
Informasjon fra Nybygda Idrettslag og Bli’ i Nybygda 
Desember 2022 

Kjære Leser 
 
Førjulstiden er over oss, med alt det 
bringer med seg. Førjulstiden er jo gjerne 
en tradisjonsbundet tid. Huset skal vas-
kes, mat og kaker skal forberedes og pak-
ker kjøpes inn. Etter to-tre år med Covid-
restriksjoner og  alt for lite sosial omgang 
mellom oss, ser det endelig ut til at vi nå 
skal kunne få ha en julefeiring i mer nor-
male tilstander. Nå er i midlertid Covid-
frykten byttet ut med en prisoppgang på 
det vi ser på som helt nødvendige daglige 
varer som strøm, mat og drivstoff i til-
legg til at rentene stiger. Uansett, prøv å 
senke skuldrene, ta gode magadrag og 
nyt mat og godt drikke i lag med familie 
og venner. 
Også Idrettslaget er nå igjen over i en ny 
fase. Idrettslig drift og aktivteten på 
klubbhus og stadionbygg normaliseres. 
Imidlertid merker også vi stor økning i 
strømprisen og andre faste kostnader. 
Heldigvis er det en strømstøtteordning 
for idrettslag tilsvarende som for privat-
personer, men vi må forskuttere faktu-
raen for deretter å søke refusjon i etter-
kant. Når det gjelder rentekostnader, så 
har vi nesten ikke ordinære lån på noen 
av anleggene våre, men vi har store kost-
nader på mellomlånsrenter på anlegg 
under bygging, før spillemidler og tilba-
kebetaling av moms kommer. Dette får vi 
imidlertid ikke utbetalt før anleggene er  

 
ferdigstilt og regnskapene godkjent av 
bevilgende myndigheter. Snøproduksjons-
anlegget som nå er ferdigstilt var et pro-
sjekt som hadde en større usikkerhet både 
på gjennomførbarhet og tidshorisont. Når 
nå resultatet foreligger, sier vi oss godt 
fornøyd til tross for større utfordringer  
med produlsjon av dam enn hva vi hadde 
kunne ønsket. Kostnadene ble som vi fryk-
tet noe høyere enn forutsatt, men innenfor 
det som er håndterbart. 
Men det må gjøres noen kostnadsjustering 
og leiepris på klubbhuset er øket noe. Vi 
prøver derimot å skjerme aktivitetskostna-
dene mest mulig. 
Neste sommer skal vi i gang med å utvide 
muligheten for nye aktiviteter på idretts-
plassen. Her er det bare å glede seg. 
Tirsdag 18 oktober fikk vi i idrettslaget og 
bygda den triste beskjed at Ole Ellefsæter 
hadde gått bort. En bauta for idrettslaget 
og bygda er ikke med oss lenger. Flotte 
minneord og en mektig lysmarkering ved 
Ole-statuen ga Ole den velfortjente hyllest 
han fortjente.  
Til slutt så vil jeg få takke alle som gjen-
nom et veldig aktivt år for små og store 
bidrag gjennom verv-, komite-, og dug-
nadsarbeid.   
 
Ha en fortreffelig julefeiring. 
 
Stein Rune / Nybygda IL 



hilsen fra Nybygda Fotball 
 
Nå går det mot jul igjen og det er på tide å komme med årets julehilsen. Når dette 

skrives så viser gradestokken -22 ℃ så fotballsesongen er (heldigvis) avsluttet for 

lengst. I et desperat forsøk på å holde neglespretten unna vil jeg prøve å skrive noen 
ord om sesongen som har vært, samtidig som jeg titter inn i spåkula for neste sesong.  

 

Herrelaget hadde en forrykende første halvdel av fjorårets sesong og var allerede 
godt i gang med forberedelsene til opprykksfesten da vi i fjerde siste serierunde skul-

le spille bortekamp mot Ottestad 3.  Her skulle det imidlertid bli bråstopp i ren Jør-

gen Brink-stil, svimle og kraftig sjokkskadet gikk vi av banen etter å ha tapt 6-2. 
Etter dette gikk lufta totalt ut av ballongen og vi tok et ordentlig svalestup nedover 

tabellen, slik at vi til slutt endte på 6.PLASS.  

 
Damelaget på sin side skulle oppleve en helt annen utvikling på sesongen. Etter seks 

magre poeng på tolv kamper i vårsesongen ble damene nummer to i høstserien, kun 

et poeng bak serievinner Kastad. Fra sesongen som var vil undertegnede særlig hus-
ke høstkampene på Tundraen. Her vil jeg særlig trekke frem keeper Thea Ødegård 

Tangnes som ga publikum keeperspill som hører hjemme på et internasjonalt nivå.  

 
Begge lag ser ellers med optimisme på neste sesong. Damelaget har nærmest doblet 

spillerstallen fra i fjor og går inn i ny sesong med langt større bredde. Herrelaget er 

allerede i gang med sesongoppkjøringen i Fagerlundhallen, og det kan meldes om 
tidvis skyhøyt nivå på treningene. Undertegnede anser det derfor som tilnærmet 

utenkelig at ikke både damelag og herrelag vil tilhøre toppsiktet av de respektive 

tabeller neste år. 
Vi håper ellers at dere alle har hatt glede av å følge oss i sesongen som har vært og 

vil fortsette å følge oss enten dette er på ærverdige Tundraen, potetåkeren i Moelv 

eller på sosiale medier.  

 

God jul og gledelig nytt år.  

Styresammensetning Fotballgruppa 2022 
Leder   : Åsmund Sørby Fosshaug, 415 15 304 epost: aasmundfos@live.no  
Kasserer : Ola Steinbakken, 478 78 234 epost: olastonehill@hotmail.com  
Kioskansv.  : Andre Kristiansen, 480 65 529 epost: andregislefoss@hotmail.com 
Bane  : Trym Tveit Langerud, 452 76 434 epost : trym.langerud@hotmail.com 
Bane  : Erik Sigtbakken, 419 28 639  epost : erik_sigtbakken@hotmail.com  



hilsen fra Nybygda Ski 
 
Treninger 
Før Høstferien ble det gjennomført Intervall økter på fredag ettermiddager. 
Etter høstferien har det blitt gjennomført treninger i Nybygda på mandager og på 
Kylstad Skole onsdager.   
 

• Gruppe 1. 6-8 år.  

• Gruppe 2. 9-10 år  

• Gruppe 3 11-13 år  

• Gruppe 4. Ungdom.  
 
Trener denne sesongen er: Erik Fridtun Bren-
den. Anne Storihle Svenskerud, Gunnar 
Heggelund, Henning Synstad. Linda Elisabeth 
Brateng. Simen Fredhjem Robsahm. Sofie 
Paulsen Sletvold, Lars Ole Tveter og Johannes Hovde 
I høst har vi hatt kveldsmat etter trening i Nybygda. 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. 

5 løpere startet sesongen i Sjusjørennet 11 des. Håper flere vil være med ut på renn 
senere i vinter. 
Det er planlagt 11 lysløyperenn i vinter. 
Første renn arrangeres 4 januar. Terminlis-
te er lagt ut på hjemmesiden. Det blir 3 
renn i Telenorkarusellen 
 
GP sprinten arrangeres 22 mars.  
 

Klubbhåndbok 
Klubbhåndboka som ble laget i fjor finner 
man i oppdatert versjon på hjemmesiden. 
Klubbhåndboka er en enkel veileder med 
relevant informasjon. info om medlemskap, 
aktivitetstilbud, Hvordan man melder seg 
på skirenn osv. 

Styresammensetning Skigruppa 2022 
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 



Kontakt : Håkon Sørlie mobil 948 946 11 

Landbrukstjenester/Service/Ved 
Vegvedlikehold og massetransport 

Medlemskontingent 2023 
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 2023 ble 
behandlet på årsmøtet i hovedlaget i februar 2022. Prisen for enkeltmedlemskap behol-
des uendret, mens familiekontigenten økes noe. 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 750,-.  

 
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 

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 

 157 har registrert sitt spillkort til Inntekt for idrettslaget 



Hei Nybygdinger, nye og gamle. 
 
 

Nok et år nærmer seg slutten. Et år både med sorger og 
gleder. Vi startet friskt med et forsøk på å arrangere kon-
sert med Gaute Ormåsen i teatersalen i Brumunddal. 
Svakt billettsalg satte kjapt en stopper for dette, og vi lærte kanskje at vi er 
best på Hjemmebane. Vi gjennomførte søppeldugnad og 17. maifeiring. Beg-
ge deler med godt besøk og fint vær. Vi la en liten plan for et større arrange-
ment i bygda på ettersommeren, men i samråd med idrettslaget ble vi enige 
om å utsette dette til 2023. Gled dere. I høst hadde vi satt opp en lørdagspub 
med Carstens og Jacobsen. Denne ble avlyst, da Ole Ellefsæter dessverre 
plutselig gikk bort. Denne puben blir nå arrangert 11. mars. Ellers så har vi 
jobbet mye med prosjektet med å få bygd tak 
over Ole-statuen. Søknadsprosesser om tilskudd 
er i gang, og vi håper å få realisert prosjektet i 
løpet av 2023. I den forbindelse vil vi nok be 
om litt dugnadshjelp. Vi holder også på å utvide 
tursti-nettet i Nybygda. Her kan det også kom-
me forespørsel om litt dugnadshjelp. Vi ser at de 
stiene vi har blir mye brukt, men også trenger 
litt "oppussing". 
Alt i alt kan vi vel si at aktiviteten i bygda har 
vært god, og at vi har fin oppslutning om det vi 
holder på med. Ekstra gledelig er det å se at 
mange av dere som har kommet til bygda i den 
senere tid møter opp. Det gror godt og Nybygda 
er ei levende bygd. Hjelp oss å holde dette i 
hevd. Takk for i år, og så ses vi plutselig i 2023. 
Hilsen Morten (bor i Brumunddal, men er fort-
satt Nybygding.) 
 
 
For Bli´ i Nybygda 
Morten Fonås 

Styresammensetning  Bli i Nybygda 2022 
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  
St.medlem  : Bjørn Erik Bratberg, 908 51 556   
St.medlem : Aina Sundmyhr, 476 66 459  



Snøproduksjonsanlegg—Lokalt snøvær 
 
Mange av dere har sikkert lagt merke til at det på enkelte dager, selv med blå him-
mel, ligger en hvit sky over deler av Nybygda, som hindrer sola i å komme til. Det 
lokale værfenomenet er beviset på at snøproduksjonsprosjektet vårt nå endelig er 
fullført. Anleggsperioden ble noe lengre enn planlagt og ønsket. Dette skyldes i ho-
vedsak 3 faktorer: 

• Værforhold i deler av anleggsperioden, spesielt under graving av grøfter og 
nedlegging av rør høsten 2021. 

• Vanskelige grunnforhold, med mye blåleire, ikke minst i damanlegget. 

• Prosjektering og bygging av damanlegg på en helt annen måte enn vi hadde 
sett for oss. 

Spesielt arbeidet med dammen har vært utfordrende, både for entreprenør Olav Hov-
de og for oss som oppdragsgiver. Nå er anlegget ferdigstilt og prøvekjørt og ser ut til 
å fungere slik vi ønsker. Det gjenstår å skifte en bryter på matepumpe, men dette er 
noe vår svenske hovedleverandør har ansvaret for og følger opp. Delen som må skif-
tes produseres for øvrig i New Zealand, men kommer forhåpentligvis «flybåren» til 
Norge. 
I skrivende stund er skistadion og sprintløypa snølagt, og forholdene er 
«sjølopplevd» flotte. Her ligger det godt til rette for både skileik og tøffe dueller. 
Videre snøproduksjon vil i stor grad avhenge av nedbør framover vinteren. Vi kunne 
også godt tenkt oss at strømprisen beveget seg betydelig nedover. Anlegget krever 
mye strøm, og selv om vi får støtte på nivå med private strømkunder, må vi forskut-
tere hele beløpet et kvartal for deretter å søke om utbetaling av kompensasjon.  
Idrettslaget er helt avhengig av et godt forhold til velvillige grunneiere. I løpet av det 
siste året har ny grunneier 

overtatt inn- og utmark i 

Åsdal og dermed store 
deler av området som blir 

berørt av snøproduk-

sjonsanlegget. Vi takker 
for den positive innstil-

lingen vi er møtt med og 

er enige om at grunneier 
ved behov kan bruke 

dammen som magasin 

ved eventuelt behov for 
vatning. 

Svein-Åge 



Utvikling av stadionområde 
 
Nødvendige planer og finansieringsplan er  nå godkjent i styret. Vi har allerede fått 
tildelt gaver fra Sparebanken Østlandet og Sparebankstiftelsen på hhv kroner 
300000,- og 200000,-. Fantastiske bidrag. I tillegg så ligger det nå inne søknader om 
spillemidler til «nærmiljøanlegg», hvor vi har delt prosjektet opp i 4 deler, isflate, 
frisbee, aktivitetsløype og hoppbakke. Det er også positive tilbakemeldinger her. Så 
snart vinteren slipper taket vil vi starte opp arbeidet med prosjektgjennomføringen 
og da håper vi veldig mange stiller opp og bidrar med dugnadsinnsats og ideer for 
aktiviteter vi kan implementere i Nærmiljøanlegget. 



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 

 

En siste takk til Ole Ellefsæter 
 
Tirsdag 18 oktober  ble en trist dag i ikke bare idrettslagets men også for hele  
Nybygda. Ole Ellefsæter døde mens han drev med vedhogst på sin egen eiendom 
sammen med sin gode venn og nabo Per. Med arbeidssko på beina og motorsaga ved 
sin side stoppet et hjerte som har gitt oss så mye gleder på flere idrettsarenaer opp å 
slå. Ole fikk lov til å være i nærmiljø helt til siste slutt, og hadde sin daglige tur 
innom idrettsplassen helt til det siste. Under alle utvidelser av vårt flotte stadionan-
legg, var han alltid på plass og fulgte med enten det dreide seg om ny lysløype, nytt 
stadionbygg og sist vårt nye snøproduksjonsanlegg som han gledet seg stort til å se i 
aksjon. Dessverre så fikk han ikke oppleve i produksjonssettingen av dette. 
 
Hos Ole var det aldri nei når vi i idrettslaget trengte 
råd eller dugnadshjelp. Det er ikke rent få premier 
Ole har delt ut for oss ved forskjellige arrangement 
opp gjennom årene. I 1965 ble Ole hedret med norsk 
idretts største hederspris Ekebergs ærespris, og i 
1968 ble han utropt som æresmedlem av idrettsla-
get . 
 
Vi lyser fred over Ole’s minne. 
 
 



Leie stadionbygget/klubbhuset 
 

 
 

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.  

Klubbhuset  
og stadionbygget 
pyntet 

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 

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


Julehilsen fra «Antibacken» Ventetid 
Det glitre i krittkvit julesnø uttaførr kjøkkenglaset på Antibacken. Den blå kvikksølv-
søyla bak rime glasrute tør knapt å vise seg i den kælde blåtimen. Det blir itte sagt noen-
ting. Hu Ester og Evensen har fire auer plænte mot tre dompaper som nyte årets julenek. 
Neket er på tradisjonelt vis plassert på en staur ved sida ta fuglebrettet. Hu Ester sitt 
med foldede hender over ærmførkle i fanget sitt. Ventetida er over, men husfruen på 
Antibacken er ællerede klædt førr julekveldsmædda`. Sjøl på en julekveld slæppe hu itte 
Evensen tell med ribbe og surkål. Det blir bære dom to rundt bordet. Etter at Evensen 
vart pensjonist har`n god erfaring med å vente. Hæn har brukt mye tid på å vente på 
postmænn, vente på pensjon, vente på våren, og vente på mæddan. Jula derimot har 
vørti vanskeligere å vente på. Den kjæm plutselig. Evensen undres ofte på å henn den 
ventetida har tatt vægen? Den hæn følte på som unggutt. Da stugguklokka subbe i sirup 
og kalenderlapp nummer 24 frå gratisutgaven frå Samvirkelaget var uendelig langt un-
na.  «Kæn du gå ut etter litt mere ved?» spør hu. Hæn ser at vedkassa er breddfull, men 
vet det er bæst å lystre.  «Je ska sjå om je rekk det før klokka blir fem,» svara Evensen 
og stryk seg over skjegget. Hu Ester småhumre og legg tell.  «Ja, det kæn vara tungt å 
vara deg nå i julestria.»  Evensen lystre bære delvis og går og sætt på radio`n. Det var 
på julekvæl`n i 1906 at vælas fysste radioprogram gikk på lufta. Nå flagre «Glade jul» 
gjønnom kurerradio`n som duett på fyste vers i hopes med`a Ester. Fystgongen den jule-
sangen vart framført var på julekvæl`n i 1818 kæn Evensen førrtælja, mens`n blæs bort 
isen på glasruta førr å få med seg en kjøttmeis som sitt å træle med en tæla kakuskælk. 
Hu Ester vil bidra med litt julehistorie hu og, og kæn førrtælja at i dag er det navneda-
gen tell Adam og Eva.                                                                                                 
«Borde det itte heller vøri Maria og Josef sin navnedag,» svara Evensen som gjinne vil 
ha det på sin måte. Hæn reise seg frå kjøkkenkrakken, tæk med seg strisekken og går 
mot skålen. Hæn fylle sekken og laga et solid reservelager utti vindfanget. Tellbars att 
med strisekken, sætt`n seg på høggstabben og tenkje: Så rart det bære er je som savne 
ventetida? Ska hæn ha tid tell å glæ seg lyt`n ha noe å vente på. I ni måneder måtte ho-
vedpersona vente på forløsningen. Evensen borde greie å avsætta en snau måned. Men 
det er noe som mangle, og hæn vet å det er. Hæn savne små forventningsfulle unger 
med glitrende auer. Det er det som gjør at Evensen synes at dagen er en smule vemodig. 
Men å var det hæn hørte? Kom det noen? Hæn syns da så tydelig det knirk i frå trå 
sparkmeier uttpå garda. Hæn gløtte forsiktig gjønnom skåldøra. Jo, så sænnelig! Der sto 
fru Ugleseth bortved tråppa med ei diger pakke på sparksætet. Det var itte åkken spente 
unger hell Jesusbarnet, men julegjest så god som noen. Blåmeisen på fuglebrettet er 
eneste vitne tell at Evensen og julegjesten forsvinnt bak inngangsdøra. Ingen hyrder og 
vise menn. Så blir det stille. Ventetida er over… 



Det er julefryd og fred. Himmelsk glitter daler ned.                                                                         
Vintermånen smiler bleik og gul – snart er det atter jul. 
 
Barneauer lyser spent – juletreet står på vent.                                                                                                      
Under stjernehimlens kalde slør, så står jula nå førr dør. 
 
Midt i blåtimen sitt fang, danser ventetida mjuk og lang.                                                                    
Gledesrop mot ruta: «Sjå det snør!» Ja, nå er det like før. 
 
Høgt der oppe fra et sted - daler engler tell øss ned.                                                                          
I en isblå, kald desemberdag fødes ro og velbehag. 
 
Midt i blåtimen sitt fang, danser ventetida mjuk og lang.                                                                    
Gledesrop mot glaset: «Sjå det snør!» Ja, nå er det like før. 
 
Nå er det jul…  
 
Hilsen «Evensen» 

Styresammensetning hovedlaget nil 2022 
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  : Knut Pedersen,  952 07 729 epost: knut.pedersen@smurfitkappa.no  
Huskomite : Terje Chr. Svendsen, 992 85453 epost: terje@klimatjenester.no 
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Junior nm på ski 2024  - Geir M. 
 
I september tildelte styret i Norges Skiforbund junior-NM 
2024 til Nybygda Idrettslag og Furnes Skiløperforening.  I 
månedsskiftet februar/mars, fire år etter Hovedlandsrennet ble 
arrangert, vil det igjen bli nasjonalt mesterskap på skistadion. 
Løperne som deltok i Hovedlandsrennet i 2020, vil på nytt 
møtes til tøffe oppgjør i løypene våre, nå i den eldste junior-
klassa. Junior-NM samler løpere i alderen 17-20 år, og ar-
rangementet forventes å samle mellom 800 og 1000 deltakere. 
Denne gangen har vi tatt på oss et rent langrennsarrangement, 
og øvelsesprogrammet består av distanserenn med intervalls-
tart både fredag og lørdag, en dag i hver stilart. Junior-NM avsluttes med stafetter på 
søndagen. 
 
De siste års utbedringer av anlegget har både bidratt til tildelingen av mesterskapet, 
og gjør arbeidet med å forberede arrangementet betydelig enklere. Løypetraseene 
som skal brukes er så godt som ferdige, og det nye snøproduksjonsanlegget gir god 
sikkerhet for at rennene kan gjennomføres på gode forhold. 
 
Vi håper på like stor velvilje som forrige gang når vi starter arbeidet med å rekruttere 
funksjonærer til de forskjellige komiteene som skal fylles opp etter hvert som arrang-
ementet nærmer seg. Vi fikk svært gode tilbakemeldinger fra deltakere og støtteap-
parat etter HL2020 om at vi de hadde møtt mange blide og serviceinnstilte funksjo-
nærer. Hovedkomiteen vil starte sitt arbeid på nyåret, og vi vil med jevne mellom-
rom holde dere oppdatert om status i forberedelsene. Nybygda og Furnes vil samar-
beide om både planlegging og gjennomføring av junior-NM, og vi er trygge på at 
dette vil fungere godt også denne gangen.  


