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Enkel bevertning.

MØT OPP☺
Årsmeldinger

-

se neste side!

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2018

Arbeidsutvalget 2018 har bestått av:
Leder:

Steinar Neshagen

Nestleder:

Jens Kristian Støa

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 2018. Møtedag er 1. tirsdag i måneden.
Det har vært stor aktivitet i NSIF 2018 i alle grupper.
NSIF har i året som har gått, fått nytt lydanlegg både inne i hallen og ute på fotballbanen
Årsmøte i NSIF 2018 besluttet å bygge kunstgressbane på Skatvedtmoen, med forbehold om
medfinansiering gjennom kommunen. Vi fikk ila. høsten melding fra kommunen at de ikke
hadde midler for å bidra til kunstgressbane, da så vi oss nødt til å legge prosjektet på is.
Vi har i år startet med å få en oversikt over rehabiliteringsbehov for Sigdalhallen, vi har et
utdatert fyrings- og ventilasjonsanlegg, vi har også gammel belysning som det er vanskelig å
få tak i lyspærer til.
200 givere har gitt oss 70284 kroner i 2018 igjennom 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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Årsmelding Nsif FOTBALL
Fotballen i Nedre Sigdal ruller videre, med hele 17 lag i aksjon i høstsesongen. Størst spenning
var det knyttet til om vårt nyopprettede juniorlag ville ha nok spillere, og om ungdommene i
bygda satte pris på tilbudet. Konklusjonen er at dette har vært en stor suksess, og at fokuset
også her med visjonen, «flest mulig, lengst mulig, gode vennskap» er en riktig suksessfaktor.
Vi har begynt så smått med seniorfotball i år og vi tror det skal gå veldig greit. Vi har mange
tidligere storheter på blokka som sammen med våre ungdommer vil ha mye moro i 7. divisjon
neste år.
Vi gjennomførte årets fotballfestival siste helga i august. Lørdagen besto av fotballskole med
overnatting. Påfølgende søndag gjennomførte vi Sparebank 1 Modum- Simoa cup med 40
deltagende lag. God stemning, mange unge deltakere og ett ivrig publikum. Begge deler ble
en «fest» og med knallvær hele helgen ble det ett bra arrangement og mange gode minner. Spesielt
rørende var det å se hvordan våre ungdomsspillere taklet rollen som trenere for de små, her
bør noen av gutta vurdere å utdanne seg videre som fotballtrenere, eller aller helst bli
barnehagelærere. Takk til alle som gjorde en kjempeinnsats
Når vinter siger hen trekker vi innendørs, og årets futsalsesong er i gang. Gutter 15 har lagt
lista høyt, de er jo regjerende kretsmestere, og målsettingen er å beholde pokalen i Sigdal
videre! Vi har i år 3 lag til med i serien, hvor målsettingene ikke er lagt like høyt.
"Beviset" på at klubben lykkes i sin Fairplay satsing er oppblomstringen av unge dommere.
Vi har inngått avtale med Strømsgodset og er nå en del av deres Godset akademi. Det betyr i
praksis at Strømsgodset vil bistå med treneropplæringen i Sigdal og deres rutinerte
trenerveiledere vil være i Sigdal hver 14.dag fremover. Dette samarbeidet gir også formell
trenerkompetanse, og vi vil på samme tid neste år ha ca 30 nye grasrottrenere i Sigdal. Sist
men ikke minst er alt nå lagt til rette for at Sigdal FK og Nedre Sigdal IF fusjonerer fra
februar. I praksis vil da Sigdals spillere flyttes over til oss, og de danne stammen i vårt nye alag.
En stor TAKK til spillere, trenere/oppmenn, dommere, kampverter og alle støttefunksjoner.

Det er gode holdninger fra oss voksne som bidrar til at våre barn gjør en god figur både på
banen og utenfor. Fortsett det gode arbeidet.

For fotballgruppen
Ole Morten Vatnås
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Håndball
Håndballen skal begeistre både spillere og supportere, og vi ønsker også at spillere, trenere,
oppmenn og publikum skal vise Fair Play, innsatsvilje og respekt. Dette er verdier Nedre Sigdal
har på lik linje med Norges håndballforbund.
Sesongen for de yngste startet etter høstferien, og som i fjor startet vi med kick-off. Øvelser
ledet av seniorspillere. Sparebank 1 bidro med småballer vi kunne dele ut, og Kiwi hadde
drikkeflasker m.m.

I løpet av høsten arrangerte vi trenerkurs i egen hall, for nye og «gamle» trenere, med
trenerinstruktører fra kretsen. Det er nyttig og viktig for frivillige trenere å få litt faglig påfyll.
Vi har også en i trener 2 utdannings løpet dette året. Samtidig var vi heldige og glad når to nye
jenter hadde lyst til å ta kurs som dommere på barnehåndballen.
Spillerstallen vår er som i fjor, ca 130 spillere til sammen. Fra 6 - 14 år, og et damelag som
spiller i 3. divisjon. Det er mye håndballaktivitet, og spesielt var det mye aktivitet ved
turneringen for 7 og 8 åringer i oktober. Da var det doble kamper fra kl. 10.00- 17.00 om
ettermiddagen. Kjempe gøy!
SPU (spillerutvikling) for J 13 i kretsens regi, holdt en av sine
treningsøkter i Sigdalshallen. Veldig inspirerende for jentene
som fikk være med, og lærerikt for trenerne som satt og så på.
Det skjer positive ting i håndballen på Nerstad
J/G 6
Barn 6 år startet opp med treninger på nyåret. Første trening kom det nærmere 15 spillere,
og vi har plass til flere. Treningene er på torsdager 16.30-17.30 i Sigdalshallen, velkommen.
Trener er Kari Manvik med god hjelp fra Alida Th. Wold
J/G 7
Vi starta ny håndballsesong etter høstferien, med omtrent samme antall spillere som i fjor.
Vi har mistet noen spillere, men det har også begynt et par nye jenter, så det er nå 2 gutter
og 15 jenter på laget. Vi var med å arrangere turnering i Sigdalshallen i november, og var på
turnering i Vestfossen i januar, og har meldt på tre lag til hver turnering. Vi har planer om å
være med på to turneringer til i vår.
Det er veldig gøy å se den store utviklinga ungene har hatt fra i fjor, særlig når det gjelder
ballkontroll og å forstå mer av spillet. De gjør store steg hver gang vi er på cup og får prøvd
seg «når det gjelder». På treningene prøver vi fortsatt å ha fokus på leik og moro med ball. Vi
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er veldig glade for at vi trenerne fikk barnetrenerkurs i høst, at vi er to faste trenere og at vi
har flinke foreldre som hjelper til på treningene. Det blir gøy å følge laget videre utover
våren!
Trenere er Hege Flågan Strand og Marianne Aasen
J/G 8
Jenter og gutter 8 år er en stor og fin gjeng med 20 spillere. 12 gutter og 8 jenter. Vi trener
mye på håndballferdigheter som , kast, stuss, finter, mottak og litt pådrag. Forsvar har vi
også øvd litt på. Det har vært stasjoner med forskjellige øvelser med ball, og det har fungert
positivt. Per Arne kom og hadde ei trening med oss før jul, og vi har hatt god hjelp av spillere
fra g 11/12, og jentene til Tina. Vi var på 2 cuper før jul, og skal på cup i februar og mars. Vi
trener fram til april.
Trener er Tina Kolbjørnsrud Lindbo og oppmann Ida Sætre

J 10
Jenter 10 startet opp med treninger midt i september, vi har vært mellom åtte og tolv på
nesten alle treningene.
Vi har øvd mye på kast og mottak av ball, samtidig som det er bevegelse i beina, og fra den
første cupen i oktober til nå har det vært en rivende utvikling og det er virkelig gøy å se at
jentene begynner å spille håndball på «ordentlig».
Vi startet med aktivitetsturnering i Syllinghallen i oktober, hvor vi hadde meldt på et lag i
ferdighetsnivå C, dette gikk veldig bra med
gode resultater og bra innsats.
Neste turnering var i Berskaughallen i
desember, her var vi meldt på i nivå B så vi
var spente på hvordan nivået på
motspillerne var, men jentene løste det
bra og spilte tre gode kamper og vi så at de
hadde utviklet seg masse siden forrige cup.
Etter turneringen var alle invitert til
juleavslutning med bowling og pizza, veldig
gøy.
I januar meldte vi på to lag til turnering i Vestfossen, det ble seks kamper nesten uten pause
mellom kampene og masse spilletid på alle som var med. Gode resultater og igjen en god
utvikling på laget.
Videre skal vi være med på aktivitetsturnering i egen hall i februar og avslutnings-turnering i
mars.
Vi har vært til sammen 12 stykker på trening i høst, med jenter fra både Sigdal, Modum og
Krødsherad. Trener Håkon Resell og oppmann Ellen Østbye Fremgaard
J12
J12 har i år bestått av 13 spillere. 9 12 årsjenter og 4 11 års jenter som er nye på laget i år. Vi
har brukt mye av høsten på å bli samspilte. Vi trener mandager og onsdager, og kan også
være med på styrketrening torsdager. Jentene er positive og treningsvillige, og en skikkelig
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artig gjeng å være sammen med!
Etter en veldig bra fjorårssesong meldte vi opp jentene i pulje A i år. Vi har møtt tøffere
motstand, og det har blitt både seire og tap så langt. Vi endte på 7 plass i puljen i
høstsesongen. Vi gleder oss til fortsettelsen, og har også meldt oss på cup i mai.
Trenere Ingeborg Solum, Elin Rundtom og Turid Flaget. Oppmann Jeanette R. Wærsted.
G 11 og G 12
G 11 og G 12 har også G 10 og G 13 spillere i stallen, og til sammen er vi nå 24 spillere.
Første del av sesongen spilte gutta med ett G 11 lag og ett G 12 lag, men nettopp på grunn
av denne store gjengen og for at alle skal få tilpassa utfordringer og nok spilletid, meldte vi
på et ekstra G 12 lag etter nyttår. Vi ser allerede etter de to første helgene at dette var et
lurt valg. Alle får mer spilletid, flere får vært en del av spillet og flere får skåringer.
Det er en stor gjeng på hver trening, noe som er en absolutt suksessfaktor for utvikling. Som
tidligere er hovedfokuset basis ball- ferdigheter. Vi prøver å differensiere øvelsene slik at alle
kan kjenne mestring og utfordringer på sitt
nivå. I tillegg har gutta nå begynt å få taket
på ulike spillemønstre og forsvarsarbeidet
er under utvikling. Gutta viser god
progresjon på trening og ikke minst på
kamper.
23. januar skal noen av gutta spille
kvartfinale i Region sør cup. Dette har vi
ikke deltatt på tidligere og er spent på hva
vi møter i Reistad arena.
I april skal lagene endelig på cup igjen, både til Elverum og Sverige. Det blir en fin avslutning
på sesongen.
En annen viktig suksessfaktor for at disse gutta utvikler seg, er et stort trenerapparat som
tilbyr både balltrening, styrke og løpetrening og ikke minst er vi avhengige av den store og
gode foreldrestøtten.
Trener er Per Arne Lislien, med i støtteapparatet er Hege Næss, Karianne Åse Øverby, Erland
Bråthen, Margrethe Bye og Trude Wichmann
J 14
Jenter 14 består av 14 treningsvillige jenter fra Nerstad, Prestfoss og Eggedal. Det er en
blanding av jenter født i 2004 og 2005 samt at to født i 2003 er med på dispensasjon. Det har
blitt mest tap så langt, men vi har slått Vikersund og det er viktigst
vi har rykka opp fra C
til B pulje i år, og det er også en grunn til at det har blitt mye tap. Vi er så heldige å ha fått
med Andreas Torp som trener fra i høst.
Hovedtrener Andreas K. Torp, hjelpetrener Gunhild Th. Wold og oppmann Thea S. Solumene
må passe på enten vi kjører bil eller er ute sammen med ungene.
Damer 3. divisjon
Damelaget rykket opp til 3. divisjon etter fjorårssesongen, etter litt hjelp fra et par
walkoverseiere og to lag som ikke ønsket opprykk.
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Laget består av en positiv gjeng med jenter, som har trent to ganger i uka gjennom høsten
og vinteren. Dessverre har flere av spillerne slitt med skader og laget har hatt en sårbar
keeperposisjon. All ære til Ingrid Midtskogen som har kommet tilbake fra Vikersund for å stå
i mål for Nedre. Hun gjør en super jobb i mål! Med god hjelp fra både Ann Helen Høgli fra
Krødsherad og et par utespillere som har hjulpet til i mål, har laget alltid hatt en keeper med
på kamp og man har hatt mulighet til å avlaste Ingrid i perioder.
Det foregikk også et trenerbytte i høst. Trond Wold takket for seg for å fokusere på andre
treneroppgaver, og Andreas Kagiavas Torp overtok ansvaret for gjengen. Stor takk til Trond
for innsatsen gjennom mange år, og velkommen til Andreas!
Damelaget har møtt hard motstand, og det merkes at det spilles i en høyere divisjon i år enn
i fjor. Fremgangen har vært enorm, og alle spillerne har vokst med ansvaret. Dessverre har
damene tapt alle kampene til nå i sesongen, men de er ved godt mot og det er en blid og
positiv gjeng som møtes på treninger.
Det settes stor pris på publikum som møter opp på hjemmekampene og lagene ønsker enda
flere velkommen til Sigdalshallen!
Håndballgruppa
Trude Wichmann

Trimgruppa
I 2018 har trimgruppa avholdt årsmøte på Tjuvnatten. Vi utbedra merkinga på stien dit samtidig.
Fra mai 2017 til mai 2018 har vi hatt til sammen 3435 besøkende til de 5 turmålene våre. Det er
Allmannsåsen som er flittigst besøkt, med 2823(3095) stk. Foregående år i ().
De andre turmålene:
Tresåsen

:

145 (202)

Svartebergflaget :

52 (50)

Blautemyrhovet :

122 (141)

Tjuvnatten

293 (301)

:

Utfra bøkene på turmålene ble det trekt ut 5 navn fra hvert av stedene for å være med i trekning av
gavekort på 500,- hos Nygård Sport. Det ble foretatt høytidelig trekning på styremøte i juni. Det var
Elida Granli Hansen som ble den heldige vinneren.
Det ble avlagt 2 idrettsmerkeprøver i september.
Inger Reistad tok idrettsmerket for 45.gang og Bjarne Johansen for 37.gang.

For trimgruppa
Trond Aalien
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BARNEIDRETTEN
Allidretten er et tilbud til barn mellom 5 og 10 år, og har som mål å gi en «smakebit» på mange ulike
aktiviteter.
Allidretten har «treningstid» mandager i høsthalvåret. Aktivitetene foregår på og rundt Nerstad
skole.
Vi har i høst hatt en oppslutning på rundt 20 barn pr gang, noe vi er godt fornøyd med. Totalt har
over 30 ulike barn deltatt, i de minste årskullene er det nesten «fullt oppmøte»! Aktivitetene har i all
hovedsak blitt ledet av foreldre.
Aktivitetene høsten 2018 har vært som følger:
Orientering
Sykling
Tarzanløype
Friidrett
Turn
Ulike ball-leik-aktiviteter
Nattorientering
Hinderløype
Sangleiker og andre leiker fra «gamledager»
Klatring i klatreveggen (grupper parallelt med andre aktiviteter)
Ski
Og ellers har vi hatt mye leik og moro!
På den siste treninga før jul hadde vi juleavslutning i skileiken, der vi koste oss med pølser og varm
saft.
Ut fra oppslutningen og tilbakemeldingene vi har fått ser vi oss fornøyd med årets allidrett.

For barneidretten
Ingrid Bakke

Skigruppen
Arrangementer.
I desember 2018 arrangerte vi samling på Haglebu med ca 30 deltakere. Tross lite snø fikk vi
bra utbytte både sportslig og sosialt.
I fjor arrangerte vi igjen landsrenn på Simostranda med ca 250 deltakere. Honnør til alle dere
som gjorde dette til et prikkfritt arrangement.
Vinteren var mer snørik enn på lenge noe som gjorde at alle 8 karusellrenna gikk som
planlagt på Nerstad. Det siste var klubbrenn. Det var ca 40 med på karusellen og 70 på
klubbrennet.
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Denne sesongen har vi påtatt oss å arrangere Km i stafett 23.03. Der trenger vi masse
dugnadshjelp. Vi har også planer om å stille mange lag i alle aldre, også junior- og seniorlag.

Sportslig aktivitet.
Sesongen 2017/18 var som sagt preget av bra med snø. Noe som gjorde at vi gjennomførte
skitrening hver tirsdag og torsdag gjennom hele sesongen på Nerstad. Fra denne sesongen
har vi delt inn i tre treningsgrupper. Ekstra gledelig det da at gruppa med de yngste der fokus
er grunnleggende skiferdigheter har desidert best oppmøte.
I alt var det 8-10 løpere som deltok på konkurranser stort sett hver helg i fjor. Flest i de
yngre årsklassene. Disse hevdet seg bra med topplasseringer blant Buskeruds beste. Vi fikk
også arrangert dagens skiløype i de flotte turløypene fra Nerstad. Takket være løypegjengen
var disse oppkjørt gjennom hele vinteren. Ut fra aktiviteten tror jeg disse løypene var det
mest helsebringende tiltaket for lokalbefolkningen i Sigdal denne vinteren!

Anlegg.
Lysløypa, tråkkemaskinen og turløypene er våre største anlegg. Dessuten er også skileiken
mye brukt både til skikjøring, aking, grilling og andre sosiale aktiviteter. Snøkanonene våre
blei lite brukt i fjor pga. den stabile vinteren vi hadde. Vi har også fått tildelt 90 000,- kr. fra
Gjenidigestiftelsen til innkjøp av skiutstyr. Dette skal lånes ut til barn som er nysgjerrige på
skisporten, men synes det er litt for dyrt å kjøpe utstyr før de veit om det er noe for dem.

Trenere og ledere.
Vi i skigruppa vil takke Berit G Wiersdalen som har vært trener for de eldste og Lene Solum
som har trent de yngste for innsatsen. Ellers vil vi takke hjelpetrenere, løypekjørere,
foreldre, kakebakere +++ for en fantastisk innsats som til sammen har bidratt til en knallbra
sesong.

Møter.
Vi har avholdt fire styremøter i tillegg til årsmøte.
For skigruppa
Kristen Aaby
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Sigdalshallen 2018
Først må vi takke avgått hall-leder Hans Velstad som har stått på for hallen i mange år ☺!
Av arbeid som er utført i 2018 kan nevnes en flott vårdugnad der det ble vaska og gjort en
generell rydding. Garasjeporten i utstyrsrommet blei kasta ut og det blei satt inn ei dør.
Klatreveggen ble sjekka og beskyttelsen foran ble tatt ned. Denne er under utbedring før den
skal opp igjen. Seinere er det byttet ut to klosetter på toalettene i gangen, lampene i
utstyrsrommet er skiftet ut og Sigdalkjøkken ga bort en benk med skuffer og skap som er
satt ved storskjermen på møterommet.
Utbedringer og vedlikehold som nevnt utført har ikke ført til store utgifter, og
regnskapsoversikten for 2018 viser derfor overskudd. I tillegg har reklame/sponsorgruppa i
NSIF også i år stått på!, og hallen har fått overført kr 50 000 for andel reklameinntekter.
Utleie og aktivitet holder seg stort sett på samme nivå som tidligere. Det er liten aktivitet på
sommeren og tidlig høst. Men ettersom fotballaktiviteten vokser og de også trener mer i
vinterhalvåret, blir det trangt om plassen og til tider vanskelig å oppfylle alles ønsker. Det
oppfordres til at håndball/fotball videre samarbeider ang. fordeling av treningstider.
Bjørn Tandberg har vært en solid drivkraft og hjelper for reingjørerne i flere år, så en stor takk
til han for dyktig engasjement. Det siste året har han hatt med seg Hilde Torland og Lise
Jellum (ny i høst).
Sigdalshallen er 40 år i 2019. Hvordan dette skal markeres må vi komme tilbake til, men
40 års krisa slår nok inn for fullt.
Hallen står foran store utbedringer. Det må på plass ny oppvarmingsløsning, ny belysning,
ventilasjon og taket er ikke tett, så det må utbedres.
Dette er både på grunn av alder og offentlige krav. Sikkert er det i hvert fall at det er
kostbart. Vi har begynt planleggingsarbeidet og må nok håpe på at offentlige og private
støttespillere bidrar, så barn og unge får en god hall å drive aktivitet i framover.
Hallstyrets sammensetning:
Leder

Per Bye

Medl.

Steinar Neshagen

Varamedl.

Bjørn Harald Nistås

Repr. fra SSK og SIL.
Kontaktperson utleie / ansv. regnskap:

for Sigdalshallen

Inger Reistad

Per Bye
Inger Reistad
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Årsmelding Sponsorgruppe
Sponsorgruppa har hatt ett bra år. Vi har jobbet aktivt med vedlikehold av våre sponsorer
igjennom hele året. Det har medført flere gode avtaler.
Vi har også fått betydelig med gaver i 2018, her er de største:
Sparebank 1 Modum til Løypemaskin

200.000,-

Skiforbundet til løypemaskin

200.000,-

Gjensidigestiftelsen til innkjøp av ski og utstyr til utlån

90.000,-

Sparebank 1 Modum (generell gave)

50.000,-

Dette er utrolige viktige bidrag som gjør at vi kan drive klubben vår med moderne utstyr, og
det bidrar med pågangsmot for dugnadsmannskapene.
De største sponsorene har 4 -årige avtaler. I 2019 er det siste avtaleår for disse i
inneværende periode. Så vi er i gang med prosessen med nye sponsoravtaler fra 2020.
Dette gjelder også klesleverandør, som vi skal ha på plass innen høsten 2019
Hvis du veit om noen som vil bidra, er vi veldig interessert, bare ta kontakt med oss i
Sponsorgruppa.
Kjetil Jokstad
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Oversikt over valg foretatt på årsmøtet til Nedre Sigdal Idrettsforening – år 2018
Arbeidsutvalg
Valgt 1.
gang
Leder
Steinar Neshagen
2016
Nestleder
Jens Kristian Støa
2018
Kasserer
Ingunn H. Grøterud
2007
Sekretær
Bjørn Tandberg
2013
Styremedlem
Inger K. Grimsrud
2016
Varamedlem
Eli Svarverud
2005
Dagfinn Borgersen
2006
Sponsorgruppe
Leder
Nestleder
Medlem
Øvrige medlemmer

Valgt 1.
gang
2017
2017
2017

På valg
neste gang
2019
2019
2019

Valgt 1.
gang
2002
Før 1980
2002

På valg
neste gang
2019
2020
2020

Valgt 1.
gang
2017
2017
2017
2017
2017

På valg
neste gang
2019
2019
2019
2019
2019

Valgt 1.
gang
2014
2018

På valg
neste gang
2019
2020

Trude Wichmann
Cecilie Karlsen
Bente Grøterud
Lene Stæhr
Ingvild Jokstad

Valgt 1.
gang
2017
2017
2018
2018
2013

På valg
neste gang
2019
2019
2020
2020
2019

Kristen Aaby
Jon Hvidsten
Lasse Stæhr
Linda Kristiansen
Bjørn Bakke

Valgt 1.
gang
2017
2013
2007
2018
1992

På valg
neste gang
2019
2019
2020
2020
2020

Kjetil Jokstad
Øyvind Skatvedt
Anders Vinnord
velges av gruppen

Orienteringsgruppa
Leder
Nestleder
Øvrige medlemmer
Øvrige medlemmer/funksjoner

Bjørn Bakke
Harald Hunstad
Helge T. Reistad
velges av gruppen etter behov

Fotballgruppa
Leder
Nestleder
Kasserer
Sekretær/styremedlen
Styremedlem
Øvrige medlemmer/funksjoner

Ole Morten Vatnås
Hans Ole Wærsted
Runar Eidal
Eirik Folkvord
Christine Strand
Velges av gruppen etter behov

Barneidrett
Leder
Nestleder
Øvrige medlemmer

Ingrid Bakke
Anne Støveren
Aktiv. ledere/trenere valgt av
gruppa

Håndballgruppa
Leder
Nestleder
Kasserer
Sekretær
Materialforvalter
Skigruppa
Leder
Nestleder
Kasserer
Sekretær
Materialforvalter

På valg
neste gang
2019
2020
2019
2019
2020
2019
2020
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Styremedlem

Nils Henry Wichmann

2017

2019

Steinar Neshagen
Godtfred Thingelstad

Valgt 1.
gang
2016
2003

På valg
neste gang
2019
2020

Karianne Aase Øverby
Therese Lystad Ovnan

Valgt 1.
gang
2014
2018

På valg
neste gang
2019
2020

Trond Aalien
Martin Støvern
Anne Berit Østenengen
Inger Reistad
Leif Jan Haga

Valgt 1.
gang
2017
2015
2015
2000
2006

På valg
neste gang
2019
2019
2019
2020
2020

Per Bye
Steinar Neshagen
Bjørn Harald Nistås

Valgt 1.
gang
2018
2016
2002

På valg
neste gang
2019
2020
2019

Repr. til styret i samfunnshuset
Leder av arbeidsutvalg
Medlem
Ansvar kiosk
Leder
Nestleder
Trimgruppe / Idrettsmerke
Leder
Materialforvalter trimrom
Øvrige medl./idrettsmerkeansv.

Representanter Sigdalshallen
Leder
Medlem
Varamedlem
Revisorer
Medlem

På valg
neste gang

Varamedlem

Bjørn Solum
Christine Nordmo
Knut Olav Haugen

Valgkomité (velges for 3 år)
Leder 2019
Leder 2020
Leder 2021

Therese Lystad Ovnan
Linda Kristiansen
Stig Solberg Hvila

2005
2015
1999

2019
2019
2020
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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 971 69 552 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 over kr 100. 000 i provisjon til nå så det er mange som ikler seg ullmaxprodukter 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 980 19 356 for nøkkel mot depositum.
25 % rabatt på mange (*)produkter hos Nygård Sport i Åmot
20 % rabatt på heiskort i Blefjellheisen

(*)Nedre

Sigdal Idrettsforening har utstyrsavtale med Wenaas Nordic. Avtalen innebærer at
du som medlem får rabatt ved alle kjøp av blant annet merket Diadora og på utvalgte
produkter fra Wenaas Nordic hos Nygård Sport. Rabatt fås ved å oppgi medlemskap i
butikken. For hvert registrerte kjøp får klubben en bonus☺.
For mer informasjon om klubben og avtalen med Wenaas Nordic, gå inn på: www.nsif.no

Tennruller til salgs
Det er mange som har støttet Nedre Sigdal IF ved å kjøpe tennruller i pose til
50,-. Vi har fått kjempe gode tilbakemeldinger både ved bruk i vedaovner og
som opptenning av bål. Vi har fortsatt noen igjen
så ta kontakt med Trude
Wichmann 48137779 om du ønsker å kjøpe. Evt selges de i kiosken i hallen på
kampdager.
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