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NØTTERØY IDRETTSFORENING (org.nr.: 983479561) - 
ÅRSBERETNING FOR 2020 

 
 
 
SAMMENDRAG 

Nøtterøy allianseidrettsforening har igjen lagt bak seg et roligere idrettsår enn vanlig, 
grunnet pandemien. Tross et litt spessielt år, arbeides det bra i alle gruppene for å holde 
aktiviteten opp og gi barn og unge en mulighet for å drive fysisk aktivitet.  
 
Nøtterøy Ski kom i 2020 inn som en gruppe i Nøtterøy allianseidrettsforening, mens 
Nøtterøy Tennis opphørte som gruppe. 
 
Arbeidet med videreutvikling av Nesskogen idrettspark går godt og det nye uteområdet kom 
på plass i 2020, og flere planer foreligger.   
 
Økonomien i klubben er god og medlemsmassen relativt stabil. 
 
Takk til alle dere frivillige som stiller opp for klubben på dugnader, som kjører på trening 
som trenere, dommere, sitter i styrer eller står i kiosken og selger vafler.  
 
Takk til våre sponsorer og støttespillere. 
 
Takk til Tønsbergs Blad, Øyene Avis 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 allianseidrettsforening  
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GENERELT 

I 2020 ble Nøtterøy Tennis lagt ned som gruppe for særidrett i Nøtterøy 
allianseidrettsforening. Nøtterøy ski som var et eget allianseidrettslag ble omorganisert og 
lagt inn under Nøtterøy allianseidrettsforening som en egen gruppe for særidrett, på lik linje 
med Nøtterøy Fotball, Nøtterøy Håndball Bredde, Nøtterøy Friidrett, mens Håndball Elité og 
Turn er organisert som allianseidrettslag.  
 
Styret i Nøtterøy allianseidrettsforening besto i 2020 av 8 styremedlemmer og et 
varamedlem (se tabell 1). 
 
Tabell 1. 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 

Nils Eldre som har vært aktiv utøver, og hatt en rekke verv i Nøtterøy idrettsforening i en 
årrekke, gikk brått bort i 2020. Minneord over Nils Eldre er vedlagt. 
 
Styret har avholdt: 6 styremøter i 2020 
 
Foreningen har 1395 medlemmer inkl. alianseidrettslagene. Nedenforstående tabell viser 
medlemstallene for barn mellom 6 og 19 år for fotball, håndball bredde og friidrett. 

 
 
Nøtterøy idrettsforening er eneste eier av Nesskogen Idrettspark AS som eier hovedbannen 
på Nesskogen idrettspark. 
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AKTIVITETEN I GRUPPENE 

Håndball Bredde 

Aktiviteten i 2020 har vært betydelig redusert grunnet korona-restriksjoner, det ble en brå 
slutt på håndballsesongen 19/20 med nedstenging i mars, med både trenings- og 
kampforbud. Da det ble åpnet for trening med restriksjoner ble det utetrening på NiF før 
sommeren. Lagene kom så smått i gang høst 2020 med treninger og kamper, før det på nytt 
ble aktivitetsforbud. Til tross for betydelig redusert aktivitet er det gledelig å se at 
medlemsmassen øker i de yngre klasser. I de eldre klassene er det frafall av medlemmer. 
 
Ski 

Ski er en liten gruppe bestående av 20 medlemmer. Vinterene blir varmere og kortere som 
følge av klimaendringene og det er vanskelig å kunne tilby oppkjørte skiløyper på Nøtterøy. 
Aktiviteten i gruppa er på et svært lavt nivå. Det viktigste i 2020 var omorganisering av 
Nøtterøy ski fra allianseidrettslag til gruppe for særidrett under Nøtterøya 
allianseidrettsforening 
 
Friidrett 

Foruten Wilhelmsenhallen har vi hatt plass i Messehall A samt gymsalene på Brattås og 
Oserød. Tilgang til bedre innendørs fasiliteter sammenlignet med tidligere år betyr mye for 
kvaliteten på treningen. Dessverre har det vært flere omganger med nedstenging og 2020 
har ikke gitt max uttelling av forbedringene. 
Til tross for et krevende år med flere nedstenginger har frammøtet vært bra på de 
treningene som har vært gjennomført. Et usikkerhetsmoment er liten gruppe ettersom 
barna og foreldrene der ikke er like etablert som i de to andre gruppene og siden de som 
nevnt har vært nedstengt i lengre perioder. 
Konkurransesesongen bar preg av mange avlyste stevner. Likevel var Nøtterøy representert 
både på kretskamp i Bærum idrettspark i januar samt på Kristinalekene, Bøkeskoglekene, 
KM på Rjukan og Lerøylekene på sensommeren/høsten. 
Ved inngangen til 2020 har friidrettsgruppa 108 medlemmer og 27 trenere 
 
Fotball 

Pr. dags dato har Nøtterøy fotball ca 400 registrert medlemmer. Medlemsmassen oppfattes 
som stabil. Klubben er godkjent som «Kvalitetsklubb»  
2020 har vært preget av kovid-19 og det har blitt arbeidet med at «driften» av klubben har 
været i samsvar med retningslinjene gitt av offentlige myndigheter. 
Fokusområder i 2020 har vært: 

• Å gi et tilbud til alle som ønsker å spille fotball. Nøtterøy fotball har et samarbeid med Husøy 

& Foynland for å sørge for at årskull med få medlemmer, uavhengig av hvilken klubb disse 

geografisk hører under, skal få et godt tilbud 

• Sørge for grunnlag for fortsatt fornuftig økonomisk drift og utvikle inntektsmulighetene 

• Fortsette å følge sportsplan 

• Få kontroll på spredning av gummigranulat fra kunstgressbanene 
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IDRETTSANLEGG 

Nøtterøy allianseidrettsforenings (NIF) idrettspark på Nesskogen er klubbens hovedanlegg, 
men håndball bredde trener og spiller kamper i ulike haller i Færder kommune.  
På Nesskogen er det 

• To kunstgressbaner med lys  

• En gressbane. 

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

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

 
I 2020 ble det nye utealnegget ferdigstil, med 2 sandvoleyballbaner, sandhandballbane, 
basketballbane og leke og trenigspark. Sandbanene og basketballbanen har flombelysning 
 
NIF er 100 % eier av anleggene og driftes på dugnad. Det ble i 2020 gjennomført to 
dugnader, vår og høst. 
 
PROSJEKTER 

I hovedstyret er det lagt vekt på å legge forholdene tilrette for at gruppene skal kunne drive 
sin aktivitet på en god måte og videreutvikle anlegget med mulighet for å drive flere typer 
fysisk aktivitet. Det nye uteområdet er en del av denne satsningen.  
 
Prosjekter som det jobbes med:  

• Ruste opp rysløypa med nytt dekke og lysanlegg 

• Område vest for hovedbanen på Nesskogen idrettspark, har potensiale for å kunne utvikles 

til en del av Nesskogen idrettspark med flere anlegg. NIF har sendt inn et innspill i 

forbindelse med revisjon av kommuneplanens arealdel hvor det foreslås boligbebyggelse og 

idrettsanlegg 

• Tiltak for å hindre spredning av gummigranulat fra kunstgressbanene 

• Nytt banelys på kunstgressbanene  

• Pump track for sykkel, skate board, sparkesykkel og rulleskøyter 

 
 
ØKONOMI 

Hovedforeningen og undergruppene har eget regnskap og alle driver sin del meget positivt. 
Alle undergruppene til Nøtterøy idrettsforening har i 2020 avlagt regnskap for fullt 
kalenderår. Regnskapet for Nøtterøy idrettsforening med alle undergruppene er vedlagt 
 
Klubben har flere viktige støttespillere. De største er: Sparebankstiftelsene Nøtterøy-
Tønsberg, Sparebankstiftelsen DNB, OBOS, Kiwi, LykkeBingo og Norsk Tipping. 
 
Allianseidrettslagene leverer eget regnskap. 
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NESSKOGEN IDRETTSPARK AS 

Styret har etter råd i fra konsulentselskap valgt å ikke ta inn flere nye innvesteringer. Vi håper 
å avvikle selskapet i løpet 4 år. Nesskogen Idrettspark AS fikk i 2018 godkjent fra Skatt Sør, at 
vi slipper å betale skatt så lenge vi opprettholder selskapet  
 
Årsrapport fra Nesskogen Idrettspark AS ligger vedlagt 
 
 
STIPEND OG HEDERSBEVISNINGER 

Det ble ikke delt ut barne- og ungdomsstipend eller æres- og hedersbevisninger i 2020. 
 
 
 
 


