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Minneord over Nils Fredrik Eldre 

 

Det er med stor sorg vi har mottatt budskapet om at Nils Fredrik Eldre har gått bort. 

 

I idretten er det slik at fundamentet for aktiviteten er engasjerte, interesserte og dyktige 

enkeltmennesker som ønsker å bidra til å skape gode og sunne oppvekstvilkår for barn og 

unge. 

Nils Fredrik Eldre var et slikt menneske, og Nøtterøy IF er takknemlige for all innsatsen og 

entusiasmen han la inn i foreningens arbeid. Nils har bidratt i både hovedforeningen, 

fotballgruppa og håndballgruppa, og som «forelder» til et stort antall unge håndball- og 

fotballspillere.   

 

Nils var en del av NIF i flere tiår. Først som spiller, deretter som trener og lagleder for egne 

barn, før han påtok seg styreverv og ble materialforvalter i fotballgruppa. De siste årene har 

Nils vært baneansvarlig i Nesskogen idrettspark, og hatt ansvar for vedlikehold og for at 

banene var snøfrie på vinterstid. Det arbeidet la Nils mye tid og stolthet i, og hans innsats har 

sørget for at barn, unge og voksne i NIF har kunnet møte på trening for å treffe lagvenninner 

og lagkamerater på et veldig fint idrettsanlegg. 

 

Nils trente det fremgangsrike 1987-laget vårt frem til å bli kretsmestere i fotball i G14-

klassen. Her spilte også sønnen hans. Dette er blant de sterkeste årgangene NIF har hatt.  

 

Nils har vært en av kontinuitetsbærerne i NIF. Som styremedlem og materialforvalter var han 

blant de som alltid ønsket nyetablerte lag og nye trenere i barnefotballen velkommen, og 

spurte hva han kunne hjelpe dem med. Det bidro til å videreføre kunnskap og verdier, og 

skapte motivasjon og pågangsmot hos de som skulle ta hånd om de nye årgangene med NIF-

spillere. 

  

Nils var en sosial person. Når vi traff ham på NIF ønsket han alltid å slå av en prat. Det kunne 

handle om praktiske spørsmål, men vel så gjerne om gode minner og gamle fortellinger som 

fortjener å bli husket og fortalt videre. Slike mennesker og møter skaper trivsel, og er en bit i 

puslespillet som gjør at vi alle ser fram til å sette kursen mot NIF. 

 

For sitt arbeid i Nøtterøy IF ble Nils Fredrik Eldre tildelt klubbens hederstegn i sølv. 

 

Vi takker Nils og hans familie for all innsatsen de har bidratt med til beste for barn og unge i 

Nøtterøy IF. Vi lyser fred over hans minne og vil uttrykke våre dypeste medfølelse overfor 

familien. 

 

 

Hilsen  

 

Leder av Nøtterøy IF, Jørn Andersskog.  

 

 


