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1. Organisasjon 

Nordre Follo idrettsråd(NFIR) er et organisasjonsledd i Norges Idrettsforbund. Årsberetningen 

gjelder for perioden 1.1.2021 til 31.12.2021.  

1.1 Styret og ansatt 

Styret i NFIR har bestått av:  

Leder Nina K. Vøllestad (Oppegård IL) 

Nestleder Jan Thomas Birkeland (Ski IL Ishockey 

Styremedlem Anne-Lise Sørli (Kolbotn IL) 

Styremedlem Oskar A. Kleven (Follo sykkelklubb) 

Styremedlem Eivind Åsheim (Langhus IL Håndball) 

Styremedlem Anne Grete Kaasa (Ski IL Håndball) 

  

Varamedlem 1 Andreas Jeksrud (Ski IL Fotball) 

Varamedlem 2 Line Meinert Rød (Kolbotn IL) 
 
Dagligleder Trond Steen Linnestad 

    

1.2 Valgkomite 

Valgkomiteen har bestått av: 

Leder Gard Kjølholt (Kolbotn IL) 

Medlem Arild Hepsø (Langhus IL) 

Medlem Siw-Therese Aarum (Ski svømmeklubb) 

Varamedlem Mathias Vangsnes (Oppegård IL) 
 

1.3 Kontrollutvalg 

Kontrollutvalget har bestått av: 

Medlem Gry Sulerud (Oppegård IL) 

Medlem Vidar Fålun (Oppegård IL) 

Varamedlem Ragnhild Riis (Kolbotn IL) 
 

 

   

  



 

Side 3 
 

 

1.4 Medlemsoversikt 

Pr 31.12.2021 er det 62 idrettslag som er medlem av NFIR 

Danseklubben Move On  
Fjell Miniatyrskytterlag 
Follo Dansestudio  
Follo Discgolf klubb 
Follo Flyklubb 
Follo Fotballklubb 
Follo HK  
Follo HK Damer 
Follo Kampsport  
Follo Kunstløpklubb 
Follo Løpeklubb 
Follo Petanca Klubb 
Follo Sykkelklubb 
Friskis & Svettis Oppegård 
Friskis & Svettis Ski 
Gjersjøen Golfklubb 
Kolbotn Bokseklubb 
Kolbotn Idrettslag 
Kolbotn Klatreklubb Oppturen 
Kolbotn Sykkelklubb 
Kolbotn Taekwon-Do Klubb 
 

Kolbotn Tennisklubb  
Krokhol Golfklubb  
Kråkstad IL  
Langhus IL Alliansen  
Langhus IL Fotball  
Langhus IL Håndball 
Nordre Follo FK 
Nordre Follo Orientering 
Nordre Follo Padelklubb 
Norsk Motorklubb Follo 
Oppegård Golfklubb 
Oppegård Idrettslag 
Oppegård Seilforening 
Oppegård Skytterlag 
RA Padleklubb 
Siggerud IL  
Siggerud Klatreklubb  
Ski Aktivitetslag For        

Funksjonshemmede 
Ski Bryteklubb 
Ski Golfklubb 
 

Ski IL Alliansen 
Ski IL Fotball 
Ski IL Friidrett  
Ski IL Håndball  
Ski IL Innebandy 
Ski IL Ishockey  
Ski IL Tennis  
Ski IL Turn 
Ski Ishockey Elite 
Ski Jeger- og Fiskerforening 
Ski Judo og Ju-Jitsuklubb  
Ski Kampsportklubb  
Ski Karateklubb 
Ski Klatreklubb  
Ski Pistolklubb  
Ski Rideklubb  
Ski Svømmeklubb  
Ski Taekwondo Klubb  
Skimt  
Sofiemyr Judokwai 
Svartskog IF 

 

Idrettslagene representerte til sammen 22302 NIF-registrerte medlemskap i flg. NIF 

idrettsregistrering pr 31.12.20. En nedgang 7% fra 24005 medlemmer i 2019.  

Alders- og kjønnsmessig fordeler medlemmene seg slik: 

  Kvinner Menn 

Aldersgruppe 0-5 6-12 13-19 20-25 26- 0-5 6-12 13-19 20-25 26- 

Antall 459 3474 1969 380 2654 502 3882 2443 744 5795 

 

 

2. Møtevirksomhet og representasjon 

I tillegg til oppgavene som er gitt i det vedtatte arbeidsprogrammet, har styret og daglig leder 

skaffet innsikt i og deltatt i Nordre Follo kommunes avdelinger, prosesser, behandlet retningslinjer 

og dokumenter som er viktig for idrettslagene. Dette gjelder for eksempel fordeling av 

treningstider, LAM midler, drifts- og leieavtaler mellom idrettslag, prosjekter for bærekraft og 

livsmestring, behovsanalyser og temaplaner.  

I perioden har det vært en viktig oppgave å utvikle gode samarbeidsforhold til alle idrettslagene, 

samt med kommunens administrasjon og politikere. Daglig leder har vært i virksomhet hele året i 
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en 20% midlertidig stilling. Han har arbeidet med ulike forberedelser, utredninger og samarbeidet 

og støttet kommunens ulike avdelinger innenfor oppvekst og idrett, i tillegg til kontaktsøkende og 

støttende virksomhet til alle idrettslag i kommunen.  

2.1 Styremøter og årsmøte 

Det ble avholdt 12 styremøter i 2021.  

Det ble avholdt et ekstraordinært årsmøte 18. januar 2021 for å haste behandle nye retningslinjer 

for fordeling av treningstid. Ordinært årsmøte ble avholdt 21. april 2021. 

2.2 Møter med idrettslagene 

Møter med alle idrettslag 

Det første møte med klubbene ble avholdt 10. februar 2021. Med utgangspunkt i kommunens 

behovsanalyse ønsket idrettsrådet å lage et diskusjonsgrunnlag for prioritering av anlegg. Forhold 

som ble vektlagt var: 

• Hvilke typer anlegg er det størst behov for? 
• Hvor er det størst behov for nye anlegg? 

Det kom mange innspill som ble behandlet av idrettsrådet i ettertid og sendt til kommunen som 

innspill til Behovsplan 2.0. 

Den 12. oktober ble det andre møtet med alle klubber gjennomført. Temaer denne gang var:  

• Rehabilitering av anlegg. 
• Prioritering av anlegg. 
• Driftsavtaler mellom kommunen og klubbene. 

En av NFIR sine oppgaver er å prioritere på vegne av idrettslagene. Det gjelder også hvilke anlegg 

idretten mener at kommunen skal bygge og/eller rehabilitere og i hvilken prioritet. 

Hoveddokumentet denne gang var anleggsplan 2022.  

Planen består av: 

• Kortsiktig prioritert Handlingsprogram 2022 – 2025.  
• Delt opp i Ordinære anlegg, friluftslivsanlegg og rehabilitering.  
• Nærmiljøanlegg 
• Langsiktig uprioritert liste over planer frem til 2032. 

Innspillene ble oversendt kommunen for behandling til anleggsplan. 

 

Møter angående bruk av turnhallen 

29. juni og 1. juli deltok NFIR på møter med idrettslagene med turntilbud. Dette gjaldt Ski IL Turn, 

Langhus IL Alliansen, Oppegård IL og Kolbotn IL. Bakgrunnen var at de nå skulle samarbeide om 

treningstid i Ski Turnhall.  Klubbene ble enig om en timefordeling og samarbeid om enkelte andre 

forhold.  8. desember ble det gjennomført et tredje møte med turnklubbene for å evaluere 

samarbeidet og fordele lagerrom. NFIRs daglige leder koordinerte og ledet møtene. 

Møter angående treningsfasiliteter for kampsport 

Det siste og avsluttende møtet med våre 11 kampsportklubber ble gjennomført 4. mars. Da ble 

beslutningen om hvilke anlegg man har behov for, tatt av klubbene. Saken handlet om klubbene 

ønsket et fullverdig kampsportanlegg i kommunen, et anneks på eksisterende eller nye haller eller 
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om de hadde det bra der de var. Klubbene ønsket at NFIR skulle arbeide for anneks på eksisterende 

eller nye haller. Dette førte til innspill til anleggsplan og til NFIR sitt nye arbeidsprogram. 

Treningstilbud for svømming 

Gjennom hele 2021 har det vært tett kontakt mellom idrettsrådet, idrettslagene med 

svømmetilbud og kommunens administrasjon for å sikre en best mulig løsning etter rivning av 

svømmehallen på Langhus. Idretten har ønsket få mer delt tid mellom publikum og idrettslagene. 

Det ble derfor gjennomført et pilotprosjekt fra høsten 2021 for å prøve ut dette. Tilbakemeldingene 

var positive, og prosjektet ble forlenget litt ut i 2022. Det forventes en evaluering i løpet av første 

halvår 2022. 

Fordeling av treningstid i ski ishall 

Etter etableringen av Follo kunstløpklubb våren 2021, ble det to idrettslag som er brukere av 

ishallen. Idrettsrådet var involvert i å få til en omforent løsning for hele vintersesongen. I et møte i 

august ble det enighet om fordeling av tid til trening. Dessverre har samarbeidet mellom de to 

idrettslagene ikke vært godt. Idrettsrådet har ikke vært informert om eller deltatt i alle møter som 

har vært avholdt mellom idrettslagene og kommunen. Det har vært møter med administrasjonen 

og med ledende politikere.  

Øvrige møter har blant annet vært: 

• Møte med Ski IL Tennis om sitt anlegg 

• Møte med Follo Flyklubb 

• Møte med Oppegård IL om Aktive lokalsamfunn 

• Møter med anleggskomiteen i Langhus IL om utviklingsplanene på Langhus 

• Møte med svømmeklubbene og Langhus IL om ny svømmehall 

• Møter med Oppegård IL og politikere om mulighetene for privat hall på Østre Greverud 

• Møte med Ski IL Fotball om e-sport tilbud 

• Styremedlemmene og daglig leder deltok på årsmøter i flere av idrettslagene.  
 

2.3 Møter og kontakt med administrasjon og politikere i Nordre Follo kommune 

Det har vært kontinuerlig kontakt og møter med administrasjonen. Og da i hovedsak med:  

- Folkehelse, idrett og friluftsliv om fordeling av treningstider, nye anlegg, drift og 
vedlikehold av anlegg, behovsplaner og temaplaner 

- Trygg oppvekst - Forebygging og tiltak  
- Frivillighetsforum - Samskapning og lokalsamfunn, temaplan frivillighet og ildsjelpris 

Mitt valg – kommunal styringsgruppe med Lions Mitt valg 
- Folkehelse og koordinering om frivillighet og Alle med dugnad 
- Byutvikling og arealplanlegging om temaplan mobilitet og transport 
- Plan- og prosjektavdelingen, Vei og park om tilskudd til vedlikehold 
- Ass. Kommuneoverlege om korona 
- Tjenesteutvikling og innovasjon om prosjektet «Den samskapende kommune» 
- Eiendom, by og samfunn om flyplass-saken. 

Politisk har NFIR vært i møter med representanter for: 

- utvalg for oppvekst, idrett og kultur 
- utvalg for areal, klima og byggesak om Follo flyklubb 



 

Side 6 
 

 

Idrettsrådet har også sendt kommentarer og endringsforslag til kommunestyrerepresentanter og 

utvalgsrepresentanter vedrørende flere saker fremlagt til politisk behandling.  

2.4. Annen møtevirksomhet og representasjon 

Daglig leder og styremedlemmer har deltatt på nasjonale og regionale arrangementer i regi av 

Norges idrettsforbund, Viken idrettskrets og andre: 

• Viken IK, om inkluderingsmidler. 

• Viken IK, daglig leder fora f eks om anlegg, bærekraft og klubben som arbeidsgiver. 

• Nasjonalt nettverk for daglige ledere om f eks hvordan jobbe med kommunene, 
aktive lokalsamfunn, idrett som verdiskaper, egen- og organisert trening. 

• Viken IK, om teams for idrettsråd. 

• Viken IK, Pandefri med statsråd Abid Raja. 

• Viken IK, anleggskonferanse i Asker. 

• Viken IK, anleggskonferanse i Fredrikstad. 

• Viken IK, Regionalt idrettsrådsseminar. 

• UngFritid, om nasjonalt register over frivillighet. 

• Stiftelsen «Det er mitt valg» kurs om livsmestring. 

• NIF, om Politiattestordningen 
 

Styreleder var med i en referansegruppe for Viken IK for forberedelse av saker til idrettstinget 2021. 

Den viktigste saken var finansiering av idrettsråd.  

Nina K. Vøllestad er medlem i valgkomiteen for Viken IK.  

 

3. Oppfølging av arbeidsprogrammet for 2021-2022 

Nedenfor følger en statusrapport for oppgavene i arbeidsprogrammet som ble vedtatt på årsmøtet 

i 2021.  

3.1 Oppfølging av anleggsstrategien 

Det ble laget en Temaplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv som var basert på tidligere 

behovsanalyse og behovsplan 1.0 for kommunen. Idrettens behov er derfor med videre og ligger nå 

inne i Behovsplan 2.0. som også inneholder en anleggsplan. Idrettsrådet samarbeidet tett med 

idrettslagene og kommuneadministrasjonen om disse planene. Vi har gitt synspunkter på 

prioriteringer ut fra hva som vil gi best mulig behovsdekning i tråd med vedtatt strategisk 

anleggsplan og etter innspill fra klubbene. I samarbeid med relevante idrettslag, sendte vi inn 

forslag til kommunestyret på hva som bør prioriteres for bl.a. å få realisert et svømmeanlegg på 

Langhus. 

NFIR har brukt mye tid på å videreføre allerede igangsatte aktiviteter i arbeidsprogrammet og å 

starte opp nye. En viktig oppgave har vært å bidra til en realisering av ny svømmehall. 

Langhusprosjektet som tok sikte på vesentlig samarbeid med privat utbygger, ble nedstemt av 

kommunestyret. Isteden ble det vedtatt ny svømmehall på Langhus i kommunens regi som skal 



 

Side 7 
 

 

realiseres innen utgangen av 2023. Flerbrukshall på Langhus ble også vedtatt og planlegges realisert 

gjennom med utbygger og andre private aktører.  

NFIR inviterte til et møte med idrettslagene i november der kombinasjonsanlegg for 

utendørsidretter var et tema. Møtet ble ikke avholdt, da det var vanskelig for idrettslagene å finne 

tid til dette på kort varsel. Saken tas opp igjen i 2022. I mellomtiden har vi støttet opp om initiativet 

til Ski IL Alliansen og Follo Sykkelklubb om aktivitetsskapende tiltak i området rundt Skorhaugåsen.  

Det har vært gjort et arbeid med å kartlegge hvilke behov idrettslagene ser med hensyn til 

rehabilitering og sikring av tilstrekkelig kvalitet i anleggenes levetid. Dette tas med i videre arbeid 

med kommunen om vedlikehold og rehabiliteringsbehov. Dette er særlig viktig, gitt de mange 

utsettelser som er vedtatt av kommunen om erstatning av gamle anlegg.  

Selv om planer om nye idrettsanlegg er forskjøvet ut i tid, har NFIR har opptatt av å søke å finne 

muligheter for aktivitetsrom for idretter som ikke trenger full flerbrukshall. Vårt arbeid sammen 

med kampidrettene har vist at de ønsker seg mindre og lokale løsninger, fremfor et større 

kampsportanlegg.  

Arbeidet med å drive frem planer for et felles friidrettsstadion, vil starte opp i 2022. Det samme 

gjelder arbeidet for at idrettslagene får muligheter til selv, eller i samarbeid med andre aktører, å 

bygge og drifte anlegg. Begge disse sakene har et langsiktig perspektiv, og vil settes på dagsorden i 

NFIRs samtaler med politikerne og kommunens administrasjon.  

En sentral oppgave i 2021 var arbeidet med å få likeverdige og hensiktsmessige avtaler for 

idrettslagenes bruk av kommunens anlegg. Felles prinsipper for fordeling av treningstid ble sluttført 

i 2021 (se pkt 4.1), men det har også vært et betydelig arbeid med å få oversikt over alle de ulike 

avtalene som regulerer andre forhold enn treningstid (f eks reklame i haller og rundt fotballbaner). 

Arbeidet videreføres i 2022 der idrettsrådet vil være pådriver for at avtalene ikke bare 

harmoniseres, men at de også gjøres best mulig for å sikre idrettslagenes muligheter for å gi gode 

tilbud og reetablere aktivitetsnivået fra før pandemien.  

3.2 Fordeling av treningstid sett i forhold til tilgang på private anlegg 

Idrettsrådet startet høsten 2021 dialogen med aktuelle idrettslag om hvordan vi best kan håndtere 

fordeling av treningstid på tvers av kommunale og private anlegg. De største utfordringene knytter 

seg til private flerbruksanlegg. Det er mindre problemer knyttet til spesialanlegg (f eks tennis) som 

ikke dekker samme tilbud som de kommunale anleggene. Det videre arbeidet i 2022 vil ta 

utgangspunkt i å finne frem til hensiktsmessige løsninger på kort sikt for hvordan tilgang til Ski 

Alliansehall skal håndteres, samt på lengre sikt å etablere et felles sett av prinsipper.  

3.3 Strategi for toppidrett 

NFIR har initiert et arbeid med sikte på å etablere en strategi for toppidrett i kommunen. I første 

omgang har lagidrettene vært involvert. Arbeidet vil videreføres og forventes ferdigstilt i 2022.   

3.4 Finansiering av idrettsrådet 

NFIR har som mål å få til en tredelt finansiering av virksomheten, gjennom bidrag fra idrettslag, 

kommunen og NIF. På årsmøtet i 2021 ble det vedtatt en kontingent for idrettslagene for å styrke 

idrettsrådets arbeid med en utvidet stilling som daglig leder. Idrettsrådet søkte Nordre Follo 

kommune om et tilsvarende beløp som kontingenten vil gi, men vi fikk kun et tilskudd som tidligere 

på kr 45. 000.  Det var ingen annen begrunnelse utover kommunens økonomiske situasjon.  
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Gjennom Viken IK har NFIR arbeidet aktivt for å få et bidrag til finansiering av idrettsråd gjennom 

NIF. Det var oppe en sak på idrettstinget om finansiering av idrettsråd, og NFIR hadde sammen med 

flere andre store idrettsråd, i forkant gitt et tydelig innspill til Viken IK om at vi forventer en 

finansiering gjennom NIF. Imidlertid vedtok idrettstinget (med støtte fra Viken IK) å gå i dialog med 

Kulturdepartementet om å bruke LAM midler til finansiering av idrettsråd. NFIR har vært lite 

positive til denne finansieringsformen, da den i realiteten tar midlene fra idrettslagene.  

 

4. Øvrige oppgaver 

4.1 Tildeling av treningstid i idrettsanlegg 

Felles prinsipper for fordeling av treningstid i idrettsanlegg i Nordre Follo kommune ble vedtatt på 

ekstraordinært årsmøte i NFIR 18. januar 2021. Dette ble oversendt kommunen som gjorde noen 

mindre justeringer. Dessverre ble den politiske behandlingen utsatt. Vedtak ble gjort i juni.  

Idrettsrådet har vært konsultert av kommunen i vurderingene som ble gjort i forbindelse med 

ordinær tildeling, samt ved refordeling etter at Kolbotn-hallen ble åpnet.  Det har vært mye dialog 

og kommunikasjon med idrettslagene om retningslinjene og prosedyrene. Dette har gitt et godt 

grunnlag for justeringer med tanke på tildelinger i 2022.  

4.2 Tilskudd til idrettslagene 

Nye retningslinjer for tilskudd til lag, foreninger og råd ble vedtatt i mars. NFIR fikk gjennomslag for 

3 av 5 endringsforslag. Det viktigste punktet som vi ikke fikk gjennom var: 

«Vi foreslår at følgende tekst legges inn som nytt kulepunkt under punkt 2.2.1: «Lag og foreninger 

som ikke er tildelt tid til sin virksomhet i kommunale anlegg kan ytes tilskudd til leiekostnadene i 

private anlegg. Tilskuddet gis uavhengig av om det er søkt tid i kommunale anlegg eller ikke». 

4.3 Kommunal fritidskortordning  

Ved siden av at forhenværende regjering iverksatte fritidskortordning for utvalgte kommuner før en 

utrulling til resten av landet, iverksatte Nordre Follo kommune en egen fritidskortordning. Tiltaket 

eies av kommunalområdet Kultur og samskapning med bla NFIR i arbeidsgruppe. Det ble gjort et 

stort arbeid for å få ordningen i gang.  

4.4 LAM – lokale aktivitetsmidler 

Kriteriene for fordeling ble vedtatt på årsmøtet 21. april 2021. 

Summen for ordinære LAM midler til fordeling av Nordre Follo idrettsråd var kr 5 407 043. Sent i 

september fikk vi informasjon om en ekstraordinær tildeling på 643 000 kr. I forutsetningene fra 

KUD sto det: «Det ekstraordinære tilskuddet er særlig begrunnet i behovet for å sikre at pandemien 

ikke bidrar til økte skjevheter i deltakelse i idrett. Tiltak for å fremme m  angfold, inkludering og lav 

terskel for deltakelse skal prioriteres." Idrettsrådet vurderte det slik at våre vedtatte kriterier kunne 

anvendes også for det ekstraordinære tilskuddet. Til sammen ble det fordelt ca 6.5 millioner kroner 

til idrettslagene i kommunen gjennom LAM midlene.  
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4.5 Massevaksinering  

I februar sto vi i fare for å miste Langhushallen til massevaksinering. I samarbeid med alle brukerne 

av Langhushallen sendte NFIR et innspill til kommunen hvor vi la vekt på at barna hadde ofret nok 

og at vi visste at kommunen tidligere hadde takket nei til bruk av Ski Storsenter for vaksinasjon. 

Kommunen snudde og brukte Ski storsenter til vaksinasjon.  

4.6 Sommerskolen 2021 

Alle idrettslag i Nordre Follo kommune ble invitert til å gjennomføre sommerskole i samarbeid med 

Nordre Follo kommune. I utgangspunktet gjaldt dette elever 1.-10. trinn, men ble justert til 4.-10. 

trinn. 

Nordre Follo kommune kunne søke om 6.433.500 kroner for sommeren 2021. Dette var et covid 19 

tiltak fra regjeringen for å forebygge frafall og utenforskap. De som deltok var: 

Kolbotn IL, Brytegruppa 
Langhus IL Fotball  
Langhus IL Håndball 
Ski IL (E-sport og allidrett) 
Kråkstad IL (Sportmix) 

Follo Sykkelklubb 

I kommunens evalueringsrapport står det:  

«Samlet sett er elever og foresatte svært fornøyde og takker for et flott tilbud og uttrykker ønske 

om et liknende arrangement neste år. Det kom ikke inn tips om andre type kurs i sommerskolen.» 

Arrangørene var også fornøyd, men anbefalte ikke å bruke ordet «skole» en annen gang. 

4.7 Aktivitetsuken 

NFIR arrangerte aktivitetsuken for andre året på rad. Her fikk vi hjelp av Ragnhild Riis, tidligere 

styremedlem i NFIR. Tre idrettslag deltok: Ski Tennis, Ski IL Fotball, Skimt Langrenn. Det var også i år 

litt få påmeldte, men de som gjennomførte var fornøyde. Tilbakemeldingen fra klubbene gir ikke 

grunn til å tro at tiltaket resulterte i økt rekruttering. 

4.8 Kommunikasjon 

Kommunikasjonsstrategien ble revidert i 2021.  

4.9 Topping og differensiering i fotballen 

Det foregår aktivitet utenfor og innenfor klubbene som muligens er i strid med 

barneidrettsbestemmelsene.  Idrettsrådet har startet et arbeid sammen med klubbene for å skaffe 

innsikt i disse tilbudene og dernest gjennom dialog forsøke å sikre at alle tilbud som gis til barn er i 

samsvar med barneidrettsbestemmelsene. 
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5. Økonomi 

Regnskapet for 2021 gjøres opp med et underskudd på kr 97.060. Det budsjetterte underskuddet 

var kr 110.800. Årsaken til underskuddet er som kjent at vi har hatt en administrativ ressurs ansatt i 

20% midlertidig stilling. Vi har valgt å benytte idrettsrådets midler til en ansatt, da vi ser 

nytteverdien i dette for styret, idrettslagene samt Nordre Follo Kommune. Idrettsrådet mottar en 

årlig støtte fra kommunen på kr 45.000, men dette dekker ikke den administrative ressursen.  

  

Egenkapitalen pr 31/12-2021 er kr 175.495. 

 

 

 

 

 

Nordre Follo, 28. april 2022 

 

 

 

Nina K. Vøllestad   Jan Thomas Birkeland   Oskar A. Kleven 

styreleder    nestleder    styremedlem 

 

 

 

Anne-Lise Sørli    Eivind Åsheim    Anne Grete Kaasa 

 styremedlem    styremedlem    styremedlem 

 

 

 

Trond Linnestad 

daglig leder 

 

 


