Thea Halstoppen 46 1397 Nesøya
Wiig Sebastian Halstoppen 46 1397 Nesøya
Wiig Christian Halstoppen 46 1397 Nesøya
Wiig Sylvia Bull Halstoppen 46 1397 Nesøya
Williams Susie Sundveien 13 E 1397 Nesøya
Wolf Sverre Otto Blehrsv. 31 1397 Nesøya
Wollebekk Espen Taglugnv. 3 1397 Nesøya
Wulff Fredrik Andreas Østre Vei 94 1397 Nesøya
Wulff Herman Østre Vei 94 1397 Nesøya
Wulff Petter A. Østre Vei 94 1397 Nesøya
Wulff Inger Lise Østre Vei 94 1397 Nesøya
Wulff Tina Østrevei 94 1397 Nesøya
Ytreland Lise Jon Smørs Vei 16 1397 Nesøya
Ytreland Thea Jon Smørsvei 16 1397 Nesøya
Zarrabi Sam Gabels Gate 41 0262 Oslo
Zhu Yang Søndre Vei 73 1397 Nesøya
Ziokkowski Jakub Hovedgårdsveien 5 1397 Nesøya
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Nesøya Idrettslag
 Ridder Flemmingsvei 41

1397 Nesøya 
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