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• Årsberetninger
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Årsmeldinger

-

se neste side!

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2020
Arbeidsutvalget 2020 har bestått av:
Leder:

Steinar Neshagen

Nestleder:

Jens Kristian Støa

Kasserer:

Supaporn Wongwirakhan

Sekretær:

Kirsti Ødemark

Styremedlem:

Inger Kristin Grimsrud

Lederne av undergruppene har også vært innkalt på styremøtene.

•
•
•

•
•

•

Det har vært holdt 6 styremøter i 2020. Møtedag er 1. onsdag i måneden.
Vi har til tross for annerledes året 2020, klart å opprettholde god aktivitet i alle
gruppene.
Sigdalshallen, -vår stolthet! Fikk i 2019 nytt tak og nytt fyringsanlegg, men det var
bare starten på rehabiliteringen. I 2020 fortsatte vi med nytt ventilasjonsanlegg og
nytt lysanlegg i hallen.
215 givere har gitt oss 80591 kroner i 2020 igjennom Grastorandelen. Tusen takk for
støtten!
Vil også rette en takk til bygdefolket, og sikkert noen utenfor bygda også, som støtter
opp om rakettsalget hos Sigdal Maskinforetning. Overskuddet, på noen titalls tusen,
går til oss i Nedre Sigdal IF
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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SIGDALSHALLEN 2020
2020 går inn i historien som det året med antageligvis minst aktivitet i Sigdalshallen. Som alle
andre påvirket korona aktiviteten i klubben og hallen. Året begynte friskt med ny varme og
tett tak, men i mars ble lyset slukket og døra låst. Da begynte leitingen etter
smittevernutstyr på diverse nettsider og butikker og det var nesten slik at en måtte møte
selgeren bak hallen en mørk aften og prisen var deretter. Det kom i alle fall på plass bl.a.
dispensere og sprayflasker. I mai kunne aktiviteten i hallen igjen starte opp med godkjent
smittevernplan og heftig vasking. Utover høsten var det tilnærmet normal drift i hallen, men
kommunen stengte ned igjen 14 dager i november og kampaktivitet ble avsluttet for året. I
skrivende stund veit vi at 2021 startet tøft, men det kommer i neste årsberetning.
Noe som har blitt lite påvirket er rehabiliterings-prosjektet. Prosjektet startet i 2018 med å
danne ei prosjektgruppe bestående av Ingunn Grøterud, Anders Vinnord, Kjetil Jokstad,
Steinar Neshagen og Per Bye. Vi gikk i gang med planlegging og søkning av midler. I 2019 ble
energihull boret, varmepumpe installert og taket isolert og tekket på nytt.
I 2020 ble nytt rom til ventilasjon bygd ferdig, ventilasjonsanlegg montert og nye led-lys
armaturer hengt opp.
Vi er nå ferdig med arbeidet i prosjektet og regnskapet ble avsluttet ved nyttår.
Totalsummen som danner grunnlaget for spillemiddel-søknaden ble inkludert dugnadsverdi
6,4 mill. Regnskapsansvarlig Ingunn må henge på enda en tid pga. at momskompensasjon og
spillemidler kommer i etterkant, kanskje noen år.
Prosjektet har gått etter planen og vi har nå et grunnlag for å si at det er energiøkonomisk
gunstig å bytte ut oljefyr og gamle lamper i tillegg til litt ekstra isolasjon med ny
varmepumpe og ledlys.
Det mest synlige er vel det nye lyset. Det er en formidabel bedring og man kan jo nå lure på
om dette kan forklare noen baklengsmål. Skjønt det rammet vel begge lag.
På grunn av koronasituasjonen har det ikke vært mulig med den årlige dugnaden og vi har
mye småtteri og generell vask og vedlikehold som vi håper å få til i 2021.
Renholder i hallen er Berit Christensen.
Kontaktperson og ansvarlig for utleie er Christine Nordmo.

For Sigdalshallen
Per Bye
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Hallen med gammelt lys

Hallen med nytt lys
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Årsmelding 2020 Fotballgruppa NSIF
Fotballåret 2020 ble en litt kjedelig historie på mange måter. Bortsett fra starten på året, det
var mye festfutsal fra ungdommene våre som var i ferd med å hente hjem nye
kretsmesterskapstitler i en idrett vi har blitt store i. Så kom pandemien, og serien ble
avsluttet! Mange begrensinger med hensyn til hva slags aktiviteter som lot seg gjennomføre,
innledet på sett og vis sesongen for de som lengtet etter å spille på grønt gress. Stadige
endringer i forskrifter og veiledere gjorde ikke hverdagen enkel for alle våre frivillige trenere
og oppmenn. Styret besluttet å gå til innkjøp av baller, vester, kjegler etc. slik at alle de
respektive lag disponerte eget utstyr, noe vi anså som heldig med henblikk på evt
smittespredning. Uansett gikk alle på med liv og lyst for å opprettholde et tilbud til alle våre
aktive barn og voksne.
Påmeldte lag:
G7
2 lag. Trener Jens Kristian Støa. Oppmann Vidar Brenna
J8
1 lag. Trener Stian Losoa
G9
2lag. 2 lag. Trener Christine Løvseth Strand. Oppmenn Linda Kristiansen og Laila Strand
G10
1 lag. Trener Øyvind Skatvedt
J10
1 lag. Trener Hilde Grønhovd
G11
1 lag. Trener Hans Ole Wærsted
J12
1 lag. Trener Anders Fragått. Oppmann Lene Solum
G12
1 lag. Trener Christine Løvseth Strand. Oppmann Linda Kristiansen
J15
1 lag. Trener Lars Green. Oppmann Roger Hansen
G15/16
1 lag. Trener Knut Gunnar Neggen. Oppmann Thomas Bjølgerud
Seniorfotball
2 lag. Trener Christian Haugen. Oppmann Geir Søfteland
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Hva angår samarbeid med andre klubber har vi fortsatt samarbeid med Modum FK. Videre
har vi sendt en forespørsel til Eggedal om et evt samarbeid på visse alderstrinn på
guttesiden. Det ser ut til at dette vil løse seg.
Vil takke for nok en vel gjennomført sesong. Takk til alle som bruker av sin fritid på
Skatvedtmoen og i Prestfoss. Dere har stor betydning for det gode miljøet vi kan tilby alle
våre aktive.
For styret i Fotballgruppa
Erlend B Yttri
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HÅNDBALL
Håndballgruppa har i år hatt 6 styremøter. I tillegg til hyppig telefon -, SMS - og mailkontakt
både innad i styret, men også med kommunens kriseledelse og kommuneoverlegen.
I februar arrangerte vi håndballturnering
for de yngste i egen hall. Det var
kjempegøy med masse kamper, moro på
sidelinja med ansiktsmaling og egne unge
dommere fra klubben. Vi fikk
utdelingsgaver fra både Spar og Sparebank
1 Modum, noe som falt godt i smak. Bare en måned igjen av sesongen stengte Norge ned.
Selvfølgelig blei vi i NSIF med på dugnaden for landet vårt. Hele idrettsanlegget på Nerstad
blei lukket og låst. Man kan jo kalle det en forlenget ferie for oss i håndballverdenen.
Vi har dessverre verken kunne arrangere dommerkurs eller Avkast (felles kick-off for
aldersbestemte lag) alt på grunn av Covid-19. Men flere av de eldste lagene kastet seg på
Teams bølgen, og hadde oppmøte på dataskjerm og treningsopplegg som blei gjort som
egentrening. Noen benyttet Facebook til å dele Challenger mellom spillere. Til og med
foreldre og andre familiemedlemmer blei med på oppgavene.
Litt utålmodige blei nok både trenere og spillere etter hvert, vi ville spille håndball igjen.
Styret i håndballgruppa og NSIF hadde tett kontakt med kommuneoverlegen og
kriseledelsen i Sigdal, og 13. mai blei første smittevernprotokoll godkjent. Og de eldste
lagene startet forsiktig opp igjen.
Etter høstferien kom alle lagene i gang igjen, det begynte å normalisere seg. Lagene hadde
egne sittetribuner til av- og påkledning, egne vestsett og
egne antibac-flasker. Vi kunne til og med spille kamper.
Selvfølgelig med tydelige smittevernregler som f.eks. hvor
mange som kunne inn i hallen, hvilke trapper man kunne
bruke til og fra garderoben, hvor publikum skulle sitte, hvor
man skulle gå ut etter kamp i tillegg til gulvklistremerker
med 1 meters regelen på. I kiosken måtte man betale med Vipps for de varene som var
godkjente i fht. smittevern.
Men så kom smitten snikende, nærmere og nærmere. Lag avlyste kamper mot oss i NSIF og
etter hvert valgte vi å stå over kamper pga. smittefaren. Og hele Norges region Sør stengt
ned igjen.
I slutten av november var det igjen klart for litt håndball- treninger. Alle NSIF’s håndball-lag
kunne trene igjen, i alle fall de spillerne som bodde i kommunen. Alle kamper ble avlyst fram
til jul- men det var kjempefint å kunne trene sammen, selvfølgelig med antibac’n rett i
nærheten
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Dette er litt om de lagene som har trent i år:
Jenter/gutter 7 og 8
På starten av året 2020 var vi en stor gjeng på ca. 20 spillere med 1. og 2.klassinger fra
Nerstad og Prestfoss. Vi deltok på cup i Syllinghallen i januar, og i februar var vi med å
arrangere cup på heimebane i Sigdalshallen. Det var en stor opplevelse. Første helga i mars
var de minste på cup i Krødsherad og resten i Skotselv. Vi spilte også treningskamper mot
Stjerna. Kamp og cup er artig og ungene har hatt en fin utvikling. Trenere denne perioden
var Kari Manvik og Gunvor Synnøve Green.
Og så ble alt stengt ned.
Vi starta opp igjen i første halvdel av oktober med mandagstrening, men flytta treninga til
torsdagene siden mandagen var en dårlig dag med kollisjon med andre aktiviteter. Vi har
likevel blitt en del færre nå i høst, men er stabilt med ca. 10-12 unger på trening. Det er en
god blanding med 2. og 3. klassinger, gutter og jenter. Vi har i høst med oss to fra Eggedal, et
par fra Prestfoss og resten fra Nerstad. Målet er å ha det moro med håndball, og så er det
viktig å være greie med hverandre. Det blir mye leik med ball på treningene og så spiller vi
mot hverandre.
Det har ikke vært hverken cuper eller kamper i høst, og det merker vi at ungene savner.
Trenere har i høst vært Tone Solum og Gunvor Synnøve Green.
Jenter 9
Jenter 9 var glade for å endelig kunne starte opp med treninger igjen i høst, etter en brå
avslutning på forrige håndballsesong i mars. Edith Reis og Helen Albjerk tok over
trenerjobben, og laget fikk også flere nye spillere fra Stjerna. Laget består da av 16 jenter, og
det har vært godt oppmøte på treningene. Der har man særlig brukt tid på å bli godt kjent,
på ballspill og ballmestring. Nytt i høst var også overgang fra 4’er-håndball til 5’er-håndball
på større bane. Jentene har takla overgangen fint, men det er synd at de ikke har fått vært
med på noen cuper og prøvd seg i kampsammenheng. Vi håper jentene får mulighet til å
spille kamper i vårsesongen.

Gutter 9, 10 og 11
En stor og fin guttegjeng på 17 stk som trener en gang i uken. Vi måtte finne på litt
alternative løsninger i fjor, pga. corona'n. Vi hadde utetrening i Prestfoss hvor det stort sett
var 6 stk. Vi var heldige som fikk bruke friidrettsbanen, og fikk brukt naturen til å ta en
joggetur(gågge)! 9 åringene har vært med G10 på cup i høst, og 11 åringene fikk disp. til å
være med. Totalt 1 cup før jul.
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Planer for i år er cuper for 10 åringer, og
et 11 års lag (der 11 åringene kan gi
utfordringer til de 10 åringene som
trenger og ønsker og utvikle seg). Det vil
bli noe rullering på å være med på disse
kampene for G10.
Gutta har vært flinke til å følge smittevernreglene, og er flittig med antibac'n før, under og
etter trening. Vi hadde en flott juleavslutning med kamp på full bane, og saft og kake som
Toini hadde ordna.
Vi satser på mye spill og gøy i 2021! Trener teamet i år, Erland Bråten, Ida Sætre og Toini
Julin
Jenter 10, 11, 12
Vi er en gjeng på 20 spilleglade og morsomme jenter. Vi har en stor gjeng som er glad i å
trene, skravle og være sosiale. Det er veldig gledelig å se hvordan jentene blir kjent på tvers
av ulike skoler. Det at de begynner å bli kjent vises bedre og bedre på banen.
På nyåret har vi deltatt på cuper og aktivitetsserie, det har blitt noen tap, seiere og uavgjort.
Vi rakk ikke å bli ferdig med sesongen før alt blei stengt ned og vi blei tidlig ferdig med
sesongen.
Vi startet opp igjen tidlig i september og vi er nå faktisk 23 jenter. Vi har nå begynt å trene to
dager i uka, tirsdag og fredag. På trening har vi mye fokus på ballkontroll, overganger, skudd
og spill, vi prøver også å få tid til litt kondisjon og styrke. Vi ønsker å ha det morsomt med
fokus på trening. Smilet skal sitte løst men med fokus på det vi gjør.
Vi er påmeldt i aktivitetsserie J11 og serie J12. Vi har også noen J10 som blir med på J11
kamper samtidig som vi håper de får reist på noen J10 cuper.
Vi har heldigvis rukket å spille noen kamper før alt blei stengt ned igjen og vi har bare hatt
seire. Det er morsomt å se hvordan hver enkelt spiller og laget har utviklet seg.
I november blei det slutt på kamper og det blei 14 dager uten aktivitet i hallen. Denne
perioden møttes vi på teams og hadde styrketrening. Vi avsluttet 2020 med en litt
annerledes trening med samarbeidsoppgaver og pepperkaker og saft.
Vi gleder oss veldig til 2021 og håper vi snart kan trene, spille kamper og reise på cuper. Men
uansett hvordan det blir får vi gjøre det beste ut av det og vi er heldige som får være
sammen med disse jentene.
Ellen Ø. Fremgård og Cecilie Karlsen
Jenter 14
Jenter 14 består av 17 energiske jenter fra både Modum og Sigdal.
Laget har tre felles treninger i uka. Mandag og onsdag øves det håndball i hall, torsdag er det
fokus på styrke og video. Laget har vært meldt på i serien med et B og et C-lag, slik at alle
skal få spille på sitt nivå og ha noe å strekke seg etter. Spilleglede og mestring står i fokus!
Pandemien har begrenset aktiviteten en del, men desto gladere blir vi hver gang vi kan
gjennomføre trening i hallen. Nå møtes jentene på Teams flere ganger i uka for å trene
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sammen via skjerm. En sosial samling i Modum klatrepark fikk vi til i høst. Ordentlig trivelig å
være sammen med jentene også utenfor banen.
Trener: Andreas K. Torp Oppmenn: Turid Flaget og Jeanette Wærsted
Gutter 14
Dette er en guttegjeng slått sammen fra flere kommuner Sigdal, Krødsherad, Modum og nå
Hokksund. I fjor begynte vi samarbeid med Hokksunds guttelag, og i løpet av sensommeren
blei disse gutta slått sammen til et samarbeidslag. Vi er nå 17 spillere i alderen 13-15 år.
Laget har en felles trening i uka, og en-to treninger hver for oss. Vi er meldt på i to serier for
at alle skal få spille på sitt nivå, kjenne mestring og få utvikling. Det er som kjent ei
annerledes tid, og vi er glade for all fellestrening og kamper vi kan gjennomføre.
Det er virkelig spennende å følge utviklingen til denne gjengen.
Trenerteamet består av Per Arne Lislien, Hanne Lie, Terje Holth, Hege Næss og Trude
Wichmann

Tilslutt vil vi sende en takk til:
-

alle foreldre, som blant annet kjører spillere, driver dugnad, er trenere og oppmenndet er dere som gjør at vi kan drive håndball i Nedre!
alle spillere -dere fyller hallen med liv!
hallstyret, for hjelp med smittevern og ekstra mye vask, og for det flotte anlegget
som nå er renovert, spesielt godt er det med nytt lys.
materialforvalter Margrethe Bye og kioskansvarlig Karianne Aase Øverby, som alltid
ordner opp når vi trenger det.
Kommunens kriseledelse for raske og gode tilbakemeldinger og hjelp.

Hilsen håndballstyret ved Lene Hagen(sekretær), Bente Grøterud(kasserer), Cecilie
Karlsen(nestleder) og Trude Wichmann (leder).

NB!
En stoooor takk vil vi også sende til Cecilie Karlsen, som nå går av som nestleder i
håndballgruppa, og som tidligere har sittet mange år som leder. Vi er veldig glade for at hun
fortsetter som trener i klubben. Takk Cecilie!
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SKIGRUPPA SESONGEN 2019/20
Arrangementer
I januar 2020 arrangerte vi Sigdalsmesterskapet i langrenn i klassisk stil. Pga. snømangel
flyttet vi arrangementet til Eggedal. Over 40 løpere stilte til start og arrangementet gikk fint i
strålende vintervær. Tusen takk til alle frivillige som gjorde en flott dugnadsjobb slik at vi fikk
gjennomført rennet. Og tusen takk til Eggedal IL for lån av anlegg og innendørs fasiliteter.
Tross en noe snøfattig vinter, greide vi allikevel å arrangere 6 karusellrenn (Nerstadtrim Telenor karusellen ) på Nerstad. Det var ca. 45 stk . med på hvert karusell renn. Pga.
koronaen, så måtte vi dessverre avlyse klubbmesterskapet.

Sportslig aktivitet
Sesongen 2019/20 var det som nevnt tidligere, litt lite med snø. Vi fikk allikevel gjennomført
skitreninger for alle gruppene våre. For den mellomste og eldste gruppa, så ble mesteparten
av treningene gjennomført på Simostranda. For den yngste gruppa, ble alle skitreningene
gjennomført på Nerstad. Når ikke det var nok snø i lysløypa, klarte løypegjengen og skrape
sammen nok til at fotballbanen kunne brukes. Så alt i alt, så fikk alle sammen gjennomført
de skitreningene vi ønsket.
I 2019/2020 sesongen har vi har delt opp treninga i tre grupper. De eldste har bestått av
juniorer og noen seniorer, den mellomste gruppa av løpere mellom 12 og 14 år.
Rekruttgruppa har bestått av de yngste i skigruppa og her har aldersspennet vært fra 5-6 år
og opp til ca. 12 år.
I alt var det 6-8 løpere som deltok på konkurranser omtrent hver helg i fjorårssesongen. Flest
i de yngre årsklassene. Alle løpere i klubben som har gått renn har gjort en meget god
innsats, og det har vært mange gode plasseringer og prestasjoner. Vi vil allikevel trekke frem
at Nedre Sigdal IF fikk med seg 2 seire i sprintstafetten på Eiker i klasse 13-16 år, både i gutte
– og jenteklassen. En sterk 99 plass i Hovedlandsrennet i gutter klasse 16 år (med 330
deltakere) vil vi også nevne.
Når snøforholdene var bra nok, så var turløypene rundt Nerstad oppkjørte takket være
løypegjengen. Ut fra aktiviteten tror jeg disse løypene var det mest helsebringende tiltaket
for lokalbefolkningen i Sigdal denne vinteren også ☺
Takk til trenere, ledere og gode medhjelpere!
Vi i skigruppa vil takke alle skitrenerne, hjelpetrenere, løypekjørere, foreldre, styret,
kakebakere og andre medhjelpere for en fantastisk innsats som til sammen har bidratt til en
knallbra sesong.
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Møter
Vi har avholdt fem styremøter i tillegg til årsmøte.

For skigruppa
Berit Grønhovd Wiersdalen

ORIENTERINGSGRUPPA
Orienteringsruppa hadde tur – orientering som ble lagt ut for salg 1. mai 2020. Postene sto
ute til 15. September 2020. Vi satte rekord i år med antall solgte tur-o konvolutter - vi solgte
hele 70 stk. Veldig moro ☺
Tirsdag 2. Juni arrangerte vi i Nedre Sigdal IF treningsløp i Modum – Cup slik vi pleier å gjøre
hver vår. Vi var ca. 30 stk. som deltok, og løypene var lagt i et flott o- terreng med start,
samlingsplass og mål ved Kvislesetra.
3 løpere deltok i KM i sprint på Ormåsen 1. helgen i november. Pga. koronaen ble mange
orienteringsløp dessverre avlyst denne sesongen.
Vi takker for i år – og en spesiell takk til alle som var med på tur – orienteringen!

For styret i orienteringsgruppa
Berit Grønhovd Wiersdalen
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TRIMGRUPPA
Vi har i 2020 fått rydda og merka flere av turstiene bedre. Vi har også fått satt opp mange
skilt. I samarbeid med NYG Reklame fikk vi satt opp en plakat på veggen på Sigdalshallen,
med oversikt over turstier og skiløyper. Turmålene har vært flittig besøkt i det spesielle
koronaåret, med ny rekord for Allmannsåsen. Hele 4654 har skrevet seg inn i turboka der.
Oversikt over alle turmålene. Forrige år i parentes. (For de andre turmålene enn
Allmannsåsen er det lest av antallet fra våren 2019 og fram til våren 2020):
Allmannsåsen

: 4654 (3377)

Tresåsen

:

301 (107)

Svartebergflaget :

123 (39)

Blautemyrhovet :

320 (182)

Tjuvnatten

:

481 (326)

Nattjernåsen

:

162

Det ble trukket ut en vinner av gavekort pålydende 500 kr hos Nygård Sport utfra turbøkene.
Årets vinner ble Nils Henry Wichmann.
Det er mange som har registrert tur i turappen GEOREG. Totalt er det registert 465 turer
med til sammen 1509 poeng. Seterløpet 2020 ble pga koronaen avlyst av arrangørene . Det
var imidlertid noen andre som arrangerte et alternativt seterløp, med egen tidtaking.
Idrettsmerket ble arrangert i september, med riktignok kun en deltager.

Trond Aalien
Trimgruppa
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SPONSORGRUPPA
2020 var starten på en ny 4 års periode med de største sponsorene. Til alt hell fikk vi signert
og ordnet alle avtalene i 2019, således var mye på plass før Korona`n kom innover landet. Vi
er veldig fornøyd med å fortsatt ha med alle sponsorene, til tross for denne vanskelige tida
det er for mange. Naturlig nok har aktivitetsnivået gått ned i NSIF, men da varmer det oss
ekstra når sponsorene fortsatt bidrar.
Vi i sponsorgruppa har hatt ett møte i sommer, samt at resten er planlagt og løst via mail
eller telefon. 2020 har vært ett litt roligere år for oss, men vi har støttet klesgruppa, med
deres utfordringer med klesleveranser. Så det er gledelig å kunne meddele at hele
kleskolleksjonen vår fra Craft er nå på plass. Den kan kjøpes på Nygård Sport. Husk å si dere
er medlem av Nedre Sigdal IF, da får dere 20% rabatt på de aktuelle Craft-produktene.
Av større gaver i 2020 fikk vi:
Sparebank 1 Modum (allmennyttige formål): 50.000 kr
Sparebank 1 Modum (prosjektstøtte hallen): 100.000kr
Sparebank 1 Modum (Koronastøtte):
56.000kr
Norges Idrettsforbund (Koronastøtte):
90.042kr

En annen inntektsbringende dugnad er rakettsalget som gjøres i romjula hvert år, en fast
dugnadsgjeng bidrar trofast. Dette er en dugnad som har hatt en god og jevn økning. I 2020
passerte vi 200000 kr i omsetning, og estimert overskudd er 70-80000 kr til NSIF. Så vi vil
med dette takke dugnadsgjengen, Sigdal Maskinforretning og alle som la handelen til oss.

Kjetil Jokstad
Sponsorgruppa
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Oversikt over valg foretatt på årsmøtet til Nedre Sigdal Idrettsforening – år 2020. Valgkomiteens
innstilling til kandidater som var på valg på årsmøtet 2020 er uthevet.
Valgt 1.
gang
2016
2018
2019
2019
2016
2005
2006

På valg
neste gang
2021
2022
2021
2021
2022
2021
2022

Kjetil Jokstad
Øyvind Skatvedt
Anders Vinnord
velges av gruppen

2017
2017
2017

2021
2022
2022

Inga Reistad
Bjørn Bakke
Kristen Aaby
velges av gruppen etter behov

2020
2019
2019

2021
2021
2021

Erland Ytri
Cristine Løvseth Strand
Hiam Husamedin
Marianne Svendsby
Eirik Linbo
Velges av gruppen etter behov

2020
2020
2019
2020
2020

2021
2022
2021
2022
2022

Nina Heizer
Thomas Juvet
Mari Landerød Haugen

2020
2020
2020

2021
2022
2022

Trude Wichmann
Cecilie Karlsen
Bente Grøterud
Lene Stæhr
Margrethe Bye

2017
2017
2018
2018
2019

2021
2021
2022
2022
2021

Berit Grønhovd Wiersdalen

2020

2021

Arbeidsutvalg
Leder
Nestleder
Kasserer
Sekretær
Styremedlem
Varamedlem

Steinar Neshagen
Jens Kristian Støa
Supaporn Wongwirakhan
Kirsti Ødemark
Inger K. Grimsrud
Eli Svarverud
Dagfinn Borgersen

Sponsorgruppe
Leder
Nestleder
Medlem
Øvrige medlemmer

Orienteringsgruppa
Leder
Nestleder
Øvrige medlemmer
Øvrige medlemmer/funksjoner

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

Barneidrett
Leder
Nestleder
Øvrige medlemmer

Håndballgruppa
Leder
Nestleder
Kasserer
Sekretær
Materialforvalter

Skigruppa
Leder
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Nestleder
Kasserer
Sekretær
Materialforvalter
Styremedlem

Nina Kollerud
Kristen Aaby
Linda Kristiansen
Bjørn Bakke
Nils Henry Wichmann

2019
2020
2018
1992
2017

2021
2022
2022
2022
2021

Steinar Neshagen
Godtfred Thingelstad

2016
2003

2021
2022

Karianne Aase Øverby
Therese Lystad Ovnan

2014
2018

2021
2022

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

2017
2015
2015
2000
2006

2021
2021
2021
2020
2020

Per Bye
Steinar Neshagen
Bjørn Harald Nistås
Cristine Nordmo

2018
2016
2002
2020

2021
2022
2021
2022

Bjørn Solum
Kristian Strand
Knut Olav Haugen

2005
2019
1999

2021
2021
2022

Representanter til styret i
samfunnshuset
Leder av arbeidsutvalg
Medlem

Ansvar kiosk
Leder
Nestleder

Trimgruppe /
Idrettsmerke
Leder
Materialforvalter trimrom
Øvrige medl./idrettsmerkeansv.

Representanter
Sigdalshallen
Leder
Medlem (leder av arbeidsutvalg)
Varamedlem
Utleieansvarlig / kasserer

Revisorer
Medlem
Varamedlem

Valgkomité
(velges for 3 år)
Leder 2021
Leder 2022
Leder 2023

Stig Solberg Hvila
Janne Buxrud Andersen
Håvard Haugen
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