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Kjære Leser 
 
Juledagene 2020 nærmer seg med 
stormskritt. Et veldig annerledes år enn 
det vi så frem til. Det startet jo så bra. 
Forberedelsene til Hovedlandsrennet 
2020 som vi skulle arrangere sammen 
med Furnes Ski gikk sin gang. Nok en 
gang fikk vi se at når det ble spørsmål 
om å gjøre en dugnadsinnsats for bygda 
og idrettslaget så var det ikke mye nei å 
få når vi spurte. Det ble som alltid noen 
utfordringer, men at vi skulle oppleve å 
stå på kne å plukke småstein ut av skiløy-
per i Nybygda i slutten av februar var vel 
mer enn vi kunne forvente. Når vi allike-
vel nå vet fasiten om hva som lå like 
rundt hjørnet med full nedstenging av 
samfunnet grunnet Covid 19 bare 14 da-
ger etter vårt arrangement så er det bare å 
være takknemlig for at vi fikk gjennom-
ført arrangementet til alles tilfredsstillel-
se. Et sluttresultat på over 500 000,- som 
er fordelt mellom Nybygda IL og Furnes  
etter en avtalt fordelingen med hhv60/40 
til Nybygda og Furnes. Nok en gang til 
alle dere som bidro : Hjertelig tusen takk 
for innsatsen.  
-Vi hadde planer om å samle frivillige og 
andre medvirkende til en felles avslut-
ningsseanse på forsommeren, men med 
de begrensninger som nasjonale korona-
regler medførte og de til enhver nasjonale 

 
anbefalinger vi fikk,  lot ikke dette seg 
gjennomføre. Dette har da også satt sine 
spor på øvrige idrettslige aktiviteter utover 
sommeren og høsten. Fotballen fikk aldri 
kommet i gang med sine serier, ja knapt 
nok fikk de lov til å gjennomføre felles 
treninger. Ski kom så smått i gang igjen 
med treninger  i høst. Ski er jo ikke noen 
nærkontakt-idrett slik fotball er og aktivi-
teten kunne derfor holdes oppe. Nå som vi 
går mot lysere tider både universalt og 
ikke minst med optimistiske tilbakemel-
dinger på Covid 19 vaksine, så er det vir-
kelig håp om at vi skal komme tilbake til 
mer normale tilstander i løpet av 2021. 
-Rent administrativt har idrettslaget fung-
ert gjennom en blanding av digitale og 
fysiske møter. Mye av tiden har gått med 
til å forberede prosjektet 
«Snøproduksjon». Mer info om dette i 
egen artikkel. Vi ønsker dere alle en riktig 
god jul og et godt nytt og forhåpentligvis 
et korona-fritt år etter hvert. 
 
Stein Rune / Nybygda IL 



 hilsen fra Nybygda Ski 
 

Sommer og høstsesongen er over. I sommer ble det arrangert terrengløp på 
klubbhuset. I høst har treningsamarbeidet med Furnes fungert veldig bra,  og det 
har vært bra og jevnt oppmøte både mandag og onsdager. Det er 10 trenere fra 
klubbene som organiserer aktiviteten.  
Vi har nå fått akkurat snø nok til at lysløypa kan tas i bruk.  
Etter nyttår blir mandag fast treningsdag, og treninga starter kl. 1800 for alle 
grupper. Etter trening serveres det forhåpentligvis kveldsmat inne på klubbhu-
set. Noen treningsgrupper vil kanskje ha trening på torsdager også.  
Sesongens første klubbrenn arrangeres onsdag 6. januar, og vi håper å holde det 
gående ut mars måned. Terminlista ligger på skigruppas hjemmeside. 
 
Vi håper å se mange av dere i skiløypa til vinteren, og i tillegg til turløypene 
med ut- gangspunkt fra Vollkoia eller Nybygda, anbefaler vi en kveldstur i lys-
løypa. Den står på fra det blir mørkt fram til kl. 2100 hver kveld, unntatt helg. 
Men det er en knapp ved døra, som skrur på 2 timer om man vil gå.  
GP-sprinten arrangeres også kommende vinter, og vi vil nok engang spørre 
mange av dere om hjelp til å gjennomføre et vellykket arrangement. Dato for 
GP sprinten er ikke bestemt. Pga Covid 19 blir den arrangert på helg. Med da-
gens restriksjoner vil det ikke være mulig å gjennomføre ett så stort arrangement 
på kveldstid.  
 
Skigruppa har samarbeidsavtale med 
Sport1 på Mølla i Brumunddal og 
Sport1 Superstore Hamar. Denne gir 
klubbens medlemmer gode rabatter på 
skiutstyr og annet sportsutstyr.  
Vi oppfordrer alle til å følge Nybygda 
IL Ski på Facebook. Eller melde seg inn 
i gruppene på Spond. Der finner du 
oppdatert informasjon om klubbens uli-
ke aktiviteter 
 
Hilsen Johannes  



HAR DU BYGGEPLANER ? 

Vi kan tilby trelast i standardlengder på 5 m fra et 
av 
Distriktets mest innholdsrike trelastutsalg.  

DU RINGER—VI 
BRINGER 

Se vårt utvalg på www.furnesalmenning.no 

Fotballgruppa—Lite fotballaktivitet i Nybygda i 2020 
 
Foran 2020-sesongen hadde Nybygda påmeldte seniorlag for både damer og 
herrer. Dessverre ble hele sesongen avlyst som en følge av coronapandemien. I 
vår hadde ikke lagene lov til å trene overhode, mens fra og med slutten av juni 
ble det åpnet for at vi kunne trene med 1 meters avstand til hverandre. Dame-
laget valgte da å starte opp igjen med treninger, mens herrelaget ikke så noen 
hensikt i å arrangere fellestreninger med de pålagte restriksjonene.  
 
Det positive i årets sesong får allikevel være at fotballbana fikk hvile hele som-
meren, og at gressmatta dermed var meget grønn og fin. Forhåpentligvis kan vi 
starte opp igjen med ordinær aktivitet i løpet av 2021-sesongen, og dermed 
spille på en gressmatte som er bedre enn den har vært tidligere sesonger!  
 
En gladnyhet er at det neste sesong planlegges å starte et fotballag for de aller 
yngste barna, målgruppe 7 år og yngre. Det hadde 
vært veldig hyggelig om vi kunne fått til et parti 
også for flere trinn. Det er bare å ta kontakt der-
som noen føler de kan/ønsker å bidra. Håper vi får 
muligheten til å drive mer aktivitet i 2021, og at vi 
sees på tundraen neste år!  
 
Hilsen fra fotballgruppa 

Grasrotandel—Norsk tipping –Registrer ditt spillkort 
Registrer ditt spillekort med å sende en SMS til 60000 med meldingsteksten  GRASRO-
TANDELEN 884682622, eller gå til din tippekommisjonær å si at du vil registrere ditt 
spillekort med Nybygda Il som mottager. 

Vi takker hjerteligst for mottatte og fremtidige bidrag 

 153 har registrert sitt spillkort til Inntekt for idrettslaget 



Styresammensetning Skigruppa 2020 
Leder :    Johannes Hovde, 948 93 900 epost : j-hovde@online.no 
Nestleder :    Geir Mauseth, 911 48 587 epost : geir@nybygda.no 
Kasserer :    Marit Lysestøl, 456 70 725 
Styremedlem : Grete Øksdahl, 915 55 084  
Anleggsutvalg: Erik Fridtun Brenden, 991 07 473 epost : erik@nybygda.no 
Kioskgruppe:    Kasserer og Elisabeth O. Mauseth 
Aktivitetsutvalg: Lars Johan Ophus, Siw Engen og leder 

Styresammensetning hovedlaget nil 2020 
Leder :  Stein Rune Eriksen , 907 78 303 epost: leder@nybygda.no 
N.Leder :  Arild Gustavsen, 916 60699 epost: arild.gustavsen@securitas.no 
Kasserer :  Svein-Åge Kjendlie, 906 90 589 epost: kasserer@nybygda.no 
Sekretær : Elisabeth Hagen, 916 17 813 epost: elisabeth@nybygda.no 
Huskomite: Thorger Alderslyst, 909 48 474 epost:  thorger@alderslyst.no 
Repr.ski : Johannes Hovde, 948 93 900 epost : j-hovde@online.no 
Repr.fotball: Andre Kristiansen, 480 65 529 epost: andregislefoss@hotmail.com 

Styresammensetning  Bli i Nybygda 2020 
Leder  :     Morten Fonås, 966 26310 
St.medlem :  Olav Fredlund, 48234595 
St.medlem :  Gerd Mauseth, 414 36665 
St.medlem :     Else Eriksen, 477 52304 
St.medlem :  Frode Viker, 909 58198 
St.medlem : Lillian Lunde, 971 75814 
St.medlem  : Terje Chr. Svendsen, 992 85453 – epost : terje@klimatjenester.no 
St.medlem  : Bjørn Erik Bratberg epost : b-e-brat@online.no 

Styresammensetning Fotballgruppa 2020 
Leder : Andre Kristiansen, 480 65 529 epost: andregislefoss@hotmail.com 
Nestleder : Annfrid Rasch Odden, 971 21 517  epost : annfrid_6@hotmail.com   
Sekretær : Trym Tveit Langerud, 452 76 434 epost : trym.langerud@hotmail.com 
St. medlem : Therese Fossum, 468 78 959 epost : theresefossum@gmail.com  
St. medlem :  Christian Pedersen Hulleberg, 481 92 411 , epost : chrped@skattum.no  
 

Kontakt : Håkon Sørlie mobil 948 946 11 

Landbrukstjenester/Service/Ved 
Vegvedlikehold og massetransport 



Hei Nybygdinger, nye og gamle. 
 

Om noen dager ebber 2020 ut. Et år som har stukket kjep-
per i hjula for det meste Bli´i Nybygda hadde tenkt å ar-
rangere. 
Det startet allerede i Mars da vi hadde 3 Eldar Vågan/Tor 
Welo konserter på gang. Disse måtte vi utsette, og vi har fortsatt ingen dato 
klar for disse. Vi er avhengig av å kunne slippe inn 180 på klubbhuset, og 
fortsatt kunne ha forsvarlig smittevern. 
Det neste vi måtte avlyse var 17. mai. Vi heiste flagget og serverte kaffe og 
kringle og hadde ei trivelig morgenstund på klubbhuset. Resten av dagen 
måtte foregå uten arrangement på klubbhuset. 
Rett før julegrana skulle tennes fikk vi en oppblomstring av smitte, og vi 
måtte tenne grana uten arrangement.  
Vi prøver å kjøre sosial gåtur, Sosial Distanse videre. Følg med på Facebook 
for når vi går. 
Som en liten erstatning for at Julegrantenninga ble avlyst, kjører vi en liten 
sak for barna. Nissen(e) vil ha verksted ute ved Stadionbygget. 
Vi har hatt planer for diverse temakvelder på klubbhuset, og disse planene tar 
vi med oss inn i 2021.  
Eller så tar vi gjerne imot tips og ideer om ting vi kan sette i gang av aktivite-
ter o.l., og har noen lyst til å være med og bidra er det bare å ta kontakt. 
Da vil jeg til slutt ønske alle lesere en flott jul og et godt nytt år. 
 
For Bli i Nybygda—Morten Fonås 

Samarbeid Nybygda IL og Vollkoia Turløyper 
 
Vi har i lengre tid hatt et veldig godt samarbeid med Vollkoia Turløyper. I 
lengre tid har  selskapets løypemaskin hatt tilhold i Idrettslagets lokaler. I 
vårt nye flotte stadionbygg, har Vollkoia Turløyper fått ny plass i egnet gara-
sjeanlegg. I tillegg til avtalen om garasjeleie og oppkjøring av løype har vi nå 
tegnet en samarbeidsavtale rundt et innkjøp og bruk av en ATV som er tenkt 
nyttet til  transport og rydding av løypetraseer for å nevne noe. Innkjøpet av 
ATV’n lot seg realisere via en stor pengegave fra 
Sparebank-stiftelsen sammen med noe egenkapital 
fra både idrettslaget og Vollkoia Turløyper. I til-
legg til selve ATV’n har en nå også fått tilgang til 
tilbehør som beitepusser, snø-skjær for bakkepre-
parering og tømmerhenger. Det er også er investert 
i belter til maskinen. Det vurderes også å kompli-
mentere med bl.annet klippeaggregat. 



Våre nye sambygdinger. 
 
Til Skogheim flyttet det for 2,5 år siden 
inn, en familie på tre. Det er Lars Erik 
Skogly, Miriam Funes og Ragnar Espen 
Alviniussen. De bor der sammen med 
hunden Diablo og tre katter. 
Miriam er opprinnelig fra Argentina. Hun 
giftet seg med en norsk mann, flyttet til 
Larvik og fikk sønnen Ragnar Espen. Hun 
bodde i Larvik i 6 år, og jobbet da i et 
cateringfirma og på Deli de Luca, eller 
også kalt Esso. Da forholdet tok slutt og 
hun traff Lars Erik, flyttet hun til Hed-
marken. Lars Erik er opprinnelig fra Ha-
mar. Begge ville ut av byen og finne seg 
en landlig plass. Valget falt da på Nybyg-
da. 
I Nybygda virket det stille og rolig, med mye plass. Nærheten til naturen, sko-
gen og ville dyr var en medvirkende faktor. 
Ragnar Espen går på Hempa skole, og elsker å spille fotball. Han har funnet 
noen få, men gode lekekamerater i bygda. 
Lars Erik er musiker, spiller i band og da hovedsakelig rocke musikk. Han 
jobber i firmaet Recover, med sanering og gjenoppbygging etter brann-, vann 
og miljøskader. 
Miriam jobber på Deli de Luca i Brumunddal. 
Alle er sporty, liker musikk, dyrker fotball, samt være ute i naturen. Miriam 
elsker å lage mat. Derfor realiserte hun drømmen om å starte eget cateringfir-
ma i september. Kjøkkenet i Skogheim er ombygd for å passe til formålet. 
De kan levere Snitter med nydelig pålegg. Spennende koldtbord, kanapeer, 
smørbrød, bagetter, tapas og kaker. Ellers kan du bestille lunsj eller overtids-
mat. Spennende måtte være å prøve Argentinske empanadas (diverse fyll inn-
bakt i deig) eller Spansk tortilla og wraps. For tiden kan du også bestille jule 
koldtbord eller juletallerken. Undertegnede har vært så heldig å få servert fra 
koldtbordet, og det kan jeg garantere at smakte. Dessuten kan mye av maten 
leveres glutenfritt. 
Jeg ble tatt imot med et smil, og følte meg hjertelig velkommen. Vi var skjønt 
enige om at vi gledet oss til koronaen var over, slik at man kunne omgås å 
snakke med andre mennesker igjen. 
Dere ønskes hjertelig velkommen til Nybygda. Og all mulig 
lykke til. Håper vi kan snakkes mer over en kaffekopp om litt. 
 
Elisabeth 



Hovedlandsrennet 2020 
Skisesongen 2020 ble brått avsluttet av et mye omtalt virus, og Hovedlandsrennet 2020 
gikk fort over i historiebøkene. Vi fikk mange hyggelige tilbakemeldinger fra skifolk 
rundt omkring i landet, og jeg benytter sjansen til å dele et par av disse med dere: «Til 
alle ildsjeler i Nybygda Idrettslag og Furnes Skiløperforening30 av våre 15-16 åringer, 
og like mange foreldre og trenere, hadde den store gleden av å være med på Hoved-
landsrennet i langrenn sist helg. De kom glade og slitne hjem etter noen morsomme og 
hektiske dager - og alle var enige om at de hadde deltatt på et strålende arrangement. 
Her er noen av inntrykkene de har fortalt om: 

• Arrangørene har virkelig levert topp vare! 

• Blide og hjelpsomme funksjonærer og dugnadsbemanning 

• Fin og oversiktlig arena 

• Gode løyper gitt de utfordrene forholdene 

• Morsom skicross løype 

• Gode fasiliteter 

• Bra trafikkavvikling og parkering 

• Gode smørefasiliteter med god parkering rundt boden 

• Det er så godt for alle som liker dugnad å se at de stiller mannsterke med trakto-
rer og tilhengere for å hente snø på øde fjellveier i området                    

• Da snøen smelta i området var det 15-20 funksjonærer ute for å plukke stein og 
når regnet satte inn ble det salta på riktig tidspunkt slik at forholdene holdt seg 
godt utover lørdagen også 

• Selve arrangementet var dimensjonert på en god måte og ingen ventetider eller 
køer. 

Bedre attest er det vel vanskelig å få? Det å arrangere et Hovedlandsrenn er en stor 
oppgave, som krever svært mye innsats av svært mange mennesker. Når man lykkes, 
gir man ungdommer (og voksne) opplevelser for livet. Dere har lykkes, og vi er svært 
takknemlige for at vi fikk være med. Vi håper dere videreformidler vår takk til resten 
av organisasjonen, for dette har dere alle sammen stor ære av.» 
«Gratulerer med fantastisk mesterskap!! Vi reiser hjem og er utrolig imponert over 

hvordan dere taklet de utfordrende værforholdene. Vi møtte stolte funksjonærer overalt 
som svarte på alle våre spørsmål med et smil! I kveld kan dere med stolthet feire dere 

selv!!» 

 
Tusen takk til alle i Nybygda og Furnes som bidro til at vi fikk til dette sammen! 

 
Geir Mauseth, rennleder langrenn 

Mat til alle anledninger ! 
Bestillinger: 

Tlf 46 24 34 73 
Malambo.no 

post@malambo.no 
Nordåsvegen 668, 2387 Brumunddal 

 
Fri levering i Nybygda 



Medlemskontingent 2021 
Inntektene fra medlemskap i idrettslaget er en av bærebjelkene for driften av laget. At de 
som deltar aktivt innenfor ski eller fotball er det en selvfølge at medlemskap i idrettsla-
get er på plass. Vi er imidlertid også så heldige å ha masse såkalte «støttemedlemmer» i 
laget. Det setter vi stor pris på og tar det som tegn på at selv om en ikke lenger er aktiv 
idrettsutøver så setter en pris på det vi gjør og foretar oss på vegne både små og store.  
Det å legge til rette for også uorganisert aktivitet som f.eks islegging av ballbinge, holde 
idrettsplass og klubbhus i orden kommer jo alle til gode. Pris for medlemskap 2021 ble 
behandlet på årsmøtet i hovedlaget i februar 2020 og ble beholdt uendret. Giroer blir 
sendt ut i første kvartal til registrerte medlemmer. Det finnes to typer medlemskap : 
 
Enkeltmedlemskap til kroner 400,- eller familiemedlemskap til kroner 600,-.  

 
Det er viktig at dere som i dag står med enkeltmedlemskap, men ønsker å endre dette til 
familiemedlemskap benytter meldingsfeltet ved betaling med å notere navn, fødselsdato 
og mobilnummer for familiepersoner. Har du ikke fått faktura-blankett eller ønsker å 
melde deg/dere inn kontakt kasserer Svein-Åge Kjendlie 906 90 589. 
 

Medlemsfordeler 
Du finner mer om avtaler på www.nybygda.no/Nybygda IL/medlemsfordeler. Husk 
også at medlemskap gir deg inntil 1000,- kroner i rabatt på leie av klubbhuset/
stadionbygget til ønskede anledninger innenfor gitte regler. 
 
Har du spørsmål om medlemskontingent 2021 så kontakt kasserer Svein-Åge Kjendlie 
eller leder Stein Rune Eriksen 
 

Støtt idrettslaget med et medlemskap 

Servering på ny Leif og Ole’s stue på Blåmyra 
Sammen med Furnes Almenning hadde idrettslaget laget et opplegg vinteren 2019 
for servering ved ny serveringskoie på Blåmyra. I forbindelse med en testamentert 
gave som skulle gå til en ny serveringshytte på Blåmyra har Ole Ellefsæter sammen 
med venner laftet opp en oppstue som er plassert ved siden av eksisterende Blåmyrs-
koie. Denne er i motsetning til Blåmyrskoia avlåst, når det ikke er vertskap til stedet. 
Vinteren 2020 ble som kjent ikke slik vi ønsket. Vi fikk aldri ønsket velkommen til 
Blåmyra med varm kaffe og vafler med idrettslaget som vertskap. Vi vet fremdeles 
heller ikke hva som blir status vinteren 2021. Det hadde vært hyggelig å kunne få til 
servering noen helger. Vi kommer tilbake med en forespørsel om evt hjelp til serve-
ring, dersom vi ser at det rent praktisk lar seg gjennomføre å kunne holde oppe noen 
helger. 



 

Leverandør av grunnisolasjon til nytt stadionbygg 

Nytt snøproduksjonsanlegg 

Med oppgradert løypenett og nytt stadionbygg som har stått til forventninge-
ne under både små og store arrangement, er neste planlagte prosjekt å bygge 
snøproduksjonsanlegg for å kunne snølegge stadion og inntil tre kilometer av 
løypenettet. Dette vil kreve ca. 10 000 m3  og anlegget vil produsere denne 
snømengden på mellom 5 og 7 døgn under gode produksjonsforhold. Et snø-
produksjonsanlegg vil kunne bidra til å forlenge skisesongen med fire til seks 
uker. 
 
Vi ønsker å utvikle anlegget til å bli et basisanlegg i henhold til Skiforbun-
dets mål for utvikling av gode anlegg. Vi har gjennomført ulike aktiviteter 
knyttet til skileik og langrennscross de siste sesongene, senest under gjen-
nomføring av Hovedlandsrennet i langrenn i februar. Et basisanlegg skaper 
bevegelsesglede, og har mange ulike elementer som utfordrer balanse. Ter-
renget underviser og utøverne utfordrer seg selv i terrenget som er bygget. 
Tilgang på kunstsnø vil gi oss helt andre og bedre muligheter til å etablere et 
basisanlegg. 
 
Tilgang på kunstsnø vil bidra til bedre sikkerhet for å kunne gjennomføre 
arrangement, både tidlig i sesongen og etter eventuelle mildværsperioder un-
derveis i sesongen.  
 
Miljøhensyn vektlegges i alle faser av prosjektet: Vannforsyning skjer fra 
egen dam med overflatevann, moderne lanser (snøkanoner) gir lavt energifor-
bruk i produksjonsfasen og det blir minimalt behov for frakt av ferdig snø. 
Tilgang på vann og pumpekapasitet vil også gi oss muligheten til å knytte til 
vanningsanlegg for fotballbana som en del av prosjektet. 
Vi er svært takknemlige for at Sparebankstiftelsen Hedmark har bevilget 

750 000 kr til prosjektet, og hvis vi fortsetter å klatre oppover lista over spil-
lemiddeltildelinger og kommunale tilskudd, er målet å komme i gang med 
byggingen av anlegget sommeren 2021. Den totale kostnaden for anlegget 

forventes å ligge på 5,3 mill kr, og vi nærmer oss at anlegget er fullfinansiert. 



Å praten går — Forfatter: Halvard Olestad 
 
Sola heng rau og diger, og slepe buken langs Skreia-fjella, da det kjæm en mænn 
og en kjælke gjønnom laus-snø`n. 
Det er`n Osvald – som har vøri sta å hente seg jule-tre. Bygdas grønneste og fi-
neste jule-tre er nå på tur hematt ått Hansli`n. 
 
Hæn Osvald går førr å vara sluskete med det meste hæn gjør – ungkar som`n er 
– men det fineste juletre havne støtt i finstuggua i Hansli`n. Nå ja. Finstuggu og 
finstuggu? I ælle år har en fillete sofa og et umåle skatoll vøri selskapet ått byg-
das fineste jule-tre. Folk har undre seg over datta – mer enn en gong. Når`n er 
sluskete både i klæom og i matvegen, var heller itte slekk godt å bli klok på. 
Det var forresten enda en ting, som gjorde at`en Osvald omga seg med mystikk i 
nabolaget. I fem-og-tjue år hadde`n vøri forlåvå, men tell dags dato hadde folk 
bære hørt om fruentimmeret. Ingen hadde sett`a. 
Da hæn Osvald dræg jule-tre i hus, seie folk – slekk bortover:  
”Nå er nok n`Osvald ferdig tell jul!” 
 
Men der tok dom feil……. 
 
I år blir det stor-rengjøring i ælle rom. ”Datta ligne da itte n`Osvald? Vente`n 
fræmen kænskje? 
 
Praten går…………… 
 
Jul-kvæln lufte det grønnsåpe og bresk-log frå ælle rom i Hansli`n da`n Osvald 
og gammel-merra dræg synnover mot stasjon i kveldinga. 
En time etterpå – I lyset frå fullmånen, ser runde nabo-auer to menneskjer i stor 
fart mot Hansli`n. 
 
Praten går…….. 
 
”Åkken hadde`n Osvald fått fræmen ta ått jul`n- monn tru?” 
”Sku det endelig bli kjæring i Hansli`n nå?” 
Ribba og surkål`n blir kæld………..og praten går. 
Dom sende unga sine over førr å ønskje god jul……..Kænskje fekk dom sjå`a? 
 
Praten går………… 
 
Nabo-unga kjæm att en etter en – men ingen hadde sett andre enn hæn Osvald 
og et grådig pent juletre….. 
Fantasien arbe og praten går…………….. 
Men det dom ældri fænn ut, var at det var`n Osvald og 
dyrlegen som for gjønnom bygda julkvæl`n, da a`Blomros 
fekk att jurbetennelsen sin - midt oppi jule-feiringa.  



Medlemsfordel—Nybygda IL 
samarbeidsavtale med Sport1 Olrud/Brumunddal 
 
Hensikten med avtalen er å tilby Nybygda ILs medlemmer et tilbud og samarbeid 
hos en fullverdig sportsbutikk med høy kompetanse til konkurransedyktige priser. 
For å få rabatt må klubbmedlem oppgi sitt mobilnummer. NB !Mobilnummer må 
også være registrert i vår medlemsbase.  Rabattering skjer kun på ordinære varer. 
 

•  -25% Madshus, Fischer, Salomon og Rossignol øvrige nordisk racing ski 

• -25% Racingbindinger nordisk 

• -25% Racing skisko nordisk 

• -20-35% Skistaver nordisk, fast lavpris på utvalgte stavmodeller 

• -25% Nordisk racingbekledning fra Swix, Bjørn Dæhlie og Odlo 

• -25% Superundertøy fra Swix, Bjørn Dæhlie og Odlo 

• -20% Treningsbekledning Johaug 

• -25% Racing skismøring og smøreutstyr 

• -25% Rulleski 

• -25% Klubbekledning 

• -15% Joggesko med veil. Utsalgspris over kr: 1000,-.  

• -15% Hoka joggesko 

• -15% Sykkelsko, hjelmer og sykkelbekledning 

• -15% Sykkelutstyr og tilbehør 

• -10% Øvrig butikksortiment 

• Registrering av ditt mobilnummer i Sport1 sin portal kan du gjøre på 
www.nybygda.no under  menyvalget Nybygda IL/Medlemsfordeler 

Ny samarbeidspartner på IT og nye WEB-sider for idrettslaget 
 
Noen av dere har sikkert vært innom og sett på våre nye web-sider. Sidene produseres 
sammen med StyreWeb. StyreWeb er en portal for idrettslag og foreninger hvor en 
har både dokumentarkiv, regnskap, medlemskartotek og hjemmeside i en og samme 
pålogging. Dette vil forenkle vår administrasjon på digitale flater som vi er helt av-
hengig av i dagens digitale samfunn. Web-sidene finner du på adressen 
www.nybygda.no. Sidene innholder generell informasjon fra oss, utleiekalender og-
masse historikk  knyttet både til idrettslaget og boplasser fra gammelt av i bygda. Bli’ 
i Nybygda har også sitt menypunkt. Ta en kikk da vel. 

https://www.nybygda.no/Medlemsfordeler/
http://www.nybygda.no


Leie stadionbygget/klubbhuset 
 
Stadionbygget benyttes til langt mer enn 
bare skirenn. Det har vært holdt maler-
kurs, hundetreff, speidertreff, barnedåp, 
barnebursdag samt andre festligheter. 
Bygget som består av kjøkken, toaletter, 
tre møterom, hvorav et stort rom (se bilde) 
som fint kan dekkes opp for 30 personer. I 
tillegg er det et tilstøtende rom hvor det 
kan dekkes opp til inntil 15 personer. Det 
finnes stoler/bord og dekketøy til 50 per-
soner.   
Klubbhuset har større kapasitet. Dekketøy, 
stoler og bord til 100 personer. 
 
Leie av byggene kan avtales med Stein Rune Eriksen på tlf 907 78 303, eller se på 
nettsiden www.nybygda.no under menyvalget Anlegg-Utleie. Der finner du mer 
info og priser samt oppdatert utleiekalender for både stadionbygg og klubbhus.  
 
 

 
Huskomiteen som er en underkomite av 
hovedlaget består for tiden av: 
 
Leder : Thorger Alderslyst  
Mobil nr —909 48 474 
Medl. : Frode Lillehovde, Terje Fred-
lund, Liv Jorun Kjendlie, Inger Jørgen-
sen, Kari Viker 
 

Stadionbygget pyntet 

Klubbhuset pyntet 


