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Forord 
Dokumentet er satt sammen av Birger Kristiansen og Dag Skuland. Det ble 

levert NEIL i form av en minnepinne under jubileumsfesten 2013.  

Minnepinnen ble kopiert ned på PC i november 2017. Det var da en del 

bilder som var ødelagt/manglet. I ettertid er dokumentet gjennomgått for 

blant annet å standardisere skrifttyper, overskrifter osv.   

Tillegg/endringer som gjøres i ettertid, skal dokumenteres i tabellen under. 

Endringslogg 
Navn Dato Side Endring 

Morten Bråthen 8.11.2017 45 Sesongen 1985 og 1986 
for fotballgruppas A-lag 

Morten Bråthen 8.11.2017 Alle Redigert fonter 

Morten Bråthen 8.11.2017 2 Opprettet 
innholdsfortegnelse 
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Nordre Eidsvoll Idrettslag 100 år 
Leder Rune Østby Hansen 
 

 

Kjære minnesøkninger! 

Mye blir avgjort av tilfeldigheter, og tilfeldighetene vil at jeg får gleden av å 

sitte som leder i hovedstyret i Nordre Eidsvoll IL når vi nå feirer vårt 100-

årsjubileum. Hva som gjør at vi feirer dette jubileet akkurat i år vil dere 

kunne lese om i denne boka, redigert av tidligere leder og nåværende 

styremedlem, Birger Kristiansen. 

Det som gjør at det er en glede, er at NEIL til tross for høy alder, er et svært 

vitalt og oppegående fleridrettslag for befolkningen i nordre deler av Eidsvoll 

kommune. Med våre tre undergrupper kan vi tilby en rekke sunne 

fritidstilbud primært for barn og ungdom, men gleder oss også over at 

mange voksne finner seg til rette hos oss. Vi skal ha lov til å skryte av et 

godt miljø, og gjør det fordi det er tilbakemeldinger vi får fra våre aktive 

medlemmer og deres foresatte. Vi har entusiastiske trenere, og en rekke 
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ildsjeler blant de foresatte som stadig tar på seg styreverv og kortsiktige 

oppgaver i forbindelse med arrangementer. 

Så får vi heller finne oss i, og glede oss over at vi som breddeklubb "leverer" 

svært habile utøvere til naboklubber når vi ikke lenger har de ressursene 

som skal til for at våre unge skal kunne satse mot større høyder. 

Våre ambisjoner er å være tilstede for barn og unge i nordbygda, gi dem 

trygge voksenpersoner og gode kamerater, og en ballast videre i livet. Hvis 

vi også kan bidra til at Minnesund er et godt sted å bo, og at også voksne 

kan trives i våre rekker, har vi gjort noe riktig. 

Og noe riktig har blitt gjort gjennom årene. Tidligere styrer har forvaltet 

NEILs økonomi på en meget bra måte, slik at vi nå er i ferd med å realisere 

vår målsetting om tidsriktige anlegg. "Uten anlegg, ingen idrett" er det noen 

som heter, og våre nærmeste mål er å fullføre rehabiliteringen av lysløypa 

ved Minnesund Skistadion, samt å få etablert en ny og moderne fotballbane 

ved Langset skole. Dette, sammen med ny flerbrukshall som kommer 

sammen med den nye skolen, vil gi våre utøvere skikkelige trenings- og 

konkurranseforhold i mange år framover. 

Under vår jubileumsmarkering i slutten av august vil våre aktive medlemmer 

stå i fokus, og som alltid bli hjulpet av blide og nærværende foresatte. 

Jeg takker med dette alle styremedlemmer, trenere, ledere, sjåfører, 

kioskbetjening, løypevakter, og andre som gjennom timesvis av frivillig 

innsats gjør at vi kan feire Minnesunds store idrettslag med hodet hevet. 

Gratulerer med 100-årsjubileet! 

Rune Østby Hansen, 

Leder 

 

Når en skal skrive en 100 års-beretning er det naturlig å ta med 75 års-

beretningen og samtidig ta noe mer med i den. Deretter er alle 

årsberetningene de siste 25 årene gjennomgått og det viktigste som har 

skjedd er tatt med.  

Birger og Dag 
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75-Årsberetning for idrettslaga I nordbygda. 
Skrevet i 1988 av Peder Vidnes. 

 

 
 

 
Å skrive en jubileumsberetning er ikke så lett. En må ofte gå krokveier for å 

komme fram til nøyaktige opplysninger. I protokollen for Minne Turn 1948, 

finner vi et langt referat fra 35 års jubileumsfesten. Trekker vi 35 år fra 

1948 kommer en til at foreningen ble stiftet i 1913. Vi skulle da i 1988 
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kunne feire 75 års jubileum. I den første protokollen for Minne Turnforening 

er stiftelsesdato og år oppgitt til 17. januar 1923.  

Utsagn fra de som har levd en stund, kan fortelle at Kristian Kristiansen som 

arbeidet på Minne jernbanestasjon, var den som startet Minne Turnforening i 

1913. Han var svært interessert i turn og ledet da også turnaktivitetene den 

første tiden.  

Vi tenker oss da at de første turn- og idrettsaktiviteter ble satt i gang av 

noen interesserte ungdommer uten at det var et organisert lag. Vestheim ble 

bygd omkring 1910 - 1913, det var etter at drifta i Gullverket ble lagt ned. 

Et aksjelag kjøpte den store brakka, og den ble satt opp der den står i dag. 

Det dannet seg da en enhet på vestsida med Vestheim som senter.  

Det første styret i 1923 var: 

Olai Myhrer formann, 

Halvor Ruud 

nestformann, Ottar 

Rynes kasserer, 

Annar Linjordet 

styremedlem, Hans 

Hoel styremedlem og 

varamenn Harald  

Tansem, Einar 

Bjørnseth og Arne 

Nygaard. 

Fra Minne Turn har vi nøyaktig protokoll helt fra 1923 til 1945. Vi ser at 

foreningen lå nede i krigsåra.  Medlemstallet i 1923 var stort, og det kan 

være av stor interesse å lese medlemslista for første året:  

Per Myhrer, Ivar 

Myhrer, Arne 

Nygaard, Johan 

Paulsmoen, Otto 

Paulsmoen, Annar 

Linjordet, Tellef 

Solheim, Sverre 

Myhrer, Johan 

Tansem, Harald 

Tansem, Iver 

Bålsrud, Helge 

Myhrer, Albert 

Borgen, Einar 

Halvorsen, Oscar 

Solberg, Kr.  

Bønsdalen, Olai 

Myhrer, Bjarne 

Bredesen, Thorolf 

Byrud, Einar 

Bjørnseth, Olaf 

Brustad, Harald 

Bjørnstad, Knut 

Hammersborg, Erling 

G.  Smestad, Hans 

Hoel, Alf Sætre, Ole 

Tansem, Harald 

Hansen, Aksel 

Nordhagen, Thorolf 

Hansen, Halvor Ruud, 

Alfred Opsahl, Johan 

Opsahl, Karol Opsahl, 

Ottar Rynes, Hans 

Vold, Arthur Jansen 

og Erling A.  

Smedstadflaen.  
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Damepartiet første året 1923, aktive medlemmer:  

Louise Nygaard, 

Randi Bjerknes, 

Hjørdis Dorr, Gunda 

Skoglund, Nansy 

Tansem, Margit 

Tansem, Borghild 

Østberg, Karen 

Antonsen, Marie 

Nygaard, Martha 

Bjerknes, Ingeborg  

Hansen, Sigrid 

Trandum og Aashild 

Solheim.  

 Det var mange aktive medlemmer og disse drev med innendørstrening om 

vinteren og utendørs om sommeren. Det går fram av protokollen at det om 

sommeren var øvelse to dager i uka (onsdag og fredag). Det var kyndig 

ledelse, for de hadde sersjant Habberstad som instruktør. Friluftsøvelsene 

om sommeren ble avsluttet med et "friidrettsstevne" hvor det deltok foruten 

kretsens folk, også en del fra Feiring.  

 Økonomien var til stadighet vanskelig, og det måtte holdes utlodning, basar 

og fester for å få inn penger. Det var ikke mye tilskudd å få, men for 1924 

hører vi at Eidsvoll Sparebank bevilget kr. 200,- til foreningen.  
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 I 1925 hadde foreningen, ved siden av faste øvelseskvelder, 5 oppvisninger 

og 4 fester, så en kan vel si at det var stor aktivitet.  

 

  

I 1927 ble det valgt en skikomité som skulle finne en skibakke og ”sørge for 

ved hjelp av hele foreningen å få denne utbygd". Denne komiteen arbeidet 

raskt, og bakken i Julsruddalen ble gjort ferdig i løpet av sommeren. Bakken 

fikk navnet ”Bergerbakken”.  

Det første turnstevnet i Akershus turnkrets ble holdt den 29. mai 1927. Det 

ble arrangert av Eidsvold Turnforening. 7 foreninger deltok, nemlig: Eidsvold 

Turn, Minerva, Lillestrøm, Asker, Ski og Minne Turn. Dette var første gang 

foreningen stilte egen stevnetropp. På to stevner før hadde foreningen 

deltatt sammen med Eidsvold Turn.  

I 1929 hører vi at foreningen hadde en drama klubb. Formann der var lærer 

W. Solvang. Skuespillene som ble øvet inn, ble spilt flere ganger for å få inn 

penger i foreningens kasse. Av skuespill er nevnt: ”Ungdomsveier" av Hans 

Aanerud og "Ættegarden" av Stein Balstad. Det at medlemmene 

samarbeidet om så mange ting utenom idretten, gjorde mye til at de ble 

godt sammensveiset. Det at de ikke bare drev turn og idrett, men også 

samarbeidet på det kulturelle plan hadde stor betydning.  

Vi må nevne at fenrik Helge Johansen i flere år var både formann og 

instruktør, og gjorde et godt arbeid for turnforeningen, men det var sikkert 

den vanskelige tida som gjorde at foreningen dabbet av. På 
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generalforsamlinga i 1936 ble det foreslått at foreningen skulle slutte seg 

sammen med Minne Fotballklubb, men det var forsamlinga langt fra enige 

om.  

 I 1937 var foreninga representert på kretsturnstevnet på Furuseth, med 27 

deltagere. Stevnet var arrangert av "Bjart”. Stevnets største begivenhet var 

at Arne Nygaard ble tildelt "gullmerke" for 12 års virke som aktiv turner. 

Dessuten fikk Bendik Trandum og Helge Johansen gullmedaljer.  

Den siste protokollen som er ført for Minne Turnforening er i 1938. Så var 

det opphold til 1945. Det kan være verdt å referere denne protokollen.  

 

Fra et turnstevne på Myhrer 

Stadion i 1947. Her er 

dame- og herretroppen til 

Minne Turnforening.  

Bak fra venstre: Kåre Fjeld, 

Kåre Halvorsen, Øyvind 

Kristiansen, Bjarne Byrud, 

Bendik Trandum, Helge 

Johansen, Olav Eidsgaard, 

Arthur Trandum, Anders 

Ulvin Arne Nygaard. Midtre 

rekke fra venstre: Gudrun 

Byrud, Lovise Johansen, 

Paula Kristiansen, Valborg 

Kristiansen, Solveig Sætre, 

Solveig Strand. Fremstre 

rekke fra venstre: Inger 

Vold, Sigrid Trandum, Ingrid Stensmo, Ingrid Byrud, Ella Trandum, Margit Eidsgaard, Gunvor Burud. 

 

"Etter at foreningens virksomhet har ligget nede under krigsårene holdtes 

det i dag møte hvor følgende ble besluttet:  

Foreningen gjenopptar sin virksomhet. Den nystartede Minne Idrettsforening 

opptas i Minne Turnforening, hvis overenskomst måtte foreligge. 

Generalforsamling berammes etter senere bestemmelse."  

Denne protokollen er underskrevet av Arne Nygaard, Bjarne Byrud, B. 

Trandum, Halvor Ruud, Gudrun Byrud og Johan Paulsmoen. Dette skjedde i 

1945. Da var det allerede stiftet et nytt idrettslag som kalte seg Minne 

Idrettsforening. Knut Bjørnstad var valgt til formann.  

Den første saka det nye idrettslaget hadde til behandling gikk ut på at Minne 

Turnforening og Minne Idrettsforening skulle gå sammen til en forening 

under navnet Minne Turnforening.      Formannen i Minne Idrettsforening, 
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Knut Bjørnstad, skulle være selvskreven styremedlem og leder for ”gruppen” 

Minne Idrettsforening. Dette forslaget ble helt forkastet. Derimot ble man 

enige om sammenslutning av lagene "da det etter krigens slutt er startet så 

mange foreninger at ikke alle kan komme inn i Idrettsforbundet." Lagene ble 

tilslutt enige om å gå sammen under navnet Minne Turn- og Idrettsforening. 

Etter sammenslutningen i 1945 ble det på generalforsamlingen valgt nytt 

styre med Knut Bjørnstad som formann, viseformann Sverre Sørensen, 

styremedlemmer Bendik Trandum, Åse Halvorsen og Odd Nilsen, og 

varamenn Bjarne Byrud og Åse Solberg. 

 

 

Fra turnstevne I 1947. Fra venstre: Kåre fjeld, Bendik Trandum, Arthur Trandum. I midten 

forfra: Helge Johansen, Anders Ulvin(devis skjult), Kåre Halvorsen og på toppen Arne 

Nygaard. Videre mot høyre Plav Eidsgaard, Bjarne Byrud og Øyvind Kristiansen. 
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Fra et turnstevne på Myhrer Stadion i 1947. Formasjonsturn. 

 

Dametroppen etter krigen, 

bildet er tatt omkring 1947. 

Valborg Kristiansen, Jorun 

Trandum, Svanhild Trandum, 

Kristin Halvorsen, Rakel 

Tansem, Ingrid Stensmo, Inger 

Ruud, Gudrun Byrud, Inger 

Vold, Gerda Trandum, Lovise 

Johansen, Sigrid Trandum, 

Solveig Strand, Ingrid Byrud, 

Gunvor Byrud, Paula 

Kristiansen. 

 

 

 

 

Kjøp av bane / Nygårdssletta: 
Styret hadde befaring på Nygårdsletta sammen med den valgte banekomité 

og eieren Maja Bundli. Fru Bundli sa seg villig til å selge 15 mål, og hun 
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skulle forlange takst på eiendommen. Kjøpekontrakten er verdt å ta med 

her.  

  

Kjøpekontrakt.  

Undertegnede Olai Bundli v/hustru Marie Bundli selger til Minne Turn- og 

Idrettsforening en parsell av min eiendom gnr. 209 bruksnr. 6 i Eidsvoll 

herred. Parsellen er på 15 mål. Kjøpesummen er kr 3.000,- tre tusen kroner, 

som utbetales mot tinglyst heftelsesfritt skjøte. Kjøperen forebeholder seg 

retten til graving av vannledning, samt oppsetting av ledningsstolper på 

selgerens eiendom uten vederlag. Gjerdeplikt påhviler kjøperen. I tilfelle salg 

forebeholder selgeren seg gjenkjøpsretten. Alle omkostningene i forbindelse 

med salget bæres av kjøperen.   

Minnesund den 18. mars 1947. 

Marie Bundli (sign) 

 

Håndball. 
Det er all mulig grunn til å ta med litt om håndball i åra 1945-1949. Åse 

Solberg som var aktiv håndballspiller i den tida, har ført en egen protokoll. 

Den viser at Minne håndballag lå langt framme. Hun sier: "Håndball ble det 

begynt med på Minne i 1944." Det ble da så smått kastet håndball på to 

steder, Nordmoen og Nermoen. Dette var før Nygårdsletta var innkjøpt. Da 

foreningene gikk sammen i 1945, ble det innmeldt ett damelag og ett 

herrelag til håndballkretsen.  

 

Håndballspillere i 1946: 
Damer: Astrid Johansen, Solveig Gruben, Olaug Olsen, Bjørg Solberg, Adele 

Halvorsen, - Berntzen, Åse Halvorsen, Vesla Schjøth-Iversen, Åse Solberg, 

Bjørg Lindqistt, Bjørg Larsen, Marit Pedersen, Kari Opheim, Herdis 

Kommisrud, Synøve Doknes, Inger Doknes, Astrid Røisi, Sigrid Løken, 

lillesøster Ulvin og Frida Hauge. Herrer: Kåre Halvorsen, Jarle Myhrer, Kåre 

Trandum, Reidar Myhrer, Arne Myhrer, Håvard Lynes, Ingjald Schjøth-

Iversen, Alf Halvorsen, Ottar Johan Trandum, Knut Myhrer, Ove Sørensen, 

Arne Bekkedal og Gjermund Østerud.  
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Oversikt over kamper som ble spilt 1945:  

Minne Turn - Eidsvoll IF  3 - 2  Stadion 

Minne Turn - Hauerseter  9 – 1 Nygårdsletta 

Minne Turn - Eidsvold Turn  8 – 3 Nygårdsletta 

Minne Turn - Eidsvold Turn  7 – 0 Myhrer 

Minne Turn - Nannestad  11 – 0 Nygårdsletta 

Minne Turn - Stange    11 – 0 Stange 

Minne Turn - Ottestad   5 – 1 Ottestad 

Minne Turn - Hakadal    9 – 2 Nygårdsletta 

 

Turnering på Nygårdsletta 02.09.1945:  

Minne Turn - Hamar B   13 - 0 

F.A. IL - Hamar A   4 - 6  

Minne Turn – Hamar A   6 - 1  

 

Semifinalen i 8-lagsturnering: 

Minne Turn - Blaker                  6 - 7   Nygårdsletta 

14.08.1945, finalekamp:  

Blaker – Kløfta    1 – 0   Nygårdsletta 

Minne Turn - Høvik    7 – 3  Nygårdsletta 

Minne Turn - Kløfta    11 – 0 Nygårdsletta 

  

Minne Turn ble kretsmester i 1945.  

I 1946 vant Minne Turn alle kretskamper og ble kretsmestere igjen.  

Minne Turn arrangerte stor turnering på Nygårdsletta 04.08.1946, hvor bl.a . 

Grefsen var med, og Laila Schou Nilsen spilte senter. Minne Turn – Grefsen 

spilte uavgjort 2 – 2. Det ble omkamp og da vant Grefsen 5 – 1. Herrelaget 

fungerte også bra i denne perioden, men damelaget kom helt til topps. 
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Dette laget ble kretsmestre i håndball både i 

1945 og 1946.  

Bak fra venstre: Aase Solberg, Aase 

Halvorsen, og Olaug Olsen Krogvold. I 

midten Adele Halvorsen. Foran fra venstre: 

Solveig Geuben, Astrid Johannesen og Bjørg 

Solberg. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Herrehåndballen i 1945. 

Bak fra venstre: Håvard Myhrer, Gunnar Ruud og Dagfinn Bjørnstad. I 

midten: Reidar Myhrer. Forann fra venstre: Jarle Myhrer, Kemi Trandum og 

Kåre Halvorsen. 

Bildet er tatt på 

Nygårdsletta. 
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Organisering av foreningen. 
På generalforsamlingen i 1946 tar vi med valgene:  

Knut Bjørnstad ble valgt til formann.                                                                                          

Kåre Myhrer nestformann.                                                                                                         

Ingrid Byrud styremedlem.                                                                                                       

Bjarne Byrud suppleant.                                                                                                                

Åse Solberg suppleant.                                                                                                              

Bjarne Byrud oppmann for turngruppa-herrer.                                                                         

Sigrid Trandum oppmann for turngruppa-damer.                                                                       

Arne Nygård suppleant.                                                                                                          

Gudrun Byrud  suppleant.                                                                                                         

Martin Bjørnstad oppmann for fotballgruppa.                                                                             

Rolf Johannesen suppleant.                                                                                                           

Th. Tverråsen skioppmann.                                                                                                          

Arve Myhrer suppleant.                                                                                                               

Kåre Halvorsen håndballoppmann.                                                                                                  

R. Johannesen suppleant.                                                                                                               

Åse Solberg håndballoppmann.                                                                                                

Astrid Johannesen suppleant.                                                                                                       

Arve Myhrer friidrettsoppmann.                                                                                                   

Nils Tømte suppleant.                                                                                                              

Revisorer: A. Hauge og O. Bergsted.                                                                                      

Gjermund Østerud materialforvalter.                                                                                                   

Alf Halvorsen suppleant.  

Banekomité A. Hauge, O. Bergsted og H. Bjerknes, og festkomité H. 

Bjerknes, Solveig Gruben, Åse Solberg, Bjørg Solberg, Håvard Myhrer og 

Torolf Byrud.  

Vi ser av dette at foreningen var i full drift. Den var godt organisert, og det 

virker som foreningen har hatt framgang. Til jubileumsfesten den 

24.04.1948 var det stort frammøte. (130 hadde meldt seg). Det var 35 år 

siden foreningen ble stiftet. For å få et inntrykk av foreningens virke, kan 

det være verdt å ta med referat fra festen:  

”Det hadde meldt seg 130 deltagere til festen. Klokken halv 9 gikk vi til 

bords og ble ønsket velkommen av nestformann Hans Dønnum, som så 

overlot ordet til aftenens toastmaster Arne Nygård. Nygård åpnet med å 

takke for vervet, hvoretter han foreslo å sende et telegram til form. Kåre 

Myhrer som var operert for blindtarmen samme dag og derfor var forhindret 
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fra å møte. Dette ble enstemmig vedtatt. Så gikk vi over til pølsene. De var 

alle tiders, og det smakte fortreffelig. Etter at den verste sulten var stagget 

begynte talene. Nygård åpnet talene med en prolog for anledningen. 

Deretter ga han ordet til Hauge som talte for konge og fedreland, hvoretter 

kongesangen ble sunget. Så var turen kommet til H. Ruud. Han berettet fra 

foreningens stiftelse i 1913 og utover. Sigrid Trandum talte fra 

dameturntroppen og for instruktrisene. Hans Dønnum holdt tale for damene 

og Ingrid Byrud for herrene. Det var diktet tre sanger som ble sunget 

henholdsvis etter de forskjellige talere. Så var ordet fritt. Alf Sætre berettet 

fra turnstevne før i tida. Olai Myhrer talte for Vestheim og tilslutt takket O. 

Byrud for maten, samtidig som han rettet en takk til festkomiteen for det 

store arbeidet de hadde utført. I pausen underholt musikken. Så gikk 

festkomiteen i gang med rydding av salen og dansen gikk lystig uti de små 

timer, bare avbrutt av en hyggelig kaffepause. Musikken ble besørget av 

"Brodshaug Trio" fra Feiring. Til deres ros må en si at de spilte både godt og 

holdt lenge ut. Det var en i alle deler vellykket fest, og foreningen har all 

ære av sin 35 års jubileumsfest.” 

Dette referatet gir et godt inntrykk av samværet i foreningen utenom 

trening i de forskjellige gruppene. Bare 2 måneder senere ble det på et 

styremøte drøftet en sammenslutning av lagene i Nordbygda. Styret gikk for 

dette og mente det var mange fordeler med en sammenslutning. De mente 

det måtte være en fordel med en sterk forening. De var klar over at det var 

store avstander, men det var ingen vanskeligheter med å drive trening på 

forskjellige steder. Prosessen om sammenslutning av lagen var i gang, og en 

kan vel si det begynte å rakne. Men det kom til å gå mange år før det hele 

modnet.  

Det var dårlig frammøte på årsmøtene. Mange av de ivrigste hadde reist ut, 

så det var få igjen til å drive, og spørsmålet om sammenslutning var stadig 

framme på møtene. Nygårdsletta ble solgt til kommunen, og en del av 

pengene ble brukt til istandsetting av idrettsplassen ved Langset skole. På 

styremøtet 15.12.1963 ble sammenslutningen drøftet. Det ble bestemt å 

holde konstituerende møte den 12. januar i Langset kommunelokale. På 

dette møtet ble det enighet om sammenslutning av Minne Turn- og 

Idrettsforening, Nordre Eidsvoll Skiklubb og Morskogen IL. Når det gjelder 

Morskogen IL så kan en ikke finne igjen protokollene, men det er mulig vi 

kan få en til å fortelle om laget. 
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Herretroppen omkring 

1947.  

1. Rekke fra venstre: 

Arne Nygaard, Arthur 

Trandum, Helge 

Johansen (leder), 

Bendik Trandum, Bjarne 

Byrud. 2. Rekke fra 

venstre: Øyvind 

Kristiansen, Kåre 

Halvorsen, Kåre Fjeld, 

Fingar Pedersen, Anders 

Ulvin. 

 

 

 

 

 

På landsturnstevne på Lillehammer 1950: 

Arne Myhrer, Asbjørn Ruud og Reidar 

Myhrer. 
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Minne Turn i 17. Mai tog på Langset. 

 

 

Nordre Eidsvoll skiklubb. 
Klubben ble stiftet 19.04.1931 og det første styret besto av: Th. Habberstad, 

William Graff, Leif Ljødal, Ole Fredrik Hoel, B. Bodin og varamenn: Lars 

Brustad og O. Habberstad. Av disse ble Th. Habberstad valgt til formann og 

Leif Ljødal til nestformann. Klubben tok sikte på å drive vesentlig med 

skiidrett, men allerede den 20.10.1931 ble det planlagt en marsjkonkurranse 

med pakking på 11 kg. Siden ble det arrangert konkurranser i andre grener, 

og det viser at klubben ikke var ensidig. Det fortelles at klubben i mange år 

var med i 17.mai stafetten på Langset, som de vant flere ganger.  

 

I solveggen etter 

Raumarløpet i 

1947, 30 km. 

Fra venstre: 

Arve Myhre, 

Thorleif 

Tveraaen, 

anders Trandum 

og Jarle Myhrer. 
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I 1937 var disse med i stafetten og vant: Ole Fredrik Hoel, Gunnar 

Fredriksen, Ole Knutsen, Magnus Jansen, Helge Østengen og Bjarne 

Habberstad.                                                                    

I 1937 fikk klubben tildelt hovedlandsrennet, men p.g.a. føreforholdene 

måtte de utsette dette. EIF som hadde distriktsrenn 30.- 31. januar, var 

villig til å samarbeide med Nordre Eidsvoll Skiklubb om arrangementet. 

Idrettslig ble rennet godt og alt forløp uten uhell. Nordre Eidsvoll Skiklubb 

gjorde det bra, og det er grunn til å ta med de som plasserte seg.  

I klasse B i kombinert fikk Ole Fredrik Hoel 2. pr., i hoppklassen fikk Egil 

Jansen 5. pr., Bjarne Habberstad fikk 7. pr. og Reidar Habberstad 11. pr. I 

klasse 17 - 20 år fikk Øivind Kampenhaug 3. pr.  

Premier som ble vunnet av klubbens medlemmer:                

Ullensaker 7/2: 1. pr. Egil Jansen, 4. pr. i kombinert Ole Fr. Hoel. Sand 

13/2: 2. pr. Egil Jansen, 3. pr. Øivind Kampenhaug. Gutterenn Kløfta 13/2: 

1. pr. Ragnar Alnes, 9 pr. Ø. Kampenhaug. Strømmen/Lillestrøm 

(landsrenn): 9. pr. Egil Jansen. Hauerseter 7/3: 1. pr. Egil Jansen, 4 pr. Bj. 

Habberstad. Holter 25/3: 4. pr. Bj. Habberstad. Hurdal 25/3: 4 pr. Øyvind 

Kampenhaug.  

I alt tok klubben 17 premier i 1937. Dessuten startet Egil Jansen i 

Holmenkollen og ble nummer 63 i sin klasse. Alt dette er protokollert i 1937, 

og vi forstår at det var full drift i klubben.  

Bakken ble mye bortleid, og det var vel ikke så rart, for etter forholdene var 

den stor. Gunnar Hansen hoppet 52 meter forteller han selv.  

I 1938 forelå det en henstilling fra Eidsvold Turnforening om en mulig 

sammenslutning av skiidretten i Eidsvoll. Det ble sendt 2 representanter til 

en konferanse om dette, Ole Fr. Hoel og Th. Habberstad møtte for klubben. 

Men som vi skjønner ble ikke dette noe av.  

Det siste møtet som er protokollert før krigen er avholdt hos Lars Brustad 

06.01.1940. Krigen kom 9. april 1940.  
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Utøvere i hoppbakken. Bildet er tatt i Hurdal.   

Nr. 14 Reidar 

Habberstad,     

nr 9 Ole Fr. 

Hoel, nr 11 Egil 

Jansen, nr 6 

Willy Graff og nr 

4 Bjarne 

Habberstad. 

 

 

 

 

 

 

Fra et skirenn i 

Fremmingbakken.  

Fra høyre 

OlafSollihøgda, 

Jonny Watz, Kåre 

Sollihøgda, Asgeir 

Solberg, Helge 

Gulbrandsen, to 

ukjente og helt til 

venstre Ester 

Knutsen. 

 

 

Neste møte er protokollert 11.11.1945. Det var helt opphold under hele 

krigen, men klubben var intakt i 1945 og hadde planer for videre drift. Den 

første saken var kjøp av tomt til klubbhus. Det ble noe senere kjøpt inn 

materialer, men de ble liggende noen år og tilslutt solgt. Her spilte det 

sikkert inn at Habberstad fikk den gamle skolen til velhus.  
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Til større møter og fester brukte klubben i alle år Langset kommunelokale. 

Kommunelokalet ble bygd i ca. 1910 og ble da et sentrum for nordre del av 

bygda. 

Det falt like naturlig som på vestsida der Vestheim ble sentrum for Minne 

Turn og Idrettsforening. Noe som slår en er at de fleste styremøter ble holdt 

privat hos styremedlemmene. I årsmeldinga for 1950 står det at det er holdt 

mange møter uten at det er blitt innført i protokollen.  

I 1951 arrangerte Nordre Eidsvoll Skiklubb sammen med Minne Turn og 

Idrettsforening Eidsvollmesterskapet på ski. Dette viser at samarbeidet 

mellom lagene fungerte bra dette året. 21. april 1956 holdt klubben 25 års 

jubileum. Datoen var egentlig 19. april, men den ble holdt lørdag 21. For å 

gi et inntrykk av selskapelig samvær i klubben tar vi med et referat fra 

festen:  

"Festen skulle ta til kl. 19.30, men ble noe forsinket fordi musikken som 

skulle underholde under middagen ikke kom før kl. 20.00. Kl. 20.15 var 

omlag 110 personer benket rundt de pent pyntede bordene, og salen var 

utsøkt smykket med de norske farger. Vi hadde ikke før satt oss, før 

kveldens toastmaster, Kåre Sollihøgda, ønsket velkommen til bords og håpet 

at maten ville smake oss. Han opplyste at en hadde 3 fulle esker med pølser 

så det var bare å ta til seg "slik en gjør hjemme".  

Etter 3 - 4 pølselengder grep Kåre igjen ordet og leverte det videre til Leif 

Ljødal, som leste sin egen prolog under stor applaus. Klubbens formann, Ø. 

Alnes fikk deretter ordet. Han tok fram klubbens løpere gjennom 25 år og 

fortalte om de enkeltes prestasjoner. Torleif Habberstad hold tale hvor han 

bl.a. fortalte om bakkens virkelighet m.m.  
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Ljødalsbakken omkring 1930. 

 

 

Sentrale personer og formenn I Nordre Eidsvoll Skiklubb. Fra venstre: 

Thorleif     Habberstad og Øyvind Alnes. 

Tale til damene holdt undertegnede og Asta Ørbæk svarte. Hun uttalte bl.a. 

at "hopperkonene" levde som "hvalfanger-fruer" i vinterhalvåret, noe som 

hun mange ganger har rett i. Men, fortsatte hun videre, "det er jo enkelte 

ganger mennene våre kommer igjen med premier, og da er vi stolte”. Hun 

tok fram Emil Jansen som var en "ungdom" på 75 år. Han var forresten 

festens eldste deltaker. Ellers var det taler av Alf Sollihøgda, Gunnar Hansen 

og Torbjørn Larsen. Sistnevnte takket også for maten. Under middagen var 

det tre sanger. Festsangen var skrevet av A. Tyrihjell. Sang fra damene i 

festkomiteen v/Asta Ørbæk, og fra gutta i bakken var det sang v/H. Olsen. 
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Etter ca. 2 timer ved bordet var vi alle vel forsynt, og dansen kunne ta til 

etter takt og toner fra "Sanders Trio." Det var kommet 2 telegrammer, et fra 

Norges Skiforbund og et fra Ragnar Maae. Etter som timene gikk så det 

faktisk ut til at samtlige av festens deltagere hadde lagt om til "finsk stil", 

dvs. med henda på baklomma. Stemningen steg raskt, og tiden fram til 

kaffen gikk fort. Straks etter kaffen ble medaljer og diplomer delt ut.  

Følgende ble utnevnt til æresmedlemmer: 

1. Torleif Habberstad, for sin administrative innsats og trofaste arbeid for 

klubben.  

2. Gunnar Hansen, Eidsvold Turn, for sin innsats, ikke bare i Ljødalsbakken, 

men også for sin innsats for bygda. Hans prestasjoner er vel kjent fra før, så 

det er vel unødvendig å skrive mer om her.   

Begge æresmedlemmene takket rørt for utmerkelsen, og Gunnar Hansen sa 

bl.a. at han var mer glad for denne æresmedaljen enn den han fikk i sin 

egen klubb. 

Følgende medlemmer fikk diplom for sitt trofaste arbeid gjennom klubbens 

25 års virke: Leif Brustad, Leif Ljødal, Ole Fr. Hoel og William Fraff. Emil 

Jensen fikk diplom for jubileumsfestens eldste deltager. For de som orket å 

danse mer, var det fullt tillatt, og det så faktisk ut til at mange hadde lagt 

opp "formkurven" riktig, for aldri har vel så mange holdt ut så lenge på 

dansegolvet som nettopp på denne 

festen. Kondisjonen var således i 

full orden. En takk til festkomiteen 

som løste sin oppgave med stort 

ry.” Grunnen til at det er tatt med 

så mye fra festen, er fordi en får 

kjennskap til hvordan laget drev, 

både når det gjaldt selskapelighet 

og idrett. Aktivitetene sveiset 

klubben sammen. Etter årsmøtet 

23.04.1966, ble det holdt fest med 

bekjente. "Her ble formann Ø. 

Alnes hjertelig hyllet for sin innsats 

i klubben. Han har nå vært 

formann i 20 år. Han ble overrakt 

gave fra styret. Det var et etui med 

6 teskjeer i sølv. O. Sannerhaugen takket for innsatsen. D. Habberstad fikk 
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et tinnkrus for flott innsats med den administrative del den tid han var 

sekretær. 

Bildet over: Mangeårig formann i Minne Turn og Idrettsforening: Knut 

Bjørnstad. 

  

 

Fotballaget til Minne Turn og Idrettsforening i 1952-1953. 

Bak fra venstre: Kjell Kaspersen, Kåre Edvardsen, Kåre Sollihøgda, Bjarne 

Elstad, Oddvar Opsahl, Asgeir Solberg, Harald Doknes og Olaf Edvardsen. 

Foran fra venstre: Sverre Edvardsen, Einar Bunæs og Olaf Sollihøgda. 

Morskogen idrettslag. 
I Eidsvoll bygdebok står det: 

Morskogens Idrætslag ble stiftet mars 1913 på Ulvin skole. 80-100 

interesserte møtte fram, og det var innledning ved Håvard Langseth og 

lærer Refsdal. Morskogens Idrætslag arrangerte langrenn, og hopprenn 

i ”Rognhaugen”. 

Det har ikke vært mulig å få eksakte opplysninger om Morskogen Idrettslag, 

men laget er gammelt. I ei gammel regnskapsbok finner vi ei liste over de 

første medlemmer i 1925. Det kan være av interesse å ta med denne lista. 

Den første saken var innkjøp av forhandlingsprotokoll og regnskapsbok som 

kostet til sammen kr. 7,45. Den 4.mai 1925 hadde disse betalt kontingent kr 

1.50, og de var vel de første som har vært med og stiftet laget:  
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Kåre Larsen, Ole A. Hellum, Torbjørn Borgen, Martin Dalsrud, Sverre 

Romstad, Martin Larsen, Henry Larsen, Arne Hoel, Arve Hellum, Oddvar 

Hellum, Trygve Hansen, Erling Granholt, Sigurd Smesrud, Martin Lien, Jens 

Lien, Erling Borgen, Harald Martinsen og Andreas Smedsrud.

Det går ellers fram at det har vært stor aktivitet i laget, og det er holdt 

mange fester. Brøttsletta ble brukt som idrettsplass. Den var ikke så stor, 

men den ble brukt til friidrett og fotball. Når det gjaldt større tilstelninger, 

brukte de skolen. Det er NEIL som eier Brøttsletta nå. Morskogen Idrettslag 

var vel det laget som først fikk merke at det var vanskelig å drive med få 

medlemmer, og de valgte da også å gå inn i sammenslutningen. Skibakken 

"Rognhaugen” som laget brukte er nedlagt.  

 

 

Den siste formannen i Morskogen Idrettslag i 1965, Arne Ruud. 

Sammenslåing I 1966. 

Tida var blitt moden for å slå sammen hele Nordbygda til en enhet. Dette 

spørsmålet ble drøftet i lagene, og på et fellesmøte ble en enige om å slutte 

lagene sammen til et lag, under navnet Nordre Eidsvoll Idrettslag. 

Forkortelsen ble NEIL, som nå er blitt symbolet for laget. Det blir for mye  ta 

med alt som skjedde i lagene før sammenslutning var en realitet, men alt 

gikk greit. Det ble valgt et interimstyre og de gjorde et godt arbeid. Det ble 

holdt konstituerende møte på   

Langset skole 09.12.1966. Styret fikk denne sammensetningen:  



 
30 

Peder Vidnes formann (Åge Myrland varamann). 

Oddvar Juven nestformann (O. S. Sætre varamann). 

Arnstein Alnes sekretær (S. Witberg varamann). 

Martin Korslund kasserer (A. Ruud varamann). 

Øyvind Alnes styremedlem (N. Asmyr varamann). 

Revisorer Per Habberstad og B. Bodin, og varamenn K. Sannerhaugen og A. 

Trandum.

  

Etter 

sammenslutningen i 

1966 ble 

Peder Vidnes valgt som 

den første  

formannen i Nordre 

Eidsvoll  

Idrettslag. 

 

 

 

 

 

Det ble bestemt at laget skulle opprette grupper som skulle drive sine 

aktiviteter med eget ansvar. Lover for laget ble vedtatt og disse var i 

samsvar med lover for et moderne idrettslag. Så langt stiftelsen av laget. 

Laget viste seg å fungere bra med Langset skole som samlingssted for 

aktivitetene. Regner vi 1966 som stiftelsesår var laget i 1986, 20 år, og 

laget har vokst seg sterkere for hvert år. Spørsmålet om idrettsbane og 

klubbhus ble løst ved at Nygårdsletta ble solgt til kommunen. Pengene ble 

satt inn i idrettsplassen ved Langset skole, og garderobene ble stilt til 

disposisjon for idrettslaget. 

Det første styret fikk mye å gjøre, laget ble organisert og det ble flere og 

flere grupper. Ved sammenslåingen ble det bestemt at NEIL skulle overta 

eiendelene fra hvert lag, så laget sitter i dag inne med store verdier.  

1: Brøttsletta; En del vanskeligheter med overtagelsen p.g.a. at plassen var 

bortleid på et visst antall år. Men det gikk til slutt i orden.  
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2: Ljødalsbakken; Den var ikke i stand, men laget tok fatt og det meste ble 

gjort på dugnad. 

3: Myrstubakken; Den ble bygd av NEIL. Det ble satt opp belysning og 

bakken ble i mange år flittig brukt. 

4: Lysløypa ved Stensby; Den er i god stand. Det er bygd klubbhus med 

dusjer og sanitærutstyr. 

5: Skiløyper blir oppkjørt om vinteren; Det er idrettslaget som presser på og 

får dette gjort. De første åra fikk styret i stand skiturer. Halvor Hoel stilte 

seg velvillig, og leide bort Dorrsvangen. Det ble ordnet med kaffe og 

mineralvann. Det hendte at det var opptil 200 skiløpere innom Dorrsvangen 

på fine skisøndager.  

  

Aktiviteten i laget etter sammenslutningen. 
Etter lovene som ble vedtatt i 1966 skulle det velges styre i hver gruppe. 

Gruppene styrer seg selv. Regnskap og beretninger forelegges hovedstyret.  

Skigruppa. 
På møtet 02.02.1967 ble det opprettet skigruppe med dette utfallet:  

Formann:    Ottar Sannerhaugen 

Nestformann:   Bjørn Bodin 

Kasserer:    Sigmund Brustad  

Sekretær:    Per Habberstad 

Styremedlem:   Nils Asmyr 

Varamenn i rekkefølge  1. Oddbjørn Kommisrud 

2.Halvor Hoel Holt  

3.Kåre Sannerhaugen 
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Fra NEIL`s skianlegg ved Stensby, til venstre tidtakerbua og høyre 

sportshytta. 

Fotballgruppa. 
Formann:   Ole Stein Sætre 

Nestformann:  Kåre Sannerhaugen  

Kasserer:   Jan Frode Langseth  

Sekretær:   Halvor Hoel Holt  

Styremedlem:  Alf Sollihøgda  

Varamenn:  Vidar Sollihøgda, Oddbjørn Kommisrud og Annar 

Nordhagen. 

 

Håndballgruppa. 
På årsmøte i 1967 ble det opprettet en gruppe for håndball. Det ble enighet 

om at styret skulle innkalle interesserte til et valgmøte. Resultatet av valget 

ble:  

Formann   Marit Vangen 

Nestformann  Bård Tidem 

Sekretær   Kjell Tosterud 

Kasserer   Borgny Nordhagen 

Styremedlem  Torhild Grimen. 
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Håndballlaget som ble kretsmester i 1973. 

Bak fra venstre: Hans Martin “Makke” Aas, trener, Nina Trandum, Marit Alnæs, Kirsten 

Trandum, Liv Børresen, Berit Olafsen, Grete Julsrud.  

Foran fra venstre: Kirsti Johannesen, Kari Vidnes, Wenche Holtet, Ingebjørg Trandum,  

Margrethe Børresen, Gunn Sollihøgda, Torunn Fremming.  
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Fra håndballkamp mot Eidsvoll Turn. Nina Trandum har nettopp gått 

gjennom Turn`s forsvar. Turnspillere bak Nina: Anne-May Kristoffersen og 

Brit Neumann. Bakerst: NEIL`s spillende trener Kirsti Johannesen (med 

briller). 

Når det gjelder håndballgruppa er det verdt å ta med et klipp fra 

årsberetningen fra 1971/1972. Følgende satt i styret i denne perioden:  

Formann:     Rolf Nyhus 

Nestformann:    Nina Trandum 

Kasserer:     Kari Vidnes 

Sekretær:     Ingebjørg Trandum 

Styremedlem:    Brit Edel Olsen 

Varamenn til styret:   Wenche Holtet, Marit Alnes og Liv Børresen.  

Oppmann jenter og damer:  Lars Larsen 

Lagleder:     Hans Martin Aas.  

Gruppa stilte med et damelag i 4.divisjon avdeling 1 i innendørs 1971/1972. 

Laget ble avdelingsmestere med 6 seiere på 6 kamper. Finalen om 

kretsmesterskapet i 4.divisjon mot Raumnes/Årnes, tapt NEIL 7 – 12. 
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Nordre Eidsvoll IL stilte et  jentelag, ”Piker B, Avdeling 2". Laget vant 4 av 5 

kamper, og vant sin avdeling. I kretsmesterskapets finale vant NEIL 10 – 8 

over Søndre Høland og ble kretsmestere i ”Piker klasse A”. I utendørsserien 

1972 stilte NEIL med ett pikelag. De spilte 5 kamper, vant 2, spilte 2 

uavgjort og tapte 1.  

Damelaget var med i Norgesmesterskapet, men tapte 1.runde. Ved siden av 

at laget spilte så godt, var de selv med og administrerte sin egen gruppe.  

 

Trimgrupper. 
Ved siden av gruppene ble det satt i gang trimgruppe for herrer og like etter 

ble det trimgruppe for damer.  

 

Fotballgruppa. 
Fotballgruppa driver bra, men konkurransen er stor, så det er vanskelig å nå 

fram til toppresultater. Gruppa har A-lag og B-lag, smågutter, lilleputter og 

miniputter. Aktiviteten i fotballgruppa er stor og de aktiviserer mange. Siste 

året har det også vært en pikelag. 

 

Nordre Eidsvoll il`s fotballseniorer som rykket opp i 6. divisjon etter 3. Plass 

I 7. Divisjon i 1986. 

Foran fra venstre: Svein Rune Limbodal, Helge Julsrud Jensen, Jørgen 

Aaserud (spillende trener), Rolf Andresen, Thore Andersen (spillende 

trener), Terje Aaseb og Trond Julsrud (spillende oppmann).  
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Bak fra venstre:Vegard Julsrud, Tom Austad, Finn Leonsen, Per Arne Berg 

Larsen, Tom Olsen, Morten Bråthen og Geir Asbjørn Bråthen.Foto: Kari 

Bruun. 

 

Fungerende styre siste året har vært:  

Formann:  Betty Skovseth 

Nestformann:  Halvor Hoel 

Sekretær:   Vegard Julsrud 

Kasserer:   Thorild G. Aas 

Styremedlem:  Terje Aasen 

Varamann:  Ole O. Julsrud.  

 

Friidrettsgruppa. 
Vi tar også med noen klipp fra friidrettsgruppa i 1980. Gruppa deltok i 40 

stevner, hvorav ca. halvparten utenfor vår krets. Det ble mange medaljer og 

premier:  

Kari Elstad 2 gull og 2 bronse, Berit Ishaug 3 gull, Britt Myhrer 1 gull og Roy 

Gulbrandsen 1 bronse.  

Styret i friidrettsgruppa har i siste periode bestått av:  

Formann:   Oddmar Bakke 

Nestformann:  Egil Martin Dahlum 

Kasserer:   Roy Gulbrandsen 

Sekretær:   Karsten Sjøli 

Styremedlem:  Sverre Erlandsen 

Varamedlem:  Anne Elstad.  

Oppmann for  Holmenkollstafetten: Terje Teslo. 
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12. januar 1983 ble lysløypa for funkjonshemmede ved Stensby åpnet av 

sosialminister Leif Arne Heløe. 

Foto: Eidsvoll Blad. 

 

N.I.F Jubileumsstafett. 
I forbindelse med Norges Idrettsforbunds 125 års jubileum ble det arrangert 

en landsomfattende jubileumsstafett fra lengst i nord til Kristiansand i sør. 

NEIL deltok i denne stafetten. Vi hadde etappen fra Veikroa på Minnesund til 

Habberstad gamle skole. 

Friidrettsgruppa har også tre ganger deltatt i Holmenkollstafetten. De gjorde 

en fin innsats. Første gang i 1985 med et herrelag, i 1986 med et herre- og 

et juniorlag, og i 1987 med herre-, junior- og damelag.  
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Noen av deltakerne i debutløpet i Holmenkollstafetten i 1985.  

Bak: Harald Johnsen  

Foran fra venstre: Hans Løvehaug, Hans Martin Aas, Per Christian Sjøli og 

Ole Martin  Røsrud  

Det sittende styret er fornøyd med aktiviteten i gruppa i dag. Det er noe for 

både store og små å velge mellom. De som kommer nye til Nordbygda, 

finner seg tilrette og går aktivt inn i laget. "Er det fler på lag, blir det mer 

behag. Det er toppen at det gjør godt på kroppen."  
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Fra fri-idretten tar vi med dette bildet av Hege Breen i 

et luftig sprang. 

Foto: Eidsvoll Blad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fra den minste klassen på 

60 m ser vi et artig bilde, 

med og uten drahjelp. Fra 

venstre: Per Arne Berg 

Larsen med sin sønn Øivind 

Berg Larsen og Martin 

Teslo.Foto: Eidsvoll Blad 
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Bordtennisgruppa. 
Da det er bordtennisgruppa som i dag står sterkest når gjelder resultater, 

tar vi med en del av resultatene. Styret i perioden 1985/1986 var følgende: 

Terje Juven, Jan S. Helgesen, Arvid Martinsen, Frank Juven, Hans Løvhaug, 

Hans M. Aas og Nils Ivar Hoel. Revisor Ole Stein Sætre. Valgkomite: Harald 

Johnsen, Borgny Andersen og Mary Kristiansen.  

For å få et lite inntrykk av aktiviteten, tar vi med et klipp fra siste 

årsberetning:  

"Når det gjelder sportslige resultater, så har den aldri vært bedre i klubbens 

historie. Klubben har nå landets største jenteklubb, og det var også ei jente 

som skaffet klubben den aller første medaljen i et NM. Nina Austad greide en 

flott bronsemedalje i den yngste pikeklassen i Bergen. Nina ble også uttatt til 

å representere Oslo Bordtenniskrets sammen med Unni Kristiansen, Dal, i 

Banda - Cup finalen der Norges beste pikespillere i den yngste klassen 

deltok. Her ble det seier i lagkonkurransen til Eidsvoll-jentene. Klubben har 

også flere gode pikespillere, og pr. i dag har klubben tre jenter som er 

rangert blant de 8 beste i landet. Disse er Randi Braaten (nr.4), Nina Austad 

(nr.6) og Nina Ishaug (nr.8). Disse tre gjorde da også en glimrende innsats i 

høstens første Norges-cupstevne i Bergen. Randi ble nr. 3, mens de to andre 

besatte 5.plassen.  

Også guttene har oppnådd flere glimrende resultater i årets sesong, og de 

fineste resultatene kom i NM for yngre i Bergen der klubben hadde den 

største påmeldte troppen. I lagkonkurransen tapte vi knepent mot et av 

favorittlagene, Stavanger. Tapet var 2-3, og det skilte kun to baller i hele 

lagkonkurransen til at klubben hadde gått til kvartfinalen. Lørdag var det 

double, og her kom kanskje den største og mest gledelig overraskelsen. 

Bård Atle Løvehaug og Atle Aas spilte seg fram til en 5.plass av i alt 85 par, 

og det etter at de hadde slått et seedet par. Ja, de var nære på å vippe et av 

favorittparende av pinnen. De tapte avgjørende sett 21-18. I den samme 

klassen ble det også en 5.plass på Christian Johnsen som spilte sammen 

med Thomas Olesen fra Grei. De tapte faktisk knepent for norgesmestrene."  
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1984: En av norges beste bortennisspiller Håkon Hoff flankert av Hege Tosterud (venstre) 

og Franciska Mader  (Foto: Eidsvoll Blad) 
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Bordtennisgruppa i NEIL samlet i gymsalen på Langset skole.  

 

 
Fire unge bordtennisspillere i 1984. 

Fra venstre: Christian Johnsen, Kenneth Andersen, Hans Inge Kristiansen og Atle Aas. 

Foto: Eidsvoll Blad. 
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Fra venstre i 1984: 

Hans Inge 

Kristiansen, Per 

Christian Løvehaug, 

Bård Atle Løvehaug  

Foto: Eidsvoll Blad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bakerst fra venstre i 

1984: Espen Hoel, 

Christian Johnsen, 

Terje Juven,Per Chr. 

Løvehaug. 

Foran fra venstre i 

1984: Atle Aas, Hans 

Inge Kristiansen, 

Bård Atle Løvehaug.  

Foto: Eidsvoll Blad 
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Det er tatt med så mye om bordtennis for å vise hvor sterkt gruppa står på 
landsbasis. Vi får håpe at aktiviteten vil bli like bra i åra framover. 

 
Vi takker alle som har vært villige til å være tillitsmenn i laget. De har alle 

vært dyktige og gjort et godt arbeid. 
Æresmedlemmer i idrettslaget: 

Peder Vidnes 
Kåre Sollihøgda 

Sven Witberg 
 

Nåværende hovedstyre: 
Leder:  Birger Kristiansen 

Nestleder:  Aage Kommisrud 
Kasserer:  Ole Julsrud 

Sekretær:  Nina Røsholt 

Styremedlem: Per Arne BergLarsen 
1.varamedlem: Johanna Lysgård 

2.varamedlem: Gulbrand Ishaug 
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NEILs`hovedstyre i jubilerumsåret 1988: 

Bak fra venstre: Terje Juven (bordtennis), Gulbrand Ishaug, Per Arne Berg Larsen, Ole O. 

Julsrud, Egil Martin Dahlum (friidrett), Harald Johnsen (ski). 

Foran fra venstre: Betty Skovseth (fotball), Birger Kristiansen, Aage Kommisrud, Nina 

Røsholt. 

Glimt fra årsmøtene de siste 25 år. 
Vi har gått gjennom årsmøtereferatene fra 1988 til og med 2012 og tatt med 

det vi fant interessant for 100-årsberetningen. Dette er det VI mener er det 

vesentligste, mens andre kanskje ville ha valgt noe annet. 

For ikke å bli for detaljerte, har vi samlet det hele i 5-årsbolker. 

Birger og Dag 
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Tillegg: Jeg har lagt til årene 1985 og 1986 da A-laget I fotball hadde sine 

beste sesonger. 

Morten Bråthen 

 

Perioden 1985-92 
 

1985 
1985 var det åre NEIL-patriotene husker tilbake på med stor glede. A-laget 

gjennomførte en fantastisk sesong I laveste kretsserie og sikret seg 

opprykk, etter å ha kapret 40 av 44 mulige poeng. Laget hade ingen tap og 

målforskjellen va 89 – 9. Ni baklengsmål ble den gang omtalt som tangering 

av kretsrekorden. Ole Martin Røsrud var lagets trener. 

 

1986 
A-laget blir nr 3 I 7. Divisjon og rykker opp til 6. Divisjon. Det holdt seg der 

til laget ble trukket fra serien sesongen 1993. 

 

1988 
I 1988 feiret NEIL sitt 75-årsjubileum med brask og bram. Begivenheten ble 

markert med festlig lag på Vestheim 17. januar. Laget utga en egen 75-

årsberetning som Peder Vidnes må få hovedæren for. Han leste den opp på 

festen på Vestheim. Han gikk dessverre bort seinere i jubileumsåret. Peder 

Vidnes var en sentral person innen laget, og han var den første formannen i 

NEIL. 

Jubileumsberetningen ble delt ut til samtlige husstander i Nordbygda. Dette 

året hadde laget et medlemstall på 290 voksne og 151 barn. 

Åge Myrland ble lagets 4. æresmedlem i jubileumsåret. 

Når det gjelder sportslige aktiviteter kan nevnes at NEIL stilte med hele 3 

lag i Holmenkollstafetten i 1988. Året etter var det to lag på startstreken. 

NEIL-karusellen kunne feire 10-års jubileum med 115 deltakere. 

Til tross for fin aktivitet måtte friidrettsgruppa legges ned i 1989-sesongen 

da det var umulig å få med folk i styre og stell. 

NEIL-karusellen fortsatte imidlertid ved hjelp av en egen 

arrangementskomite. 
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1989 
1989 ble nok en god sesong i fotballgruppas historie. A-laget kom på en 4. 

plass i serien med 38 poeng etter 11 seire, 5 uavgjort og 6 tap. De deltok 

også i Romerikscupen. 

Denne sesongen stilte klubben også med et B-lag, samt lag i gutteklassen, 

lillegutter 11, minigutter 10 og 8. 

Jubileumskampen mot Bøn ble minnerik med Nordre-seier 2-0 (M. Bråthen 

og M. Sververmoen) og 250 betalende tilskuere. 

1990 
Skigruppa fikk flere snøfattige vintre på rad. Det ble gjennomført felles 

trening med Feiring Il gjennom flere år. Eidsvoll Værk Skiklubb ville gjerne 

ha med NEIL-løperne i et trenings samarbeide, men dette ønsket ikke de 

NEIL-aktive. 

Klubbmesterskapet ble ikke arrangert i 1990-sesongen da snøen ble borte 

dagen før det annonserte mesterskapet.  

 

1991 
I 1991-sesongen ble det bra med snø og fint skiføre gjennom store deler av 

sesongen. Det gode samarbeidet med Feiring Il fortsatte, og 5 av 

karusellrennene gikk i lysløypa til NEIL. 

Et planlagt kretsrenn 19. januar måtte utsettes på grunn av kong Olavs død! 

Terje Teslo og Per Hall Hansen hadde gjennomgått kurs for opplegg med 

skiskole, og de hadde ansvaret for NEILs første skiskole med 14 deltakere i 

aldersgruppa 5-8 år. Skiskolen ble meget vellykket, og skigruppa hadde et 

godt håp om at dette kunne fortsette, og at laget på denne måten kunne få 

til bedre rekruttering til skigåing. 

A-laget i fotball spilte i 5. divisjon. Trener var Rolf Madsen og Roar 

Habberstad, men måtte rykke ned til 6. divisjon. 

 

1992 
Det er også fint å kunne fortelle at i 1992-sesongen kunne NEIL stille med et 

rent jentelag i fotballserien. Det var minijenter 10, og da treningen startet 

opp i januar, var det 11 jenter som møtte opp. De deltok også i 4 

turneringer: Leto-cup, Elverums turneringen. Jens Evensens cup og 

Eidsvollmesterskapet. Det var et problem at det var for få motstandere fra 
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nærområdet, og dermed ble det mange lange reiser til bortekampene. Roger 

Henriksen og Geir Bråthen var lagets trenere. 

Ellers hadde fotballgruppa 7 lag med i serien i 1992-sesongen. 

Skigruppa avholdt skikarusellen i samarbeid med Feiring IL. Alle 6 karusell-

rennene gikk i lysløypa til NEIL.  

Skigruppa arrangerte kretsrenn i langrenn med bravur.  

 

Innsatspokalen for 1992 gikk til: 

Trine Dorr Bodin 

Nina Jeletic 

Per Arne Berg Larsen 

 

Perioden 1993-97 
 

1993 
I 1993 markerte NEIL sitt 80 års jubileum. Det ble avholdt en jubileumsfest 

på Langset kommunelokale 13. februar med 58 betalende deltakere.  

Det store jubileumsarrangementet var ”Minnesund-løpet- på veg mot 

Lillehammer.” Løpet gikk 18. september med hele 1500 deltakere, det 

største enkeltarrangementet som er gjennomført på Minnesund. Edgar 

Kristiansen var leder for løpskomiteen. 

Klubbens A-lag i fotball ble trukket fra serien tidlig på høsten. Laget avsluttet 

seriespillet med et kjempetap mot Lørenskog borte. 

Ellers ble det stilt lag i miniputt 8, miniputt 10, lillejenter 11, lillegutt 12 og 

et småguttelag. Småguttelaget gjorde en svært god sesong. I serien ble det 

spilt 16 kamper og småguttene vant 14 av disse! De ble dermed 

avdelingsmestre. Flott innsats. 

Skigruppa hadde ikke organisert trening denne sesongen. Det ble arrangert 

seks karusellrenn sammen med Feiring. Det var 81 deltakere og 55 av disse 

kom fra NEIL. 
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1994 
I 1994-sesongen hadde A-laget i fotball en stall på 20 mann, og sesongen 

ble innledet med juleturnering i Eidsvollhallen. Sesongen så lovende ut, og i 

mars og april spilte laget 4 treningskamper med brukbare resultater. 

Det ble bra resultater i begynnelsen av seriespillet, men etter hvert sank 

treningsframmøtet drastisk, og ved halvspilt serie var det nede i et 

gjennomsnitt på 8 mann. 

Man måtte igjen vurdere om laget skulle trekkes, og etter 0-16 mot Varpe 

25. august, ble dette gjort. Kampen ble avsluttet med 8 NEIL-spillere på 

banen, grunnet skader. Jon Arnesen ble lagets toppscorer. Han var også den 

med best treningsframmøte.  

I yngres avdeling stilte NEIL med 5 lag denne sesongen. 

Heller ikke i 1994 – sesongen var ble det gjennomført organisert trening i 

skigruppas regi. Det ble arrangert 5 karusellrenn sammen med Feiring Il. 

Totalt deltok 117 hvorav 67 fra NEIL. 

40 tok skimerkeprøven. 

Det ble en fin vinter for skifolket med mye snø. 

 

1995 
Skigruppa ble i sitt årsmøte i mai omdannet til aktivitetsgruppe. Den nye 

gruppa har ingen tilknytning til Akershus Skikrets. Aktivitetsgruppa fikk en 

frittstående tilknytning til NEIL. 

Aktivitetsgruppas arbeidsområde har begrenset seg til aktiviteter for barn og 

ungdom tilrettelagt som ski- og friidrettskaruseller. I tillegg arrangerer den 

NEILs klubbemesterskap på ski. 

Fotballgruppa stilte denne sesongen med lag i miniputt 8, miniputt 10, 

lillegutter 12, småjenter og smågutter. 

Det ble ikke stilt A-lag denne sesongen. 

Ellers peker fotballstyret på det gledelige ved at dugnadsånden fortsatt er 

levende i NEIL. Det var meget godt frammøte på to dugnader på 

Nygårdssletta. 

1996 
Fotballgruppa sto bak det nye av året, idrettsskolen. Dette ble veldig godt 

mottatt av foreldre og barn, og det var 16 barn som deltok. Retningslinjene 

var lek og allsidig aktivitet. Trenere var Hege og Vegard Julsrud. 
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Ellers stilte fotballen med lag i miniputt 8, lillegutt 11, småjenter 14 og 

smågutter 14. 

Selv om det fortsatt ikke var noe A-lag i serien, stilte fotballgruppa med hele 

3 dommere denne sesongen.  Igjen var dugnadsånden på topp. 

Aktivitetsgruppa arrangerte skikarusell sammen med Feiring Il. Det ble 

gjennomført 6 renn selv om det ble en snøfattig vinter. Stor interesse for 

karusellrennene med ca. 120 deltakere. Det ble ikke arrangert 

klubbmesterskap. 

Gruppa arrangerte også 4 friidrettskaruseller. Det ble registrert 157 

deltakere, og de aller fleste gjennomførte 3 av de 4 karuselløpene. 

Stor innsats av Jan Helgesen og resten av aktivitetsgruppa. 

 

1997 
Fotballgruppa arrangerte også denne sesongen idrettsskole, nå også for 5 og 

6-åringen. Et populært tiltak med 20 barn i aktivitet. Igjen var det Hege og 

Vegard Julsrud som var ungenes trenere. 

I serien stilte gruppa 3 lag, miniputt 9, lillegutt 12 og jenter 16. 

Lillegutt 12 gjorde en meget bra sesong. Laget hadde 21 spillere, og i serien 

vant de samtlige kamper med unntak av èn. Laget vant serien på bedre 

målforskjell enn toeren. Laget gjorde også sine saker bra i de cupene de 

deltok i. 

Turer til Årdal og Norway cup var svært viktige også rent sosialt. Meget 

positivt var også foreldreengasjementet. Og Vegard Julsrud ledet gruppa 

også dette året. 

Aktivitetsgruppas friidrettskarusell ble en knallsuksess i 1997-sesongen. Det 

ble registrert hele 181 deltakere, og nok en gang gjennomførte de fleste 

minst 3 av 4 renn. 

Også skikarusellen ble arrangert med svært god deltakelse. 122 utøvere var 

med, og 3 renn gikk i lysløypa og de øvrige 3 i Feiring. 

Innsatspokalen 

1993: Nina Jeletich 

1994: Ikke utdelt 

1995: Annar Nordhagen 

         Nina Jeletich 
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1996: Vegard Julsrud 

1997: Bordtennislaget som rykket opp i 1. divisjon. Laget bestod av: Terje 

Juven, Hans Inge Kristiansen, Stian Ørbæk, Bengt Paulsen og Per Kristian 

Hansen. 

Terje Juven mottok i 1993 IKUs innsatspokal. (Idrettens kontaktutvalg i 

Eidsvoll.) 

I 1996 ble Terje Juven plukket ut av Akershus Idrettskrets som en ildsjel i 

en lokal klubb.   

 

Perioden 1998-2002 
Klubben hadde god økonomi gjennom hele denne 5-årsperioden. Det skyldes 

inntektene fra spilleautomatene på Kiwi, og dette utgjorde rundt 50.000 

kroner årlig. 

I 2002-årsmeldingen uttrykkes det en viss bekymring fordi sentrale 

myndigheter hadde antydet at automatene etter hvert kunne bli borte. 

Perioden starter med Annar Nordhagen som leder, mens Trond Julsrud 

overtok lederklubba i 1999. 

Aktivitetsgruppa var stadig like aktiv, og Jan S. Helgesen og hans 

medarbeidere arrangerte både skikarusell og NEIL-karusell i friidrett. 

Stor deltakelse i skikarusellen i 1998 med 127 deltakere, og mer enn 90 av 

disse var fra NEIL. 

I NEIL-karusellen var det hele 185 deltakere som kom fra hele Eidsvoll og 

nabokommunene. 

Ny deltakerrekord igjen i skikarusellen i 1999 med 143 deltakere, 105 fra 

NEIL. 

Thomas Alsgaard delte ut premiene. 

Også NEIL-karusellen satte rekord med 207 deltakere. 

Begge karusellene hadde god deltakelse også resten av 5-årsperioden. 

Fotballgruppa ble i hele 5-årsperioden ledet av Vegard Julsrud. Imponerende 

at noen er villig til å stå på slik år etter år. Sånn sett har vel NEIL vært 

heldige med en utrolig stabil gjeng som har ytt en fantastisk innsats 

gjennom mange år for den feirende 100-åringen. 

Idrettsskolen fortsatte for 5 og 6-åringer med 20 deltakere. 



 
52 

I 1998-sesongen hadde fotballgruppa med tre lag i serien, miniputt 8 år, 

minigutt 10 år og smågutter 13 år. Småguttene vant serien, men ble ikke 

kretsmestre. 

I 1999 ble det ikke noen idrettsskole. Det ble meldt på 4 lag i serien, 

miniputt 7 år, miniputt 9 år, lillegutt 11 år og smågutt 14 år.   

Gruppa hadde med 4 eller 5 lag de siste årene av 5-årsperioden. 

I flere sesonger var NEIL den beste dommerklubben i Eidsvoll. Også her 

gjorde Terje Juven en imponerende innsats. 

Men A-laget glimret med sitt fravær gjennom alle 5 sesongene. 

Ellers er det verdt å merke seg at Annar Nordhagen overlot lederklubba til 

Trond Julsrud på årsmøtet i 1998. Da hadde den gode Annar sittet som 

hovedstyrets leder i 10 år. Klubben har all grunn til å gi Annar en stor takk 

for lang og tro tjeneste med formannsklubba. 

Innsatspokalen: 

1998: Arne Nesse og Jan Steinar Helgesen 

1999. Hege Julsrud, Jonn Yngve Mahlum og bordtennislaget som rykket opp 

i eliteserien: Leif Olafsen, Pål Nymoen, Stian Ørbæk og Rogerio Filipe 

Barbosa. 

2000: Sigmund Bjørndal og Jan Steinar Helgesen 

2001: Jan S. Helgesen, Egil M. Dahlum, Lars P. Kaldhussæter og Trond 

Julsrud. 

2002: Ingen 

 

Perioden 2003-2007 
Økonomien ble stadig bedre, og mens spilleautomatene ga klubben nesten 

70.000 kroner i 2002, økte dette til utrolige 253.945 kroner året etter. Dette 

hadde sammenheng med at klubbens to spilleløyver ble flyttet til Statoil Dal 

og Statoil Minnesund.  

Hovedstyret peker i årsberetningen på at det er uklart med framtidige 

spilleinntekter, og derfor er det nødvendig å spare litt i gode økonomiske 

tider. 

Aktivitetsgruppa fortsatte å drive både skiaktiviteter og NEIL-karusellen, selv 

om deltakelsen ikke var like høy som rundt århundreskiftet.  
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Det var 120 deltakere i skikarusellen 2003, men det var få deltakere under 

12 år. 

I friidrettskarusellen deltok 125 unger i aldersgruppen 0-14 år. 

Det ble sett på som et problem at Langset-banen etter hvert ble forvandlet 

fra grus til dårlig grasteppe. Både NEIL-karusellen og skikarusellen ble 

gjennomført med bra deltakelse. 

Stor innsats av de 20 ”gjengangerne” i funksjonærstaben med Roy Erik 

Johnsen i spissen. 

Fotballgruppa kunne berette at de hadde et A-lag igjen for første gang på10 

år. Sportslig ble det vel litt så der, og det ble nedrykk til 8. divisjon etter 10 

poeng i seriespillet. 4 poeng på de to første kampene så meget lovende ut, 

men deretter gikk det nokså tregt. 

3 lag stilte i yngres avdeling, miniputt 8 år, minigutt 9 år og smågutt 14 år. 

Vegard Julsrud takket for seg etter 10 år som leder av fotballgruppa.  

Flott innsats, Vegard !! 

Innen fotballen var det 4 lag i yngres avdeling som deltok i seriespill, 

minigutt 8 år, minigutt 9 år, minigutt 10 år og gutt 16 år. 

A-laget kom på 2. plass i serien etter en bra sesong. 

I 2005-sesongen stilte NEIL med et minijente-lag i 8-årsklassen. 

Det var en ivrig gjeng som lærte utrolig mye i sin første sesong der de spilte 

6 kamper på høsten. 

Ellers hadde fotballgruppa følgende lag: minigutt 8 år, minigutt 10 år, 

lillejenter 11 år og gutt 16 år. 

16-åringene vant Søndre Land-cup innendørs. I serien tok de en meget 

respektabel 2.- plass i 2. divisjon. 

A-laget gjorde en bra sesong og rykket opp i 7. divisjon. 

 

I 2006-sesongen hadde klubben 559 medlemmer. Og økonomien ble stadig 

bedre med utrolige 313.940 kroner fra spilleautomatene på Statoil-

stasjonene. 

Fotballgruppa stilte med 6 lag i yngres avdeling i tillegg til både A-lag og 

juniorlag Dette var gruppas mest aktive sesong. 

Juniorlaget var historisk: Det første i historien for NEIL. 
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Det ble et tøft kampprogram for en del av juniorene som også måtte spille 

A-kamper. 

A-laget kom på sisteplass i serien, men da to lag trakk seg fra divisjonen, 

ble det ikke noe nedrykk. Dermed spill i 7. divisjon også i 2007-sesongen. 

Ved utgangen av 5-årsperioden var det Helge Julsrud Jensen som hadde 

lederklubba i hovedstyret. 

 

Innsatspokalen 

2002: Jan S. Helgesen  

2003: Til de beste supporterne på økonomi-siden: 

           Arnfinn Ørbæk 

           Aasen Bil 

           Jensen Mat 

2004: Lars P. Kaldhusseter 

          Helge Julsrud Jensen 

          Jan S. Helgesen 

2005: Pål Nymoen 

2006 Ingen utdeling. 

Perioden 2008-2012 
På årsmøtet i februar 2008 ble Helge Julsrud Jensen for valgt ytterligere ett 

år. Klubben hadde 566 medlemmer. Overskuddet fra spilleautomatene var 

nå nede i 164.460 kroner, men klubben hadde en solid økonomi. Ved 

utgangen av 2007 hadde NEIL vel 1,8 millioner kroner på bankbok, en 

økning på 280.000 kroner.  

Ski- og aktivitetsgruppa hadde organisert skitrening med Arild Tenold som 

trener. 26 trofaste utøvere møtte opp på trening jevnt og trutt. 

Friidrettstreningen tok Joar Bjørndal seg av, og det var 13 stykker på 

treningskveldene. 

Skikarusellen hadde 75 deltakere som er en viss nedgang sammenlignet 

med tidligere år. 

NEIL-karusellen ble også gjennomført med 77 deltakere, også det en 

betydelig nedgang fra de store årene rundt 1000-årsskiftet. 
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Nytt av året var at noen voksne deltok i karusellen, noe som slo godt an hos 

den yngre garde. 

NEIL-fotball kunne i 2007-sesongen stille med hele 9 lag, og alle lagene 

deltok i seriespill i regi av Akershus Fotballkrets. 

Så stor aktivitet på fotballfronten har det vel neppe vært noen gang tidligere 

i klubbens historie. Savnet av en skikkelig bane blir merkbart når klubben 

stiller med så mange lag.  

Sommeren 2007 ble det anlagt en ny bane for 5-er-fotball på Esso-jordet på 

Langset. 

Året etter var medlemstallet gått ned til 529. Økonomien var fortsatt meget 

solid, selv om bankinnskuddet hadde gått ned fra 1,8 til 1,74 millioner. Men 

hvilken annen klubb i Eidsvoll hadde en økonomi som NEIL? 

Ski og aktivitetsgruppa fikk denne sesongen 94.500 kroner fra hovedstyret. 

Dette ble brukt til planering og utvidelse av 1 km traseen. 

Både skikarusell og NEIL-karusell ble gjennomført som i tidligere år. 

Det ble arrangert terrengløp sammen med Feiring med to løp hver. Positivt 

at deltakerantallet er tredoblet siden starten. 

Fotballgruppa stilte med sju lag som alle deltok i seriespillet. 

Nygårdssletta var veldig fin denne sesongen. Det vanket til og med skryt fra 

enkelte gjestende lag. Slett ikke verst! 

Ski- og aktivitetsgruppa med Knut Harald Wuttudal som leder. Skitrening ble 

gjennomført for både skøyting og klassisk stil. Hovedtrener var Arild Tenold 

med Sjur Bjørndal og Torgeir Saltnes som assistenter. Om høsten ble det 

gjennomført rulleskitrening etter at det ble kjøpt inn 22 par rulleski. 

Skikarusell og NEIL-karusell ble gjennomført på tradisjonelt vis. 

Fotballgruppa hadde med 7 lag i serien hvorav 2 var seniorlag på herresiden. 

Innsatspokalen for 2009 ble tildelt Terje Aasen og Vidar Doknes på 

hovedstyrets årsmøte. 

Medlemsoversikt i Nordre Eidsvoll IL pr. 31. 12 2009 var på 509. 

 

2010 
Det har i 2010 vært avholdt tre styremøter i hovedstyret. Hovedstyret har 

også dette året arbeidet etter tiltaksliste (faste oppgaver) og handlingsplan 

(planlagte oppgaver). I tillegg har styret behandlet aktuelle saker. 
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Hovedstyret har nok et år hatt uvurderlig hjelp av Trond Julsrud med 

innkreving av medlemskontingent. Helge Julsrud Jensen har blitt invitert til 

styremøtene som ressursperson i fht. ny flerbrukshall og kunstgressbane. 

Helge ble også valgt inn som nestleder i Eidsvoll Idrettsråd, men har rykket 

opp til leder da den valgte leder måtte trekke seg.  

Jernbaneverket har pga. utbyggingen av trase nordover fra Minnesund 

kommet med tilbud om grunnerverv av eiendommen Brøtsletta på 

Morskogen, og leder har sammen med Birger Kristiansen og Helge Julsrud 

Jensen utgjort et forhandlings-utvalg som har hatt møter med tanke på å få 

mest mulig tilbake for eiendommen. 

 

Arbeide for et tidsmessig idrettsanlegg 
Leder og Helge Julsrud Jensen har deltatt på flere møter ang det nye 

anlegget. Det er foreløpig ikke sendt noen ny søknad om spillemidler. Leder 

har både sendt inn momenter til planlegging av ny hall og anmodning om 

grunnerverv av tomt til kunstgressbane. NEIL har mottatt spillemidler til 

utbedring av lysløypa. 

Innsatspokalen for 2010 ble tildelt Sjur Bjørndal og Knut Harald Wuttudal på 

hovedstyrets årsmøte. 

Medlemsoversikt i Nordre Eidsvoll IL pr 31.12.2010 var 551. 

Kort oppsummering av sportslige aktiviteter 
Det sportslige målet til NEIL`s grupper er å aktivisere flest mulig. Det vises 

ellers til gruppenes egne årsmeldinger med utfyllende skriv om aktivitetene.  

Ski- og aktivitetsgruppa 
 

Skikarusellen. 
Skikarusellen ble i år avviklet i samarbeid med FIL og EVS.  

Det ble gjennomført 4 renn med hele 128 deltakere.  

Første og tredje renn ble arrangert hos NEIL, renn to ble arrangert hos FIL, 

mens fjerde og siste renn ble gjennomført hos EVS etterfulgt av 

premieutdeling.  
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Friidrettstrening.  
Trening har vært tirsdager kl 18.00 på grusbanen, Langset. Det har vært 

opp til 21 utøvere på trening. Joar Bjørndal har vært trener med hjelp av 

foresatte.  

Friidrettskarusellen ble gjennomført i år som tidligere på Langset-banen. Det 

ble gjennomført 2 arrangement etter skoleferien.   

Totalt var det 62 påmeldte og mange foresatte/tilskuere.  

Øvelser: spyd, ball, 60 m, hinder, lengde og familiestaffet. 

Fin ramme rundt arrangementet. Tross 30 års jubileum var antall deltakere i 

år også dalende.  

Terrengløpet ble i år arrangert sammen med Nordre Eidsvoll IL, Feiring IL, 

Eidsvoll Værk Skiklubb, Finstad Sportsklubb og Hurdal IL, med et løp hos 

hver klubb.  

Skisamling. 
Siste helgen i november ble det arrangert skisamling på Gålå. Totalt 47 

personer deltok, hvor av 26 var utøvere mellom 6-18 år. Mange nye utøvere 

ble med i år, og det ble ny rekord på antall deltakere.  

Vi fikk meget kald vær og minimalt med snø. Første treningsøkt lørdag ble 

inne i Fron-hallen, og andre treningsøkt en rolig tur på skøyteski. 

Treningsøkt søndag ble gjennomført med klassisk ski på Gålå Arena.  

Helgen ble en sosial og fin helg for utøvere og foresatte. Alle bidro med 

forberedelser og matlaging. En flott helg for skigruppa! 

Turmarsj. 
Med Frank Ringnes i spissen ble det i vinter etablert medlemskap hos 

Norskturmarsjforbund. 

Det ble gjennomført 350 permanente vandringer til fots og 150 på sykkel i 

2010. 

Av turmarsjer ble det arrangert hjertemarsj, Vårmarsj, Minnesundmarsj, 

Elgtråkket og Julemarsj. Flott innsats av Frank Ringnes og hans hjelpere! 

 

Klubbsamarbeid. 
NEIL, FIL, EVS og Finstad har i år avholdt 2 samarbeidsmøter. Samarbeidet 

består av felles terrengløp, skikarusell, treningssamling og 

treningssamarbeid.  
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I september ble det gjennomført treningssamling for NEIL, EVS, FIL og 

Finstad på EVS sitt anlegg, med 2 treningsøkter og sosialt samvær på 

kvelden. Det var til sammen 25 deltakere, hvor 13 deltakere var fra NEIL. 

Alle klubber stilte med trenere.  

 

Fotballgruppa 
Oppsummering av fotballsesongen. 

Nordre Eidsvoll IL fotball kunne denne sesongen stille med 9 lag, inkludert 2 

seniorlag på herresiden. Alle lagene har deltatt i seriespill i Akershus 

Fotballkret’s regi. Nytt for året var damelaget som deltok i 7’er-serien. 

Lagene har også deltatt på cup’er, både innendørs på vinteren og ute på 

sommeren. Som vanlig har også lagene avholdt egne avslutninger, det være 

seg bowling, go-cart, paint ball el.l. Felles for lagene er at fotball er gøy, og 

at vi har det moro sammen. 

 

2011 
Det har i 2011 vært avholdt fem styremøter i hovedstyret. Hovedstyret har 

også dette året arbeidet etter tiltaksliste (faste oppgaver) og handlingsplan 

(planlagte oppgaver). I tillegg har styret behandlet aktuelle saker. 

Hovedstyret har nok et år hatt uvurderlig hjelp av Trond Julsrud med 

innkreving av medlemskontingent. Helge Julsrud Jensen har blitt invitert til 

styremøtene som ressursperson i fht. ny flerbrukshall og kunstgressbane. 

Leder og Helge Julsrud Jensen har deltatt på flere møter ang det nye 

anlegget. Det er foreløpig ikke sendt noen ny søknad om spillemidler. Leder 

har jevnlig kontakt med kommunale myndigheter vedr. ny idrettshall og 

kunstgrasbane. NEIL har benyttet spillemidlene til utbedring av 1 km av 

lysløypa som planlagt. 

Innsatspokalen for 2011 ble tildelt Ingrid og Steinar Hognestad på årsmøtet. 

Medlemsoversikt i Nordre Eidsvoll IL  pr 31.12.2011 var 484. 

Sportslige aktiviteter 

Ski- og aktivitetsgruppa. 
Arild Tenold har vært hovedtrener og har hatt god hjelp av Sjur Bjørndal, 

Torgeir Saltnes, Amund Strand, Jannicke Nødtvedt Wenger og Marianne 

Pedersen. 

Skikarusellen ble i år avviklet i samarbeid med Feiring IL, Finstad SK og 

Eidsvoll Værk Skiklubb. 4 renn ble gjennomført med 240 deltakere.  
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Barmarksamling ble gjennomført fra 7-9 oktober på Sjusjøen/Natrudstilen. 

25 utøvere fra 10 til 18 år deltok, 19 fra NEIL og 6 fra Eidsvoll Værk 

Skiklubb. 

2 klubbrenn ble arrangert og 167 skiløpere fra Nordre startet  i individuelle 

renn og 14 stafettlag i renn utenfor kommunegrensene og vi hevder oss 

bra ! 

Friidrettskarusellen ble gjennomført med 2 arrangement etter skoleferien. 

Totalt var det 38 påmelte i øvelsene-spyd, ball, 60 m, hinder, lengde og 

familiestafett. 

Terengløp ble arrangert som et samarbeid mellom NEIL, Feiring IL, Eidsvoll 

Værk Skiklubb og Finstad Sportsklubb. Totalt var det 136 betalende 

deltakere på de 4 løpene. 

 

2012 
Hovedstyret har også dette året arbeidet etter tiltaksliste (faste oppgaver) 

og med aktuelle saker innmeldt fra gruppene eller hovedstyremedlemmer. 

Hovedstyret har nok et år hatt uvurderlig hjelp av Trond Julsrud med 

innkreving av medlemskontingent. Helge Julsrud Jensen har blitt invitert til 

styremøtene som leder i idrettsrådet og ressursperson i fht. ny flerbrukshall 

og fotballbane. 

Arbeide for et tidsmessig idrettsanlegg. 

Leder og Helge Julsrud Jensen har hatt kommunikasjon med Eidsvoll 

kommune om framdrift i fht. Idrettshall og areal til ny fotballbane. Det er 

foreløpig ikke sendt noen ny søknad om spillemidler. ny idrettshall og 

kunstgrasbane. NEIL har i hht. vedtak på forrige årsmøte bygget ny 

driftsbygning ved sportshytta. Det er søkt om spillemidler til dette. 

Eidsvoll frivillighets arrangerer postkassetrimmen i sportshyttas nærmiljø.   

 

Langsetbanen 
Grusbanen har blitt slåddet jevnlig. 5`er banen på ”ESSO-jordet” brukes til 

trening og kamper for de aller yngste.  

NEIL er innmeldt i Norges Friidrettsforbund i 2012.   

Medlemsoversikt Nordre Eidsvoll IL pr 31.12.2012 var 491.  
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Jan Steinar Helgesen 
Vi har i 2012 mistet vår ildsjel og æresmedlem Jan Steinar Helgesen. Han 

var involvert og engasjert med tillitsverv i alle gruppene. Sportslig oppnådde 

Jan flere sterke prestasjoner i bordtennis. I NM-sammenheng har Jan hele 

11 medaljer. Fire av disse er gull. Han ble i 2002 utnevnt til æresmedlem i 

NEIL og mottok Eidsvoll Idrettsråd innsatspokal i 2012. Det som 

kjennetegnet han var alltid hans gode humør, og man finner ikke et større 

JA-menneske enn det Jan var. Jan Steinar vil bli meget dypt savnet. 

 

Sportslige aktiviteter Ski- og aktivitetsgruppa. 

Skitrening/ renn vinter. 

Arild Tenold har vært hovedtrener og har hatt god hjelp av trenere Sjur 

Bjørndal, Torgeir Saltnes, Amund Strand, Jostein Sandholt, Karl Inge 

Svendsen, Reidulf Gregersen, Knut Harald Wuttudal, Lars Anders Tenold, 

Jannicke Nødtvedt Wenger og Marianne Pedersen.  Svømming: Joa Lysgård 

og Anne Grethe Strengenes. 

Skikarusellen. 

Skikarusellen ble i år avviklet i samarbeid med Finstad Sportsklubb, Feiring 

IL og Eidsvoll Værk skiklubb. Det ble gjennomført 4 renn med hele 307 

deltakere.  

Første renn ble arrangert hos Eidsvoll Værk skiklubb, andre renn hos Nordre 

Eidsvoll IL, det tredje i lysløypa vår med Feiring IL som arrangør, mens 

fjerde og siste renn ble gjennomført hos Finstad Sportsklubb etterfulgt av 

premieutdeling.  

Mistbergløpet 2.juni. 

Motbakkeløp som ble arrangert for første gang i år med utgangspunkt 

Sportshytta og målgang på Mistberget. Et meget vellykket arrangement med 

over 250 deltagere. 



 
61 

 Tore Ruud Hofstad var raskeste 

mann   opp til toppen på 30,37. Tiril 

Udnes Weng ble beste kvinne - hun 

klinket til med en tid rett under 35 

minutter. Over 250 deltakere med 

ulike ambisjoner deltok, de fleste tok 

turen helt til topps (663 meter over 

havet).  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Mistbergløpet 2012. 

Nærmest kamera i rosa drakt: Julie Wilberg. 
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Jentesamling. 
I september 

arrangerte NEIL 
skigruppa en 

vellykket 
jentesamling med 

overnatting på 
Langset skole. 

Jenter i alderen 11-
18 år fra klubber på 

Øvre Romerike var 
invitert til ei helg 

med fullspekket 
program, med flere 

treningsøkter som 

forgikk både ute og 
inne, det var 

foredragsholdere om kosthold og trening, samt sosialt samvær for en flott 
jentegjeng. 

Terrengløpkarusell. 

Terrengløpet ble i år igjen arrangert som et samarbeid mellom 

Eidsvollklubbene Nordre Eidsvoll IL, Feiring IL, Eidsvoll Værk Skiklubb og 

Finstad Sportsklubb med et løp hos hver klubb. Det var ca 140 betalende 

deltagere, og terrengløp har en stadig økende interesse. 

Høst.  

Rulleski og barmarkstrening startet i august. Rulleskitrening foregikk på 

gangveg ved Dal/Mogreina.  

I høst har rulleskitrening vært på mandager og onsdager, styrke tirsdager, 

torsdager (barmark og styrke) og lørdag med langtur (for 13 år og oppover). 

Barmarkstrening ble gjennomført i lysløypa, og styrketrening i 

styrketreningsrommet på industrifeltet.  

Aldersgruppen 5-8 år har drevet med allidrett i høst igjen, på torsdager kl 

18.00. Jannicke Nødtvedt Wenger, Marianne Pedersen, Jostein Sandholt og 

Karl Inge Svendsen har vært trenere på denne gruppa, som nå er blitt så 

stor at det var behov for å dele den i to. Et meget bra oppmøte med opp til 

40 utøvere. Flott innsats fra utøvere og trenere.  Dette gir skigruppa mange 

nye rekrutter som vi må ta vare på!  
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Svømming søndager i Eidsvollhallen for gruppe 3 og 4. 

Vi ser en stadig økning i antall deltakere på treningene. 

Lysløypa / Sportshytta/ Garasje.    

 

Jannicke Nødtvedt Venger,Marit Kaldhusseter,Arild Tenold,Even Hognestad,Robert Melby 

Hansen,Junior Moe,Knut Harald Wuttudal,Lene Nilsson,Ingrid Hognestad,Steinar 

Hognestad,Bak :Mari Hognestad ,Elise Tenold 

Det er i høst bygget ny 

garasje ved 

sportshytta. Arbeidene 

startet opp 31.august 

og garasjen ble 

ferdigstilt til jul. Alt 

arbeidet er utført på 

dugnad. Materialer er i 

stor grad mottatt som 

spons, og noe som 

gave.Det er søkt om 

spillemidler til 

garasjen.Når det 

gjelder lysløypa så er 

det gjort en kartlegging 

av tilstanden, og 

budsjett på stolper og 

armaturer er 

utarbeidet, basert på 
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mottatt tilbud fra entreprenør. 

 

Skisamlinger.  
I januar ble det avholdt skisamling på Livoll med 36 deltagere. Denne 

samlingen var ment å være i desember, men grunnet snømangel ble den 

flyttet til etter jul. 

Det ble avholdt dagsamling på rulleski det flotte skianlegget i Karidalen på 

Toten 27. oktober, hvor 18 utøvere og 9 voksne (trenere/foresatte) deltok. 

Siste helgen i november hadde vi en meget vellykket skisamling på Livoll 

ved Gålå med 48 deltagere. Det var veldig kaldt, noe som resulterte i kun en 

økt på ski, men aktivitetsnivået ble høyt nok allikevel, da vi i år igjen samlet 

hele gjengen i Fronhallen for en god økt inne. 

Turmarsj.  
Det ble gjennomført 189 turer til fots og 9 på sykkel med utgangspunkt 

Sportshytta ved Stensby.Flott innsats av Frank Ringnes og hans hjelpere! 

Klubbsamarbeid. 
NEIL, FIL, EVS og FSK har i år avholdt 2 samarbeidsmøter. Samarbeidet 

består av felles terrengløp, skikarusell og treningssamarbeid.  

Aktivitetsgruppa vil takke alle funksjonærer og medlemmer som har støttet 

våre arrangementer og gjort disse enkle å gjennomføre. Vi takker Langset 

skole for lån av skole. 

Som ski- og aktivitetsklubb har Nordre Eidsvoll blitt en klubb å regne med 

for aldersbestemte klasser! 

Det viser at alt arbeidet som er lagt ned de siste årene bærer frukter! 

 

Fotballgruppa 
Nordre Eidsvoll IL fotball kunne denne sesongen stille med 6 lag, inkludert 1 

seniorlag på herresiden. 

Alle lagene har deltatt i seriespill i Akershus Fotballkrets regi. 

Lagene har også deltatt på cup’er, både innendørs på vinteren og ute på 

sommeren. 

Som vanlig har også lagene avholdt egne avslutninger, det være seg 

bowling, go-cart, paint ball el.l. 

Felles for lagene er at fotball er gøy, og at vi har det moro sammen. 
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Hovedstyret i jubileumsåret 2013 
  

Leder:     Rune Østby Hansen 

Nestleder:     Ingrid Hognestad 

Kasserer:     Vidar Øystein Doknes 

Styremedlem:    Rigmor Nilsen 

Styremedlem:    Birger Kristiansen 

Styremedlem:    Mette Ettestad Tande 

Leder i bordtennisgruppa:  Terje Juven 

Leder i fotballgruppa:   Morten Bråthen 

Leder i ski- og akt.gr.:   Terje Fredriksen 

------------------------------------------- 

Idrettsrådsrepresentant: Helge Julsrud Jensen 

Webmaster:   Trond Julsrud 

Revisor:    Karsten Sjøli og Hans Løvehaug 

Valgkomité:   En fra hver undergruppe 

 

 

Fotballgruppa: 
Leder:   Morten Bråthen 

Nesteder:   Mette Eidsmo Sandholt 

Sekretær:   Line Sibbern 

Kasserer:   Bjørn Olafsen 

Styremedlem:  fra A-lag 

Styremedlem:  fra J-13 

Styremedlem:  fra G-13 

Styremedlem:  fra G/J-10 

Styremedlem:  fra G/J-9/8 

Styremedlem:  fra G/J-7 
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------------------------------------------------ 

Valgkomite:  Tore Nerby og Egil Sververmoen 

Revisor:  Birger Kristiansen og Vegard Julsrud 

 

Bordtennisgruppa: 
Leder:   Terje Juven 

Nestleder:  Kenneth Andersen 

Sekretær:   Roger Holtet 

Kasserer:   Ole Flesvig  

Styremedlem:  Stian Ørbæk 

----------------------------------------------- 

Revisor:   Trond Julsrud 

Valgkomité:  Leif Olafsen og Atle Aas 

 

 

Ski- og aktivitetsgruppa: 
Leder:   Terje Fredriksen 

Nestleder:   Steinar Hognestad 

Sekretær:   Per Sververmoen 

Kasserer:   Terje Aasen 

Styremedlem:  Anne Grethe Strengenes 
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De eldste medlemmer I Nordre Eidsvoll IL:  
Jarle Myhrer f. 20.11.1926 

Kåre Sollihøgda (æresmedlem) f. 22.03.1927 

Karl Stuldalen f. 24.05.1927 

Olaf O. Julsrud f. 07.08.1927 

 

Her er bilder av 2 store Nordre begivenheter 19.03.12. Arild Tenold fikk 

Kiwaniprisen, og Marit fikk en velfortjent blomst av Erik Gill under 

prisutdeling hos Kiwanis. Vi er 

mektig stolte av våre 

prismottagere og sender 

gratulasjoner til begge.  

Arild og Marit fikk utmerkelsen fra 

Erik Gill. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jan Steinar fikk prisen utdelt av Helge Julsrud Jensen som er leder i Eidsvoll 

Idrettsråd 
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Ledere i Nordre Eidsvoll idrettslag de siste 25 år 
1988-2013. 
 

75 års markeringen fant sted den 17. januar 1988. 

 

På det ordinære årsmøtet 27. november 1987 lykkes det ikke å få besatt 

ledervervet, sittende leder Birger Kristiansen påtok seg derfor å fortsette 

som leder frem til ekstraordinært årsmøte 4. mars 1988. 

På det ekstraordinært årsmøtet ble tidligere leder Åge Myrland valgt og 

fungerte frem til 25. november 1988 og fungerte i vel 8 måneder. 

På årsmøtet til 25. november 1988 ble Annar Nordhagen den nye lederen og 

han satt frem til 1. desember 1998, tilsammen 10 år. I denne 25 års-

perioden har Annar Nordhagen vært den lengst sittende lederen i 

idrettslaget. 

 På det ordinære årsmøtet 1. desember 1998 ble Trond Julsrud valgt som ny 

leder. Trond var leder i 5 år frem til årsmøtet 25. november 2003. 

På årsmøtet 25. november 2003 ble Stein Åge Lysgård valgt som ny leder. 

Stein Åge fungerte som leder frem til juli 2004 da overtok nestleder Helge 

Julsrud Jensen ledervervet. 

Helge Julsrud Jensen satt som leder frem til 17. februar 2010 i vel 5 år.  

Sittende leder i jubileumsåret Rune Østby Hansen ble valgt og overtok som 

leder etter Helge Julsrud Jensen den 17. februar 2010. 

 

Her følger intervju med med ledere i denne perioden 
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Leder 1984-88: Birger Kristiansen  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Birger Kristiansen ble valgt som 

leder i hovedstyret i NEIL i 1984 

- Det årsmøtet husker jeg godt, 

for det ble en kampvotering om 

ledervervet mellom meg og Åge 

Myrland. Åge hadde vært leder i 

noen år, men på årsmøtet var 

det noen som ville ha en 

forandring. Det ble et 

benkeforslag på meg etter at 

jeg hadde sagt meg villig til å 

kjempe om ledervervet. 

Gjennom avstemningen på 

årsmøtet ble jeg valgt til ny 

leder i hovedstyret. Åge Myrland var en fin kar, og han gratulerte meg med 

seieren seinere. 

Ny idrettsplass 
 I løpet av de årene jeg satt som leder, husker jeg spesielt saken om hvor 

den nye idrettsplassen på Minnesund skulle ligge. I sakens anledning hadde 

vi mange møter med kommunen og ordfører Thor Solberg. Nygårdssletta 

som tidligere hadde tilhørt idretten på Minnesund var et alternativ, men 

Statens vegvesen motsatte seg avkjøring fra E6.  Dette til tross for at det 

allerede var avkjøring til Shellstasjonen og Nygårds verksted. Deretter fant 

kommunen en løsning med makebytte på et område nord for Stenshol 

boligfelt. Det ble avsatt 40 mål til fremtidig idrettsplass. Deretter ble det 

møter med huseierlaget som protesterte mot denne plasseringen. De mente 

det burde være en breiere buffer mellom eiendommene og den nye 

idrettsplassen. De var bekymret for trafikken og støyen den ville medføre, 

forteller BK, som de fleste kjenner han som. 

- I dag, 25 år seinere, har vi fortsatt ikke fått noen idrettsplass på 

Minnesund. Det siste er at idrettsplassen vil bli plassert på den såkalte 

Sagtomta ved Langset skole. Men der er det strid i forhold til den ene 

grunneieren. Så min konklusjon er at vi i dag ikke er kommet ett skritt 

nærmere ny idrettsplass på Minnesund på disse 25 årene, sier Birger 

Kristiansen, leder i NEIL for 25 år siden. 
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Karusell 
- Ellers i perioden var det en oppblomstring når det gjelder skikarusellen der 

Feiring, Hurdal og NEIL deltok. De samme lagene hadde også 

friidrettskarusell der Sverre Erlandsen, Aase Solberg, Svein Olav Lauritzen 

og Egil Martin Dahlum var de drivende krefterne. 

Bordtennisgruppa var svært aktiv, og Terje Juven var den drivende kraft da 

som nå. Innen fotballen hadde vi flere aldersbestemte lag og både A og B-

lag for seniorer. Men voksenfotballen på Minnesund har aldri vært noe stort. 

Vi har ikke hevdet oss oppover i divisjonene. 

På økonomisiden kjørte vi Bingo på Vestheim, og gjennom den skaffa vi 

idrettslaget mye penger. Ole Julsrud var kasserer og gjorde en god jobb med 

dette. 

Det var også meget spesielt og hyggelig å sitte som leder i 1988 da vi feiret 

vårt 75-årsjubileum. 

 

Leder 1989-1998: Annar Nordhagen  
Annar Nordhagen er den som har vært leder av klubben lengst de siste 25 

årene. Han styrte skuta i hele perioden 1989 – 1998. Det han husker best 

fra disse ni årene, er det store vegløpet de fikk til i 1993, like før 

motorvegen mot Lillehammer ble åpnet forut for vinter-OL. 

-Dette løpet er det største idrettsarrangementet som er holdt noen gang på 

Minnesund. Vi hadde faktisk over 1500 deltakere som alle løp ca en mil. 

Statens vegvesen var hovedsponsor for dette løpet ved at de bidro med 

30.000 kroner med egne T-trøyer til alle deltakerne, forteller Annar 20 år 

etter løpet på Minnesund. 

Løpet gikk fra Bogsrud til Langsetenga i den nye E-6 traceen, og det var en 

avstand på ca en mil. Og Annar kan fortelle at NEIL brukte omtrent et år på 

planleggingen av løpet. Og det ble også et pent overskudd etter alt arbeidet: 

Ca 65.000 kroner satt klubben igjen med da det hele var over. 

Dette var absolutt det viktigste som skjedde i min periode som leder i NEIL, 

sier Annar Nordhagen. 

Pris 
Som flere andre eidsvollinger har Annar blitt tildelt Akershus idrettskrets 

frivillighetspris. Dette skjedde i 1995. Ved utdelingen av prisen ble det 

spesielt nevnt alt dugnadsarbeid Annar hadde utført alene i klubbens 

lysløype.  
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Også i den perioden Annar Nordhagen var leder i NEIL, var det stor aktivitet 

innen bordtennis.  

Annar husker godt at i de årene var det også stor bordtennisaktivitet blant 

de yngre klubbmedlemmene. Slik er det ikke lenger i dag. Nå er det de 

voksne som dominerer innen bordtennisen i klubben. 

Handlingsplan 

- På styremøtene fikk jeg innført noe vi kalte Handlingsplan. Dette var en 

slags huskeliste for hva styret skulle gjøre. Det var en tiltaksliste som gikk 

fra år til. Vi fikk også laga en årsplan for styret. Denne malen som jeg laga, 

brukes faktisk den dag i dag, sier Annar som er stolt av mye av det de fikk 

til i de årene han satt som hovedstyrets leder. 

Fotball 
- Vi hadde også et brukbart fotballag som var i 6. divisjon og spilte sine 

kamper på Nygårdssletta da jeg var leder. Jeg husker spesielt en kamp vi 

hadde mot Bøn FK. Vi kalte det en jubileumskamp fordi det var 20 år siden 

sist vi møtte Bøn i en obligatorisk kamp. På denne kampen hadde vi utrolige 

300 tilskuere, og jeg husker godt at vi slo Bøn 2-0 i denne helt spesielle 

kampen, forteller Annar. 

Framtida 
 Hvilke tanker gjør du deg om framtida for Nordre Eidsvoll nå i 

jubileumsåret? 

 Ja, jeg drømmer jo om å få en ny idrettsplass med en kunstgressbane på 

Langset. Mitt store håp er å få oppleve åpningskampen på denne banen, selv 

om det kanskje kan ta noen år før dette blir virkelighet, sier Annar 

Nordhagen som syns det skal bli moro å feire 100-års-jubileum for klubben i 

hans hjerte. 

 

Leder 1998-2003: Trond Julsrud 

Etter å ha gått gradene i Nordre Eidsvoll IL fra oppmann på A-laget i fotball i 

1985 og 1986, kasserer i fotballgruppa i 1987 og 1988, leder i fotballgruppa 

1989 – 1991 og sekretær i hovedstyret fra 1992 til 1998 var det et naturlig 

sprang opp til ledervervet fra 1999 til og med 2003. I alle år etter 

ledervervet har Trond hatt flere roller i NEIL, som er klubben i hans hjerte.  

Å overta etter Annar i 1998 var greit, for Annar hadde i samarbeid med sine 

styrer lagt lista som fungerte bra i NEIL. Gruppene var selvgående og 

dyktige med mange trofaste ledere og styremedlemmer, og hovedstyret var 
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som en paraplyorganisasjon over og rundt gruppene. Det var alltid hyggelig 

å lede og representere NEIL, for laget har hatt mange og dyktige ildsjeler i 

sine rekker. 

Som leder i hovedstyret var jobben å samordne aktivitetene i gruppene, 

tenke fremover for idrettslaget og jobbe med økonomien. I alle mine år som 

leder var det dyktige og aktive folk i hovedstyret og gruppestyrene. 

Organisasjonen var blitt slankere med årene, og NEIL fulgte etter hva andre 

lag og foreninger gjorde mht organiseringen. Det var viktig å være effektive 

og bruke tiden fornuftig. Hovedstyret ble som tidligere styrt via tiltaksliste 

og handlingsplan. Min hyggelige jobb som leder, var å opprettholde den 

positive flyten som var i alle gruppene. Jeg prøvde å verdsette manges jobb 

ved å søke om heder, ros og utmerkelser til mange av våre trofaste 

medhjelpere på øverste hylle. Og de aller fleste av søknadene ble positivt 

mottatt, og mye heder og ære er blitt tildelt NEIL-ledere for lang og tro 

tjeneste. Det er vel fortjent til alle som har fått. Vi i Nordbygda har og har 

hatt mange store ildsjeler som har Nordre Eidsvoll IL som ”klubben i sitt 

hjerte”. Klubben har gjennom tidene også fått mye oppmerksomhet og PR 

via Eidsvold Blad. Klubben har ett godt omdømme i lokalmiljøet og Eidsvoll 

kommune. 

En gjenganger gjennom mange år var arbeidet for et tidsmessig 

idrettsanlegg for Nordbygda. Her gikk tiden fort uten store fremskritt. 

Langsetbanen og Nygårdsletta ble ivaretatt av fotballgruppa. Brøttsletta ble 

igjen gratis utleid til Morskogen Vel etter at 10-årsavtalen utgikk i 2000. Det 

ble i denne perioden ryddet og merket mange turstier fra Sportshytta og 

nordover mot Tisjøvegen og oppover i skogen mot Mistberget. Fra 2002 

skiftet vi medlemskontingentsystem fra Posten over til internettbasert 

registrering hos n3sport. Og medlemskartotekfører i jubileumsåret er 

fortsatt lederen fra 2002. På slutten av 1990-tallet kom Eidsvoll kommune 

med tilbud om hjemmeside for NEIL via kommunen. Undertegnede gikk i 

bresjen for dette prosjektet, og var med på oppstarten og utviklinga av 

NEILs første hjemmeside. Med årene trakk kommunen tilbudet tilbake, og 

NEIL gikk over til hjemmeside via n3sport. Der sitter Trond fortsatt som 

webansvarlig for NEIL. Fotballgruppa har de siste årene etablert sin egen 

hjemmeside, som de drifter via egen gruppe. 

Det ble utført vedlikehold på Sportshytta utvendig med maling, nytt blekk og 

takrenner. Innvendig ble garderobene og dusjene pusset opp med ny panel 

og nye dusjveggplater. I Sportshytta ble det skaffet ”nye” kontormøbler og 

varmeovner. Garasjene fikk nye støpte gulv. Den nye naturstien i og ved 

lysløypa som Annar og Trond gikk i bresjen for og som ble åpnet i 1997, 
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trengte stadig et vedlikehold. I min periode ble både Myrstubakken og 

Ljødalsbakken tatt ned og fjernet, samt tinglyste avtaler ble slettet. 

Sandvolleyballbanen på Langset ble lagd i regi av NEIL i 2002. 

Sandvolleyballbanen ble åpnet av ordføreren, skolens elever, politikere, 

foresatte og med lokalavisene og TV Romerike til stede. I 2003 ble alt 

forarbeidet til Eidsvoll kommunes første ballbinge ordnet, slik at den kunne 

bygges ved Langset skole våren 2004. Dette viser at NEIL har hatt og har 

ildsjeler som drar lasset på vegne av nærmiljøet og Nordre Eidsvoll IL. 

Med hensyn til økonomi, så var det hele tiden fokus på søknader om støtte 

til gode formål i NEIL. Det var viktig å følge med på ulike støttetiltak som ble 

publisert på mange forskjellige kanaler. Men den aller største og beste 

inntektskilden gjennom tidene fikk NEIL via fotballgruppa og Vegard Julsrud. 

Han hadde skaffet fotballgruppa innpass til inntekter fra spilleautomater, 

men gav alle rettighetene videre til hovedstyret. Dette kan alle medlemmene 

i NEIL være glade for, for dette har vært vår største inntektskilde gjennom 

10 år. NEIL fikk månedlige innbetalinger helt frem til juni 2007. Etter mange 

år på Kiwi Minnesund, fikk vi i 2003 løyve på Statoil Dal og Statoil 

Minnesund. Dermed økte inntektene for NEIL radikalt. Spilleautomatene har 

gjennom 10 år gitt NEIL et syvsifret beløp, som er blitt godt ivaretatt og 

disponert med god fornuft av mange. Her ligger også grunnkapitalen til et 

nytt idrettsanlegg for Minnesund. I tillegg til spilleautomatene, så har vi i 

NEIL vært heldige med å ha mange og gode sponsorer gjennom mange år. 

Alle gruppene har sine trofaste støttespillere på det økonomiske planet. En 

stor takk til dere alle, det har gjort lederjobben lettere for oss alle. 

Korte oppsummeringer fra de enkelte årene: 

I 1999 rykket bordtennisgruppa opp i eliteserien for første gang, og hadde 

ca 55 aktive spillere. Skikarusellen i samarbeid med Feiring IL samlet 143 

deltagere i 6 renn, og friidrettskarusellen hadde 207 deltagere. 12 personer 

tok idrettsmerket og 25 tok skimerket. Fotballgruppa hadde 4 yngre lag. 

 

I 2000 var det tre innbrudd i Sportshytta. Forebyggende tiltak ble satt i gang 

og innbruddene ble anmeldt. Bordtennisgruppa måtte sette en stopper for 

nye spillere til treningene, da de var oppe i hele ca 70 aktive spillere i 6 

treningsgrupper. Bordtennisgruppa benyttet Eidsvollhallen som 

hjemmearena til sine eliteseriekamper. Bordtennisavslutningen hadde 

Norges to beste spillere på besøk til oppvisningskamp. Bedre bordtennis er 

det neppe spilt i Langset gymsal! NEIL-karusellen hadde 20-årsjubileum med 
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utdeling av T-shirt og 187 utøvere på Langset. 5 fotballag påmeldt til 

seriespill. 

I 2001 var det ett innbrudd i scootergarasjen. Hovedstyret kjøpte inn 10 

krakker med bord som ble satt ut i naturen og på sentrale steder på 2092 

Minnesund. Langset skole feiret sitt 40-årsjubileum, og NEIL bekostet nye 

gardiner til hele gymsalen i jubileumsgave. Langset skole har gjennom alle 

år vært en stor og god samarbeidspartner for idrettslaget. Sportslig gode 

resultater i bordtennisgruppa, hvor bl.a. Jan Steinar Helgesen ble 

norgesmester for funksjonshemmede i herrer stående. Han ble også uttatt til 

å representere Norge i EM for funksjonshemmede i Tyskland. 

I 2002 var bordtennisgruppa 30 år. Bordtennisgruppa styrket 

1.divisjonslaget med to kinesiske spillere som spilte profesjonelt i Sverige, 

og de gjorte stort sett ”reint bord” i alle sine kamper. Terje har vært leder i 

bordtennisgruppa i sammenhengende 25 år! NEIL fikk til et samarbeid med 

Kriminalomsorgen i frihet, hvor personer skulle jobbe et visst antall timer 

med samfunnstjeneste. Her fikk vi gjort en del dugnadsarbeid, men det 

krever tilrettelegging og oppfølging. Ellers stor og god aktivitet i gruppene. 

Det var innbrudd på Nygårdsletta, hvor diverse klippeutstyr ble stjålet.  

I 2003 var det igjen 2 innbrudd i scootergarasjen, hvor de bl.a. tok batteri, 

bensin og småutstyr. Tenningslåsen til scooteren ble også ødelagt. På 

Nygårdsletta ble traktorgressklipperen og utstyr stjålet. Lørdag 8.februar 

feiret Nordre Eidsvoll IL sitt 90-årsjubileum i Vestheim med 100 medlemmer 

til stede. Festen markerte også 30-årsjubileumet til bordtennisgruppa. På 

festen var for øvrig lagets eldste medlem, æresmedlem Sven Wittberg som 

var nesten 90 år, i storform. Han var den første som kom, og siste som 

reiste hjem! En god representant for idrettslaget, med god helse. På festen 

var det tale av leder i laget, Trond Julsrud, som fortalte om 

idrettsaktivitetene på Minnesund gjennom de siste 90 årene. Leder i 

bordtennisgruppa siden 1977 (!), Terje Juven, fortalte historiske minner fra 

bordtennisgruppa. Nestleder i hovedstyret, Helge Julsrud Jensen, utnevnte 3 

nye æresmedlemmer i klubben. Det var Jan Steinar Helgesen, Vegard 

Julsrud og Trond Julsrud som ble utnevnt til nye æresmedlemmer under 

stående applaus for lang og tro tjeneste for NEIL gjennom de siste 20 årene. 

Spilleautomatløyver ble flyttet til nye spillesteder, og dette gav NEIL en stor 

forbedring av inntektene dette året. A-lag i fotball ble igjen startet i NEIL, 

etter 10 års dvale.  

Jeg vil avslutte med å takke alle som har vært villige til å være tillitsvalgte i 

en eller annen form i laget. Det er mange av dere. Dere har alle vært 
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dyktige og gjort et godt arbeid for idrettslaget i Nordbygda. Ingen nevnt, 

ingen glemt. Jeg håper for Nordbygdas beste, at idrettslaget får den hjelp og 

støtte som trengs av foresatte og andre også i årene som kommer. Klubben 

prøver å henge på utviklinga, og legger til rette hvis det lar seg gjøre 

økonomisk og med menneskelige ressurser. I vår tid er folk mer opptatte 

med egne aktiviteter på mange plan, men la oss alle håpe og hjelpe til med 

at vårt kjære idrettslag kan leve videre i beste velgående til glede for små 

og store utøvere i mange ulike aktiviteter året rundt. Med ny idrettshall i 

2014 vil idretten på Minnesund få ett nytt løft. Gratulerer med 100-

årsjubileumet. 

 

Leder 2003-2004 (juni): Stein Åge Lysgård  
 

På årsmøtet 25. november 2003 

ble Stein Åge Lysgård valgt som 

ny leder. Imidlertig ble Stein 

Åge syk etter at han ble valgt 

og trakk seg fra ledervervet. 

Han fungerte som leder frem til 

juli 2004, da overtok nestleder 

Helge Julsrud Jensen 

ledervervet.  
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Leder 2004-2010: Helge Julsrud Jensen  

 
-Gratulerer med 100 års jubileet til alle som er glad i idretten på Minnesund! 

Før jeg noe overraskende blei leder midt i en periode hadde jeg sittet som 

nestleder i hovedstyret siden 1998. I tillegg var jeg aktiv i forballgruppa på 

trenersiden i yngres avdeling. Lederen som blei valgt på årsmøtet i 

november -03 måtte trekke seg våren -04, jeg blei da i tråd med min 

nestlederstilling fungerende leder for NEIL sitt hovedstyre. Årsmøtet i 2003 

var for øvrig det siste årsmøtet i klubben som ikke fulgte kalenderåret. Så i 

kalenderåret 2004 avholt ikke NEIL noen ordinære årsmøter. Siden den gang 

har både regnskap og årsmeldinger fulgt kalenderåret, helt i tråd med 

kravene fra idrettsforbundet. 
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Det var ”enkelt” for meg å ta over som leder når både Annar og Trond hadde 

systematisert jobbinga med både handlingsplaner og tiltakslister. Vi jobba 

etter disse listene hvert år og reviderte de også hvert år, noe som er viktig 

for at klubben skulle ta noen skritt fremover. Det var i hele min periode mye 

flinke folk i styret og mange som ønsket å bidra. Uten å skuffe noen andre, 

ønsker jeg å fremheve kassereren gjennom hele min periode som leder, 

Vidar Øystein Doknes. Regnskapet begynte å bli stort og vi hadde / har 

mye ”penger på bok” og da er det veldig betryggende og bekymringsløst og 

vite at en profesjonell og meget troverdig person tok seg av alt som hadde 

med økonomi å gjøre. En har tross alt et ganske stort ansvar som leder. 

Kontoene bare øket av spilleautomat inntektene og vi måtte registrere oss i 

Brønnøysundregistrene. Det hører med til historien at Vidar heldigvis er 

kasserer den dag i dag, imponerende! Ønsker å nevne en til som gjorde 

jobben som leder vesentlig enklere, det var kartotekfører og web ansvarlig, 

Trond Julsrud, han gikk av som leder, men fortsatte i de to viktige 

funksjonene. Han sitter for øvrig med det samme ansvaret i dag. Slike folk 

trenger NEIL! 

Den største jobben i min periode som leder var, som mine forgjengere, å 

jobbe frem ett eget idrettsanlegg for klubben. Dette har vist seg å være 

meget tidkrevende og jeg trodde aldri at jeg skulle ha så mye tålmodighet 

Da jeg gikk av som leder på årsmøtet i 2010 var det bare på grunn av at jeg 

blei valgt inn i Eidsvoll Idrettsråd året før. Jeg gikk inn i EIR for å forsøke å 

få fortgang i utbygginga av idrettsanlegget på Minnesund. Jeg sitter i dag 

som leder i EIR og det er en av de viktigste sakene våre på hvert møte året 

rundt, så jeg holder trykket oppe og nekter å gi opp. Personlig mener jeg vi 

er nærmere enn noen gang, så får vi se hva som skjer i løpet av de neste ett 

til to årene. Jeg er kjempeoptimist!  

Så litt tilbake på hva som konkret hendte i min periode som leder: 

2004: 

Ekstraordinært årsmøte blei avholdt pga omlegging av regnskapsåret. På 

sommer`n blei Eidsvoll første ballbinge bygget på Langset, Lars Petter 

Kaldhusseter og jeg var primus motor her. Vi fikk senere på året 

innsatspokalen for det. Hyggelig! Innbruddsalarm blei montert på 

Sportshytta etter for mye innbrudd tidligere år. 

2005: 

Det blei satt opp flomlys på Langsetbana samtidig som bana fikk nytt 

toppdekke. Garderobe anlegget i Sportshytta ferdigstilles og kan tas i bruk. 

Mye vedlikehold som, resåing, vertikalskjæring og gjødsling blei utført på 
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Nygårdssletta i tillegg kom det opp skilt fra gamle E6, noe som hadde vist 

seg ikke var en selvfølge. En annen viktig hendelse dette året var at Arild 

Tenold begynte som trener i ski og aktivitetsgruppa, noen som helt klart 

bidro og bidrar til fortsatt eventyrlig vekst i skigruppa. 

2006 

NEIL melder seg igjen inn i Norges skiforbund, etter mange år utenfor.. 

Fotballgruppa stiller med juniorlag i seriesystemet for første gang. Arbeidet 

med et tidsmessig idrettsanlegg på Minnesund fortsetter. Etter møter med 

både idrettskrets, fotballforbund og Eidsvoll Idrettsråd ble søknaden stoppet 

siden området vi ønsket (på tvers av dagens grusbane) ikke var regulert til 

formålet. Men noe oppnådde vi – behovet for ny skole på Langset ! 
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2007: 

Veldig aktive med å få til et tidsmessig idrettsannlegg på Minnesund, deltok 

på flere samarbeidsmøter og møtte flere politikere i forbindelse med 

reguleringsarbeidet på Langset. Dette etter at årsmøtet 2006(endelig) 

vedtok at NEIL skal bygge nytt idrettsanlegg på Sagtomta på Langset. På 

slutten av året blei det sendt inn søknad til kommunen om kommunal støtte 

til et planlagt idrettsanlegg. Spillemiddelsøknaden skulle sendes inn året 

etter. Vi hadde igjen en person fra Akershus Friomsorg, slik at vi fikk malt 

sportshytta og montert nytt utelys. I tillegg blei det opparbeidet ett nytt og 

opplyst startområde for langrenn, alt dette på dugnad av klubbens nå meget 

aktive skigruppe. Det blei også, uten kommunens samtykke, etablert ei 

grasbane ved Langset for 5`er fotball, dette for å avlaste den mye brukte 

Nygårdssletta. 

2008: 

Avventet reguleringsplanen på Langset og det er nå endelig vedtatt at 

Minnesund Idrettspark skal ligge på Sagtomta ved skolen. Dette var et 

meget viktig vedtak å få på plass! Sportshytta blei igjen utbedret nå med 

mulighet for kiosksalg og utvidet inngangsrampe. Den nye 5`er banen på 

Langset blei tatt i bruk. 

2009: 

Deler av NEIL styret var i møte med Eidsvoll Idresttråd og la fram planene 

om idrettsanlegg og der blei vi oppfordret til å stå på og de skulle gi oss all 

nødvendig støtte. Jeg var for øvrig i flere møter med-, og sendte 

bekymringsmelding til kommunen og politikere ang kommunens manglende 

prioriteringer over utbygging av skolen.  

I ettertid har vedtak om skole utbygging med idrettshall kommet, og til min 

store glede er bygging av ny skole og idrettshallhall nå i gang. Det ser jeg 

på som første skritt til vårt etterlengte idrettsanlegg  

 

Avslutningsvis ønsker jeg å takke ALLE som har bidratt og bidrar til at 

idretten på Minnesund klarer å aktivere så mange barn og unge. Dette er 

utrolig viktig for nærmiljøet og for framtiden i bygda vår. Det blei i hele min 

periode som leder utført mye dugnadsarbeider for å vedlikeholde og utvikle 

vår anlegg. Ønsker samtidig lykke til videre med prosjektet Minnesund 

Idrettspark, jeg skal love å gjøre mitt ytterste, i alle fall en stund til!  
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Leder 2010-       : Rune Østby Hansen 
 

 

Årsmøtet i hovedstyret i NEIL 17.02.10 valgte Rune Østby Hansen som ny 

leder etter Helge Julsrud Jensen. 

Jeg ble noe overraskende forespurt om å bli leder for hovedstyret i forkant 

av årsmøtet i 2010, overraskende fordi min bakgrunn i NEIL var som 

lengdemåler for liten ball i friidrettskarusellen, litt speakertjeneste og en 

runde som ballast på sporlegger’n i lysløypa. Riktignok har jeg en del 

lederverv fra annet organisasjonsliv, og når jeg visste at NEIL var godt 

besatt med trivelige, dyktige og entusiastiske ildsjeler, var det ikke så 

vanskelig å si ja til å stille som kandidat. 

Veien inn til NEIL var vel som hos de fleste via barn som var aktive i 

idrettslaget, så med to stk med 10 års mellomrom, har det blitt en del timer 

som funksjonær og sjåfør. Marte var aktiv i alle tre gruppene, mens Robert 

ikke har vært innom bordtennis, så kjennsskap til aktivitetene i NEIL var på 

plass.  

Årsmøtet der jeg ble valgt viste med all tydelighet at NEIL var en veldrevet 

klubb, og at tidligere styrer hadde forvaltet spesielt økonomien på en 

utmerket måte. Det var en tid da automatvirksomheten ga mange frivillige 

organisasjoner hyggelige inntekter, men mange brukte også midlene 

fortløpende. Det er riktig at et idrettslag skal bruke penger på å skape 

aktivitet, men noen har sagt: “Uten anlegg, ingen idrett”, så NEIL øremerket 

store deler av disse midlene til framtidige og nødvendige anlegg. Ønsket om 

en tidsriktig fotballbane, som ikke minst er basert på langsiktighet og ikke 

godvilje har stått sentralt i mange år, og det ser nå ut som om det nærmer 

seg. I tillegg har vi søkt om og fått spillemidler til nødvendig vedlikehold og 

utbedring av lysløypa ved Minnesund skistadion, som det nå heter ved 

tidligere Stensby sykehus. 

En annen sak jeg ikke visste om før jeg ble valgt, var at NEIL, som følge av 

sammenslåingen med Morskogen, besatt eiendommen Brøttsletta, og at 

Jernbaneverket trengte denne tomta til et tunnelutløp. Vi ville gjerne ha 

eiendommen, men her var valget forhandlinger eller ekspropriasjon, og 

forhandlingene ga et akseptabelt utbytte som går inn i de øremerkede 

anleggsmidlene. Dermed er vi nå i en situasjon der vi har egenandelen til 

alle de anlegg vi ønsker oss i nærmeste framtid, både fotballbane og videre 

utbedring av lysløypa. 
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Økonomi og forvaltning av denne har hittil kanskje vært det mest sentrale 

for meg som leder, gruppene er absolutt sjølgående med massevis av 

erfarne og dyktige folk, og de som har holdt på noen år er opptatt av å få 

inn nye fjes for å unngå “forgubbing”. Samtidig er vi veldig glad i de som gir 

av seg sjøl i år etter år, også uten sjøl å ha barn i idrettslaget. Disse har vi 

forhåpentligvis hedret på det viset vi kan, med æresmedlemskap og 

innsatspokaler. Det er symboler, og står aldri i forhold til de timene som er 

lagt ned. En blanding av hell og dyktighet har også gitt oss en svært 

hyggelig støtte fra Gjensidigestiftelsen der vi mottok kr. 600 000,- til innkjøp 

av løypemaskin. Vi har nå perfekte forhold som ikke bare våre egne 

medlemmer setter pris på, det kommer folk fra hele kommunen for å trene 

eller ha fine skiopplevelser i våre løyper. Maskinen fikk også sin egen 

garasje med smørebod, satt opp på dugnad med god materialhjelp fra 

sponsor. Sportshytta, tidtagerbua og den gamle scootergarasjen har også 

fått en flott ansiktsløfting, i tillegg til at det innvendige i hytta har blitt mer 

tidsriktig. Når vi i disse dager også ser nye Langset skole reise seg, og vet at 

det der kommer en stor og flott flerbrukshall som idrettslaget er så heldige å 

kunne benytte, vet vi at også bordtennisen får nye og flotte trenings- og 

konkurransefasiliteter.  

Det viktigste er aktivitetene, og ikke bare har vi en stor og flott gjeng med 

barn og unge som trener så godt som hver eneste dag hele året, det krever 

mange voksenpersoner, og vi vet at de skaper et godt og trygt miljø som 

gjør at også barn utafor vår skolekrets søker til NEIL. Men det er ikke nok 

for våre entusiaster, også på arrangementssida har det skjedd mye, nå er 

det i jubileumsåret igjen på plass kretsrenn i langrenn, Mistbergløpet, som 

umiddelbart ble et motbakkeløp med suksess er etablert og sannelig får vi 

ikke også KM i terrengløp i år! Dette hadde ikke vært mulig uten JA-

mennesker, og de har vi heldigvis mange av i nordbygda. Man er jo spent på 

hva det neste blir?  

En sak som jeg føler har vokst seg sterkt de siste årene, er samarbeidet 

med naboklubbene, både når det gelder trening, men spesielt de stadig 

voksende karusellene både på ski og terrengløp.  

Nå skal vi markere et stort jubileum, og vi gleder oss til å ta fatt på de neste 

hundre år, og det eneste som er sikkert er vel at Minnesund er et sted som 

kommer til å oppleve vekst i de nærmeste årene. En av de faktorene folk 

som tenker på å etablere seg på et nytt sted tenker på, er hva som finnes av 

aktivitetsmuligheter for hele familien. NEIL skal være en trygg og viktig 

støttespiller i nærmiljøet, og jeg bare gleder meg til fortsettelsen, for 
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eventuelle nyinnflyttere til bygda skal vite at vi er der spesielt for barn og 

unge, men tar i mot fler voksne ildsjler også med åpne armer.  

Jeg må si jeg trives godt i styret, og har derfor takket ja til gjenvalg to 

ganger. Hvor mye mer det kan bli veit jeg ikke, men akkurat nå er det bare 

moro, og grunnen til det er alle som daglig gjør en innsats for klubben. 

Tusen takk til alle sammen, uten dere hadde det ikke gått! 

 

Bordtennisgruppa  1972-2012 
 

Bordtennisen har vært den idrettsgrenen i laget som har hatt de største 

overskriftene i avisene gjennom hele sin perioden, helt fra 1972 frem til idag 

og det er derfor naturlig at vi her får en utfyldende gjennomgang ført i 

pennen av ildsjelern sjøl; Terje Juven. 

 

Terje Juven i aksjon ved bordet. 
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1972 – 2012 
 

Bordtennisgruppa i Nordre Eidsvoll IL har i 2012 holdt det gående i hele 40 

år, og i løpet av alle disse årene har det skjedd mye positivt i denne 

undergruppa i idrettslaget. Ingen skulle vel tro at et lite sted som Minnesund 

kunne «produsere» ufattelige 66medaljer i NM-sammenheng, og av disse 

hele elleve (11) gull! Allikevel har det viktigste for klubben vært å aktivisere 

flest mulig gutter og jenter i nordbygda i Eidsvoll, og rundt regnet har vel 

mer eller mindre 200 barn, ungdom og voksne drevet med denne 

fascinerende idretten i bordtennisgruppa i Nordre Eidsvoll IL. I forbindelse 

med 100-årsjubileet i klubben vil vi her prøve å få fram noe av det viktigste 

som har skjedd i løpet av disse 40 årene med bordtennis i Nordre Eidsvoll IL 

eller NEIL som har blitt «klengenavnet» i bordtennismiljøet. 

Administrasjon 
 

Igangsettelsen 
Bordtennis, tidligere kalt ping-pong, meget raskt innendørs ballspill på bord 

med gummikledd racket og hul plastball, spilles single (én mot én) eller 

double (to mot to) ved å slå ballen frem og tilbake over et nett på tvers av 

bordet. Ballen skal sprette én og bare én gang før den returneres, volleyslag 

er ikke tillatt. Bordtennis er et meget utbredt selskapsspill, som oppstod som 

en form for miniatyrtennis innendørs. Etter den første verdenskrig utviklet 

spillet seg også til konkurranseidrett, etter hvert en av verdens største. 

Dette kan man lese om bordtennis i «Store Norske Leksikon». Vi vet ikke om 

det var dette som inspirerte ungdommen på Minnesund tidlig på 70-tallet til 

å starte med bordtennis. Sannsynligvis ikke, men interessen for bordtennis 

kom nok heller av at disse ungdommene på den tid spilte bordtennis på 

Eidsvoll gymnas i friminuttene der det fantes et bord i kjelleren. Slik ble de 

bitt av basillen og startet så smått om senn med bordtennis på Minnesund, 

og i 1972 kom fire gymnasiaster sammen og opprettet bordtennisgruppa i 

Nordre Eidsvoll IL. Fra første styremøte noensinne i bordtennisgruppa kan vi 

ordrett lese flg.: 

Styremøte nr. 1 den 1/10 – 1972 kl. 17.00 på Langset skole 

Tilstede: Geir Knutson, Dagfinn Guldbrandsen, Arild Snekkerhaugen og 

Ingebjørg Trandum. 

Fraværende: Odd Olsen 

 



 
84 

Sak nr. 1 Igangsettelse av drifta 

Det blei bestemt at det skulle innkalles til trening på Langset skole lørdag 

14. oktober kl. 16.00. Gruppa skal gå til anskaffelse av et bord med nett, 

foreløpig. Vidre blei det bestemt at muligheten for å skaffe en instruktør skal 

undersøkes. 

Møtet hevet kl. 17.45. 

 

Ingebjørg Trandum  Geir Knutson 

 Sekretær                              formann 

Vi har vært i kontakt med gruppas første leder, Geir Knutson, som senere på 

syttitallet flyttet til Bodø og bor der fremdeles. Han husker veldig lite fra 

oppstarten av bordtennisgruppa, men Geir Knutson er i alle fall den 

formannen som har sittet i kortest tid, ja kanskje noensinne i Norge også, 

ettersom han overlot vervet til Arild Snekkerhaugen i november samme år. 

Grunnen til dette var at Geir flyttet til Oslo denne høsten for å studere. 

Dermed ble det bare en måned som formann for Geir. 

Arild Snekkerhaugen husker derimot noe mer. Han ble valgt som formann i 

november samme året som bordtennisgruppa ble opprettet og satt som 

formann i to år. Arild husker videre at det var rundt 20 gutter som kom på 

trening, men gruppa hadde bare ett bord så det ble veldig mye venting for 

de ivrige spillerne! Senere fikk de Sollihøgda trevarefabrikk til å lage 

grønnmalte sponplater som hadde nøyaktig de målene som krevdes for å 

spille bordtennis. Disse sponplatene ble lagt løst oppe på langbord som man 

fikk låne på skolen. På denne tiden deltok disse gymnasiastene aldri på 

stevner. De syntes det var nok å holde seg hjemme på Minnesund bare forå 

komme sammen for å ha det moro med denne flotte idretten. 

Interessen for bordtennis var stor på Minnesundpå denne tiden, og det 

hendte derfor ofte at ungdommen var på låven hos Iversen og spilte 

bordtennis. Der fantes det et bord, og mange av de unge var der og spilte 

daglig. 

Arild kan også huske at de kjøpte de beste og dyreste racketen som fantes 

den gang. Disse ble kjøpt hos Røvang i Eidsvoll, og som den gang kostet 

hele 100,- kr! I dag må du for øvrig ut med ca. en tusenlapp for å kjøpe en 

kvalitetsracket. 

Etter et par år fikk Arild tuberkulose, og etter denne alvorlige sykdommen 

ble han borte fra bordtennisen. 
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Noe senere samme år kan vi lese gruppas første årsberetning. 

Årsberetning for bordtennisgruppa til 10. november 1972 
Gruppestyret i perioden har vært følgende: 

Formann:    Geir Knutson                                                                                                    

Nestformann:   Dagfinn Guldbrandsen                                                                                      

Kasserer:    Odd Olsen                                                                                                                

Sekretær:    Ingebjørg Trandum                                                                                                 

Varamenn til styret:  Arne Sollihøgda, Joar Trandum 

Revisor:    Ole Stein Sætre 

 

I perioden er det avholdt 2 styremøter. 

Antall medlemmer i gruppa: 41 menn over 17 år, 24 jenter under 17 år. Til 

sammen 65 medlemmer. Gruppa startet opp med trening for sine 

medlemmer høsten 1972. Treninga foregår på Langset skole lørdag 

ettermiddag fra kl. 16.00 til kl. 18.00. Frammøte har vært ca. 20 stk. 

Gruppa har kjøpt inn et bordtennisbord med tilbehør, og den har gått til 

anskaffelse av bordplater som skal brukes til treningsbord.  

 

Ingebjørg Trandum (sekr.) 

Vedtatt 

Geir Knutson 

 

Formenn/ledere 
Styret i bordtennisgruppa har i løpet av disse 40 årene hatt seks ulike 

formenn/ledere og disse har vært: 

Geir Knutson: 1972 (1.10.1972 – 1.11.1972, 1 måned). 

Arild Snekkerhaugen: 1972, 1973 (2 år) 

Morten Bråthen:1974, 1975 (2 år) 

Frank Juven:1976 (1 år) 

Terje Juven:1977 til og med 2004(28 år) 

Arild Bråthen: 2005til og med 2008 (4 år) 

Kenneth Andersen: 2009 (1 år) 

Terje Juven:2010 til og med 2012(3 år) 
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Terje Juven har sittet sammenhengende i styret i bordtennisgruppa i hele 

39av de 40 årene bordtennisgruppa har eksistert og som leder i 31 år! Han 

ble valgt inn i styret første gang i 1973, da som nestleder. Terje har også i 

løpet av disse 39 årene innehatt alle vervene som et styre kan ha (leder, 

nestleder, kasserer, sekretær, styremedlem og valgkomité)! 

Terje har også blitt valgt som leder for 2013. 

Terje har også sittet i styret i Akershus bordtenniskrets da som nestleder. 

 

 

Styret 
Når vi går igjennom årsmøtene og valgene som ble gjort i løpet av disse 40 

årene så vil man se at det stort sett var de aktive selv som tok på seg 

styrevervene. Med unntak av Arild Braathen, som satt som leder i fire år, 

har det kun vært aktive spillere som har sittet som formenn/ledere. Dette 

hører med til sjeldenhetene om man ser på sammensetningene av styrer i 

andre bordtennisklubber i Norge.  

Styremøter 
De første årene etter starten i 1972 var det ikke ofte styret ble innkalt til 

styremøter. Fra 1972 og fram til 1976 var det kun et par møter hvert år, og i 

1974 ble det ikke avholdt ett eneste styremøte! Møtehyppigheten økte 

betraktelig ettersom aktiviteten tok seg opp, spesielt i årene 1982 til 1995. I 

perioden 1983/1984 hadde de faktisk hele seks styremøter. Styremøtene ble 

for det meste avholdt på Langset skole. 

Saker i styret 
Man kan finne mange artige og spesielle saker som ble tatt opp i styret, og 

vi skal gjengi noen av dem her. 

I 1977 hadde det ikke blitt valgt noen kasserer på det ordinære årsmøtet, så 

i april dette året kom dette opp som en egen sak. Styret hadde ikke funnet 

noen ny kandidat som kasserer. Derfor ble formannen enstemmig valgt. Det 

var Terje Juven. 

I 1978 vedtok styret å kreve inn treningsavgift. Den ble satt til kr. 10,- pr. 

år. Ja, du leste riktig. Ti kroner pr. år! Det står videre at hovedgrunnen til 

denne avgiften var at det ble ødelagt så mange bordtennisballer på trening. 

I 1987 hadde den økt til kr. 150,-. I dag er treningsavgiften på 1100,- kr pr. 

år. Det er nok ikke bare inflasjonen som har spilt inn her, tror vi. 

På samme styremøte i april måtte man også velge en ny sekretær ettersom 

den daværende sekretæren, Frank Juven, skulle ut i militæret. Det står 
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videre at man valgte en midlertidig sekretær, og det ble formannen, altså 

Terje Juven. 

Han hadde da i en periode tre verv – leder, kasserer og sekretær! Vel mye 

på Terje, synes vi, og hva skal man si om lovligheten av dette da? Nå kan vi 

fortelle at Terje hadde ikke sekretærjobben så veldig lenge ettersom broder 

Frank kom raskt tilbake fra det militæret. Han dimma! 

I 1980 var det trekning av basarlotteri på styremøte. Den gang var det ofte 

populært med ulike matvarer som premie. Slik også i 1980 da premiene var: 

1. premie: En spekeskinke, 2. premie: En salamipølse og 3. premie: 2 x 2 kg 

wienerpølser. 

Økonomi 

Inntekter 
For å holde hjulene i gang har bordtennisgruppa i løpet av disse årene hatt 

mange ulike inntektskilder. Det har blitt veldig mange dugnader i løpet av 

disse 40 årene. Vi kan her nevne kakelotteri, basarlotteri, skrapelodd, 

plukking av søppel langs Østsidavegen, bingo på Vestheim, bingovakt på 

Kløfta, vareopptelling på Kiwi Minnesund og Rimi Jessheim, pizzaaften 

m/diskotek på «Veikroa», gulrotplukking, flytting av kontor i Sundet,beising 

av «Sportshytta», maling inne i gymsalen på Langset skole, løvraking ved 

Langset kirke, og stevnearrangør i bordtennis for Øvre Romerike 

Handicapidrettslag. Andre viktige inntektskilder har vært  

innbetaling av egenandelfra de aktive i forbindelse med deltakelse i NM, 

treningsavgifter, støtte fra hovedstyret og sponsorinntekter. Hovedstyret har 

bidrattmed mange tusen kroner opp igjennom disse årene. Man børogså 

spesielt trekke fram den storesponsorstøtten bordtennisgruppa har fått fra 

Arnfinn Ørbæk AS. Uten disse midlene hadde helt sikkert ikke 

bordtennisgruppa oppnådd de flotte resultatene de har gjort i løpet av disse 

40 årene de har eksistert. 

 

Utgifter 
Også utgiftene har vært mange og til dels store. De største utgiftene har nok 

vært bordtennisgruppas stevnedeltakelse. Spesielt da de deltok i NM i byer 

som Bergen, Stavanger, Haugesund, Molde, Larvik, Trondheim og Tromsø. 

Her har de de største utgiftene selvfølgelig vært flyreise og hotellopphold. 

Andre store utgiftssider har vært innkjøp av bordtennisbord, dekke av 

startkontingent, støtte til sommerleirer og dekning av reiseutgifter til stevner 

og møter. 
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Sportslig aktivitet 

Aktiviteten de første åra 
Allerede i 1973 spilte gutta i NEIL sine første kamper da de to ganger dette 

året møtte storebror Dal IL som allerede da var en godt veletablert 

bordtennisklubb i norsk målestokk. Den første kampen dem imellom endte 

med tap 8-10, men i den andre kampen spilte NEIL uavgjort mot naboen i 

sør, noe som nærmest var som en seier for Minnesundlaget. 

Styret hadde som mål å skaffe klubben en trener, men det var ikke før i 

januar 1974 at gruppa greide å få tak i en instruktør fra forbundet. Her fikk 

spillerne i klubben viktig og nyttig instruksjon, og de fikk bl.a. lære flg.: 

Riktig racketgrep, forbedre fotarbeidet, ulike servevarianter, smash, loop og 

under skru. Fra årsmeldingen høsten 1974 kan vi lese at gruppa hadde hatt 

et stort utbytte av denne treninga. Interessen bare økte etter at denne 

instruktøren hadde lært spillerne i klubben mye nytt som de kunne ta med 

seg videre i den daglige treningen.  

Ny formann ble for øvrig Morten Bråthen som overtok for Snekkerhaugen 

høsten 1974.  

Året etter økte interessen igjen, mye på grunn av at vi slo storebror Dal IL i 

en lagkamp som endte 10-8 i NEIL sin favør. Treningsiveren steg, og det ble 

nødvendig med to treningskvelder i uka. På denne tiden var treningene på 

fredager og søndager. Ikke akkurat normale treningstider i dag. 

På årsmøtet i 1976 ble det nok en gang formannsskifte, for da tok Frank 

Juven over som øverste lederi gruppa. Aktiviteten dette året var meget bra i 

det første halvåret. NEIL spilte flere lagkamper mot Dal, noen deltok på ulike 

stevner uten å oppnå helt destore resultatene. Vi tror nok ikke dette  

var grunnen til at interessen sank sakte men sikkert utover året, og 

interessen for bordtennis var dårlig etter sommerferien.  

Den labre interessen for bordtennispå Minnesund fortsatte på nyåret, og på 

styremøte 16. februar 1977 var det kun en sak på agendaen. På dette 

styremøte deltok Frank Juven, Torger Kirkevaag, Morten Bråthen, Frank 

Amundsen og Odd Høystad. Fra styrereferatboka kan vi lese flg. referat: 

 

Sak 1: Skal bordtennisgruppa fortsatt bestå? 

Etter at interessen for bordtennis hadde vært så dårlig så ble det diskutert i 

styret tiltak som kunne heve interessen. Styret kom fram til at vi måtte 
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snakke med de yngre slik at de kunne bli interessert og bli aktive spillere. 

Det ble også foreslått frammøtepremie, men dette ble nedstemt. 

 

Formann                Sekretær 

Frank Juven   Frank Juven 

 

PS. Vi legger for øvrig merke til at Frank Juven var både formann og 

sekretær på dette styremøte. 

 

Heldigvis for bordtennisgruppa tok interessen seg noe opp igjen etter dette 

styremøte i februar.  Bl.a. meldte klubben på fire spillere til divisjonsspill i 

Oslo. Disse spillerne var Frank Amundsen, Odd Høystad, Torger Kirkevaag 

og Terje Juven. Deltakeravgiften den gang var for øvrig på hele 25,- kr pr. 

spiller! Denne avgiften ble dekket av bordtennisgruppa. 

Aktiviteten økte betraktelig slik at styret vedtok på styremøte i mai 1977 å 

gå til innkjøp av et nytt bordtennisbord, men forutsetningen var at de fikk 

støtte til dette fra hovedstyret, noe de også fikk på kr 500,-. 

 

I årsberetningen i perioden 1976/1977 nevnes nedgangen som var, og i den 

samme beretningen kommer styret inn på at de mangler en trener med 

skikkelig grunnlag for å være trener i bordtennis i NEIL. Styret sier videre at 

de uansett ikke ville hatt råd til en utdannet trener. De er allikevel fornøyd 

med at treninga har blitt mer effektiv etter at Terje Juven overtok  den 

da han kom tilbake fra militæret. 

Noe som tyder på at det ble oppsving i denne perioden var at NEIL vant tre 

av fem lagkamper mot Dal IL. Også i divisjonsspillet gikk det meget bra der 

muligheten for opprykk for en av spillerne var stor. 

 

På årsmøtet høsten 1977 ble det på nok en gang valgt en ny leder. Nå var 

det bror Terje Juven som overtok for Frank.  

Aktiviteten økte betraktelig dette året. Nye bord ble kjøpt inn. Innsatsen i 

divisjonsspillet var meget bra. Både Frank Amundsen og Terje Juven kom på 

2. plass i sine avdelinger i 4. divisjon og rykket dermed opp til 3. divisjon. 

Klubben deltok også for første gang i lagseriespill der NEIL kom på 5. plass 

av i alt åtte lag. Alt i alt var det nå 20 spillere på treninga.  
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Norgesmesterskap 

Stort oppsving i 80-åra 
På begynnelsen av 80-tallet var det ei jente som bidro til å sette NEIL på 

bordtenniskartet. Lise Glømmen, som kun var pikespiller, spilte seg fram til 

flere gode resultater. Lises innsats sammen med flere av de andre gode 

resultatene som NEIL-spillere oppnådde i mange av de stevnenede deltok i 

ble ofte omtalt og skrevet om i lokalavisa Eidsvold Blad. 

Lise Glømmen deltok i NM på Gjøvik i mars 1982 der hun spilte meget godt. 

Alt dette gjorde sitt til at interessen for bordtennis vokste på Minnesund. I 

tillegg jobbet Terje Juven som assistent på Langset skole og fikk dermed 

kontakt med mange av elevene som fikk lyst til å prøve denne fascinerende 

idretten.  

 

I 1984 fikk Terjemeldt på en del elever fra Langset skole som var aktive i 

bordtennisgruppa på skolemesterskapet i bordtennis. Det var Akershus fylke 

som arrangerte dette i Lørenskoghallen, og elevene fra Langset skole gjorde 

det glimrende under dette skolemesterskapet da de vant samtlige 

gutteklasser for barneskolene.Disse vinnerne var Ole Dag Løvehaug (3. 

klasse), Bent Andersen (4. klasse), Kenneth Andersen (5. klasse) og Atle 

Aas (6. klasse). Også disse prestasjonene ble behørig omtalt i både Eidsvold 

Blad og Romerikes Blad.  

 

I mars 1984 reiste trener og lagleder Terje Juven med seks håpefulle 

guttertil Bergen for å delta i NM for aller første gang. De tok nattoget 

sammen med trenere, lagledere og spillere fra Dal IL. For første gang kunne 

Minnesundklubben stille med egne spilledrakter i dette mesterskapet, noe 

gutta satte veldig stor pris på. Resultatene i dette mesterskapetvar gode 

med tanke på at dette var guttas første mesterskap og fordi deltakelsen var 

rekordhøy med i alt 150 spillere! Det ble tre 9. plasser på NEIL, og de kom 

med Atle Aas og Christian Johnsen i gutter 13 år og i gutter lag 15 år der 

laget bestod av Christian Johnsen, Atle Aas og brødrene Per Christian og 

Bård Atle Løvehaug. 

I 1984 var bordtennisgruppa meget aktiv. De deltok i hele 25 stevner rundt 

omkring i Østlandsområdet, de trente fire ganger i uka og antall aktive var 

nå oppe i hele 40 spillere! På denne tiden måtte bordtennisgruppa takke nei 

til flere barn og unge som hadde lyst til å begynne med bordtennis i Nordre 

Eidsvoll IL. 
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Suksessen med bordtennis på Minnesund bare eskalerte utover i 80-åra. 

Gruppa måtte stadig vekk gå til innkjøp av flere bordtennisbord, antall 

treningsdager var nå oppe i fem kvelder pr. uke, NEIL deltok i flere og flere 

stevner, antall påmeldte i NM bare økte og økte og kanskje det mest 

gledelige var at det ble et stort oppsving for antall jenter i bordtennisgruppa 

på denne tiden. I sesongen 1985/1986 var det faktisk 75 aktive spillere i 

bordtennisgruppa! 60 av disse var fra Langset skole. Det tilsvarte nærmere 

halvparten av de som var elever på Langset skole. Mange barn og unge 

måtte avvises på grunn av kapasitetsmangel. Fem treningsdager og ca. 15 

timer i uka var Terje alene med 70-80 spillesugne barn og ungdom, dog ikke 

alle på en gang, men fordelt på flere grupper. Tar en med antall timer i 

andre haller i forbindelse med stevner hadde nok Terje 25 timer med 

bordtennis i uka i flere år på 80-tallet! 

NEILs første medalje i NM 
I 1986 var det som sagt hele 75 aktive spillere i bordtennisgruppa, og av 

disse igjen var NEIL da Norges største jenteklubb med hele 25 spillere. Det 

var da også ei jente som skaffet bordtennisgruppa deres aller første NM-

medalje. Den prestasjonen var det Nina Austad som stod for da hun i Bergen 

våren 1986 slo seg fram til en overraskende og gledelig 3. plass i piker 13 

år.  

Og det ble ikke bare med en NM-medalje for NEIL videre utover i 80-årene. 

Året etter ble det fire bronsemedaljer i NM i Porsgrunn. Randi Braaten, Nina 

Ishaug og Nina Austad spilte seg fram til bronsemedalje i piker lag, bronse 

til Nina Ishaug og Randi Braaten i piker double, bronse i mixdouble der 

Randi spilte sammen med Atle Aas og sist men ikke minst en høyst 

overraskende bronse til Ole Oscar Braaten i gutter 13 år.  

Dette året hadde også NEIL en spiller som var rangert som nest beste 

guttespiller i klasse 15 år, og det var ikke ukjente Kenneth Andersen. I 

november dette året stod han for en meget sterk prestasjon da han gikk helt 

til topps i et norgescupsteven på Notodden. 

Året etter stilt NEIL med hele 13 spiller i NM i Haugesund og var dermed den 

klubben med flest påmeldte NM-deltakere. Også i dette mesterskapet ble det 

NM-medaljer til Minnesundklubben. Kenneth Andersen, som spilte sammen 

med Kjetil Skaret i fra B-72,gikk bort og tok sølv i gutter double. Det ble 

også bronsemedaljer til jentene Nina Austad, Anne-Grete Helgesen og Mari 

Kongshaug i piker lag. 
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NEILs første gullmedalje 
De yngre spillerne i NEIL hadde fram til 1989 kapret en rekke sølv- og 

bronsemedaljer i NM for yngre. Da 11 unge spillere sammen med Terje 

Juvenreiste til Bergen til nok et NM i mars 1989, var nok forhåpningene 

store for å innkassere flere sølv- og bronsemedaljer til klubben, men ingen 

forventet gull etter hvordan spillerne var ranket før dette mesterskapet. Men 

en spiller ville det annerledes, og det var Hege Fredheim. Allerede fra første 

kamp viste det seg at Hege virkelig hadde dagen der alt klaffet. Hun viste 

fram hele sitt register med bl.a. gode server, sikkert grunnspill og med en 

knallhard forehandsmash avgjorde hun mange baller til sin fordel. Hege 

spilte seg lett fram til finalen uten å ha tapt ett eneste sett. I finalen skulle 

hun opp mot storfavoritt Bodil Bjørnå som representerte Tromsø og som 

fram til denne dagen ikke hadde tapt en eneste kamp i sin klasse. Hege 

hadde allikevel ingen respekt for Tromsøjenta. Hun gikk aggressivt ut i fra 

første ball og knuste Bjørnå med hele 21-12 i første sett. Trener Terje 

Juvenvar da også meget stolt overdet Hege presterte i sitt første sett mot 

sin antatt bedre motstander. Nå var det viktig for Terje å si til Hege at hun 

bare måtte gå ut og fortsette det samme aggressive spillet som hun viste i 

det første settet. Og gjett om Hege gjorde! Hun hadde virkelig troen på seg 

selv nå, for hun fortsatte med sitt fantastiskespill i 2. sett også, og vant hele 

21-10! Dermed var Hege blitt norgesmester! Alle NEIL-spillerne sammen 

med Terje hoppet over gjerdet og omfavnet Hege som hadde skaffet seg 

selv og NEIL deres aller første gullmedalje i et norgesmesterskap. Også 

mange andre trenere og ledere fra andre klubber kom bort og gratulerte 

Hege med en meget velfortjent gullmedalje. 

Det er da også meget sjeldent at et NM-gull vinnes på en så overbevisende 

måte og så klart som Hege gjorde i dette mesterskapet i 1989. Hun var da 

også strålende fornøyd etter å ha vunnet dette gullet. Da spillerne kom hjem 

til Eidsvoll med toget dagen etter ble de mottatt av lokalpressen som ville 

intervjue Hege Fredheim sammen med de andre medaljørene fra dette 

mesterskapet. Det ble nemlig en bronse i piker lag også der laget bestod av 

Hege Fredheim, Mari Kongshaug, Bente Sandholt og Bjørg Johnsen. I 

lokalavisa Eidsvold Blad kunne man dagen etter på sportens hovedside lese 

flg. overskrift: «En stjerne lyste opp». Og stjernen var selvfølgelig Hege 

Fredheim. 

Dette året ble ogsået meget godt NEIL-år med flere fremragende resultater. 

I Bandacupfinalen som samler de aller beste spillerne i landet i 13-

årsklassen, ble det to NEIL-jenter på de to øverste trinnene på seierspallen. 

Hege Fredheim vant foran Bjørg Johnsen. I lagkonkurransen ble det 2. plass 
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til Oslo/Akershus der tre av fem spillere representerte Minnesundklubben. 

Disse var Hege Fredheim, Bjørg Johnsen og Terje Røsrud. Mari Kongshaug 

vant piker 15 år i et norgescupstevne i Trondheim der klubbvenninne Hege 

Fredheim besatte 2. plassen. Mari Kongshaug ble også nr. 2 i Topp 12 for 

piker 15 år. 

I kretsmesterskapet ble det fem KM-titler på NEIL-spillere, og Hege 

Fredheim, Bjørg Johnsen og Terje Røsrud ble tatt ut til landslagssamling for 

yngre. 

Også handicapidretten hadde et meget godt år i NEIL i dette året. Magne 

Morten ble tatt ut til å delta i nordisk mesterskap på Færøyene der han 

oppnådde en flott 4. plass. Etter denne prestasjonen ble han tatt ut til 

«mini-OL» som ble arrangert i Stoke i England. 

 

Gullrushet fortsatte på 90-tallet 
Året etter fortsatte suksessen for Minnesundklubben. I 1990 var det gutta 

sin tur da de gikk bort og vant klubbens første gullmedalje for gutter. 

Seieren kom i lagkonkurransen for gutter 15 år. Dette ble kanskje tidenes 

mest spennende NM-finale. I gutter lag 15 år stilte NEIL med flg. tropp: Bent 

Andersen, Stian Ørbæk, Ole Dag Løvehaug, Tom Roger Lehn og Terje 

Røsrud. I de innledende rundene ble det klare seiere til NEIL. I semifinalen 

skulle NEIL opp mot førsteseedete Fjell fra Bergen som bl.a. hadde Norges 

beste spiller,Jens Vatne på laget. Ingen hadde tro på seier til NEIL i denne 

semifinalen, men gutta på laget ville det annerledes. Trener og lagleder 

Terje Juven satte opp sitt beste mannskap mot vestlandslaget. Laget var da 

Bent Andersen, Stian Ørbæk og Terje Røsrud. Fra bladet «Norsk Bordtennis» 

kan vi lese flg. om semifinalen og finalen: 

 

NEIL to baller bedre 
 

NEIL – Fjell: 5-4 

Den største overraskelsen?!! De færreste hadde vel ventet seg at NEIL skulle 

slå Fjell. Jeg trodde at Jens (Fjell) og Knut (Fjell) ville begge ta tre kamper, 

men den gang ei. Defensivspesialisten Stian Ørbæk og Bent Andersen slo 

begge overraskende Knut Håvåg jr. og dermed var det plutselig NEIL i 

finalen! Fin framgang for Stian og Bent! 

 

NEIL – B-72: 5-4 
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Mer spennende finale er det vanskelig å lage. Lagene fulgte hverandre som 

skygger hele veien. I avgjørende kamp mellom Håvard Skaret og Terje 

Røsrud lå B-72-spilleren under fra start i alle tre settene mot Terje Røsrud. 

Men Håvard ga seg ikke her. Røsrud ledet 18-12 og 20-18, men Skaret 

reduserte til 20-20 i det avgjørende settet i den avgjørende kampen! Terje 

satset friskt og smashet inn loopen til Håvard to ganger og dermed var det 

avgjort. Med 22-20 seier i avgjørende sett til Terje Røsrud ble NEIL 

norgesmester for første gang for lag. Gratulerer NEIL og Terje Juven. Dette 

har dere virkelig fortjent.  

 

Større gledes utbrudd etter en seier skal man lete lenge etter. Fantastisk 

stemning blant spillere, ledere og foreldre som var til stede, og Terje Røsrud 

ble selvfølgelig båret på gullstol! I  

fra dette mesterskapet må man få nevne at NEIL ble beste medaljesanker. I 

den yngste pikeklassen tok NEIL tre av fire medaljer. Sølv til Bjørg Johnsen, 

bronse til Tone Kristin Lauritzen og Nina Jeletich og sist men ikke minst ble 

det bronse til Hege Fredheim, Karen Johnsen og Bjørg Johnsen for jenter lag 

15 år. 

Disse gullmedaljene og de andre medaljene bordtennisgruppa oppnådde i 

slutten av 80-tallet og i begynnelsen av 90-tallet inspirerte selvfølgelig de 

andre aktive til å utvikle seg som bordtennisspillere og kanskje en gang få 

en gullmedalje rundt halsen i et mesterskap. Etter disse to overraskende 

gullmedaljene har det faktisk alt i alt blitt hele 66 medaljer til NEIL-spillere 

opp igjennom årene, og av disse har det blitt hele 11 gullmedaljer!I tillegg 

har klubben oppnådd 17 sølv og 38 bronse fra ulike norgesmesterskap. Vi 

skal her kun nevne gullmedaljørene: 

 

1989: Hege Fredheim: Piker 13 år 

1990: Stian Ørbæk, Bent Andersen, Terje Røsrud, Ole Dag Løvehaug og Tom   

          Roger Lehn:Gutter lag 15 år, 

1992: Trine Dorr Bodin og Nina Jeletich:Piker lag 15 år: 

1993: Nina Jeletich/Pål Horpestad (Kåsen IL): Mix double 15 år  

1995: Nina Jeletich/Ingvild Starheim (Hjelset/Fram): Damer junior double 

1996: Nina Jeletich/Ingvild Starheim (Hjelset/Fram): Damer eldre junior 

double 
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2000: Jan Steinar Helgesen/Boe Antonsen: Handicap double stående 

2001: Jan Steinar Helgesen/Boe Antonsen: Handicap double stående 

2001: Jan Steinar Helgesen: Handicap single stående 

2002: Jan Steinar Helgesen/Boe Antonsen: Handicap double stående 

2005: Pål Nymoen: Herrer B single 

 

NEIL har faktisk tatt NM-medaljer i 19 år på rad! Det startet i 1986 og 

vedvarte fram til 2005! En fantastisk prestasjon! 

 

Seriespill 
Klubben deltok i seriespill for aller første gang i 1978. Den gangen var det 

individuell serie i Oslo Bordtenniskrets. I det første året hadde NEIL to 

spillere som kom på andre plass i hver sin avdeling i 4. divisjon. Disse 

spillerne var Frank Amundsen og Terje Juven, og som med disse 

plasseringene rykket opp i 3. divisjon. 

Lagseriespill deltok NEIL i for første gang i 1979. Da spilte laget i 4. divisjon 

og spilte seg fram til en 4. plass. 
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På 90-tallet markerte bordtennisgruppa seg virkelig i seriesystemet.  

Foran fra venstre i 1990: Magne Morten, Einar Kalsæg, Tom Kristoffersen. 
2. rekke fra venstre: Arnt Vegard Juliussen, Fred Andre Martinsen, Terje Juven, Nina 

Jeletich, Trine Dorr Bodin. 

3. rekke fra venstre: Anders Werner, Stian Ørbæk, Vidhi Shukla. 

Bakerst fra venstre: Jane Bekkeli, Dag Kristian Skovseth, Vidar Skauge Ramdal. 

Foto: Eidsvoll Blad 

 

På det meste hadde de med tre lag i serien, og fra og med sesongen 1994 

rykket de på like mange år oppfra 4. til 1. divisjon. (Første divisjoner for 

øvrig den nest høyeste divisjonen i Norge). Men det skulle ikke stoppe med 

dette, for i sesongen 1999/2000 rykket NEIL opp i den gjeveste divisjonen i 

Norge, nemlig eliteserien. Dette er nok NEIL’s største sportslige prestasjon 

noensinne. De fleste klubbene på den tiden hentet inn flere gode 

utenlandske spillere for å forsterke laget. Dette hadde ikke bordtennisgruppa 

økonomi til å gjøre, så de valgte derfor å satse på lokale krefter. Det skulle 

vise seg at dette ikke var nok. Det ble derfor nedrykk til 1. divisjon igjen 

etter en seier og en uavgjort i eliteserien. 

I samme sesong rykket faktisk 2. laget til NEIL opp fra 2. til 1. divisjon. 

Dermed var det i utgangspunktet to lag fra NEIL i 1. divisjon. Det er 
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imidlertid ikke lov med to lag fra samme klubb i samme divisjon, så det ble 

med ett lag i 1. divisjon året etter. 

Fra og med sesongen 2001/2002 valgte også NEIL å styrke stallen sin med 

gode utenlandske spillere, og spesielt en av dem, kineseren Wang Qing, var 

en meget god «investering». Bordtennisgruppa fikk vite at han var meget 

god, for i slutten av 80-åra representerte han faktisk det kinesiske 

landslaget i flere verdensmesterskap! Wang Qing fikk da virkelig vist hvor 

god han egentlig var, for i løpet av de tre årene kineseren spilte for 

NEILtapte han ikke en eneste seriekamp hverken i single eller i double.  

Wang Qing ble også tatt ut til å representere NEIL i topp 12 for senior i mai 

2005 hvor Norges tolv beste spillere møtte hverandre. Her gikk like godt 

Qingbort og vant hele turneringen og kunne «krone» seg som Norges beste 

spiller i 2005. En meget flott og sterk prestasjon av kineseren.  

I årene etter og fram til jubileumsåret 2013 har NEIL slått godt fra seg i de 

øverste divisjonene i Norge. Nå har de et lag i 3. divisjon og gjør det svært 

bra der med kun lokale spillere på laget. De som har spilt på laget i årets 

serie er: Stig Ove Kristiansen, Kenneth Andersen, Bent Andersen, Leif 

Olafsen og Kristian Langbakken. 

 

Jan Steinar Helgesen 
Senhøstes 2012 kom det en svært trist nyhet inn til alle i bordtennisgruppa 

da de fikk vite at Jan Steinar Helgesen var død. Jan kom først inn i 

bordtennisgruppa i styret som nestformann i 1983, og han holdt denne 

«posten» gående helt fram til 2007! Han har også senere hatt verv i 

valgkomitéen, og da han så brått gikk bort hadde han verv som sekretær i 

bordtennisgruppa. 

Sportslig oppnådde Jan flere meget sterke prestasjoner. I NM-sammenheng 

hadde Jan hele 11 medaljer. Fire av disse var gull, ett gull i single stående 

og tre gull i double stående.  

Det som kjennetegnet Jan var alltid hans gode humør, og man finner ikke et 

større JA-menneske enn det Jan var. Jan Steinar vil bli meget dypt savnet i 

bordtennisgruppa. 
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Jubileum 
 

10-års jubileum 
På styremøte i september 1982 ble det bestemt at gruppa skulle markere 

10-års jubileum ved en sammenkomst for de aktive med foreldre. Gruppa 

skulle leie inn en film fra bordtennisforbundet og framviser skulle lånes på 

kulturkontoret. Jubileet ble feiret i gymsalen på Langset skole. Det var ikke 

så mange til stede, og hovedårsaken til dette var at aktiviteten var lav på 

denne tiden. 

 
25-års jubileum 
Markering av 25 år med bordtennis i idrettslaget ble allerede bestemt på et 

styremøte i desember 1996. Styret ble enige om en fest der man skulle 

invitere tidligere aktive spillere og styremedlemmer. Styret ble også enig om 

etter mye om og men at markeringen skulle være på veikroa på Minnesund. 

Terje holdt en tale der han bl.a. leste opp alle de aktive som hadde tatt 

medalje i NM. 

15. november 2007 kom 47 pent antrukne gjester til denne festen. 

Presidenten i Norges Bordtennisforbund, Øivind Eriksen, og leder i 

Oslo/Akershus Bordtenniskrets, Kjell Johansen, var også til stede.  

Toastmaster for kvelden, Atle Aas, startet kvelden med en selvkomponert 

sang til formann Terje Juven. Han ba disse reise seg, og de fleste av disse 

var faktisk til stede.  

 

Senere holdt 

kretsformann Kjell 

Johansen og 

presidenten i NBTF 

Øivind Eriksen en tale 

hver der de begge kom 

inn på det gode miljøet 

som klubben stod for.  
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Terje ble spesielt hedret for sin innsats i 

bordtennisgruppa, og fra forbundet delte president 

Øivind Eriksen ut en krystallvase som tildeles 

personer for god tjeneste for bordtennisidretten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Senere på kvelden ble det mimret om tidligere år slik at det ble en meget 

vellykket feiring. 

 

Bordtennisgruppa i fremtiden 
I dag er det kun et titalls voksne som holder hjulene i gang i 

bordtennisgruppa. Dessverre har bordtennisgruppaingen aktivitet for barn 

og unge. Styret har valgt å vente med aktivitet for de yngre i forbindelse 

med en ny hall i tilknytning til den nye skolen som skal komme på 

Minnesund. Problemet som bordtennisgruppa i Nordre Eidsvoll IL har slitt 

med i alle år og som de faktisk har hatt på agendaen hvert eneste år på 

ulike styremøter, er trenerspørsmålet. De har hatt mange forslag og ideer 

om hvordan dette skulle løses, men ingen av dem har vært vellykket. Terje 

Juven har vært trener og leder siden 1976, altså sammenhengende i 36 år! 

Men som han selv sier det nå: «Jeg anser meg ikke selv som trener lengere, 

men jeg er den som har ansvaret for å låse opp og låse igjen dørene når vi 

har trening.» Vi får inderlig håpe at bordtennisgruppa i Nordre Eidsvoll IL om 

et par år fram i tid kanskje kan få fram flere unge bordtennistalent slik de 

«produserte» på løpende bånd i sine glansdager. 

Vi vil til slutt få gratulere bordtennisgruppa i Nordre Eidsvoll IL med all den 

flotte og fine opplevelsen de har gitt barn og unge på Minnesund i løpet av 

disse 40 årene som har gått siden oppstarten i 1972 og ønske de lykke til i 

årene som kommer ! 
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Hilsen fra Norges Bordtennisforbund 
På vegne av Norges Bordtennisforbund er det en stor glede for meg å 

gratulere bordtennisgruppa i Nordre Eidsvoll IL med 40-årsjubileet. For 

bordtennisgruppa er 2012 jubileumsåret, men det passer perfekt å markere 

40-årsjubileet i 2013, det samme året Nordre Eidsvoll IL runder 

imponerende 100 år.   

Bordtennisgruppa i NEIL har i alle de 40 årene vært en svært aktiv 

bordtennisgruppe. Det har blant annet resultert i en lang rekke medaljer i 

norske mesterskap, både gull, sølv og bronse. Det har vært stor bredde når 

det gjelder hvilke grupper som har vunnet alle mesterskapsmedaljene, da de 

har blitt vunnet av både funksjonsfriske og funksjonshemmede spillere, og 

av gutter og jenter.  

Spesielt NEILs funksjonshemmede spillere har hatt mange internasjonale 

oppgaver for Norge. Etter at Norges Bordtennisforbund gjennom 

integreringsprosessen på 1990-tallet overtok totalansvaret for våre 

funksjonshemmede spillere har NBTF satt spesielt stor pris på de klubbene 

som også har tatt ansvaret for våre funksjonshemmede lokalt. NEIL har 

også utmerket seg her.            

Selv om NEIL har produsert mange medaljer i norske mesterskap, og til 

tross for at NEIL har fokusert mye på bordtennis for funksjonshemmede, er 

NEIL mest kjent som bredde- og miljøklubben i det nasjonale 

bordtennismiljøet. Bordtennisgruppa har vært en stabil deltaker i 

seriesystemet, og NEIL har virkelig satt tydelige spor etter seg i perioden 

1972 – 2013.    

I jubileumssesongen er Terje Juven leder i bordtennisgruppa, og for oss som 

står på utsiden av Nordre Eidsvoll IL er Terje identisk med «Nordre Eidsvoll 

ILs Mr. Bordtennis». Terje Juven fikk også NBTFs krystallvase ved 

bordtennisgruppas 25-årsjubileum i 1997, en utmerkelse som deles ut til 

«personer for god tjeneste for bordtennisidretten, lokalt, nasjonalt eller 

internasjonalt».    

 

 Gratulerer med jubileet, og lykke til videre! 

Øivind Eriksen, President Norges Bordtennisforbund 
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Håndball. 

Egil Martin Dahlum- fotball, friidrett og håndball. 

 
Egil Martin, eller Pluto som de fleste vil kjenne ham som, kom til NEIL tidlig 

på 70-tallet fordi han ville spille fotball og drive med friidrett. 

Han gjorde en utmerket jobb og var en drivende kraft bak NEIL-karusellen, 

en løpskarusell som ble stadig mer populær år for år. 

-Dahlum hadde ansvaret for denne i en tiårs-periode fra 1980 

Likevel er det vel håndballen som har mest å takke Egil Martin for innen 

NEIL. 

Han var en usedvanlig håndballtrener og sørget for to kretsmesterskap med 

først 13-åringene i sesongen 1976/77, og deretter med 15-årslaget i 

sesongen 1977/78. 

Det sistnevnte laget bestod nesten utelukkende av 14-åringer som altså gikk 

bort og ble kretsmestre for 15-åringer i Romerike Håndballkrets. Selv om 

Pluto var en utrolig trener, måtte det også være mye talent i disse freske 

NEIL-jentene. 
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Vi har gått grundig gjennom Egil Martins private håndballmapper der 

samtlige kamper gjennom flere sesonger står oppført med både resultater 

og målscorere. 

Og som jentene på 15-årslaget sa til oss da vi møtte dem i mars 2013: 

Disse resultatene vi oppnådde, hadde ikke vært mulig uten trener Egil 

Martin. Han var enestående til å få det beste ut av hver enkelt spiller – en 

systematiker som ikke overlot noe til tilfeldighetene. Han ga oss også 

spesialoppgaver når vi ikke hadde trening. 

De siste 25 åra har det vel ikke vært nevneverdig aktivitet innen håndballen 

i NEIL. 

Da NEIL – jentene var kretslag for Romerike 

Det er nok ikke mange som i dag veit at Nordre Eidsvolls 15-årslag i jente-

håndball for 35 år siden var kretslag for Akershus og spilte i 

landsturneringen for kretslag i Bergen i mai 1978. Og på dette laget var det 

bare ei jente som var 15 år, mens resten av jentene var 14 og 13 år gamle. 

-Det var du som var trener for disse store talentene i NEIL, Egil M. Dahlum. 

Dette må du forklare nærmere. 
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Kretsmestre 

 

- Ja, bakgrunnen er at vi i NEIL ble kretsmestre i piker 15 klassen våren 

1978. Romerike Håndballkrets hadde ikke økonomi til å ha eget kretslag på 

denne tiden. Derfor ble vi, som kretsmestre, spurt om vi ville representere 

Akershus i denne landsturneringen i Bergen. Og både jentene og jeg mente 

at dette ville bli en morsom utfordring. Egentlig var vi jo et 14-årslag. Det 

var bare ei av jentene som var 15 år, så vi møtte større og sterkere jenter 

enn det vi var vant til fra den hjemlige serien, forteller Dahlum. 
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Fin tur 

 

Foran f. v. : Berit Ishaug, Elisabeth Ulvin, Kjersti Langseth, Ellen Krogvold, (Anne Kjersti 

Myhrer manglet). 

Bak  f. v. : Egil M. Dahlum, Siw Myhrer, Nina Hansen, Hanne Langseth, Vivi Høisand, 

Ingebjørg Alslie, Lise Austad. 

 

Vi samlet jentene 35 år seinere, og de har bare hyggelige minner fra turen 

over 

 fjellet til Bergen i mai i 1978. Jentene husker at det var flott vær med bare 

sol de dagene de var i Bergen, ikke en eneste regnsky var i nærheten. 

- Vi fikk besøkt Fløibanen, Bryggen og Akvariet innimellom alle 

håndballkampene, minnes jentene som synes det er veldig moro å kunne 

møtes igjen 35 år etter. 

De husker også at de rent sportslig ikke hadde noen muligheter i de fem 

kampene som ble spilt. Motstanderne, som jevnt over var ett år eldre enn 
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NEIL-jentene, ble for store og sterke. Og når spilletiden var 2x20 minutter 

mens det i kretsserien var 15 minutters omganger. 

Men som trener Dahlum sier: - Til tross for de store tapene, ble det i 

perioder prestert mye godt spill. Laget kjempet svært godt, og de viste til 

fulle at det ikke var noen tilfeldighet at de ble kretsmestre. Angrepsspillet 

vårt ble hemmet av at langskytterne ikke hadde muligheter til å froske over 

de lange forsvarsspillerne til motstanderne. 

Jentene husker en god del fra denne jubelsesongen også utenom Bergens-

turen. 

- Husker dere kampen mot Feiring? spør ei av jentene. 

- Ja, det var nokså spesielt. Feiring tok ledelsen 1-0, men da det hele var 

over hadde vi vunnet 44-1, svarer noen av de andre. 

Mange husker også at lagets toppscorer, Nina Hansen, laga mål i bøtter og 

spann. Hun scora flere mål alene enn alle spillerne på det laget som ble 

nummer to i serien. Ifølge trenerens grundige statistikk scora Nina 86 mål i 

sesongen 1977/78.  

Hjemtur 
Tilbake til turen til Bergen. Da gjengen fra NEIL skulle reise hjem med 

nattoget søndag kveld, ble det skikkelig krise. Sovevognen de skulle ha, ble 

sendt med et tidligere tog, og dermed ble det bare sitteplasser på jentene. 

Det ble minimalt med søvn, og de fleste sovnet på skolen dagen etter. 

Mange ble sendt hjem for å sove videre i sine egne senger.  
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Treneren 

 

Et par av jentene tar oss til side og forteller at trener Egil M. Dahlum var 

svært viktig for den suksessen disse kretsmestrene oppnådde. 

- Han var en trener som maktet å få det beste ut av hver enkelt spiller på 

laget. Han var en systematiker av de sjeldne, og vi fikk med oss oppgaver 

hjemme når vi ikke hadde trening. 

Jentene skryter også av at de hadde en gruppe med meget aktive foreldre 

som sto på skikkelig for sine håpefulle talenter. 

Det er i alle fall et faktum at NEIL fikk gode lag i håndball med Egil M. 

Dahlum i klubben.  
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Klubbavisa 

 

Gjennom flere år hadde NEIL sin egen klubbavis som var av høy kvalitet, 

etter vår vurdering. Det ble slutt på denne i 1982. 

Sigmund Myklebust, som var Eidsvoll 

kommunes idretts- og fritidkonsulent, var den 

som dro i gang friidrettsgruppa i NEIL.Han var 

også den som begynte arbeidet med egen 

klubbavis allerede i 1976. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etter hvert var det Oddvar 

Høisand som overtok dette 

arbeidet med klubbavisa. 

Han gjorde også en 

framifrå jobb og holdt på 

med avisa til 1980. 
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Da var Egil Martin Dahlum kommet til klubben for å drive med friidrett som 

var hans greie. 

Egil Martin kan fortelle at 

han holdt på med avisa, 

men at det ble svært så 

mye jobb for den som var 

redaktør. 

- Det ble etter hvert mest 

arbeid og mindre 

inntekter. Det ble for liten 

tid til å drive med 

sponsortigging og 

annonser.  Det var heller 

ikke lett å få noen av 

klubbmedlemmene til å 

skrive i medlemsavisa. Vi 

trykte avisa på svart 

stensil. Jeg husker vi trykte den i 850 eksemplarer. Avisa gikk ut til alle 

husstander, og vi tryke avisa på inntektene fra annonsørene våre, forteller 

Dahlum. 

- Jeg husker også at jeg trykte avisa på soverommet hjemme. Det gikk 

mange timer med til å trykke denne blekka her. Jeg holdt på med dette i om 

lag to år. Vi ga ut åtte nummer av klubbavisa mens jeg var redaktør Jeg 

minnes også at jeg mot slutten måtte skrive det aller meste av stoffet selv, 

og da går du etter hvert lei, forteller Egil Martin Dahlum, som jo også hadde 

kjempesuksess som håndballtrener for ungjentene i NEIL. 

Dag Saltnes  

 

Vi har mottatt en epost fra en av de elste medlemmene I Nordre Eidsvoll IL. 

 “Bra å ha god tid til forberedelsene jubileumsfest. All grunn til feiring NEIL. 

Klubben har hatt stor betydning for samhold og fellesskap i nordbygda. Som 

guttunger var det gjevt å være tilskuer på fotballkampene. Vi hadde mest 

kontakt med målmannen, Gunnar på Hauen (Setre). Han hadde alltid med 

seg 5öres smørbukkarameller til oss. Karamellene var kjøpt  hos 

Narvesenkiosken på stasjonen. Stasjonen var  treffpunkt på den tida da 

Trondheimstoget kom. 

Viktigere var turntroppen. Flotte veltrenede karer i hvite strekkbukser og 
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hvite skjorter. Vi var mektig imponert når Bjarne Byrud tok kjempeslengen. 

Treneren hette Helge Johansen, tror jeg. Han var løytnant og bodde i huset 

ved Stensbyskolen, der Svendsen bodde senere. 

Så kom krigen og all idrett stoppet opp. Kun noen hemmelige fotballkamper 

på Dokkenmoen, i skogen. 

Med freden kom stor aktivitet. Håndballjentene var best. Gutta spilte også, 

men ikke så gode. Friidrett samlet mest folk, både deltagere og tilskuere. Vi 

reiste endel rundt på Romerike, med melkebilen til Helge Myhrer. Reidar 

kjørte. Raumarleker på Høland. Jentene vant stort. Vi gutta vant stafetten. 

Vi hadde fått med en Knutsengutt fra Hemlihøgda. Han var aktiv 

terrengløper og langdistanser. Jeg løp 800 m på banen. Protest, de menet 

jeg hadde løpt bare en runde. Tull, men Knutsen var så mye bedre, at de 

trodde noe måtte være feil! Protesten ikke godtatt. 

Etterpå var det dans på lokale. 

Mest moro med pokalkamp mot Feiring. Alle var med i alle øvelser. Jeg løp 

1500 m sammen med Dokken, bestyrer på samvirkelaget i Feiring. Jeg var 

18 år, han nærmere 50.Tungt å løpe, mye laus sand i søndresving, skoa ble 

borte i sanda. 

Stafett tilslutt. Start Nygaards veksted, ned til gamle samvirkelaget, så til 

Byrudstua, bygdevegen tilbake til start. Moro. 

Utpå høsten håndball i Feiring. Etter innhøstinga var det et jorde i Bjørndal 

som var ganske flatt, der spilte vi. Reidar lånte lastebilen, stor og plass til 

mange. Reidar kjørte, jeg satt ved sia av ham. Da vi kom fram var vi alene i 

bilen. Alle på lasteplanet hadde hoppet av i frykt. Smal og svingete veg, 

tvilling hjula svevde utenfor vegen. Gikk bra. Vi måtte kjøre alene ned til 

storvegen, ingen turde sitte på.  

Veldig viktig at alle var med. Dette har fortsatt. Stjerne idretten er ikke bare 

av det gode.” 

 

Forfattet av Olaf O. Julsrud f. 07.08.1927 
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Olaf har som far,  i høyeste grad medvirket til Julsruddominansen i de fleste 

verv i Nordre Eidsvoll idrettslag gjennom de siste 25 årene og også før det. 

Eidsvold Blad hadde en helside om Julsrudguttene i 1994.  

Julsrudgutta har hatt de fleste verv i laget. Ole var kasserer i hovedstyret fra 

tidlig på 1980 tallet og frem til våren i 1998. Vegar var leder for 

fotballgruppa fra 1994 til 2003, altså i 10 år. Han har for sitt arbeid for 

idretten i Nordre mottatt AIK`s Frivillighetspris I Akershus og Eidsvoll 

Idrettsråd`s hederspris. Trond er allerede nevnt tidligere. For øyeblikket er 

Trond ansvarlig WEB-siden i Nordre. 

 

 

 Trim- og merkeutvalget. 
 

Sigmund 

Bjørndal var 

leder for 

merke- og 

trimutvalget I 

en årrekke.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Han startet med Norsk skimerkeprøver allerede i 1974. Han var en trofast 

ildsjel, og ga seg først med skimerkeprøver etter 30 år. 

Hver år i mars måned var det bare å møte opp ved skihytta for å avlegge 

merkeprøve I alle aldersklasser, både for damer og herrer. Sigmund hadde 
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god bistand fra Svein Lauritzen under gjennomføringen av merkeprøvend på 

ski ferteller han. Enkelte år tidlig på 90 tallet var det dårlig med snø ved 

skihytta. Merkeprøvene ble flyttet opp i høyden til Byvua der det var snø 

nok. 

Ta idrettsmerket ! 
Aase Solberg var en annen ildsjel i idrettsleget. Hvert år ble det arrangert 

idrettsmerkeprøver på banen ved Langset skole. Siste protokoll som er 

funnet er datert 27. oktober 2003. Øvelsene var: Stille lengde, kule, 60 

meter, sykkel og gang. Aase Solberg har vært med i idrettslaget helt fra hun 

spilte håndball like etter siste verdenskrig og til sin død på 2000 tallet. 
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Noen bilder fra aktiviteter I NEIL. 

 

 

Arild Tenold - en ildsjel, bildet er fra 2010. 

 

Bendit  cup 2010:  

Fra venstre bak: Even Hognestad,Erik Julsrud.Raymond Myhrer,Kristian Marius 

Wuttudal,Sindri Dagsson 

Foran fra venstre.Tobias Høisand,Sindre Hjell,Sebastian Bakken,Robert Melby 

Hansen,Lars Jørgen Ekre 
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G2000 vant Elverumsturneringa i 2014. Foran fra venstre: Junior Tenold, Sebastian 

Bakken, Robert Melby Hansen, Simen Fagerli Pedersen, Sindre Hjell. Bak fra venstre: 

Even Hognestad, Erik Julsrud Krogvold, Kristian Marius Wuttudahl, Semund Ruud, 

Morten Bråthen (trener), Trond Julsrud (lagleder). 

 

Idrettsglede 
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Råtassen 

2010. 

Fra venstre: 

Kristian 

Marius 

Wuttudal, 

Robert Melby 

Hansen, Even 

Hognestad og 

Elise Tenold. 

 

KM stafett 2010: Emma Bjørndal, Stina Seline Strengenes og Mari Hognestad 
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Skiavslutning med besøk 

av Bjørn Dæhli i april 

2011. 

Elise Tenold bak til 

venstre,Mari Hognestad 

bak høyre,Stina Seline 

Strengenes(rutete skjorte 

usikker) 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

Hjelmeset skiskole 2011. 

Fra venstre: Mari Hognestad, Robert Melby Hansen, Oddbjørn Hjelmeset, Even Hognestad, 

Kristian Marius Wuttudal og Emma Bjørndal. 
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Jardarrennet 2011. 

Fra venstre: Silje Milli, Elise Skjøstad og Mia Bjørndal. 
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Trening med Astrid Uhrenholt Jacobsen 2011. 

Fra venstre: Emma Bjørndal, Mari Hognestad, Astrid Uhrenholt Jacobsen og Stina Seline 

Strengenes. 

 

Birkebeinerrennet 

2011. 

Mari Hognestad 
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Birkebeinerrennet 2011.Robert Melby Hansen. 

 

 

 

Oktober 2011. Multisport dag i Gjerdrum-

Rulleski-Sykkel,Løping 

Fra venstre: Even Hognestad,Robert 

Melby Hansen,Kristian Marius Wuttudal. 
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Oktober 2011. Multisport dag i Gjerdrum-

Rulleski-Sykkel-Løping 

Fra venstre: Mia Bjørndal,Silje Milli,Elise 

Tenold 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nittedalsrennet i mars 2011. I Midten; Seierherre: Øyvind Bjørndal 
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Nordåsenrennet mars 2011.  

Til Venstre:Nora Dalby 

 

 

UKI karusellen 2011 

Fra venstre: Even Hognestad,Robert Melby Hansen. 
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UKI karusellen 2011.  

Fra venstre :Silje Milli, til høyre Elise Tenold, midten ukjent 

 

Jardarrennet 

2011. 

Foran fra 

venstre: 

Robert Melby 

Hansen, Even 

Hognestad og 

Kristian Marius 

Wuttudal 
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Bak: Olympisk mester i kombinert fra 1964 Tormod Knutsen. 

Foran fra venste: Even Hognestad, Kristian Marius Wuttudal og Robert Melby Hansen i 

2011 

 

Julie Wilberg fikk holdningsprisen i 2012. 
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Råtassen 2012. 

Fra venstre:  Jonas Nødtvedt Wenger, Elise Tenold, Robert Melby Hansen, Junior Moe 

,Even Hognestad og Mari Hognestad 

 

 

 

Hjelmeset skiskole i august 2012. 

Mari Hognestad, Silje Mili, Ukjent, Elise Tenold, Even Hognestad, Kristian Marius 

Wuttudal, Robert Melby Hansen og Oddbjørn Hjelmeset. 
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Hjertestarterkurs 2013 i skihytta.Amund Strand , Sjur Bjørndal, Steinar Hognestad, 

Hege Wenger.

 

Gave fra Gjensidigestiftelsen i 2013. For pengene ble det kjøpt inn en ny løypemaskin. 
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Smøreteamet i dyp konsentrasjon i 2013. 

I rød jakke Rune Nilsson, LouiseWuttudal  får smurt ski av pappa Knut Harald Wuttudal, 

Mamma Lene Nilsson og Steinar Hognestad følger med. 

 

Mars 2013 Nordre sitt første kretsrenn siden 1992. 
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Jeg tar med en historisk begivenhet fant sted under NM på Gåsbu i 

Hedemark, nemlig at NEIL for første gang stilte til start med et stafettlag. 
 

 

NM-stafett for kvinner med NEIL! 

Av Arild Tenold 

Årets største begivenhet for skigruppa er nå historie. Og for en dag det ble søndag 

27.01.13. Som vanlig var vi tidlig ute for å teste ski, både gli og feste. Det ble noen turer 

frem og tilbake til smøreteltet, men tilslutt var klassisk løperen fornøyd.  

  

Mari var valgt ut til den vanskeligste oppgaven i dag og var tydelig preget av stundens 

alvor da vi tuslet ned til startområdet. Hun ble veldig liten i ulvefeltet som huset alle 

norges beste skiløpere på kvinnesiden. Der og da angret undertegnede på hele greia, 

detta skulle vi ikke ha gjort tenkte jeg da. Men da var alle muligheter til å angre for sent, 

startskuddet gikk og hjerterytmen slo så det hørtes ut som den gikk over 

høytaleranlegget. 

Når feltet forsvant over horisonten var det ingen Mari å se langt bak de andre, hun holdt 

jo greit følge.  Så gikk minuttene fort og vi fulgte med på storskjermen, men rulleteksten 

tok slutt før vi fikk se Nordre Eidsvoll på skjermen, går det galt likevel? Neida, lenge før vi 
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hadde lov til å håpe på dukket Mari opp og sendte ut Emma på andre etappe. Mari hadde i 

hvert fall 5 løpere bak seg.  

   

  
 

Emma legger ut på 5 km skøyting 

 
 

  

  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  

  
  

Ettersom Emma ikke har prioritert 
langrenn denne sesongen var vi 

spent på formen, men jenta har 
motoren i orden og teknikken har 

det aldri vært tvil om. Det er ikke 
mange som trener så mye som 

henne. Emma var også temmelig 
nervøs før start, men det forsvant 

når hun fikk klappet på skulderen 
og satte ut på 5 km skøyting. 

Emma tok igjen ett par løpere men 
måtte også se andre forbi seg. Ved 

veksling lå vi på 51. plass. 
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     Hege speider etter Emma  

  

  

Emma sender ut Hege 

 Hege tok seg av 

sisteetappen så som Astrid 
Urenholdt Jacobsen og 

Tora Berger.  Hege har 
heller ikke deltatt i renn 

enda i år, så det var litt 
spenning i støtteapparatet i 

forkant. Men Hege viste 
stoisk ro og det så ut som 

selvtilliten lå utenpå 
renndressen. Hadde hun 

noe på lur som vi ikke viste 
om? Joda, Hege hadde 

stått opp klokka 5 for å 

forberede seg til årets 
høydepunkt i skisporet, og 

det ga resultater. Hun knep 
inn to plasser og sikret 

Nordre Eidsvoll 49. plass i 
NM stafetten. 

  

 

Nordre gjengen klompet seg sammen og speider etter våre 
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Hege med kun 1 km igjen 

  

  
  

 Nå er jentene våre alltid blide og 
greie å ha med å gjøre, men en 

mer sprudlende og fornøyd 
jentetrio skulle mann leite lenge 

etter på Gåsbu skistadion. Skulle 
nærmest tro de hadde entret 

pallen. Når høytaleren kunngjorde 
at neste års NM går i Molde fikk vi 

unisont beskjed om å bestille 
plass til Romsdal . NM eventyret 

skulle i hvert fall ikke slutte på 

Gåsbu for Nordre sin del. Vi 
gleder oss allerede til neste år. 

  
 

GRATULERER med NM-stafetten til Mari, Emma og Hege, vi er kjempestolte av dere. 


