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Kjære Leser
Det er tid for ny Tundrapost. Førjulstida
er snart over, og romjula med nytt år står
for tur. Oppsummeringen av 2021 forteller oss om et år som på nytt har gitt både
dere og oss i idrettslaget nye utfordringer
i form av forskjellige koronarestriksjoner . Heldigvis åpnet samfunnet mer opp
etter sommerferien, og endelig kunne
også fotballen rulle igjen. Både damelaget og herrelaget kunne igjen kjempe
om heder og ære med poengfangst som
gevinst.
For hovedlaget har det meste dreid seg
om snøproduksjons-prosjektet vi har satt
i gang. Det var essensielt for oss å komme i gang i høst med rørlegging og bygging av hus for teknisk installasjon. Dette
fordi vår avtale med våre svenske samarbeidspartnere ville måtte reforhandles
med nye priser dersom de ikke fikk levert
sine produkter og installert dette i løpet
2021. Heldigvis så kom vi i mål med det
vi måtte ha klart. Alle rør med kummer
er på plass og pumper etc. er installert.
Det som vi ikke kom i land med nå var
prosjektering og utgraving av dam, men
den kommer på plass neste sommer og
senhøstes 2022 håper vi å kunne invitere
små og store til åpning av en 3 km lang
skitrase hvor vi ikke trenger være avhengig av snø produsert av vår herre.

For øvrig så er det håpe at vi snart kan se
en helt normal hverdag igjen. Dessverre er
vi nå inne i en ny nedstenging. Måtte den
bli kortvarig. Bygda vår og hele landet
fortjener det. I ei bygd som vår hvor mye
sosialt og aktiviteter i stor grad er basert
på idrettslaget og Bli’ i Nybygda er vi helt
avhengig av at arenaer hvor vi kan samles
er åpne og tilgjengelige. Det å få introdusert nye og gamle «bygdinger» for forskjellige aktiviteter er helt nødvendig for
at både idrettslaget og Bli‘ i Nybygda skal
bestå. Vi trenger påfyll av både mennesker
og ideer. Når vi over nytt år inviterer til
årsmøter både i grupper, hovedlag og Bli’ i
Nybygda så ikke hver redd for å møte opp.
Ikke legg alle kortene i kurven og sats på
at dette ordner andre opp i. Å gi et bidrag
sjøl i form av egne ideer, gi noen dugnadstimer eller tilby seg å ta et verv skader
ikke og vil bidra til videre utvikling av
bygda vår til alles beste.

Med ønsker om en riktig fredelig julefeiring og et riktig godt nytt år.
Stein Rune / Nybygda IL

hilsen fra Nybygda Ski
Klubbhåndbok

Styret har i høst laget en Klubbhåndbok. Klubbhåndboka er tilgjengelig på hjemmesiden.
Klubbhåndboka er en enkel veileder med relevant informasjon. info om medlemskap,
aktivitetstilbud, Hvordan man melder seg på skirenn osv.

Treninger

I høst har det blitt gjennomført treninger i Nybygda på mandager og på Kylstad Skole
onsdager. Det ble også gjennomført en dagsamling på Vollkoia i september.
•
Gruppe 0 har trent inne på Klubbhuset mandager. Trenere for denne gruppa er
AnnHelen Gustavsen og Elise Steinbakken.
•
Gruppe 1. 6-8 år. Trenere er Erik Fridtun Brenden og Marte Blakstad Haave. Etter
jul blir også Lars Ole Tveter med som trener
•
Gruppe 2. 9-12 år Trenere er Anne Storihle Svenskerud og Linda Elisabeth Bratteng. Etter Jul blir også Simen Fredhjem Robsahm med.
•
Gruppe 3 11-12 år På denne gruppa er Henning Synstad og Lars Johan Ophus
trenere.
•
Gruppe 4. Ungdom. Trener for denne gruppa er Gunnar Heggelund.
I høst har vi også fått startet opp igjen med kveldsmat etter trening. Dette vil fortsette
etter jul. Mange foreldre har hjulpet til å lage kveldsmat i høst. Veldig bra at foreldre vil
gi litt av sin tid.

Skirenn.

6 løpere startet sesongen i Sjusjørennet forrige helg. Håper flere vil være med ut på kretsrenn senere i vinter.
Det er planlagt 12 lysløyperenn i vinter. Første renn arrangeres 5 januar. Terminliste er
lagt ut på hjemmesiden. Det blir 3 renn i Telenorkarusellen
GP sprinten arrangeres 23 mars.

Takk til Ringsaker Blad.

Vi har vært heldig å få tildelt penger fra Ringsaker
Blad sparebankstiftelsen.no/amedia
Pengene har gått til å bygge opp en kuleløype på
stadion og ett unnarenn. Vi skal bruke dette både
til organiserte treninger, langrenncross og til annen
moro på ski.
Hilsen skigruppa—Johannes Leder

hilsen fra Nybygda Fotball
Etter nesten to år med nedstenging av breddefotballen kom
endelig 6.-divisjon i gang igjen i slutten av august. Nybygda
fikk en pangstart i sesongens første kamp da Brøttum ble
beseiret hele 0-7 på den tunge banen på Tømmermyra. Alaget svevde høyt etter flere nye storsigneringer som Erik
Sigtbakken og Ole Nygård som har erfaring fra langt høyere
divisjoner. Og som ikke det var nok tørket Nybygdalegenden Stig Rune «Arthur» Jørgensen støvet av fotballskoene og voktet Bygda-buret i samtlige av kampene som ble
spilt i løpet av høsten. Sesongen videre bød på en del varierende resultater, med både oppturer og nedturer. Sesongens
høydepunkt kom den 10. september da Nes ble knust 2-5 i
lokaloppgjøret på Stavsjø. Dessverre skulle det intensive
Stig Jørgensen gjorkampprogrammet vise seg å være tøft for mange av spillerne,
de come-back
og skadelista ble etter hvert rimelig lang. Dette resulterte i en
del svakere resultater, og bunnen ble nådd da vi tapte 1-8 mot
Brøttum, som vi hadde slått 0-7 tidligere på høsten.
Nybygda ente til slutt sesongen på 4. plass av seks lag i 6.-divisjon avdeling seks. Vi
klarte heldigvis å legge erkerivalen Nes bak oss på tabellen. Det mest positive med
sesongen er at vi har hatt en stor og stabil treningsgruppe som har gjort at vi har kunnet avholde mange treninger med god intensitet. I juli og august møtte det stort sett
opp mellom 20 og 25 mann på hver trening! Dette lover bra for videre satsning. Nybygda har i 2021-sesongen også hatt et seniorlag for dammer, som spilte 7er-fotball i
en turneringsseiere. Fotballgruppa vil avslutningsvis takke alle publikummere som
stilte opp på både borte og hjemmekamper. I den første hjemmekampen mot Furnes2
hadde vi om lag 140 tilskuere, det er omtrent det samme antallet som A-laget til Brumunddal trekker på hjemmekampene på Sveum.
Håper vi sees neste år også!
Kaptein Ola Steinbakken,
Årets spiller Ole Nygård og
trener Vegard Nyvoll etter
kampen mot Brøttum.
Foto: Ole L. Rosenborg

Vår nye
renovasjonspartner

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.
Når jeg ser tilbake på 2021, nå rett før julefreden skal senke seg,
så ser jeg tilbake på et år som har vært helt merkelig. Gjenåpning, nedstenging, gjenåpning og nedstenging. Hold 1 meter
avstand, nei 2 meter avstand. Maks 4 besøk i hjemmet. Ikke
besøk din gamle mor på sykehjemmet. Munnbind, håndsprit og nys i armhulen, om
du tør å nyse da. Nå når ting endelig så ut til å normalisere seg, ( Ja vi fikk gjennomført Eldar Vågan med 2 fulle klubbhus), så klemmer Jonas til med nedstenging igjen.
Mere håndsprit og lurenys. Nå håper jeg dette er siste krampetrekning fra dette hersens viruset fra Wuhan.
For Bli´ i Nybygda sin del, så løsnet det litt på arrangementsbiten utover året. Førstehjelpskurs, Julegrantenning/nissevandring og nevnte Vågankonserter nevnes. Takk
for all hjelp til gjennomføring av arrangementene.
I skrivende stund er planlegging av 2022 i fullt driv i topplokket på skribenten, og
jeg vet at de andre i styret også er i idegrubling. Vi er i samtaler med idrettslaget om
en felles sak på ettersommeren. Ellers vil det snart bli annonsert en konsert i Bli´i
Nybygda-regi som arrangeres 2. april.
Vi savner noen ideer til aktiviteter vi kan tilrettelegge
for dere, Nybygdas innbyggere. Ta gjerne kontakt
med en av oss i styret dersom dere bærer på en god
ide.
I januar avholder vi vårt årsmøte. Dette vil bli annonsert ved lapper i postkassen. Håper dere har lyst til å
møte opp. Om du ikke vil ha verv, slapp av, da skal du
slippe, men kom på møtet allikevel. Etter årsmøtesakene kjører vi mer enn gjerne en idemyldring for å få
nye prosjekter å jobbe med.
Vil med dette ønske alle ei god jul og et godt nytt år,
og så ses vi på årsmøtet i januar.
For Bli´ i Nybygda
Morten Fonås—Leder

Nytt hus tilknyttet snøproduksjonsanlegget
I forbindelse med vårt store snøproduksjons-prosjektet, var en av oppgavene å sette
opp et hus som kunne kombinere et teknisk rom for blant annet pumpe og kompressor og lager/garasje. Bygget som har et areal på 50 kvm var prosjektert satt opp i stor
grad på dugnad. Dugnadsverdien i prosjektet var satt til en ganske så betydelige sum
kr. 200 000,-.
Utgraving av tomta sto Olav Hovde for , mens vi hadde stor intern kompetanse på
grunnmursarbeid gjennom Svein Ove Hjellødegård som gjorde en formidabel jobb.
Etter hvert kunne vi starte opp med reisverk og videre tetning av bygget. Her er vi
heldigvis så heldige å ha tilgang på både god ekstern kompetanse i form av Herbjørn
Hestnes som var med å bidro i starten bl annet med reisverk, og sammen med flere
spreke pensjonister som slett ikke manglet opparbeidet kunnskap om snekring står
bygget i dag ferdig. Vi er veldig godt fornøyd med utseende (stor takk til tegner Arild
Ellefsæter), som er en videreføring av det arkitektoniske fra stadionbygget. Furnes
Almenning har som alltid vært er pålitelig og god samarbeidspartner under byggingen. En stor takk skal også rettes til Trond Johannesen som gjennom Jackon Grunnisolasjon ble en stor bidragsyter til oss. Lager/garasjen er for øvrig fullisolert, og vil
derfor kunne ha flere bruksområder. Til slutt en stor takk til alle snekrende pensjonister som har bidratt. Det er alltid hyggelig å kunne møtes til dugnad. Godt humør og
hyggelig prat over en kaffekopp etter noen timers arbeid er alltid trivelig.

Alltid trivelig med en
kaffekopp i godt lag.
Arild Ellefsæter, SveinÅge Kjendlie, Thorger
Alderslyst, Kjell Granberg, Jan Græsby, Herbjørn Hestnes og Geir
Mauseth med ryggen til.

Vår leverandør av
Lyd, Bilde og Print

Kjøp av Stadionområde

I forbindelse med prosjekteringen av snøproduksjonsanlegget 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 og gjort opp. Det nye pumpehuset
er for øvrig plassert på dette arealet.
I forbindelse med denne kjøpsdialogen,
dukket det også opp en mulighet for kjøp
av selve skistadionområde (markert med
røde streker), noe som ville bety langt
større fleksibilitet for hva som ønskes
gjort i en videreutvikling av arenaen.
Eiendomsoverdragelsen er nå klarert
med tanke på fradeling av 11,8 da og
oppmåling av nye grenser er foretatt. Vi
ser nå frem til spennende muligheter for
videreutvikling av område med nye aktiviteter. Bl annet er det diskutert å anlegge en liten hoppbakke (Furnes Ski bistår)
og flate for islegging til erstatning for is i
ballbingen på vintertid. Frisbeegolf kombinert med en trimløype for sommeraktivitet er også diskutert. Flaten tenkt til
islegging på vinter kan enkelt benyttes til
sommerlige aktiviteter som volleyball og
kubbspill på sommeren. Mulighetene er
mange. La fantasien blomstre og bli med
på å utvikle det hele til å bli et praktfullt
nærmiljøanlegg. Vi håper å kunne komme i gang med dette arbeidet til sommeren, men det er som alt annet avhengig av at
vi får økonomiske midler tilført fra bl.annet diverse stiftelser, kommune og andre
gavetildelinger. Søkeprosesser er i gang. Egne midler vil også kunne være tilgjengelig. Vi har bl. annet fremdeles penger stående på en «minnekonto» etter Arne Mauseth og Bjørn Stenslie som er tenkt benyttet til et slikt formål.

Medlemskontingent 2022

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 2022 ble
behandlet på årsmøtet i hovedlaget i februar 2021 og ble beholdt uendret. Giroer for
registrerte medlemmer sendes ut i løpet av februar og vi håper at responsen som vanlig
blir veldig god. Det finnes to typer medlemskap :
Enkeltmedlemskap til kroner 400,- eller familiemedlemskap til kroner 600,-.
Har du ikke fått faktura-blankett i løpet av februar, 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 og Fønix. Husk også at medlemskap gir deg 30%
rabatt på leie av klubbhuset/stadionbygget til ønskede anledninger innenfor gitte regler.
Støtt idrettslaget med et medlemskap

161 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

For full informasjon om avtale se www.nybygda.no
under menyvalget Nybygda IL/Medlemsfordeler

Medlemsfordel—Nybygda IL
samarbeidsavtale med Sport1 Olrud/Brumunddal
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% Klubbekledning
-15% Hoka joggesko
-10% Øvrig butikksortiment
++ Komplett liste finnes på www.nybygda.no
Registrering av ditt mobilnummer i Sport1 sin portal kan du gjøre på
www.nybygda.no under menyvalget Nybygda IL/Medlemsfordeler

Ny Bru på stadionområde—Inngang fra parkering grusbane
Under hovedlandsrennet så vi hvor praktisk det var med en undergang fra parkering
grusbane inn på skistadion. I tillegg ble det et flott element som inngang til målområde i selve løypetraseen. Vi hadde derfor et ønske om å få til en bru/undergang på
permanent basis. Når vi så i tillegg ble gitt mulighet til selv å eie område brua skulle
anlegges kunne ideen jobbes videre med. I den forbindelse tok vi kontakt med Statens Vegvesen om det fantes rør/elementer som de hadde benyttet og som var byttet
ut, men som ville kunne fungere i vår løsning. Gledelig tilbakemelding fra Statens
Vegvesen var at de hadde kulvertelementer som var byttet ut og som vi kunne få.
Steinar Johannessen hjalp oss
med transport av elementene
(hver veide 10 tonn og 5 i antallet). Mortens kran-service
bidro til å få elementene på
plass etter at vanger var støpt.
Det gjenstår fremdeles noe på
finish som må tas til sommeren,
men brua vil kunne benyttes
allerede i vinter. En flott og
vedlikeholdsfri løsning vil det
bli.

Olav Øverli og Jan Erik Åseth
bidrar til at elementene kommer
på plass.

Leverandør av grunnisolasjon til det nye pumpehuset

Nytt snøproduksjonsanlegg
Snøproduksjonsanlegget er omtalt flere steder i
denne utgaven av Tundra-posten, og veldig mye
er nå ferdig. Jeg benytter også muligheten til å
takke alle som har bidratt i øst, både med legging av rørgater og bygging av pumpehus med
lager. Vi har erfart at det er en tidkrevende prosess å prosjektere dam/vannforsyning til snøproduksjonen, men dette går nå framover, og vi
planlegger graving tidlig på sommeren.
Det ferdige anlegget gir oss mulighet til å produsere 10 000 m3 snø i løpet av 7 døgn. Dette
gir et vannforbruk på 50 m3 per time. Rørgatene
er lagt slik at vi får 3 km løype og snølagt stadionflate. Snøen vil bli produsert med flyttbare lanser (snøkanoner), slik at den produseres der den skal brukes. Dette gir en langt rimeligere produksjon enn om en produserer
på ett sted og kjører ut snøen etterpå. Det forutsettes at lansene flyttes med jevne mellomrom slik at snømengden blir godt fordelt.
Det vil bli lagt en såle med 50 cm hardpakket snø i 6 meters bredde. Da skal det veldig
mye til for at ikke skiforholdene for resten av sesongen er sikret. En vet aldri når kuldeperiodene om høsten kommer, men temperaturstatistikken tilsier at en gjennomsnittlig
skisesong i Nybygda kan forlenges med i
hvert fall 4 uker, noen ganger mer. Dette vil
gi større aktivitet i anlegget.
Etableringen av snøproduksjonsanlegget gir
oss også ei mer variert og litt lengre lysløype.
Det blir gode muligheter for fine treningsturer på kunstsnø både for de som vil ha med
de tunge motbakkene for trenings skyld – og
for de som vil ha en litt roligere tur. Først
skal vi gjøre unna en sesong til på natursnø,
og vi håper på nok snø og stabil temperatur
på minussida så snart som mulig.
Bjørnar Bratberg, Olav Øverli og Bjørn Erik
Bratberg bidro med rørlegging.

Leie stadionbygget/klubbhuset
Klubbhuset
og 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.

Vår hovedsamarbeidspartner på
elektroinstallasjon

