
Stiftet 29.03.33  
 

Starten 
 

Vi har ingen opptegnelser på organisert idrett i Nybygda før Ole 
Ellefsæter d.e.(1893-1979) kom til bygda og Langsveen i 1919. 
Han ble en ildsjel for idretten i Nybygda. Gjennom ca. 40 år var 
han leder og medlem av styret i idrettslaget, turninstruktør, 
hoppdommer, leder for  bygging av hoppbakke, idrettsplass og 
klubbhus  

 

 1919 Turnforeningen Freidig ble opprettet 
 1920 Turnforeningen ryddet en hoppbakke i Langsveen 

(Langsvebakken) Bakken ble flittig benyttet fram til 1970-
tallet. 

 1933 Nybygda Skilag ble stiftet. 
 1936 Nybygda skilag tilsluttet AIL 
 1945 Nybygda Skilag og skiklubben ØRN ble til Nybygda    

Idrettslag.  
 

Stiftelsesdatoen for Nybygda Idrettslag regnes fra Nybygda Ski-
lags stiftelse 29.03.33. 
 

Idrettslaget fikk grupper for ski og friidrett. Friidrettsgruppa er 
ikke aktiv. På et senere tidspunkt ble det også ei  fotballgruppe. 
 

Langsvebakken ble tatt i bruk ca. 1920:  

Ole Ellefsæter sen. (1893-1979) 

Fotograf ukjent 
 

Bildet  er fra et hopprenn på 1950-tallet 



GP-sprinten - Nybygda idrettslag har hatt gleden av å være arrang-
ør siden starten tidlig på 2000-tallet i samarbeid med Hilde GP. 

Arrangementet har høstet lovord både for nytenking og gjennom-
føring. Her får både små og store gå sprintløp og alltid vil det være 
noen av norges store skistjerner på plass for å dele ut premier og 
selv gå stafett.  

 I Nybygda Idrettslag er det breddeidretten som har størst fo-
kus. Forholdene er etter beste evne lagt til rette for dette.  

 Idrettsplass  

 Ballbinge som er islagt på vinterstid. 

 Lysløype 

 Akebakke er inkludert i lysløypa.  

 Lysløyperenn en gang i uka hele vinteren   

 Instruksjon/trening som er åpen for alle. 

Breddeidrett er grunnfjellet - ut fra bredden rekrutteres det 
utøvere som vil drive på et høyere plan. Nybygda Idrettslag 
takler også denne utfordringen. 

Breddeidrett 

Alle foto: Stein Rune Eriksen 



Konkurranseløyper - lysløype.  

Start og innkomst for langrenn var i begynnelsen av Nybygda Ski-
lags eksistens fra Furulundsjordet. Et naturlig sted som var nær 
samlingsplass på Åsheim.  

 1958 Etter at Klubbhuset sto ferdig ble start og innkomst for 
langrenn gjort fra Åsdalsjordet.  

 1963 Til det første Nybygdarennet i 1963 ble det laget en 
fem-kilometer som ble brukt i mange år.  

 1969 Den første lysløypa ble åpnet.  

 1993 Ny fem-kilometer ble ferdigstilt.  

 1996 Nybygda fikk tildelt KM på ski i 1996. Da ble løypetra-
seen forlenget til 7,5 km 

 2007 Foran norgesmesterskapet på ski, del to, i 2007 ble det 
laget nye løypetraseer. To fem-kilometere samt sprintløype 
og ny skistadion.  

 2012 Ny lysløype åpnet 

 2018 Nytt stadionbygg med garasje og gode fasiliteter.  

 2019 Ryddet traseene fra NM 2007 - Klar til hovedlandsren-
net 2020. 

 

2018 Nytt stadionbygg med garasje og gode fasiliteter  

Nybygda skistadion 

Foto: Stein Rune Eriksen 
 



HAR TO MEDLEMMER SOM ER TILDELT EKEBERGS ÆRESPRIS - BEGGE ER OGSÅ ÆRESMEDLEMMER I  IDRETTSLAGET. 

Hilde Gjermundshaug Pedersen (08.11.1964)  

Egebergs Ærespris (2002)  

fikk prisen for langrenn (Nybygda I.L.)                        
og skiorientering (Hein O-lag)     

Kammerherres Ekebergs ærespris, innstiftet  
1919, regnes som norsk idretts høyeste utmerkel-
se. Sitat fra statuttene:  

”Denne er opsat til fremme av alsidig idræt og ut-
deles til idrætsmand eller kvinde som har ydet 
fremragende præstationer i en idrætsgren og 
desuten har utmerket sig i andre”. 

Ole Martin Ellefsæter (15. 02. 1939) 

Egebergs Ærespris (1965),  

fikk prisen for langrenn (Nybygda I.L.)                        
og friidrett (VeldreI.L.)  

 Holmenkollmedaljen (1967)              

Fearnleys olympiske ærespris (1968) 

 

Foto: Stein Rune Eriksen Foto: Tor Flakstad - Hamar Arbeiderblad 



Rolf Helseth 

Hilde, Ida og Eli Gjermundshaug Pedersen  

 

Ole Ellefsæter 

Alle foto: Hamar Arbeiderblad 

Norgesmestere i idrettslaget 
 

I 1958, i idrettslagets 25. år fikk laget sin første norgesmester.  

I oversikten nedenfor er de som har vunnet norgesmesterskap 
nevnt 

 Ole Ellefsæter -  spesielt langrenn - junior 1958.  Tre NM-
gull, senior (15 km 1964 og to ganger 50 km, 1965 og 
1967)   

 Jarle Ellefsæter - kombinert - junior 1961 og 1962 

 Stein Andreassen - spesielt langrenn - junior 1967 

 Erik Røsbak - spesielt langrenn - junior 1966, 67, 68, 69 

 Rolf Helseth - kombinert - junior 1967 

 Hilde Gjermundshaug Pedersen -                                                
Langrenn - 7 NM gull  individuelt (10 km 2002, 04, 05, 08 
15 km 2001, 2004, 2005) og et gull 3x5 km stafett 2006 

 Ida og Eli Gjermundshaug Pedersen -                                     
Norgesmester langrenn 3x5 km stafett 2006 

I tillegg har løpere fra Nybygda Idrettslag mange 2. og 3. plas-
ser og andre hederlige plasseringer i norgesmesterskap. I ho-
vedlandsrenn for jenter og gutter i hopp og langrenn har også 
løpere fra Nybygda hevdet seg godt. Vi har heller ikke glemt 
Hilde og Ole med medaljer fra olympiske leker og verdensmes-
terskap. 

 
 

Erik Røsbak 

Jarle Ellefsæter 

Stein Andreassen 



Idrettsplassen 

 1934 skaffet Nybygda Skilag seg tomt til idrettsplass av 
Furnes Almenning. Senere er arealet utvidet betraktelig.  

 1935-1950 Etter avskoging ble alle krefter satt inn på å få 
plassen ferdig, men arbeidet stoppet opp. Så kom krigen 
og arbeidet lå nede under hele okkupasjonstiden.  

 1950 Veibygg, Brødrene Bye i Brumunddal begynte pla-
nering med bulldoser.  

 1951-1954 Ferdigstillelsen skled sakte framover. Det ble 
spilt noen private fotballkamper på idrettsplassen. Etter 
en regnfull sommer i 1954 ble åpningen av idrettsplas-
sen uttsatt 

 1955 Offisiell åpning med bl.a. Egil Danielsen, den gang 
lovende spydkaster. Året  etter ble han OL- mester. 

 1977 Bana fikk grasdekke og vatningsdam ble anlagt 

 1985 Nytt grasdekke 

 1989 Ny grusbane på sørsiden av grasbana ble anlagt 

 1990 Lysanlegg ble innviet 

 1993 Treningsbane/parkering på østsiden av Klubbhu-
set.  

 2009 Ballbinge 

Ole Ellefsæter sen. erklærer idrettsplassen for åpnet  
 

Idrettsplassen 2019 sett mot Ole-parken.  

 

Foto: Stein Rune Eriksen 

Foto: Egil Danielsen 



Dugnad med støping av grunnmur 1957   

Klubbhuset 1959 og 2008.  

Uthus med garasje   

Foto: John Ellefsæter Foto: Stein Rune Eriksen 

Salen i Klubbhuset 

Foto Hamar Arbeiderblad 

Foto: John Ellefsæter Foto: John Ellefsæter 

Klubbhuset 
 

 1956  Tomt blir kjøpt fra Nybygda Skog- og landarbeiderfo-

rening og Nybygda Arbeiderlag. De hadde tidligere kjøpt 

tomt av Gustav Martinsen i Bekkelien som de ikke hadde 

bebygd. 

 1956  Tomta blir utgravd 

 1957  Forskaling, støping og reising av bygget 

 1958  Første styremøte i eget hus 

 1959  Første årsmøte i eget hus og første skirenn fra 
klubbhuset 

 

 1972-1975  
         Salen utvides på sørsiden. Garderobe med nye klosetter    
         og flere dusjer.  
         Nytt uthus med garasje for løypemaskina ble satt opp i  
         denne perioden.  
                 
 1985  Nytt inngangsparti, garderober og toaletter i 1.etg. 

samt nytt bad med garderober i kjeller. Nye rom i 2. etg. 
 

 2002  Sal og kaffestue utvides på nordre del. Nytt gulv 
med jordvarme i salen og ventilasjonsanlegg. 

 

 2008  Renovering av kjøkken med kjølerom.  



Nytt skistadionbygg 2018 
 

 Stadionbygget er nå, ti år etter at den nye skistadion i Ny-

bygda ble innviet, en etterlengtet realitet.  

 Stadionbygget er fleksibelt og kan brukes i mange anled-

ninger.  

 Stadionbygget har i første etasje kiosk/kjøkken, tidtaker-

rom, samt rennkontor/møterom.   

 Stadionbygget har toaletter med egen inngang.  

 Stadionbygget har en hall på ca. 70 m². Maskiner og mate-

riell har plass her.  

 Stadionbygget har i 2.etasje  rom for speaker og lydprodu-

sent. Plass til kommentatorer for renn som blir sendt på 

WEB /TV. I tillegg er det to store møterom/oppholdsrom. 

 Stadionbygget hadde et samlet budsjett på ca. 4,2 millio-

ner kroner.  

 Stadionbygget er finansiert med ca. 1,4 mill. kr i spillemid-

ler. Ringsaker kommune har bidratt med det samme og Ny-

bygda IL har stått for sin tredel med dugnadsarbeid, egen-

kapital, ulike gaver, tilskudd og refusjon av merverdiavgift. 

 Geir Mauseth og Svein-Åge Kjendlie ledet  byggekomiteen. Foto: Stein Rune Eriksen 



 åpnet 21. juni 2008  
Ole-parken ble åpnet lørdag 

21. juni 2008 under stor fes-

tivitas  hvor Bente Martinsen 

Skari avduket Ole-statuen. 

Parken har fått en sentral 

plass i nær tilknytning til ski-

stadion, stadionbygget og Id-

rettsplassen  

Parken har latt seg realisere 

takket være gode støttespille-

re som:  

 Sparebank1 Hedmark   

 Ringsaker kommune  

 Furnes Almenning  

 Stensli Gjenvinning  

I tillegg har mange personer med tilknytning til Bli`i Nybygda bi-

dratt med mange timers dugnadsinnsats.   

Bli`i Nybygda leier plassen av Nybygda Idrettslag, mot at de tar seg 

av vedlikehold av statuen og området 
Foto: John Ellefsæter 

Tekst på sokkelen: 
1965: Ekebergs ærespris 
1966: VM sølv 15 km og gull 4x10 km stafett 
1967: Holmenkollmedaljen 
1968: OL gull på 50 km - gull 4x10 km stafett 
1968: Fearnlys Olympiske Ærespris 
1971: Første norske vinner av Vasaloppet 


