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         Februar 2017 

Årsmøte i Nedre Sigdal IF 
 

Møterommet i Sigdalshallen 

 

Tirsdag 21. februar 2017 kl. 19.00 
 

• Årsberetninger 

• Årsmøtesaker 

• Valg 

 

Enkel bevertning. 

 

MØT OPP☺ 
 

Årsmeldinger  - se neste side! 

  



2 
 

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2016 

Arbeidsutvalget 2016 har bestått av: 

Leder:    Steinar Neshagen 

Nestleder:   Anders Vinnord 

Kasserer:   Ingunn Grøterud 

Sekretær:   Bjørn O. Tandberg 

Styremedlem:  Inger Kristin Grimsrud 

Lederne av undergruppene har også vært innkalt på styremøtene. 

Det har vært holdt 11 styremøter i 2016. Møtedag er 1. tirsdag i måneden. 

Det har vært stor aktivitet i NSIF 2016 i alle grupper. 

I sommer rev vi scenen i Nerstad samfunnshus og dugnadsinnsatsen ble fordelt på håndball- 

og fotballgruppa.  Rivningen ble gjort på en helg med 10 stk lørdag og 10 stk søndag og dette 

gav oss 28 000 kroner i klubbkassa. Topp innsats! 

Vi har ei gruppe i gang som jobber med reklame/sponsorinntekter. Disse jobber målbevisst 

gjennom hele året og har gjort mange gode avtaler for NSIF.  

Vår generalsponsor Sparebank 1 Modum støtter oss med 75 000 kroner i 
generalsponsoravtale. 
I tillegg fikk vi i 2016 utbetalt 50 000 kroner på gavetildelingen til Sparebank 1 Modum. Dette 
skal brukes til ny klokke i hallen.  
Vi fikk også en gave fra sparebankstiftelsen på 212 000,- denne gaven er øremerket nytt 

lydanlegg både inne og ute. 

179 givere har gitt oss 39 668 kroner i 2016 gjennom Grasrotandelen. Tusen takk for støtten! 

 

Vi jobber stadig med hjemmesiden vår for å få den bedre. 

For utfyllende rapporter fra gruppene les videre i Nedreposten. 

En stor takk til alle frivillige som jobber seint og tidlig for denne klubben, det er dere som 

gjør klubben! 

 

Steinar 

Leder 
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IDRETTSMERKET 2016 

For 2016 ble det avlagt 2 godkjente prøver. 

Inger Reistad gjennomført for 43. gang! 

Bjarne Johansen gjennomførte for 34. gang i år. 

Gratulerer til begge. Håper flere kan melde sin interesse. For å se merkekrav gå inn på 

nettsidene til Norges Idrettsforbund, der vil du finne all nødvendig informasjon. 

Ola Landerud 

 

Skigruppa 
 

Styret: 

Rolle  Navn  

Leder  Nils H Wichmann 

Nestleder  Jon Hvidsten 

Kasserer  Lasse Stæhr  

Sekretær Anne Marie Lobben 

Styremedlem  Bjørn Bakke 

Styremedlem/Løypesjef Hans Nordheim 

  
 

Styremøter  
Det har i løpet av året blitt avholdt 5 styremøter. I tillegg til trenermøter, møte med løpere, 
og arbeidsmøter i forkant av arrangementer.  
 
Medlemstall og aktivitetsgebyr 
Det er krevd inn aktivitetsgebyr fra 39 medlemmer i Nedre Sigdal IF for 2016, 
Aktivitetsgebyret skal dekke deltakelse i renn utenfor klubben og evt. andre utgifter i 
forbindelse med renn og trening. Vi krever betaling for deltakelse i egne arrangement for å 
holde aktivitetsgebyret så lavt som mulig.  
 
Klubbmesterskapet 2016 og Sigdalsmesterskap 
Klubbrenn ble gjennomført 30. januar med 87 løpere på start.  
SM ble gjennomført 31. januar med 70 løpere på start. 
 
Telenor skikarusell 
Det ble arrangert skikarusell 8 mandager i januar, februar og mars. 
 
Anlegg 
Lysarmatur i lysløype må skiftes ut. Spillemiddelsøknad er sendt inn, og arbeidet starter opp 
sommeren 2017. 
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Ansvarlige for trening og renndeltakelse. 
Vi har følgende organisering og ansvar for treningsopplegg: 
Trenere: Berit Grønhovd Wiersdalen (hovedtrener), Kristen Aabye og Lene Solum.  I tillegg 
hjelper Magnhild Solum og Anita Vinnord pluss foreldre med på treningene.  
 
Løyper 
Løypene fra Kolsrud til Hovlandsmoen og lysløypa på Nerstad, samt ski-leiken har blitt kjørt 
opp og vedlikeholdt. Løypegruppa ved Hans Norheim i spissen har bidratt til supre forhold 
når vi har snø, og fortjener en stor takk for deres innsats! 
 
Styret vil takke alle skiløpere, trenere, løypekjørere, foreldre, kakebakere +++ for en 
fantastisk innsats som tilsammen har bidratt til en knallbra skisesong. 
 
13. januar 2017 
Styret skigruppa 
 

Trimgruppa 

Turene våre: Pila peker oppover, stadig flere besøk i bøkene våre, noe som er veldig gledelig. 

Gavekortet ble trukket i juni og Bente Borgersen ble den heldige vinner. 

Spinninga: Stor takk til våre dyktige instruktører som holder en meget populær aktivitet i 

gang. 

Trimrommet: Vi er godt fornøyd med aktiviteten, men det er ikke lett for vår renholder når 

utstyr ikke blir ryddet på plass. Det burde være en selvfølge at man rydder opp etter seg. 

OPPFORDRER ALLE SOM HAR NØKKEL TIL TRIMROMMET, MEN IKKE BENYTTER DEN LENGER, 

LEVER DEN TILBAKE TIL INGER REISTAD. 

Vi er laget for et liv i bevegelse så kom deg ut på tur eller en eller annen aktivitet, det gjør 

godt for både kropp og sjel. 

Godt nytt trim år. 

Birgit Østenengen 

BARNEIDRETTEN 
 

Allidretten er et tilbud til barn mellom 5 og 10 år, og har som mål å gi en «smakebit» på 

mange ulike aktiviteter.  

Skigruppa og allidretten arrangerte alpint-tur til Blefjell som «sesongavslutning» på våren.  

På høsten hadde allidretten aktiviteter mandager på og rundt Nerstad skole.  Oppslutningen 

lå på rundt 30 barn pr gang, noe vi er godt fornøyd med. Aktivitetene har i all hovedsak blitt 

ledet av foreldre. 

Aktivitetene høsten 2016 har vært som følger: 

2 ganger med sykling. 
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2 ganger med Tarzanløype og friidrett. 

1 gang med orientering. 

2 ganger med turn. 

2 ganger med ulike ball-leik-aktiviteter. 

1 gang med nattorientering rundt skolen. 

2 gang med hinderløype. 

2 ganger med skøyter i ballbingen. 

1 gang med leik og juleavslutning. 

Parallelt med andre aktiviteter ble det tatt ut grupper som klatret i klatreveggen i 

Sigdalshallen. 

På den siste treninga før jul hadde vi juleavslutning der vi koste oss med saft og pepperkaker. 

Ut fra oppslutningen og tilbakemeldingene vi har fått ser vi oss fornøyd med årets allidrett. 

For barneidretten  

Ingrid Bakke 

FOTBALLGRUPPEN 

Nerstad + Prestfoss = stor aktivitet 

Nok et fotballår er ferdig, og også i år har klubben utviklet seg videre, sjekk bare denne 

aktiviten: 

Ca 150 aktive barn- og ungdommer 

17 lag i aktivitetsserien 

15 ivrige klubbdommere 

Ca 25 aktive trenere 

Ca 20 «utdannede» kampverter 

  

I 2016 har fotballen i Nedre del av Sigdal blitt samlet i en klubb, og Nedre Sigdal og Sigdal 

Skiklubb har for første gang samarbeidet om å gi et samlet fotballtilbud. Når to tidligere 

«erkefiender» begraver den vennskapelige stridsøksa, og bestemmer seg for å samarbeide 

fullt ut er dette en skrekkblandet fryd. Men med ganske små årskull, og stadig endrede 

forutsetninger fra Norges fotballforbund var fullt samarbeid en logisk utvikling for de to 

fotball-lagene. 

Veldig gledelig er det å se at samarbeidet virkelig har blomstret i sesongen, og at barna 

finner nye vennskap på tvers av skolekretser. Veldig gøy er det også å observere hvordan de 

voksne trenerne og oppmenne tar ansvar, og hvor godt dette samarbeidet fungerer. En 
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omtrentlig opptelling viser at ca 50% trenere bosatt i Prestfoss, og 50% bosatt i Nerstad. Det 

meste av aktiviteten foregår på Skadtvedtmoen, dette er logisk siden det er her det er lagt 

mest til rette for fotball, og klubben har full kontroll over alle fasiliteter. Men det er viktig at 

det fortsatt er god aktivitet i Prestfoss, og særlig de eldste lagene vil være der i fremtiden. 

Klubben har bestemt at det ikke skal være fast 11er bane på Skadtvedtmoen, så storstua blir 

i Prestfoss. 

En av årsakene til det gode samarbeidet tror styret skyldes den store bevisstheten rundt 

Fair-play. Klubben jobber aktivt med dette hele året, og har stort fokus på gode holdninger. 

Alle trenerne har gjennomført klubbtrenerkurs, vi har kampverter på alle kamper, og ikke 

minst fornuftige foreldre som roser fremfor å kjefte. En viktig ressurs for klubben er alle de 

unge dommerne som leder kampene på en veldig god måte. Det å være dommer er kanskje 

enda tøffere enn å spille fotball, siden dommeren ikke er en del av et lag. Det er derfor viktig 

å fortsette å heie også på dommeren- klubben er helt avhengig av at også disse får gode 

opplevelser. 

Årets høydepunkt var sannsynligvis nyvinningen Sparebank 1 Modum Fotballfestival, hvor 

totalt ca 100 barn fra hele regionen deltok på fotballskole og overnattet i Sigdalshallen. 

Dagen etter var det Simoacup. Tusen takk til Sigdal FK som var gode trenere, og Roger Faane 

med medhjelpere som gjennomførte et nærmest prikkfritt arangement. 

Det sportslige høydepunktet er det G14 som står for, de ble KRETSMESTERE i 9er serien. 

Men det er mange store høydepunkt, pokaler og heder og ære er høstet fra alle lag. Styret er 

fornøyd med at trenere og oppmenn er så flinke med barna, og at de bruker så mye tid både 

på- og utenfor fotballbanen. Dette er helt avgjørende for å holde på det gode miljøet. Så stor 

takk til følgende hovedansvarlige i hvert årskull: 

B6,  Jan Ottar Andersen, Erland Braathen og Endre Tovsrud 

G7,  Morten Grefstad, Ole Morten Vatnås, Marius Valantis, Roger Faane og Geir Evju 

G8,  Ørjan Skare, Håkon Sandsbråten og Christine Strand 

J8,  Mona Flintegårg og Trond Aalien  

G9,  Christine Nordmo og Bjørn Tandberg 

 J9,  Eirik Folkvord, Stian Hoffart og Knut Emmerud 

G10, Kari Manvik, Kjetil Jokstad og Nils Henry Wickman 

J10,  Lene Solum og Øyvind Skadtvedt 

G11 Jeroen Willemse og Anders Fragått 

J11, Gunhild Th Wold og Eirik Lindbo 

G12 , Runar Eidal og Knut Gunnar Neggen 

J 12 Roger Hansen og Eirik Lindbo 
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G13 May Britt Neshagen, Hege Steinnes og Lars Green 

G14 Knut Gunnar Neggen og Trond Wold 

G 15, samarbeidslag med Bakke totalt ca 20 ungdom- Geir Søfteland  

 

Også i år ønsker styret å takke banemannskapet spesielt. Takk for at dere har klargjort banen 

til hver eneste kamp, klippet, gjødslet og holdt banen klar gjennom hele sesongen. Knut 

Emrud, Stein Wichmann, Gunnar Staalen, Odd Ravnås og Jan Erik Øverby- Tusen takk!   

Vi ønsker også å takke spesielt til: 

Materialforvalter, Monica Eidal, Trenerkoordinator Svein Olav Tovsrud, Dugnadsansvarlig 

Øystein Ødegård og Dommeransvarlige Geir Søfteland og Anette Eek Svendsen, 

kioskansvarlig Karianne Aase Øverby. Støtteapparatet rundt klubben er helt uunnværlig for 

at trenerne skal få utført sin jobb. 

Med vennlig hilsen styret i fotballgruppa i NSIF 

Hans Ole Wærsted, Christine Løvseth Strand, Knut Emrud, Olav Killingstad og Runar Fjeld 

Hansen 

 

Årsberetning Håndball 

«Håndballen skal begeistre både spillere og supportere. Vi ønsker også at spillere, trenere, 
dommere, oppmenn og publikum skal vise Fair Play, innsatsvilje og respekt.» 
 

 
Bildet er fra 6’er turnering for jenter og gutter 9 og 10 år i Sigdalshallen 15. januar 2017.  

 
Håndballen i Nedre Sigdal innehar nå nærmere 100 spillere fra smått til stort. Det var lenge 
tvil om det var «liv laga» for å starte et håndball- lag for de minste, 6 og 7 åringene. Tilslutt 
var trener og oppmann på plass, og for et oppmøte det har vært!  
 
Vi har 6-, 7- og 8 års lag som spiller 4’er håndball. Det vil si at de spiller på liten bane og er 
fire spillere på banen av gangen. 9- og 10 årslaget spiller 6’er turneringer som spilles på 
vanlig bane. De har seks spillere på banen av gangen og spiller med nedsunken tverrligger. 



8 
 

11 års-laget spiller også på stor bane, med 6 spillere på banen og med nedsunken tverrligger. 
De spiller aktivitets-serie. Det vil si at de har noen helgedager hvor de spiller flere kamper, 
resultatene blir registrert og satt i tabell.  
12 årslaget, som kom i gang noe seinere, begynte seriespill etter nyttår. De spiller med 
samme reglement som eldre lag. 
15 årslaget er rekrutteringsstallen for damelaget, og det er allerede 3 spillere som spiller 
både på 15 årslaget og damelaget. Dette lover godt for framtida til seniorhåndballen i bygda. 
 
For å kunne arrangere 4’er- og 6’er- turneringer og aktivitets-seriens hjemmekamper må vi 
ha dommere. Vi er heldige å ha flere av disse, for øyeblikket er det 6 stykker som dømmer 
aktivt. I tillegg har vi ei som nå begynner dommer 1 kurs (når gjennomført kan hun dømme i 
12 års-serien) og vi har en dommer som dømmer for klubben på seniornivå.  
 
Barn 6 og 7 år (gutter og jenter 2009/2010) har vært ca 13 stk på trening fra oktober. De har 
trent en gang i uka, på onsdager. Det er mange talentfulle barn, og fokus er å ha det «gøy 
med ball». Det er godt å ha foreldre tilstede som kan hjelpe til ved behov. 
Så langt har ikke laget vært med på noen cup, men 11. februar skal de debutere på turnering 
i Sigdalshallen. 
 
Barn 8 år består av 9 jenter og 5 gutter som trener sammen på tirsdager. De har deltatt på 
én turnering før jul og det vil bli 2- 3 turneringer etter jul. En av turneringene blir på 
hjemmebane. 
Klubben er veldig heldig med at Magnhild Solum og Anita Vinnord (damelagsspillere) vil 
være trenere. Stor stas med unge, inspirerende og tydelige trenere. 
 
Jenter 9 har pr i dag totalt 14 spillere alle født i 2007. Av disse er det 3 gutter som vi har søkt 
og fått disp på frem til nyttår. Vi har tre spillere fra Modum.  
Vi har vært på to turneringer og spilt totalt 6 kamper, dessverre uten seier. Det er en gruppe 
spillere med svært ulikt ferdighetsnivå og fokuset har vært samarbeid og samspill samt 
regler, forsvar- og angrepsspill.  
 
Jenter 10 år har svært gode resultater å vise til ved turneringspill denne sesongen. De er 11 
spillere og de er ivrige og opptatt av å lære håndball, noe som gir god måloppnåelse. De 
trener halvannen time i uka, noen ganger aleine og andre ganger med gutter 10. Å trene 
sammen er nyttig på flere måter, blant annet ser vi at jentene blir tøffere og gutta lærer 
konsentrasjon av jentene. 
Gutter 10 er en gjeng på 11 spillere. De fikk en tøff start ved første turnering denne 
sesongen der de møtte lag som trener vesentlig mere. Men gutta står på og vi ser stor 
utvikling på treninger og ikke minst ved turneringspill. Laget er opptatt av spilleglede, 
samhold, samt individuell- og felles utvikling på banen. 
Tre spillere tar veien fra Krødsherad hver uke, noe vi setter stor pris på. 
 
Jenter 11 trener mandag og torsdag fra 17.30-19, samtidig med J12. De er 7 jenter født i 
2005, 2 jenter født 2004 ( på disp).  I tillegg kommer det noen spillere født i 2006 på 
treningene. Fokus er bla. på pådrag, skuddavvikling, viderespill, finter og forsvar. Laget spiller 
aktivitets serie på øvet nivå. De har spilt 9 kamper i høstsesongen hvorav fire tap, fire seiere 
og en uavgjort.  
 
Jenter 12 år ( og noen 13 åringer) blei en virkelighet noe seint på høstsesongen. En herlig 
gjeng som teller elleve- tolv spillere. Gjengen består av noen som har spilt en del håndball og 
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andre som er ganske nye i spillet. Ved å trene to ganger i uka kan man lett se framgang, både 
hva gjelder teknikk og samspill. Målet er å ha det moro, bli kjent med håndballspillet og se 
framgang. Ved å spille serie, og få treningskamper mot Nedres jenter 11, får man hard og 
god matching som kan gi ytterligere motivasjon og framdrift. 
                                                         
Jenter 15 startet med 13 spillere denne sesongen. Ei har falt fra på grunn av skade. Laget har 
som mål å vinne flest mulig kamper og komme høyest mulig på tabellen. Noen av jentene 
(de som er et år eldre) har disp for å spille 15 års serie, dette på grunn av mangel på 16 
årslag. 
 
Seniorlaget, damer 
Laget startet oppkjøringen med kondisjonstrening etter fellesferien. 2- 4 september ble det 
gjennomført en treningshelg i Sigdalshallen som blei kalt «HELVETESHELGA». Det var ei artig 
helg, med slit, svette, lagspill, sosialt samvær og de avsluttet med en treningskamp på 
søndag. 
Første seriekamp var 11/9 mot Røyken/Hurum. 
Laget består av 15-16 spillere, og de trener tirsdager og torsdager. Det er stort sett godt 
oppmøte på treningene.  Det er 6 unge debutanter i år, hvor 5 er fra NSIF. De har som mål å 
ta 6 poeng i vårsesongen, og ligger nå på 6 plass på tabellen. 
Dette er en positiv gjeng som tenker langsiktig. 
 
Styret i håndballgruppa er under endring. Noen trer av og noen kommer til. Dette er i 
skrivende stund ikke avklart.  
Vi har dette året gjennomført 3 styremøter og 3 møter hvor trenere og oppmenn har vært 
med. Her har vi hatt fokus på å snakke om viktigheten av foreldremøte ved oppstart av hver 
sesong, bruk av fairplay både på og utenfor banen, hva er status på lagene, gjennomførte og 
framtidig turneringer, det er blitt ryddet i boden, glede over vasket hall og hallgulv, 
dugnader som blant annet dorullsalg, treningstider og trenings-tips.  
Det er fortsatt svart viktig med sikring av minimålene. Vi minner alle som benytter hallen om 
å påse at LODDENE ALLTID STÅR PÅ MINIMÅLENE!!!! 
 

Uten alle støttespillerne våre, ville det ikke vært mulig å ha et slikt håndballmiljø. Vi i 
håndballgruppa ønsker derfor å uttrykke en stor 

 

TAKK 
 

til alle foreldre, trenere, oppmenn, dommere, tilskuere og andre som stiller opp for 
håndballen og TUSEN TAKK TIL ALLE HÅNDBALLSPILLERE 

som gir oss mange uforglemmelige øyeblikk i hallen. 
 
 
Med hilsen styret i håndballgruppa, Cecilie Carlsen, Inger Kollerud, Karin Hunstad (går av), 
Ingvill J Jokstad og Trude Wichmann 
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Sigdalshallen 2016. 

Aktivitet i hallen.           
Utleie og aktivitet ligger stort sett på samme nivå som tidligere år. Håndballaktivitet er som 
tidligere størst, men det har også vært fotball og litt klatring. Lite utleie til andre klubber.  
 
Økonomi. 
Regnskapsoversikten for 2016 viser overskudd! Utgifter til strøm og olje er den største 
driftskostnaden, så kommunalt tilskudd på 90.000 kr til strøm- og fyringsutgifter kommer 
godt med. Har vært spart for uforutsette utgifter til vedlikehold og kun småreparasjoner og 
vedlikehold er utført, det meste på dugnad. 
Hovedårsak til flott resultat i år er at vi har vi fått tilført en god «slump» reklameinntekter 
som sponsorgruppa i NSIF har jobbet fram!  
  
Vedlikehold / utbedring. 

• Utvendig maling av vegger gjort på dugnad i sommer. 

• Utskifting/utbedring av lysarmaturer og pærer i hallen. 

Hallstyrets sammensetning: 
Leder  Hans Velstad 
Medl.  Steinar Neshagen  Varamedl.   Bjørn Harald Nistås 
Øvrige medl: Leder i NSIF og repr. fra SSK og SIL. 
Ansv. reingjøring:    Ingunn Opheim Bjertnes / Anne W Tandberg   
Kontaktperson utleie / ansv. regnskap: Inger Reistad 
 
Konklusjon. 
Det er mange dugnadstimer som går med for å holde anlegget ved like – og en stor takk til alle 
som bidrar med hjelp gjennom året. Anlegget ”huser” barn og unge fra heile bygda, og det er 
mange som nyter godt av dugnadsarbeidet som blir gjort.  

 
for Sigdalshallen - Inger Reistad 
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Oversikt over valg foretatt på årsmøtet til Nedre Sigdal Idrettsforening – år 2016 

Arbeidsutvalg  Valgt 1. 

gang 

På valg 

neste gang 

Leder Steinar Neshagen 2016 2017 

Nestleder Anders Vinnord 2016 2018 

Kasserer Ingunn H. Grøterud 2007 2017 

Sekretær Bjørn Tandberg 2013 2017 

Styremedlem Inger K. Grimsrud 2016 2018 

Varamedlem Eli Svarverud 2005 2017 

 Dagfinn Borgersen 2006 2018 

    

Orienteringsgruppa  Valgt 1. 

gang 

På valg 

neste gang 

Leder Bjørn Bakke 2002 2017 

Nestleder Harald Hunstad Før 1980 2018 

Øvrige medlemmer Helge T. Reistad 2002 2018 

 Magne Thorud 1987 2017 

 Ola Desserud 1993 2017 

 Magne Løiten 1987 2017 

 Helge Hoffart 2000 2018 

    

Seterløpet  Valgt 1. 

gang 

På valg 

neste gang 

Leder Knut Bye Før 1980 2017 

Øvrige medlemmer Gunnar Brenna Før 1980 2018 

 Torkel Ødegård 1987 2017 

 Kåre Støvern 1988 2018 

    

Fotballgruppa  Valgt 1. 

gang 

På valg 

neste gang 

Leder Hans Ole Wærsted 2012 2017 

Nestleder Eirik Folkvord 2016 2018 

Kasserer Runar F. Hansen 2010 2018 

Sekretær/styremedlen Christine Strand 2016 2018 

Baneansvarlig Knut Emmerud 2015 2017 

Materialforvalter Øystein Ødegård 2013 2017 

Dommeransvarlig Geir Søfteland 2016 2018 

Trenerkoordinator Svein Olav Tovsrud 2016 2018 

Styremedlem/ungdomsrepresentant Olav Killingstad 2016 2018 

Barneidrett  Valgt 1. 

gang 

På valg 

neste gang 

Leder Kirsti Ødemark (Ingrid Bakke 2014 2017 

Nestleder Overtok som leder etter årsmøtet) 2014 2018 

Øvrige medlemmer Aktiv. ledere/trenere valgt av 

gruppa 

  

    

Idrettsmerke  Valgt 1. 

gang 

På valg 

neste gang 

Leder Ola Landerud 2004 2017 

Øvrige medl. Anne Lise Hoffart 1997 2017 

 Leif Jan Haga 1986 2018 

    

Håndballgruppa  Valgt 1. 

gang 

På valg 

neste gang 

Leder Cecilie Karlsen 2015 2017 
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Nestleder Trude Wichmann 2015 2017 

Kasserer Inger Kollerud 2010 2018 

Sekretær Karin Hunstad 2013 2017 

Materialforvalter Ingvild Jokstad 2013 2017 

    

Skigruppa  Valgt 1. 

gang 

På valg 

neste gang 

Leder Nils Henry Wichmann 2014 2017 

Nestleder Jon Hvidsten 2013 2017 

Kasserer Lasse Stæhr 2007 2018 

Sekretær Anne Marie Lobben 2010 2018 

Materialforvalter Bjørn Bakke 1992 2018 

Styremedlem Hans Nordheim 2015 2017 

    

Repr. til styret i samfunnshuset  Valgt 1. 

gang 

På valg 

neste gang 

 Steinar Neshagen 2016 2017 

 Godtfred Thingelstad 2003 2017 

    

Ansvar kiosk  Valgt 1. 

gang 

På valg 

neste gang 

Leder Karianne Aase Øverby 2014 2017 

Nestleder Anne Berit Østenengen 2015 2017 

    

Trimgruppe Damer/Menn  Valgt 1. 

gang 

På valg 

neste gang 

Leder Birgit Østenengen 1998 2017 

Materialforvalter trimrom Martin Støvern 2015 2017 

Øvrige medl. Anne Berit Østenengen 2015 2017 

 Trond Aalien 2015 2017 

 Inger Reistad 2000 2018 

    

Løypekomité  Valgt 1. 

gang 

På valg 

neste gang 

Leder Hans Nordheim 2012 2017 

Øvrige medlemmer Harald Hunstad 2006 2018 

 Helge T. Reistad 2006 2018 

 Leif Jan Haga 2006 2018 

 Erik Ravnås 2006 2018 

 Tore Hunstad 2014 2017 

 Jan Skinnes 2006 2018 

    

Representanter Sigdalshallen  Valgt 1. 

gang 

På valg 

neste gang 

Leder Hans Velstad 2012 2017 

Medlem Steinar Neshagen 2016 2018 

Varamedlem Bjørn Harald Nistås 2002 2017 

Revisorer 
  På valg 

neste gang 

Medlem Bjørn Solum 2005 2017 
 Christine Nordmo 2015 2017 
Varamedlem Knut Olav Haugen 1999 2018 
Valgkomité (velges for 3 år)  

Leder 2017 Christine Nordmo 

Leder 2018 Margrete Bye 

Leder 2019 Therese Lystad Ovnan 
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Aktuelle meldinger fra NSIF: 

 

Trenger du varme/gode klær: 

Husk at kjøp av ullmax-produkter gir penger rett i klubbkassa! 

Kontakt Ingunn Grøterud, tlf 97169552 for katalog eller sjekk utvalget på www.ullmax.no 

Ingunn har også prøver på mange av produktene og tar i mot bestilling. 

Vi har runda kr 75 000 i provisjon til nå så det er mange som ikler seg ullmax-produkter rundt i 

området, men vi skulle gjerne hatt flere☺ 

 

Håndball. 

Ta deg gjerne en tur i Sigdalshallen og HEI frem våre lokale helter☺ 

 

Tipper du? 

Husk GRASROTANDELEN – med Nedre Sigdal Idrettsforening som ditt lag☺ 

 

Medlemsfordeler 

- Medlemmer kan bruke trimrommet så mye de vil i Sigdalshallens åpningstid. Kontakt 
Inger Reistad 98019356 for nøkkel mot depositum. 

- 25 % rabatt på mange produkter hos Nygård Sport i Åmot 
- 20 % rabatt på heiskort i Blefjellheisen 

 
For mer informasjon om klubben, gå inn på: www.nsif.no 
 

http://www.ullmax.no/

