
ÅRSBERETNING 2022 
for Nybygda IL Hovedlaget 

 

Dato:  07.03.2023 

Tid: Klokken 19:00 

Sted: Stadionbygget i Nybygda 

 

 

Styret har i 2022, bestått av: 

 

Leder   Stein Rune Eriksen 

Nestleder  Arild Gustavsen 

Kasserer  Svein-Åge Kjendlie 

Sekretær  Knut Pedersen 

Rep. Ski  Johannes Hovde 

Rep. Fotball   Andre Kristiansen/Åsmund Sørby Foshaug 

Rep. Hus komite Terje Christian Svendsen 

 

 

Styret har i beretningsåret avholdt 7 styremøter, 1 ekstraordinært årsmøte og 1 Årsmøte. Det er 

behandlet til sammen 76 saker. Snø produksjonsanlegget, vanningsdam og eiendomsoverdragelser 

har vært de store prosjektene i 2022.  

 

GP sprinten ble dette året arrangert den 21 Mars.  

 

Vårdugnaden sammen med Bli’ i Nybygda ble som vanlig avholdt i mai med godt oppmøte. 

 

Snøproduksjons-anlegget er ferdigstilt og testproduksjonen er unnagjort. 

 

Aktivitetspark er planlagt, ferdig inntegnet på kartet og kostnadsberegnet. Det er også søkt om 

midler både fra Ringsaker kommune og diverse stiftelser. Sparebankstiftelsen DNB bidrar med 

200000,- Sparebankstiftelsen Hedmark bidrar med 300000,- Kulturkontoret i RK går langt i å 

antyde at et nærmiljøtilskudd/tippemidler i størrelsesorden 400000,- gange tre er realistisk med 

utbetaling i 2023. Nærmiljøanlegget deles opp i tre enkeltstående anlegg, «Frisbee» «Isflate» og 

«Aktivitetsløype». Moelven ASA bidrar med impregnerte materialer til en verdi av 20000,- 

Noe utstyr til aktivitetsparken er allerede innkjøpt. Her har først og fremst leder og kasserer gjort en 

fantastisk jobb. 

 

Ny grunneier Åsdal 

Jord og skogområde tilhørende Åsdal Gård/Johnny Kjendlie ble i løpet av året utskilt og solgt til 

Mats Kjendlie. Mye av lysløypegrunn og hele damanlegget ligger innenfor dette området. Avtale 

om feste av grunn er tinglyst tidligere, men en ny tilleggsavtale med ny grunneier er signert. 

 

Tilleggsareal til stadionområdet / aktivitetspark er gjennomført ved en kostnadsfri overdragelse fra 

Magne Aasdal. Arealet er tinglyst og er nå i Idrettslagets eie. 

 

Skigruppa har god deltagelse på lysløyperennene på onsdager. NRK Tv har også vært til stedet og 

lagd en reportasje fra et av rennene. Rennene arrangeres i samarbeid med Furnes Ski.  

Det har blitt søkt om, og fått tildelt arrangementet av Jr-NM 2024 sammen med Furnes Ski.  

Se skigruppas egen årsberetning for flere detaljer. 

 

Fotballgruppa har også i år hatt både Herrelag og Damelag pluss et lekeparti for de aller minste. 

De minste deltok ikke i noen serie. Gruppa har gjennomført en administrativ omstrukturering, slik 

at oppgavene har blitt fordelt på en mer fornuftig måte. Se fotballgruppas egen årsberetning for flere 



detaljer 

 

Huskomiteen: Det er blitt gjennomført reparasjon av luftehatt på klubbhuset, for å sikre at vann 

ikke kommer inn i ventilasjonssystemet. Rensing av stoler, beising av diverse bygg, gjennomgang 

av bygg for å kartlegge muligheten for strømbesparende tiltak og utleie. 

 

Handlingsplan for fremdrift og oppfølging av vedlikehold og andre gjøremål er et nyttig verktøy. 

Den ajourføres regelmessig. 

 

Tundraposten ble utgitt to ganger i 2022. Første gang til sommeren og andre gang til Jul. 

 

Investeringer i 2022 

Hoved investeringene i år ble Snøproduksjonsanlegg / damanlegg i tillegg til ny sitteklipper for 

klipping av fotball-bane. 

 

P.g.a meget høge strømpriser, dårlig strømstøtteordning, og store utgifter knyttet til de siste års 

innvesteringer har det til tider vært en krevende øvelse å ha likviditet til å dekke løpende utgifter. 

Men dette har blitt håndtert på mesterlig vis. 

 

Styret ønsker å takke alle frivillige og innehavere av verv for dugnadsinnsatsen i året som har gått. 

Vi ønsker også å takke aktive, støtteapparat og sponsorer/samarbeidspartnere for godt samarbeid. 

Uten alle dere ville vi ikke klart å fremstå som det flotte idrettslaget vi er. 

 

Nybygda 07.03.2023 

 

Knut Pedersen 

sekretær 


