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NØTTERØY IDRETTSFORENING (org.nr.: 983479561) - 
ÅRSBERETNING FOR 2021 

 
 
 
SAMMENDRAG 

Pandemien har også i 2021 preget Nøtterøy allianseidrettsforening, men det arbeides bra i 
alle gruppene for å holde aktiviteten opp og gi barn og unge en mulighet for å drive fysisk 
aktivitet.  
 
Arbeidet med videreutvikling av Nesskogen idrettspark går godt og det er søkt om tillatelse 
til å oppgradere lysløypa på nesskogen, 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, står i kiosken osv. uten dere hadde det ikke vært 
noen idrettsforening 
 
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 

Tross covid-19 har aktiviteten i undergruppene vært bra i 2021, og medlemstallet har ikke 
gått ned samlett sett, selv om håndball bredde og ski har hatt en liten nedgang. Skigruppa er 
i praksis ikke aktiv, noe som i hovdsak skyldes klimaendringer og mangel på snø. Nedgangen 
i håndball kan kanskje forklares med at innendørsidrettene er de som har blitt mest berørt 
av pandemi-restriksjonene. 
 

 
 
Selv om det ikke synes på medlemstallene har de nye anleggene med Sandvolleyball, 
treningspark og basketbane medført at det er flere som bruker idrettsanlegget til Nøtterøy 
idrettsforening. Anleggene brukes av mange, i alle aldre og som ikke er med i annen 
organisert idrett. Det er gledelig og i trad med foreningens ønske om å få flest mulig til å 
drive med fysisk aktivitet. 
 
Styret i Nøtterøy allianseidrettsforening besto i 2021 av 7 styremedlemmer og ett 
varamedlem (se tabell 1). 
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Tabell 1. Styret i Nøtterøy idrettsforening: 
Verv Navn 

Leder:  Jørn Andersskog 

Nestleder: Kai Nybakk 

Styremedlem 1:  Magnus Halvorsen 

Styremedlem 2 :  Lillien Lien 

Styremedlem 3 :   Trond Solevågseide 

Styremedlem 4:  Janne Henriksen 

Styremedlem 5:  Thor-Egil Eide 

Vara:  Anders Kristiansen 

Økonomiansvarlig SKYA v/ Jan Egil Levorsen 

Sekretær Kai Nybakk 

 Revisor Mona Bakke 

 
Styret har avholdt: 8 styremøter i 2021 
 
Foreningen har 1453 medlemmer inkl. alianseidrettslagene. Nedenforstående tabell viser 
medlemstallene for barn mellom 6 og 19 år og voksne 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 2021 har vært preget av korona-restriksjoner. Treninger og kamper ble flyttet 
til Wilhelmsenhallen og Nøtterøyhallen pga vaksinering i Hårkollhallen, med dem 
utfordringer det ha medført for gjennomføring av kamper og treninger. Lagene har klart å 
holde aktivitetsnivået oppe. Hos noen lag har det vært frafall, mens andre har økt i antall. 
Samarbeidsavtalen med Teie, Tønsberg Turn og Nøtterøy Håndball Elite kom på plass våren 
2021 slik at gutter samarbeidet for G16 kunne videreføres for sesongen 2021/2022. Det er 
god drift i undergruppen. 

Ski 

Ski har 14 registrerte medlemmer. Vinterene blir varmere og kortere som følge av 
klimaendringene og det er vanskelig å kunne tilby oppkjørte skiløyper på Nøtterøy. Det er 
ikke aktivitet i gruppa.  
 
Friidrett 

2021 ble nok et år preget av uforutsigbarhet og avlysninger på grunn av pandemien. 
Heldigvis ser det ut til at alle tre gruppene har kommet igjennom perioden uten unormalt 
stort frafall hverken på trener- eller utøversiden. 
Deltagelsen på stevner har dessverre vært lavere enn foregående år. Avlyste treninger og 
generell uforutsigbarhet får ta noe av skylden. Det er å håpe på at flere av utøverne våre vil 
prøve seg igjen i 2022. 
Det er for øvrig positivt at vi prioriteres stadig høyere når det gjelder tildeling av lokaler. Fra 
og med januar 22 får vi tilgang til en hel kveld i hele Wilhelmsenhallen. Det betyr at alle tre 
gruppene kan trene etter hverandre på samme sted og nødvendig utstyr får en fast plass i 
hallen. Ved inngangen til 2020 har friidrettsgruppa noe over 100 medlemmer og ca 30 
foreldre som bidrar som trenere. 
 
Fotball 

Pr. 31.12.2021 hadde Nøtterøy fotball 334 registrert medlemmer. Medlemsmassen 
oppfattes som stabil Klubben er godkjent som «Kvalitetsklubb»  
2021 har dessverre også vært preget av covid-19 og det har blitt arbeidet med at «driften» 
av klubben har været i samsvar med retningslinjene gitt av offentlige myndigheter. 
Fokusområder i 2021 har vært: 

• Å gi et tilbud til alle som ønsker å spille fotball, selv under vanskelige 

pandemiforhold. 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 

• ·Arbeid med kontroll av gummigranulat fra kunstgressbanene. Det er gjort store grep 

på anlegget for å tilfredstille de krav som stilles. 

• Nytt banelys på hovedbanen 
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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 2021 fikk hovedbanen nytt lysanlegg med moderne energieffektive LED-lamper. 
Hovedbanen fikk i 2021 også nytt gjerde med tett kant rundt hele banen og rister i 
overvannskummer for å hindre spredning av gummigranulat. 
Arbeidet med å legge om lysløypa slik at den ikke går over parkeringsplassen ble startet opp 
i 2021. 
 
NIF er 100 % eier av anleggene og driftes på dugnad. Det ble i 2021 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.  
 
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 

• 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 2021 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, 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 3 år.  
 
Årsrapport fra Nesskogen Idrettspark AS ligger vedlagt 
 
STIPEND OG HEDERSBEVISNINGER 

Det ble ikke delt ut barne- og ungdomsstipend eller æres- og hedersbevisninger i 2021. 
 
 


