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NØTTERØY IDRETTSFORENING (org.nr.: 983479561) - ÅRSBERETNING FOR 2019 
 
Styret i Nøtterøy idrettsforening: 
Verv Navn 

Leder:  Jørn Andersskog 

Nestleder: Kai Nybakk 

Styremedlem 1:  Magnus Halvorsen 

Styremedlem 2 :  Lillien Lien 

Styremedlem 3 :   Anders Kristiansen 

Styremedlem 4:  Janne Henriksen 

Styremedlem 5:  Kristian Lightfoot 

Styremedlem 6: Jan Martin Bøe 

Vara 1:  Nils Eldre 

Økonomiansvarlig SKYA v/ Jan Egil Levorsen 

Sekretær Kai Nybakk 

 Revisor Mona Bakke 

 
Styret har avholdt: 8 styremøter i 2019 
 
Nøtterøy idrettsforening er organisert som en allianseidrettsforening hvor Fotball, Håndball 
Bredde, Friidrett og Tennis (har ingen medlemmer og er planlagt lagt ned i 2020), er 
organisert som grupper for særidrett, mens Håndball Elité, Turn og Ski er organisert som 
allianseidrettslag.  
 
Nøtterøy idrettsforening er eneste eier av Nesskogen Idrettspark AS som eier hovedbannen 
på Nesskogen idrettspark. 
 
Foreningen har 1372 medlemmer inkl. alianseidrettslagene. Nedenforstående tabell viser 
medlemstallene for barn mellom 6 og 19 år for fotball, håndball bredde og friidrett. 
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AKTIVITETEN I GRUPPENE 
 
Årsberetning for undergruppene er vedlagt.  
 
ANLEGG 
 
Nesskogen idrettspark fremstår nå som en flott Idrettsplass:  

• Nytt klubbhus med 4 nye garderober, 2 dommergarderober, boder og kjøkken med 
møtelokaler, med plass til 100 personer. 

• 2 Kunstgressanlegg 11 baner med lys + 5’er bane med lys (Hovedbane skiftet i 2019 nytt 
kunstgress 

• 1 gressbane full 11 bane 1 stk.  

• Friidrettsanlegg med 400 m løpebane (6 baner) og område for lengde, kule og høye 

• Nøtterøy IF er 100 % eier. Anlegger er i flittig bruk. 
 
Viktige deler av dette er: 
 

• Nytt klubbhus ferdig i 2018  

• Kunstgressbane på grusbanen – arbeid gjennomføres våren 2014 

• Opprustning av friidrettsarenaer 2007 / -08 

• Kunstgressbane 2007 / -08 – Nytt kunstgresset nå i 2019 

• Traktor med mye utstyr og en garasje. 

• Prosjekter 
✓ 100 års boken og 100 års jubileum på Nøtterøy kulturhus. 

✓ Det drives dugnadsarbeid for å holde Nesskogen Idrettspark pent og ryddig. 

✓ Nøtterøy IF jobber kontinuerlig for å få låne marka for idrettsanlegget fra kommunen. Fikk 

på plass 30 + 30 års låne avtale. 

✓ Makeskifte mellom Kommunen og Ole Olsen er godkjent. Kommunen sammen med 

Nøtterøy IF har nå utviklingsrett over dette skogsområdet som ligger vest for Hovedbanen. 
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FOKUSPROSJEKTER 2020  
I hovedstyret er det lagt vekt på å legge forholdene tilrette for at gruppene skal kunne drive 
sin aktivitet på en god måte.  
 
Prosjekter som det jobbes med er  

• Prosjekt –Nytt uteområde med sandhåndball, 2 stk sandvolleyballbaner, basketballbane og 

leke- og treningspark 

• Ruste opp Lysløypen 

• Skogen Vest for Hovedbanen har store potensielle muligheter. Har sendt inn 

mulighetsprosjekt til revidert kommuneplan 2023-2033 

• Tiltak for å hindre spredning av gummigranulat fra kunstgressbanene 

• Nytt banelys på kunstgressbanene  

• Trygg trafikk – Bli sett. Utdeling av refleksvester høsten 2020 (Ligger på lager) 

 
ØKONOMI 
 
Hovedforeningen og undergruppene har eget regnskap og alle driver sin del meget positivt. 
Se sammenstilt regnskap for alle gruppene Vedlegg 3.  
 
Alle undergruppene til Nøtterøy idrettsforening har i 2019 avlagt regnskap for fullt 
kalenderår. Allianseidrettslagene leverer eget regnskap. 
 
Fra Nesskogen Idrettspark AS har vi fått følgende årsmelding: 

 
”Nesskogen Idrettspark AS har i 2019 lagt bak seg trettende hele driftsår.  
Hovedhensikten med opprettelsen av selskapet var å spare foreningen for store 
momskostnader i forbindelse med det nye anlegget i Nesskogen. Selskapet eies av 
Nøtterøy Idrettsforening, og i vedtektene for selskapet står det bl.a. ” Selskapets 
virksomhet er å utvikle, drifte og vedlikeholde kunstgressbane/stadionanlegg på 
Nøtterøy stadion, samt øvrige formål for å fremme Nøtterøy Idrettsforening’s 
interesser for å sikre områder, anlegg, arenaer og lokaler for foreningens aktiviteter. 
Selskapet er uten eget økonomisk formål.” 
 

Styret har etter råd i fra konsulentselskap valgt å ikke ta inn flere NYE innvesteringer. Vi håper 
å avvikle selskapet i løpet 5 år.  
Nesskogen Idrettspark AS fikk godkjent fra Skatt Sør, at vi slipper å betale skatt så lenge vi 
opprettholder selskapet  
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1. Ikke delt ut for 2019 - Barne- og ungdoms stipend pålydende kr. 4.000. 

2. Ikke tildelt for 2019 -  Æres- og hedersbevisninger  

 
KONKLUSJON 
Nøtterøy IF har igjen lagt bak seg et aktivt idrettsår. Det er gledelig at klubben på flere 
områder har fått gode sportslige resultater. Det arbeides bra i alle gruppene.  
 
Arbeidet med videreutviklingen av Nesskogen har fortsatt høy prioritet.   
Klubbhuset er ferdig og det jobbes nå med å etablere trygge rutiner på utleie og drift av 
klubbhuset 
Ferdigstille aktivitet og lekeområdet syd for klubbhuset skal være ferdig i løpet av 2020.  
 
Takk til alle dere frivillige som stiller opp på:  
dugnader, trenere, oppmenn, administrasjon, tilskuere, kioskvakter, sjåfører osv. 
 
Takk til våre største sponsorer: Format Eiendom, Kiwi, LykkeBingo, Sparebankstiftelsene og 
Norsk Tipping.  
Takk til Tønsbergs Blad og Nøtterøy kommune for det samarbeidet vi har. 
Takk til dere som deltok på årsmøte i dag. 
 
På vegne av hovedstyret 
Jørn Andersskog 
Leder Nøtterøy idrettsforening 

HEDERSBEVISNING Nr TILDELINGS ÅR NAVN Falt fra

Hedertegn i Gull M/ Diplom og Æresmedlem G-01 1967 Torgeir Andersen
Hedertegn i Gull M/ Diplom og Æresmedlem G-02 1992 Frank Beck
Hedertegn i Gull M/ Diplom og Æresmedlem G-03 1992 Sigurd Tjomstøl
Hedertegn i Gull M/ Diplom og Æresmedlem G-04 1992 Øystein Hansen
Hedertegn i Gull M/ Diplom og Æresmedlem G-05 1997 John Andersen
Hedertegn i Gull M/ Diplom og Æresmedlem G-06 2002 John Wilhelmsen
Hedertegn i Gull M/ Diplom og Æresmedlem G-07 2007 Mette Rostad Jensen
Hedertegn i Gull M/ Diplom og Æresmedlem G-08 2007 Arve Wilhelmsen
Hedertegn i Gull M/ Diplom og Æresmedlem G-09 2014 Terje Rasmussen
Hedertegn i Gull M/ Diplom og Æresmedlem G-10 2014 Ragnar Thon
Hedertegn i Gull M/ Diplom og Æresmedlem G-11 2017 Terje Næss
Hedertegn i Gull M/ Diplom og Æresmedlem G-12 2017 Tore Watterdal
Hedertegn i Gull M/ Diplom og Æresmedlem G-13 2017 Ragnar Roberg
Hedertegn i Gull M/ Diplom og Æresmedlem G-14 2017 Sigurd Andersen
Hedertegn i Gull M/ Diplom og Æresmedlem G-15 2017 Kjell Rostad
Hedertegn i Gull M/ Diplom og Æresmedlem G-16 2017 Nina Næss
Hedertegn i Gull M/ Diplom og Æresmedlem G-17 2017 Jørn Andersskog
Hedertegn i Gull M/ Diplom og Æresmedlem G-18 2017 Solveig Rostad
Hedertegn i Gull M/ Diplom og Æresmedlem G-19 2017 Torunn Henriksen
Hedertegn i Gull M/ Diplom og Æresmedlem G-20 2017 Finn Abrahamsen
Hedertegn i Gull M/ Diplom og Æresmedlem G-21 2018 Henrik Møyland (Henken)



Ånsrvl ELDI NG NøTTERøv FoTBAL L - zoLg

Nøtterøyfotball (NlF) blir drevet på frivillig basis av foreldre til barn og ungdom iklubben. ltillegg er

vi så heldige at vi har frivillige voksne som deltar selv om de ikke har aktive barn. Klubben av helt
avhengig av frivilligheten. Mange av de som har roller i klubben i dag har ikke bare en oppgave, men

deltar på flere områder. Takk til dere alle som bidrar til at barn og ungdom på N6tterøy kan fylle
fritiden sin med en meningsfull aktivitet.

Styret for denne perioden har vært:
Leder: Sten Nornes

Nest leder: Petter Grødem

Økonomi: Petter Grødem

Christian Schøyen, innleid økonomiansvarlig
Sportlig leder: Geir Tunby

Styremedlem/ materiell: Petter Høyer

Styremedlem/sponsoransv: StåleMyrvang

Styremedlem/medlemsnett: Kenneth Kristiansen

Styremedlem: Kristian S. Lightfoot

Klubben har pr. dags dato guttelag i følgende årsklasser:

Senior, G 19, G16, G14 og G13. i tillegg har vi lag hvor barn er født i 2O02,2OO3,2004,2005,2006,

2007, 2008, 2OO9, 2O1O, TOLI, 2OL2 og 2013.

På jentesiden har vi følgende lag:

Årga nge ne 2OO2 / 03, 2OO4 / 05, 2006 / 07, 2OO8, 2OOg, 2OIO, 2O1t og 2OL2

Pr. dags dato har NIF ca 400 registrert medlemmer. Det er sendt ut rundt 400 fakturaer for
treningskontingent. Vi har noen spillere som har sluttet eller meldt overgang til andre klubber det
siste året men vi har også fått nye spillere inn. Totalt oppfattes medlemsmassen som stabil.

For denne perioden har vi hatt fokus på:

. Å gi et tilbud til alle som ønsker å spille fotball. Det betyr at NIF ønsker å gi plass til både de som

deltar på fotball på grunn av det sosiale og for de som ønsker å legge mye tid i treningsarbeidet.

Ut fra aktivitetsnivået på NIF sitt anlegg og tilbakemelding til klubben generelt så langt, er styrets
oppfatning at mange barn og ungdommer har glede av dagens tilbud.

Fortsette å følge sportsplan slik at det blir et dokument som trenere, lagledere og foreldre aktivt
kan bruke som et styringsverktØy i trening og holdingsarbeidet.

a

a Klubben har i denne perioden hatt fokus på å sørge for grunnlag for fortsatt fornuftig økonomisk
drift. Dette både ved å søke å vedlikeholde og øke inntektssiden men også å være bevist på

kostnadssiden.

Klubben har jobber videre med å utvikle inntektsmulighetene som ligger fremme samt undersøke

muligheter for ytterligere sponsorsamarbeid og annet.

a



a

a

a

a

Klubben er godkjent som <Kvalitetsklubb> og vil fortsette å arbeide i tråd med retningslinjene

knyttet til dette.

Klubben drifter foreningens nye klubbhus og har både kostnadssiden og inntektssiden knyttet til

dette. Det er andre året fotballen drifter klubbbhuset. Erfaringen så langt er positive.

Klubben har i 2019 fått lagt nytt kunstgress på <hovedbanen>.

Klubben jobber med å kontroll på utfordringene med forurensningsproblematikk knyttet til
gummigranulat

Målsetting for kommende periode:

r Utvikle flere tiltak slik at klubben får stabil og jevn økonomi

o Ha fokus på både sosial og sportslig utvikling

o Motivere og invitere flere foreldre inn i klubbens arbeid

o Ha fokus på å beholde og videreutvikle de aldersklasse vi har i dag på jente/dame og

gutte/herre siden.

o Ha fokus på å rekruttere barn og foreldre til de yngste årsklassene

o Fortsette vedlikeholdet av anlegget

o Arbeidemed<granulatproblematikken>

mars 2020

For røy fotball

Nornes

Leder



Årsrapport Nøtterøy friidrett 2019 
 
Styret har bestått av: 
 
Leder: Are Aasmundrud 
Nestleder: Anders Kristiansen 
Styremedlem: Torstein Selseth 
 
Oppmann: Anders Kristiansen 
Materialforvalter/kasserer: Are Aasmundrud 
Regnskap: Torstein Selseth 
 
Trenere 2019: 

Navn: Tlf.nr: E-post-adresse: Gruppe: 

Gry Haugsnes 92896706 gry.haugsnes@live.no  Liten 1. - 3.klasse 

Jonas Lillevold 93487919 jonas.lillevold@gmail.com  Liten 1. - 3.klasse 

Daniel Bjørnstad 92216657 post@bjornstadbygg.no  Liten 1. - 3.klasse 

Oline Skjåk 40648197 olineskjaak@yahoo.no  Liten 1. - 3.klasse 

Egil Hamnes 90229014 egilh1@vfk.no  Liten 1. - 3.klasse 

Ina Rosnes 99785480 ina.rosnes@gmail.com  Liten 1. - 3.klasse 

Mona Skjelbred 92688535 monaskj@gmail.com  Liten 1. - 3.klasse 

Thomas Jahre 91916813 jahrethomas@gmail.com  Stor 4. - 6.klasse 

Thor-Egil Eide 40293070 thor.e.eide@usn.no  Stor 4. - 6.klasse 

Dominika Hawryluk 99870724 hawrylukdominika@yahoo.no  Stor 4. - 6.klasse 

Jon Birkeland 45235889 jonbirkeland@gmail.com  Stor 4. - 6.klasse 

Terje Strømstad 41383753 terje.stromstad@rubicon.no  Stor 4. - 6.klasse 

Per-Johan Fallrø 95269367 per-jf@online.no  Stor 4. - 6.klasse 

Helena Bisgaard 90556021 helena.bisgaard@gmail.com Stor 4. - 6.klasse 

Karl-Sigurd Hauan 99024508 kshauan@gmail.com  Stor 4. - 6.klasse 

Roar Kihle 90853548 roar.kihle@gmail.com  Stor 4. - 6.klasse 

Simen Tveten 92826784 tveten@advst.no  Stor 4. - 6.klasse 

Are Aasmundrud 45020777 are@gbooking.no  Ungdom 7. - 10.klasse 

Hallbjørg I. Bruu 90790252 hallbjorg@hotmail.com  Ungdom 7. - 10.klasse 

Torstein Selseth 95915173 selseth@hotmail.com  Ungdom 7. - 10.klasse 

Kjell Idar Wiig Ødegård 92031265 kjell.idar.fysio@gmail.com  Ungdom 7. - 10.klasse 

Line Rørstad Jensen 41020051 linerjensen@hotmail.com  Ungdom 7. - 10.klasse 

Anders Kristiansen 90013279 anderskristiansen78@gmail.com  Ungdom 7. - 10.klasse 

Kenneth Grønberg 48086201 kenneth@norgeselektro.no  Ungdom 7. - 10.klasse 

 
Vi jobber for å få 5 – 7 nye trenere i liten gruppe i løpet av 2020 
 
 
Treninger: 
Fra 1. januar og frem til påske, trente vi innendørs mandager og onsdager på Oserød skole og Brattås 
skole. Fra påske til sommeren og fra 19. august til 26. november trente vi de samme dagene på NIF-
banen.  
 
Mandagene har det vært i overkant av 80 barn som har trent fast. 
 
 
Aldersinndeling og antall: 
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Vi har tre ulike aldersgrupper i Nøtterøy friidrett 

• Liten gruppe 1. – 3. klasse 

• Stor gruppe 4. – 6. klasse 

• Ungdomsgruppe 7. – 10. klasse 
 
I liten gruppe har vi ca. 40 medlemmer. 
I stor gruppe ca. 40 medlemmer, mens det i ungdomsgruppen er i underkant av 20.  
 
Til sammen har vi nesten 100 aktive barn som trener mer eller mindre fast med Nøtterøy friidrett. 
 
Tidligere har Nøtterøy friidrett hatt en avtale med Tønsberg friidrettsklubb og Sem friidrett om å gi 
overgang til utøvere som vil satse også i ungdomstrinnet. Men etter sterk oppfordring fra foreldre i 
klubben, besluttet vi høsten 2019 muligheten for at ungdomstrinnet også kunne fortsette treninger 
på NIF.  
 
 
Trenerkompetanse: 
På bakgrunn av at vi fra høsten 2019 valgte å gi tilbud også til ungdomstrinnet, førte dette til at vi 
måtte heve kompetansen hos flere trenere. Vinteren 2019/2020 gjennomførte ca. 10 av trenerne 
«Friidrett for Ungdom»- kurset, som Norsk friidrett står for. 40 timers kurs i Bærum er gjennomført.  
 
I tillegg har ca. 10 trenere høsten 2019 gjennomført «Friidrett for barn»- kurset. Dette gjør at 
kompetansehevingen har vært god i løpet av 2019. 
 
 
Økonomi: 
Klubben klarer seg fint økonomisk. Det er investert i en del nytt utstyr. Vi ønsker å holde 
medlemsavgiften nede og er derfor avhengig av noen sponsorinntekter. I 2019 sponset Selvaag Bolig 
Vestfold med kr. 20 000,-. Medlemsavgiften til Nøtterøy friidrett for 2019 var kun kr. 700,-. Det 
dekker både utetrening og innendørs trening. I tillegg dekker det alle stevneavgifter for hele 
sesongen. 
 

 
 
Saldo 31.12.2019 kr. 97 890,- (da er ca. kr. 55 000,- av dette innbetalinger til Bislett games 2020) 
 



Utstyr: 
Vinteren 2019/2020 ble Nøtterøy friidrett tildelt til sammen kr. 43 000,- fra Gjensidigestifelsen.  
Dette skal brukes på nye hekker og ny sand til lengdegropen. 
 
 
Arrangementer: 
6. mai 2020 var Nøtterøy friidrett arrangør/vertskap for Kretsmesterskap i Terrengløp for Vestfold 
fylke. Arrangementet gikk veldig fint med nesten 100 utøvere. 
 
Ellers har utøvere deltatt på Slottsfjellstafetten, Kristinalekene, Bøkeskoglekene, Kretsmesterskap på 
bane, Re-løpet og Vestfoldkarusellen.  
 
I tillegg har vi vært godt representert til Lerøylekene, kretslaget for 2006-årgangen. 
 
 
Friidrettsmerket 2019: 
Vi har gjennomført klubbmesterskap både i juni og september. Det var totalt 85 barn som 
gjennomførte. 40 jenter og 45 gutter. 
 
37 av utøverne fra 5. – 8. klasse klarte merkekravene for Friidrett for barn (gull, sølv eller bronse). 
 
 
Bislett Games 2019: 
120 barn med foresatte dro sammen til Bislett Games 13. juni 2019. Det ble en fantastisk opplevelse 
for både små og store. For Bislett Games 2020 har vi solgt ca. 200 billetter internt i klubben og vi 
gleder oss. 
 
 
Videre drift: 
Vi ser en økning av antall barn som ønsker å være medlem hos Nøtterøy friidrett. Vi tror dette vil øke 
også i 2020. Derfor legger vi opp til større aktivitet og flere trenere i tillegg tiul en del nytt 
friidrettsutstyr.  
 
Vi kommer også til å ha flere sosiale samlinger. Spesielt for ungdomsgruppa.  
 
 
 
 
Nøtterøy 30.03.2020  
 
 
 
Are Aasmundrud   Anders Kristiansen   Torstein Selseth 













Nesskogen idrettspark AS














