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NØTTERØY IDRETTSFORENING (org.nr.: 983479561) - 
ÅRSBERETNING FOR 2022 

 
 
 
SAMMENDRAG 

Aktiviteten i Nøtterøy allianseidrettsforening har normalitert seg etter to år hvor 
pandemien preget aktiviteten. Aktiviteten i undergruppene er god, men det oppleves 
som mer utfordrende å engasjere foreldre til frivillighet  enn tidligere.  

Arbeidet med videreutvikling av Nesskogen idrettspark går godt. Opprusting av 
lysløypa og nytt rulleanlegg er under bygging.   

Økonomien i klubben er god og medlemsmassen er svakt økende. 

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 Færder 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 

Etter 2 år hvor pandemien preget aktiviteten til idrettsforeningen har 2022 hatt tilnærmet 
normal aktivitet. Vi er stolte over å ha kommet så godt gjennom pandemeine og ser nå at 
den lille nedgangen håndball bredde hadde under pandemeine har blir utlignet av en god 
vekst i medlemstallene i 2023. 
 

 
 
Det er stor aktivitet i Nøtterøy Idrettsforening og på idrettsanlegget på Nesskogen. Flere 
tilbud til har medført flere barn og unge på anlegget. Nye anlegg og opprusting av lysløypa 
forventes å gi ytterligere aktivitet på Nesskogen. Året som gikk var frivillighetens år, men det 
har i 2023 vært vanskeligere enn tidligere å rekrutere folk til å bidra i frivillig arbeid i 
idrettsforeningen.  
 
Styret i Nøtterøy allianseidrettsforening besto i 2022 av leder, nestleder og 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 :  Lillian Lien 

Styremedlem 3 :   Trond Solevågseide 

Styremedlem 4:  Thor-Egil Eide 

Styremedlem 5: Børge Furu 

Styremedlem 6: Linn-Therese Ugland Bekkevar 

Styremedlem 7 Petter Høyer 

Vara:  Anders Kristiansen 

Økonomiansvarlig SKYA v/ Jan Egil Levorsen 

Sekretær Kai Nybakk 

 
Styret har avholdt: 7 styremøter i 2022 
 
Foreningen har 1393 medlemmer inkl. allianseidrettslagene. Nedenforstående tabell viser 
medlemstallene for barn mellom 6 og 19 år og voksne for fotball, håndball bredde, ski 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 

Gruppestyret har bestått av:  
• Styreleder: Arne Ottestad  

• Økonomiansvarlig: Mona Solum Bakke  

• Aktivitetssansvarlig: Cathrine Graf Olsen 

• Dommeransvarlig: Jonathan Ogilvy Millar 

• Materialforvalter: Trond Solevågseide 

• Styremedlem: Elisabeth Huneide 

 
Håndball bredde har207 medlemmer i alderen 5 år og oppover. Sesongen 2022 har håndball 
bredde følgende treningsgrupper/lag: J/G6, J/G7, J8, J9, G9, J10, G10, G11, J11, J12, J13, 
G13. Vi har i tillegg 8 G16 spillere, et samarbeidslag mellom Nøtterøy Elite, NHB, Teie og TT. 
Laget er administrert av Nøtterøy Bredde. 
Aktiviteten i 2022 startet med korona-restriksjoner. Gjennomgående godt aktivitetsnivå på 
alle lag i 2022. Antall aktive har økt gjennom året, og vi har lag i nesten alle årsklasser for 
begge kjønn. Vi har en samarbeidsavtale med Teie HK, Tønsberg Turn og Nøtterøy Håndball 
Elite for G16. Vi har forsterket samarbeidet med Teie HK på jentesiden. 
I forbindelse med hjemme- arrangementer, er det lagt ned godt med dugnadsarbeid. Det er 
arrangert 3 mini-/aktivitetsturneringer i 2022, i tillegg til mange hjemmekamper i 
Wilhelmsenhallen, Nøtterøyhallen og Hårkollhallen. 
Gruppestyret har avholdt 5 styremøter i 2022. Det er gjennomført et trener/lagleder møte i 
august. 
Håndball bredde har utstyrsavtale med Sport 1 Revetal. I 2022 ble det handlet for 420 127 kr 
(fratrukket rabatt) Dette gir en Kickback på 21 006 kr som brukes til innkjøp av utstyr. 
Klubben sponset alle spillene med en trenings t-skjorte i fjor. 
Resultat for 2022 viser et underskudd på 38 411 kr, mot et overskudd på kr 127.972 i 2021.  
Etter noen år med lavere aktivitet, sponset klubben i 2022 alle lag med et ekstra tilskudd til 
overnattingscup. Undergruppen har en sunn økonomi.  
 
Håndball bredde har i løpet av året 2022 hatt de følgende hovedsponsorer med på laget: 
Sparebank 1, Sport 1 Revetal, Uniweb og Meny Skallestad.  
Sportslig utvalg: Alle trenerne har tilbud om trenerutdanning som dekkes av klubben. Det er 
gått til innkjøp av en full lisens av programmet/appen Learn Handball som alle trenere og 
spillere kan benytte seg av, i tillegg er det kjøpt inn en lagkoffert (6 baller) med Playfinity 
smart baller til bruk i trening. 
 
Ski 

Skigruppa er ikke aktiv. Tre medlemmer, men ikke noen aktivitet.  
 
Friidrett 

2022 hadde friidrettsgruppa rekordmange medlemmer – i alt 127 betalende medlemmer, og 
det gror godt også på trenersiden i gruppa: 29 trenere har deltatt i løpet av året. Dette gjør 
NIF til Vestfolds nest største friidrettsklubb. 
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Friidrettsgruppas hovedfokus er lek, glede og egen mestring for barna – vi er ikke en 
resultatdrevet klubb. Ungdomsgruppa øker i antall, og det innebærer at kravet til 
trenerkompetanse også vokser. I 2022 gjennomførte 17 trenere kurset «Friidrett for barn». 
Trener 1-kurset «Friidrett for ungdom» ble gjennomført av 5 trenere. 
Styret i friidrettsgruppa har i 2022 bestått av følgende: 

• Are Aasmundrud (leder) 

• Øystein Kristiansen (oppmann og arrangementsansvarlig) 

• Andreas Wollan (materialansvarlig) 

• Per-Johan Fallrø (arrangementsansvarlig) 

• Thor-Egil Eide (representant, hovedstyret NIF) 

Trenings- og medlemsavgift for skoleåret 2022-23 har ligget på samlet kr 1150, der kr 250 er 
medlemskontingen til Nøtterøy idrettsforening. Friidrettsgruppa har noe negativ 
egenkapital, og for å styrke denne anslås det en økning med kr 200-300 per medlem i 
skoleåret 2023-24. Friidrettsgruppa baserer ikke sine inntekter på dugnader, og for å øke 
inntektene forventes derfor også en økt trenings- og medlemsavgift. 
 
Av aktiviteter som har foregått i 2022 kan følgende nevnes: 

• Søndag 1. mai SLOTTSFJELLSTAFETTEN 

• Mandag 13. juni KLUBBMESTERSKAP 

• Lørdag 20. august KRISTINALEKENE 

• Søndag 28. august BØKESKOGLEKENE 

• Lørdag 10. september KRETSMESTERSKAP FRIIDRETT 

• Mandag 19. september KLUBBMESTERSKAP 

• Lørdag 15. oktober RE-MILA 

• Lørdag 22. oktober MOALØPET 

I tillegg har utøvere fra NIF deltatt i KM, terrengløp, samt individuelle stevner i 
Østlandsområdet. Gruppa tar sikte på tilsvarende aktivitetsnivå i 2023, med Bislett Games 
som en gulrot for både store og små i gruppa. 
 
Fotball 

Styret har bestått av:  
• Styreleder: Petter Grødem 

Styremedlemmer 
• Geir Tunby (sportslig ansvarlig) 

• Petter Høyer (materialforvalter) 

• Anniken Braute Gunleiksrud (sponsoransvarlig) 

• Lise Bjørge (medlemsregister og politiattester) 

• Simen Melhus Sjølli 

• Kristian Stephen Lightfoot 

Medlemsmassen har økt fra året før, til 464 registrerte medlemmer. Medlemmene er fra 5 
år og oppover.  
 



Årsberetning 2022 
 
  

Sensitivity: Internal 

Det er godt aktivitetsnivå i klubben. For de aller yngste har det blitt kjøpt inn to treer-baner, 
som har blitt meget godt mottatt av både spillere og trenere. Banene er blitt flittig brukt, 
både til treninger og til uorganisert aktivitet. 
 
Nye trenere har blitt tilbudt trenerkurs, og hjelp til oppstart av treninger har vært 
velorganisert.  
 
I ungdomsfotballen har det vært gode resultater, og det er jenter 2009 som har vært mest 
fremtredende. Kretsmesterskap, seier i vinterserien, OBOS og adiadas cup, samt  finale i 
Norway cup viser at det gjøres mye riktig i klubben. I tillegg til dette ble også trenerne for 
jentene kåret til årets «grasrottrenere» i Vestfold.  
 
A-laget til herrene skulle i år prøve seg i 3 divisjon, og det var mange som var spente på 
hvordan laget skulle klare seg. De beholdt plassen, og det var mer enn godkjent. I 
lokaloppgjørene har det var god stemning og godt oppmøte på kampene.  
 
Det har også blitt opprettet damelag, som kan bli veldig spennende å følge fremover.  
 
Tine fotballskole har blitt arrangert igjen i år, og i regi av Marthe Andersskog var det mange 
fornøyde spillere og trenere som kunne takke for seg etter en uke med fotball. Så godt 
arrangert var dette at fotballskolen vant pris som den beste i Vestfold. 
 
I slutten av august ble Færder Skjærgårdcup arrangert i samarbeid med Husøy og Foynland. 
Det deltok 230 lag fra 46 klubber, og tilbakemeldingene var meget gode.  
 
Det har vært avholdt 4 dugnader. 2 på idrettsbanen, der det har blitt gjort oppgraderinger 
og forefallende arbeid, samt to salgsdugnader som har vært innbringende for klubben.  
 
Samarbeidsavtalen med Husøy og Foynland har fungert godt. Det har blitt inngått 
intensjonsavtale med Teie om jentelagene. 
 
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. 

 
NIF er 100 % eier av anleggene og driftes på dugnad. Det ble i 2022 gjennomført to 
dugnader, vår og høst. 
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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 lysløypa med nytt dekke  

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

til en del av Nesskogen idrettspark med flere anlegg. I revidert kommunedelplan legges det 

opp til at området settes av til idrettsformål 

• Et lite rulleanlegg og frisbeegolf  

 
ØKONOMI 

Hovedforeningen og undergruppene har eget regnskap og alle driver sin del meget positivt. 
Alle undergruppene til Nøtterøy idrettsforening har i 2022 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, Meny, Kiwi, LykkeBingo og Norsk Tipping. 
 
Allianseidrettslagene leverer eget regnskap. 
 
NESSKOGEN IDRETTSPARK AS 

Nøtterøy allianseidrettsforening eier Nesskogen idrettspark AS. Rapportering skjer iht. krav 
for akseselskap. 
 
STIPEND OG HEDERSBEVISNINGER 

Det ble ikke delt ut barne- og ungdomsstipend eller æres- og hedersbevisninger i 2022. 
 
 


