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Kjære Leser
-Sommeren er her og det er tid for ny
Tundrapost. «Korona-situasjon» tyder nå
på at vi emdelig ser lys i tunellen. Det er
spesielt for fotballen sin del at det ikke
har latt seg gjøre å opprettholde noen
aktivitet. Nå er det heldigvis åpnet for
aktivitet igjen for hele breddeidretten. Vi
er spesielt glad for at det nå er startet opp
et parti for 3-6 åringer. Se mer informasjon i egen artikkel.
-Skigruppa har på en imponerende måte
greid å holde aktiviteten i gang gjennom
vinteren. Stor tilslutning til onsdagsrenn,
og GP-sprinten ble gjennomført på en
best tenkelig måte (som ventet med en
slik arrangørstab). Takk til dere alle som
har bidratt gjennom vinteren.
-Administrativt har også Covid 19 hatt
sin innvirkning, som bl. annet har medført at utleie-virksomheten som også er et
godt bidrag til økonomien i laget vært
innstilt. Allikevel ser vi at vi økonomisk
sett kommer rimelig bra ut av situasjonen. Dette takket være stabil medlemsmasse, sponsorer og samarbeidspartnere
som stiller opp selv i vanskelige tider.
Sender en stor takk til alle medlemmer
og samarbeidspartnere.
Vi har gjennom vinteren/våren jobbet
videre med vårt neste store prosjekt.

Snøproduksjonsanlegget som vi har fått
prosjektert går nå over i en ny fase fra prosjektering til gjennomføring etter at vi nå
er prioritert på listen over anlegg som tildeles spillemidler. I tillegg så er finansieringen styrket med et tilsagn på kr. 750
000,- fra Sparebank1-stiftelsen. Det er det
en kaller gode samarbeidspartnere. Vedtak
om oppstart er tatt, kontrakt med leverandør av anlegg er signert. Vårt mål er at vi
skal kunne ønske velkommen til en rekordtidlig sesongåpning i skisporet til høsten. Se for øvrig mer informasjon om anlegget i egne artikler.
Det vil bli behov for dugnadshjelp, så vi
håper at responsen er god når vi spør om
bistand etter hvert som prosjektet skrider
fram.
Vi har i forbindelse med snøproduksjonsanlegget, også vært i forhandlinger med
grunneier Johnny Kjendlie om kjøp av
areal som sokner inn til stadionbygget.
Se egen artikkel om dette, men dette vil
bety et stort pre for idrettslaget og gi store
muligheter for nye aktiviteter tilknyttet
område.
- Så håper jeg virkelig at vi kan gå på fotball på Tundra’en til høsten og oppleve et
skikkelig lokaloppgjør med saftige taklinger og kommentarer samt en kaffekopp og
alt annet følger med.
Stein Rune / Nybygda IL

hilsen fra Nybygda Ski

Det er en stund siden vi avsluttet en flott skisesong.
Treninger
I vinter ble gjennomført mange gode treninger. Gjennom vinteren var det en økning i
deltakere på treningene. Vi håper dette fortsetter neste vinter også.
•
Gruppe 1. 6-8 år. Lars Ole Tveter, Helene Sofie Marvik, Marte Blakstad Haave
Folke Jensen og Johannes Hovde vare trenere. Det var jevnt oppmøte med +25stk på hver trening.
•
Gruppe 2. 9-12 år På denne gruppa var Anne Storihle Svenskerud og Simen
Fredhjem Robsahm trenere. Det var ca. 10stk barn på hver trening
•
Gruppe 3 11-12 år På denne Gruppa var Anne Skirstad og Henning Synstad trenere. Det var 10-15 deltakere på denne gruppa.
•
Gruppe 4. Ungdom. Trener For denne gruppa var Svein Ove Hjelleødegård. Det
var ca. 5 deltakere i gruppa gjennom vinteren.
En stor takk til trenerne!
Foreldrene er også viktig for å få til ett godt miljø
for opplevelser og utvikling. Det er moro å se att
så mange foreldre bruker løypene eller er på stadion mens barna er på trening. Vi ser mange av de
minste barna tar en tur bort sine foreldre i løpet av
treningen, eller at foreldrene som går en skitur
kommer innom gruppa med sine barn. Det gir stor
verdi for barna å bli sett. Foreldrenes oppmuntring
og evne til å ta med barna på både organiserte og
uorganiserte aktiviteter er avgjørende for idrettsgleden og opplevelsene barna får gjennom hele
oppveksten.
Skirenn.
Det ble gjennomført 12 lysløyperenn og ett klubbrenn søndag 21 februar. Det har vært
jevnt og godt oppmøte gjennom hele vinteren. Over 140 stk har deltatt på lysløyperenn
GP sprinten ble arrangert 21 mars. Det var 22stk fra Nybygda IL og 8 stk fra Furnes SF
på startstreken.
Denne vinteren har det blitt arrangert få kretsrenn. Vi håper det blir flere muligheter
neste vinter. Premieutdeling ble gjennomført på siste skirenn. Det er fortsatt noen som
ikke har hentet sine premier. De kan hentes på stadionbygget. 6 juli er det mulig å hente
i forbindelse med terrengløpet.

Terrengløp
Denne våren satte vi opp en terminliste med terrengløp hver 14 dag før ferien. Ett enkelt arrangement for de som vil løpe litt. Neste løp er 6 juli.
Neste Sesong.
Vi er i gang med å planlegge neste sesong. Oppstart med treninger blir som vanlig etter
høstferien. Men vi jobber med å få til noen enkelt arrangement før det.
Vi gleder oss veldig til å få startet opp med snø produksjon. Forhåpentligvis skal vi fra
høsten kunne ta på oss skia i den perioden vi før har løpt rundt på isen.

Hilsen Skigruppa
Leder Johannes Hovde

156 har registrert sitt spillkort til Inntekt for idrettslaget

Grasrotandel—Norsk tipping –Registrer ditt spillkort

Registrer ditt spillekort med å sende en SMS til 60000 med meldingsteksten GRASROTANDELEN 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

HAR DU BYGGEPLANER ?
Vi kan tilby trelast i standardlengder på 5 m fra et
av
Distriktets mest innholdsrike trelastutsalg.
Se vårt utvalg på www.furnesalmenning.no
DU RINGER—VI
BRINGER

Styresammensetning hovedlaget nil 2021
Leder :
N.Leder :
Kasserer :
Sekretær :
Huskomite:
Repr.ski :
Repr.fotball:

Stein Rune Eriksen , 907 78 303 epost: leder@nybygda.no
Arild Gustavsen, 916 60699 epost: arild.gustavsen@securitas.no
Svein-Åge Kjendlie, 906 90 589 epost: kasserer@nybygda.no
Knut Pedersen, 952 07 729 epost: knut.pedersen@smurfitkappa.no
Terje Chr. Svendsen, 992 85453 epost: terje@klimatjenester.no
Johannes Hovde, 948 93 900 epost : j-hovde@online.no
Andre Kristiansen, 480 65 529 epost: andregislefoss@hotmail.com

Styresammensetning Skigruppa 2021

Leder :
Johannes Hovde, 948 93 900 epost : j-hovde@online.no
Nestleder :
Geir Mauseth, 911 48 587 epost : geir@nybygda.no
Kasserer :
Tor Ingar Botten, 934 50 908 epost: tor.ingar.botten@ringnes.no
Sekretær :
Eirik Storslett, 402 17 907 epost: eirik@dintrafikkskole.no
Styremedlem : Erik Fridtun Brenden, 991 07 473 epost : erik@nybygda.no
Anleggsutvalg:
Kioskgruppe: Kasserer og Elisabeth O. Mauseth
Aktivitetsutvalg: Lars Johan Ophus, Siw Engen og leder

Styresammensetning Fotballgruppa 2021
Leder :
Nestleder :
Sekretær :
St. medlem :
St. medlem :

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

Styresammensetning Bli i Nybygda 2021
Leder
St.medlem
St.medlem
St.medlem
St.medlem
St.medlem
St.medlem
St.medlem

:
:
:
:
:
:
:
:

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

Landbrukstjenester/Service/Ved
Vegvedlikehold og massetransport
Kontakt : Håkon Sørlie mobil 948 946 11

Hei Nybygdinger, nye og gamle.
Midtsommer er her og vi oppfordrer alle til å bruke de nyoppussede stiene våre. Else er i bresjen for å få til nok en sti så følg
med for nye turmuligheter framover. Det er god folkehelse i å ta
seg en tur i skog og mark, så kom dere ut.
Norge er i ferd med å åpne opp igjen, og dette vil gjøre det enklere for Bli´ i Nybygda å få til noen arrangementer igjen. Vi skal jo ha konsert med Eldar Vågan og Tor
Welo på Klubbhuset 22 og 23 oktober. Vi har noen få billetter igjen begge dager, så
har du lyst på billett så ta kontakt med Morten på 96626310.
Vi jobber for tiden med å få til et tak over statuen av Ole Ellefsæter i Ole-parken. Vi
ser for oss et bygg i Limtre og glass. Prosjektet er i planleggingsstadiet, så det er
usikkert om det blir satt i gang før til våren.
Til høsten vil vi prøve å få arrangert et lite førstehjelpskurs på klubbhuset med fokus
på hjerte og lungeredning. Det finnes jo en hjertestarter i bygda, og en kort innføring
i bruk av denne synes vi er en god ide. Vi vil informere om tidspunkt i god tid.
Ellers så jobber vi med å få til en ny konsert med en god artist midtvinters. Hvem
dette blir er litt for tidlig å informere om da kontrakt ikke er undertegnet enda. Men
får vi det til, synes i alle fall vi i styret at det er en godbit.
Da ønsker vi alle en god sommer og ferie når den tid kommer. Husk å holde hendene
rene og host i armhulen.
For Bli i Nybygda—Morten Fonås

Eldar Vågan kommer til Nybygda 22.
og 23 oktober. Vi
gleder oss.

Dugnadsviljen er stor i Nybygda.
I vår/forsommer har både idrettslaget og Bli’ i Nybygda bedt om dugnadshjelp fra frivillige og aktive i idrettslaget. Det hele startet opp med tradisjonell
søppelplukking langs vei og anlegg, kombinert med diverse raking både på
klubbhusområde og i Ole-parken. Ikke bare møter folk opp på selve dugnadskvelden, men det er ikke alltid at tiden passer for alle så i år var flere ruter allerede plukket rene på dagtid i forkant. Kvilheims-runden, vegen ned til Mauset samt Skytterbana og Nordåsvegen ned til Nybygda-skiltet ble alle plukket
rene for søppel.
Deretter var det fotballgruppa som inviterte (det var de aktive som her var invitert) til raking og vask av kiosktak. Det er flott at de aktive sjøl også deltar i
andre settinger enn bare trening og kamper. Det
bidrar til lagfølelse.

Videre har Bli’ i Nybygda hatt en egen stidugnad.
Stien fra idrettsplassen og opp til Vollkoia ryddet
og bedre merking er foretatt.
Forrige uke var det idrettslaget som inviterte til
beisedugnad av stadionbygget. Igjen hadde mange
funnet tid til å delta. Vi ble ikke helt ferdige, så
ny invitasjon vil kommer etter sommerferien. Da
vil også dugnadsforespørsel i forbindelse med nytt
snøproduksjonsanlegg komme.
Vi takker alle som deltar og bidrar til at bygda er
et attraktivt og godt sted å bo.

Stadionbygget har blitt
beiset opp
igjen. Artig
med dugnad
når så mange
frivillige møter opp til
dugnad.

Samarbeid Nybygda IL og Furnes Skiløperforening
videreutvikles
Nybygda IL og Furnes Skiløperforening har i lengre tid samarbeidet
om et sportslig opplegg med felles treninger og klubbrenn hver uke i
vinterhalvåret. I forbindelse med Hovedlandsrennet 2020 ble vi også
samarbeidspartnere ved gjennomføring av større arrangement. Nå tar
vi samarbeidet et skritt videre i forbindelse med nytt snøproduksjonsanlegg. Furnes Ski går nå inn med midler direkte i finansieringen av anlegget og dugnadsinnsats i forbindelse med bygging,
vedlikehold og drift av anlegget og blir dermed partner i anlegget.
Hovedavtale og egen driftsavtale er signert av begge parter. NIL
takker for konstruktiv dialog og ser frem til godt samarbeid i mange
år fremover til fremme for begge idrettslag og alle øvrige skivenner
som kommer til å benytte anlegget.

Kjøp av tilleggsareal—Stadionområde

I forbindelse med prosjekteringen av snøproduksjonsanlegg har Nybygda Idrettslag
og grunneier Johnny Kjendlie hatt en fin dialog om mulighet for at idrettslaget kunne
erverve noe tilleggsareal tilknyttet skistadion. I første omgang hadde vi et ønske om
å kjøpe to tomter mellom stadionparkering og Engeskaug (hhv 713/4 og 713/5). Disse to tomtene (markert med gult) var fradelte som egne enheter tidligere, så avtale
om kjøp av dette arealet ble snarlig avklart. Planen er at bl. annet pumpehuset
til snøanlegget skal plasseres på dette
område.
I forbindelse med denne kjøpsdialogen,
dukket det også opp en mulighet for kjøp
av selve skistadionområde (markert med
røde streker). Dette ville bety langt større
fleksibilitet for hva som ønskes i en videreutvikling av arenaen. Pris ble avtalt og
søknad om reguleringsendring sendt fylkeskommune og kommune. Begge instanser sa ja, og nå ligger saken hos landbrukskontoret i Ringsaker for endelig
godkjenning av fradeling. Vi takker
grunneier for konstruktiv dialog i forbindelse med dette, og ser frem til nye spennende muligheter til videreutvikling av
område med nye aktiviteter. Bl annet er
diskutert en liten hoppbakke, Frisbeegolf
kombinert med en trimløype og samt
legge til rette for en isflate i tilknytning
til pumpehuset som kan forvandles til
sommerlige aktiviteter som volleyball på
sommeren.

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 idrettslaget 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 for
registrerte medlemmer er sendt ut, og responsen er som vanlig veldig god. Det finnes to
typer medlemskap :
Enkeltmedlemskap til kroner 400,- eller familiemedlemskap til kroner 600,-.
Har du ikke fått faktura-blankett eller ønsker å melde deg/dere inn så gjøres dette enkelt
på www.nybygda.no meny Nybygda IL/Bli medlem i Nybygda IL. Evt. kontakt kasserer Svein-Åge Kjendlie 906 90 589. Også leder i hhv Ski, fotball eller hovedlaget kan
også kontaktes.

Medlemsfordeler

Du finner mer om avtaler på www.nybygda.no/Nybygda IL/medlemsfordeler. Bl.annet
kan du lese om vår avtale med Sport1. Husk også at medlemskap gir deg 30% rabatt på
leie av klubbhuset/stadionbygget til ønskede anledninger innenfor gitte regler.
Støtt idrettslaget med et medlemskap

Avskoging av damområde er nå foretatt.
Utgraving starter til høsten.

Barnelek for barn opp til 6 år.
Nybygda IL har lagt til rette for et tilbud for barn opp til 6 år, i ballbingen på stadion.
Der er det satt av en time til lek med ball, enkle øvelser med fotball og masse lek og
moro.
Oppmøte har vært noe variabelt etter værforhold, men stort sett er det mellom 8 og 12
barn som deltar. Gruppa ledes av Rune Magnussen, Ann Helen Gustavsen og Elise
Steinbakken, som har bakgrunn fra fotball og barnehage. Det er fortsatt plass til flere
deltagere og treninger avholdes hver
Onsdag klokken 17.30.

Det er opprettet en Spond konto for å
holde oversikt over treninger, informasjonsdeling og deltagerlister. Kjenner du
noen som kunne hatt glede av et lavterskel tilbud for de minste, eller har noen i
hus selv, møt opp på trening!
Det er plass til alle, og vi har fotballer til
alle!

Første trening på 15 måneder for A-laget!
Tirsdag 23.06 var endelig A-laget i gang med fotballtrening igjen på Tundraen. Dette var den første skikkelige økta siden mars 2020, og første trening i Nybygda siden
september 2019. Det virker som mange er ivrige etter å komme i gang igjen etter en
altfor lang pause, da over 20 stykker møtte opp. Selv om mange av oss slet med tung
pust allerede under oppvarmingen, og et par ekstra kilo på baken, var det også flere
som åpenbart har holdt formen godt vedlike på egenhånd! Dette lover godt foran
høstsesongen, da vi forhåpentligvis kommer i gang med kamper igjen.
Dersom alt går etter planen, blir det spilt seriekamper i 6.-divisjon i
august og september. Da
venter flere lokaloppgjør
mot motstandere som
Nes, Næroset og Åsmarka. Vi håper folk møter
opp på Tundraen for å
følge laget når kampene
kommer i gang igjen. Vi
kan ikke love finspill,
men innsats og god underholdning kan vi garantere.
Vi sees på tundraen!

Nytt snøproduksjonsanlegg
Som nevnt innledningsvis i denne utgaven av
Tundraposten, er Nybygda Idrettslag og Furnes
Skiløperforening nå klare til å starte bygging av
snøproduksjonsanlegget som har vært under
planlegging de siste to årene. Anlegget vil bestå
av en dam med kapasitet på ca 10 000 m3 , pumpe-hus med høytrykkspumpe, kompressor og
lager, nedgravde rørgater langs traseen til vann
og trykkluft - og mobile snøkanoner/lanser.
Pumpehuset vil bli plassert ved skistadion.
Så snart det kommer noen sammenhengende
døgn på høsten med minimum et par kuldegrader, vil snøproduksjonen starte. Anlegget er tilpasset vårt behov og gjør det mulig å produsere snø til en rimelig pris. Dette skyldes
særlig at snøen produseres der den skal ligge og at lansene som lager snøen har blitt
stadig mer energieffektive. I løpet av en liten uke med gunstig temperatur (minus 2
eller kaldere) vil vi ha kapasitet til å legge snø på stadion og i tillegg ha klar en løypetrase på ca. 3 km. Dette vil legge til rette for å komme raskere i gang med aktivitet
på skistadion og en normal sesong vil bli forlenget med 4-6 uker. Det vil også bli
langt større sikkerhet for å kunne gjennomføre arrangementer, særlig tidlig i sesongen.
Vi ser fram til å samarbeide med Furnes Skiløperforening om bygging og drift av
snøproduksjonsanlegget. Etter sommerferien starter arbeidet med graving av dam og
bygging av pumpe-hus, før vi fortsetter med montering av rør og koblinger utover
høsten. Vi legger opp til stor egeninnsats i byggingen av pumpehuset, og noe av
monteringsarbeidet skal også gjøres som dugnadsarbeid.
Det vil også komme på plass et nytt og etterlengtet vanningsanlegg til fotballbanen
som en del av dette prosjektet. Dette vil være klart våren 2022.

Leverandør av grunnisolasjon til nye stadionbygg

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 avhengig av i dagens digitale samfunn. Web-sidene finner du på adressen
www.nybygda.no. Sidene innholder generell informasjon fra oss, utleiekalender ogmasse historikk knyttet både til idrettslaget og boplasser fra gammelt av i bygda. Bli’
i Nybygda har også sitt menypunkt. Ta en kikk da vel.

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

Leie stadionbygget/klubbhuset
Stadionbygget benyttes til langt mer enn
bare skirenn. Det har vært holdt malerkurs, 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 personer.
Klubbhuset har større kapasitet. Dekketøy,
stoler og bord til 100 personer.

Stadionbygget pyntet

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 : Terje Christian Svendsen
Mob. nr —992 85 453
Nestleder : Frode Viker
Mob.nr : 909 58 198
Medl. : Frode Lillehovde, Terje Fredlund, Liv Jorun Kjendlie, Kari Viker,
Thorger Alderslyst, Anita Andersen.

Klubbhuset pyntet

