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Årsmelding Nord-Odal Idrettslag hovedlaget.  
 

 

Gruppens sammensetning  

Leder: Petter Harviken  

Nestleder: Stian Forbord  

Kasserer: Elise Gulla  

Sekretær: Siw Trøbråten  

Styremedlem: Torkjell Hansen  

Styremedlem: Tove-Lise Bunes  

 

Leder Langrenn: Berit Bjørklund 

Leder Skøyter: Tore Fløyten  

Leder Fotball: Lillian Nordberget 

Leder Friidrett: Berit Storbråten 

 

Styrets mål 

Etter årsmøtet i 2018 satte det nye styret i hovedlaget i gang arbeidet. Vi var motiverte og 
konstruktive og hadde som ønske å få samlet opp løse tråder, samt lage rutiner for å forenkle og 
forbedre idrettslagets oppgaver. Vi overtok noen utfordrende oppgaver; byggeprosjektene i Dalen og 
rulleskøytebanen på Prestberget, utfordringer med likvider, samt at det skulle opp en rettssak der 
idrettslaget var involvert. 

Styrets satte seg som hovedmål at vi skulle finne «normalen» for Nord-Odal Idrettslag. 2019 skulle bli 
året der vi skulle se fremover.  

 

Aktivitet 

Vi har hatt elleve styremøter, tre arbeidsmøter, og et felles styremøte på Milepelen der alle 
medlemmene for undergruppene fikk anledning til å delta. Der jobbet vi sammen for å utarbeide 
felles mål og visjoner for idrettslaget, samt skrive ferdig Idrettslagshåndboken til NOIL.  

Ut over dette har det vært møter vedrørende Sandsdagene 2018 og 2019 der representanter fra 
undergruppene og hovedlaget har vært representert. Sponsorgruppen har også hatt sitt årlige møte 
med generalsponsoren Odal Sparebank.  



   

 

Hovedlaget var også representert ved årsmøte og første styremøte I Idrettsrådet i Nord-Odal 2018. 
Senere fikk idrettslaget nok plasser i idrettsrådet, slik at de fire undergruppene i NOIL kan 
representere seg selv i Idrettsåret. 

Under det felles møte på Milepelen ønsket hovedlaget, sammen med representantene fra 
undergruppene å jobbe frem en felles visjon, virksomhetsidé, felles verdier og et hovedmål for 
idrettslaget. Det var en konstruktiv og spennende jobb, med mange gode innspill. Det er derfor en 
glede å kunne legge frem for årsmøtet vårt forslag til visjon, virksomhetsidé, verdier og mål for Nord-
Odal Idrettslag.  

 

Visjon 

 

Sammen skaper vi idrettsglede 

 

Virksomhetsidé 

Nord-Odal Idrettslag er for  

   « ….alle, alltid, uansett, selv om, uten unntak» 

          som ønsker å delta på våre aktiviteter.    

 

Verdier  

Mestring   Respekt   Felleskap  Glede 

 

Mål 

 

Nord-Odal Idrettslag har aktiviteter som skaper like stor bredde som topp. 

 

 

 

 



   

 

Økonomi  

Hovedlaget fikk en tøff start på perioden på grunn av lite likvide midler på grunn av byggeprosjektene 
i Dalen. Det gjenstod blant annet en stor ubetalt faktura til en leverandør som vi måtte betale i rater. 
Fotballgruppa hadde også havnet i en uheldig situasjon da de hadde brukt av sine midler til 
utbetaling i forbindelse med byggingen i Dalen før sesongstart. Interne overføringer til 
undergruppene ble tilbakeholdt. 

Bakgrunnen for problemene var at idrettslaget hadde tatt opp byggelån som skulle dekke utgiftene i 
forbindelse med byggingen med sikkerhet i Myra stadion. Utfordring i denne saken var at idrettslaget 
ikke sto som eier av Myra stadion etter sammenslåingen av idrettslagene, og at kartverket ville 
belaste NOIL med dokumentavgift på 2,5% når denne ble skrevet over på idrettslaget.  

Etter intenst arbeid og styrevirksomhet kom det gode nyheter på løpende bånd ut over våren; Myra 
stadion ble overført til idrettslaget uten dokumentavgift. Vi fikk midler på konto til å dekke den 
kortsiktige gjelden fra byggingen i Dalen.  Senere fikk vi også utbetalt momskompensasjon for 
byggingen av garasjen i Bruvoll, og spillemidler fra byggingen av kiosken og garasje i Dalen. 
Momskompensasjon for bygg i Bruvoll (51 823) og spillemidler for anlegg i Dalen (621 000) er 
inntektsført i 2018.  

Utover sommeren fikk hovedlaget utbetalt maskinstøtte og medlemsstøtte for 2017 og 2018 til 
undergruppene. 

Odal Regnskapskontor fører regnskapet til NOIL, og Tove Farsetås har vært revisor på regnskapene. 
Merk at revisor påpeker i sin beretning at noen bilag mangler. Det som gjelder hovedlaget er lagt ved 
revisors beretning.  

 

Nord-Odal Idrettslags hovedposter for inntekt:  

- LAM Midler 
- Kommunale tilskudd – Kulturmidler 
- Medlemskontingent 
- Sponsorinntekt 
- Grasrotandel 
- Tilbakebetalinger; 

o MVA – Kompensasjon 
o Spillemidler 
o Dekning av juridiske kostnader 

 

 

Nord-Odal Idrettslags hovedposter for utgifter:  

 

- Strøm 
- Forsikring 



   

 

- Maskin- og medlemsstøtte 

 

Gjennom perioden har gruppen jobbet med plan for fordeling og utbetaling til undergruppene. Det 
har blitt utarbeidet en ny fordelingsnøkkel der hovedlaget skal fordele hele sponsorinntekten vi har 
ut til undergruppene. Dette kommer i tillegg til de ca 180 000 som tidligere har blitt fordelt, Vi er 
derfor veldig stolte når vi presenterer budsjettposten på 320 000,- som skal utbetales til 
undergruppene fra hovedlaget i 2019 

 

 

Torpet  

Prosjekt Torpet ble i 2018 preget av den veldig tørre sommeren som medførte at veien dit 
opp ble stengt i omtrent to måneder. I løpet av sensommeren og høsten fikk vi likevel gjort 
følgende: 
 
-          Demontert pipene 
-          Lektet og lagt stein på hele taket og i tillegg montert takrenner og beslag 
-          På yttergangen fikk vi laget nye taksperrer og lagt midlertidig tak 
-          Ryddet den gamle Torpløype-traseen fra Vesle-Skiren til Torpet slik at det igjen blir 
kjørt spor med løypemaskinen der 
-          Grunneier har hugget tømmer på et stort område sør for Torpet slik at det har blitt en 
veldig fin utsikt derfra 
 
Planlagte aktiviteter for 2019 er: 
 
-          Ferdigstille permanent tak på yttergangen 
-          Legge nytt fundament på yttergangen og bygge den om slik at den blir slik den skal 
være iht gamle bilder 
-          Male nordveggen (denne trenger vi ikke å bytte panel på 
-          Legge papp og montere panel på så mye som mulig av de tre resterende veggene 
 
Prosjektet har fortsatt en del midler på konto, men det er ikke nok til å dekke materialkost 
for de aktivitetene som er planlagt for 2019. Det jobbes derfor med søknader om midler og 
tilskudd til dette. 
 
 
 
Hans Ø Knapper 
 
Prosjekt Torpet 
 
 



   

 

Måloppnåelse  

 

Som tidligere nevnt var hovedmålet til styret at vi skulle finne «normalen» for Nord-Odal Il. Hva har 
vi fått til på veien dit?  

 

• Vi har betalt restfakturaer og gjort oss ferdige med regnskapet for anlegget i Dalen 
• Vi har blitt rettmessig eier av Myra stadion (Uten å måtte betale 2,5% dokumentavgift) 
• Vi har levert momskompensasjons søknad -og spillemiddelsøknad for rulleskøytebanen på 

Prestberget 
• Vi har utbetalt medlemsstøtte og maskinstøtte som har vært holdt tilbake tidligere år 
• Vi har laget en ny og større fordelingspott, med tilhørende fordelingsnøkkel til fordeling av 

midler til undergruppene 
• Vi har forenklet organisasjonen og organisasjonskartet 
• Vi har satt opp et årshjul 
• Vi har oppdatert idrettslagshåndboka 
• Vi har jobbet frem flere representanter fra Nord-Odal Idrettslag i idrettsrådet. 
• Vi har tatt i bruk KlubbAdmin for medlemsregistrering og fakturering av 

medlemskontingenter gjennom minidrett.no  
• Vi har signert kjøpsavtalen og utbetalingen fra Nord-Odal kommune for gjenkjøp av Kiosken i 

Dalen og rulleskøytebanen på Prestberget.  

 

Hva må det arbeides videre med?  

• Følge opp utbetalinger fra Nord-Odal Kommune vedrørende gjenkjøp av kiosk og 
rulleskøytebane. Tippemidler og MVA kompensasjon for rulleskøytebanen.   

• Avklare oppgjør mellom fotball og hovedlag - sammen med gjeld BBK.  
• Slette byggelånet fra byggingen av anlegg når utbetaling fra kommune + spillemidler og mva 

komp kommer.  
• Revidere, arbeide videre, og tilpasse årshjulet.  
• Kartlegge idrettslagets eiendom, eiendeler og drift.  
• Nord-Odal Idrettslag og skianlegg.  

 

 

 

 

 

 



   

 

Oppsummering  

 

Det er en veldig hyggelig oppgave å skulle oppsummere dette året for Nord-Odal idrettslag. Selv om 
styret opplevde at vi startet på bar bakke når vi tok til våret 2018 har veien der i fra vært veldig 
givende da vi har sett resultater av jobben vi har gjort.  

Vi har også stort behov for å takke alle i Idrettslaget. Jobben hadde vært helt forgjeves om vi ikke 
hadde hatt alle de fantastiske aktive medlemmene vi har i idrettslaget. Det er hvert enkelt medlem, 
liten som stor som gjør at Nord-Odal idrettslag er det vi er i dag. Vi er også helt sikre på at vi har de 
beste frivillige i hele idrettsverden. Det er utrolig motiverende for oss i hovedlaget å se hvor mange 
frivillige som stille opp og klipper gress, kjører skiløyper, kjører is, står i kiosken, lager vaffelrøre, 
selger lodd, sitter i verv og styrer, dere trøster barn, motiverer barn, trener barn, og kjører barn. 
Dugnader og arrangement er aldri for stort for Nord-Odal Idrettslag, vi får til alt og det er på grunn av 
dere. 

Vi har også en fantastisk sparringspartner, motivator og generalsponsor i Odal-Sparebank med oss i 
ryggen. Vi setter utrolig pris på deres økonomiske bidrag og engasjement. Takk for samarbeidet 
gjennom året som har gått, og ser frem mot mange – mange fler.  

 

Til slutt vil vi takke Nord-Odal kommune for samarbeidet, dere skal vite at vi trives så godt i de nye 
anleggene vi sammen har realisert. Videre vil vi takke sponsorer, bidragsytere, støttespillere, og 
medlemmer for året som har gått.  

 

Hovedstyret. 

 

Petter Harviken  

Leder  

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Årsberetning fra skigruppa 2018. 
 

Styret har bestått av: 

Berit Bjørklund, leder 

Aasmund Lien, nestleder 

Ida Ekornhol, kasserer/ løypekjøreransvarlig 

Torun Faldalen, sekretær 

Olav L. Tjøgersen, dugnadsansvarlig/styremedlem: 

Wenke Brennodden, styremedlem 

Stine Myrvang, styremedlem: 

De 3 siste ble valgt inn i mars 2018. 

Vi har hatt 9 styremøter dette året. 

Leder har også deltatt på møter med de andre skiklubbene i Sør-Hedmark, hvor målet har vært å 
arrangere en langrennscup for 6-14-åringer. Denne blir arrangert i 2019. 

 

Treninger/treningstilbud: 

Den lange vinteren gjorde at vi hadde mange treninger i skileikeanlegget i Steinbekken. Vi klarte ikke 
å få tak i trener til de yngste, 6-9år, men trenerne til den eldste gruppa, Sondre Skjerven og 
Gjermund Bjørklund, tok sporty med seg alle på treningene sine og de var rundt 20 barn på hver 
trening.  

I høst starta den eldste gruppa opp med barmark/rulleskitrening ute, og det var godt oppmøte. Etter 
hvert ble det treninger inne i gymsalen på ungdomsskolen fram til jul. Det har også vært noen 
treninger sammen med rekruttene i Team Odal.  

Inne treningene i høst har de yngste hatt sammen med skøytegruppa i idrettshallen, fram til jul. Fra 
skigruppa har Anne Sletvold og Ronny Solvang vært trenere. 

Fram til juni hadde vi 5 løpere i Team Odal, etter ferien har vi hatt 4 løpere., ingen rekrutter. 

 

Dugnader: 

Vi har gjort ferdig garasjen i Bruvoll, den ble slammet i september 2018.  

Vi fikk gavemidler fra Odal Sparebank til å pusse opp klubbhuset i Steinbekken. Der har vi starte 
jobben med oppussingen, fått skifta gulv, satt inn ny kjøkkeninnredning, plate på kjøkkenveggen og 
nye hyller, samt lagt opp noe mer strøm/kontakter. I tillegg er det kjøpt inn 3 nye krakker. Det er 
også kjøpt inn Smartpanel til å ha på veggene, ny ytterdør, taklister, gulvlister og maling tilvinduene. 
Dette fullføres i 2019. 



   

 

Det har også vært dugnader i løypenettet, hovedsakelig utført av den lille, men ivrige dugnadsgruppa 
vår, med Olav L. Tjøgersen som ansvarlig. Takk til dere for alt dere gjør. Vi ønsker oss flere 
medlemmer til denne gruppa! Sommerens vinder gjorde store skader på lysløypene, men det ble 
ordna opp i etter hvert.  

Vi har også rydda opp på Prestberget, det rommet som skigruppa har der.  

 

Arrangementer: 

Det ble arrangert 7 Telenorkaruseller, på Korsholen og i Steinbekken. Vi hadde 132 deltakere til 
sammen, og det var 31 som deltok på alle 7 rennene. Dette er vårt hovedmål, å få ungene i bygda til 
å gå på ski og kose seg.  

 

På Sandsdagene arrangerte vi Sentrumsløpet, sammen med friidrettsgruppa, det deltok 44 stk.  

Langstråmyrrennet ble arrangert sammen med Bruvoll Vel, med 34 deltakere på 10 og 20 km, 20 
deltakere i trimklassen og 9 deltakere på barneskirennet.  

 

Resultater sesongen 2017/2018: 

Henrik L. Tronsrud og Rannei Bjørklund vant Sjusjøcupen sammenlagt i klassene M17 og J16.  

Det ble flere KM-medaljer til våre løpere, både Rannei og Christian Olaus Sween. 

Jentene Mille F. Stenerud, Vårin S. Hemstad og Rannei Bjørklund stilte (som første lag i NOILs levetid) 
til start i KM-stafett og tok en flott 4.plass mot 11 andre lag. (Sporty Mille stilte i sitt første skirenn 
den sesongen). 

Rannei ble tatt ut til å representere Hedmark skikrets i Kong Haralds Ungdomsstafett.  

I hovedlandsrennet på Lygna stilte, Håkon L. Tronsrud, Vårin og Rannei. 

Vi har 7-8 løpere som representerer Nord-Odal Il på krets og landsrenn, men ønsker oss gjerne flere 
som blir med på det.  

Løypekjøring: 

Vinteren 2018 ble en meget snørik vinter, noe som gjorde skisesongen lang og god. Det ble brukt 
mye tid på å kjøre løyper og på å vedlikeholde utstyret vi har. Dette koster både mye tid og ikke 
minst mye penger. Å drifte en slik maskinpark er utfordrende for ei lita skigruppe.   

Vi har en fantastisk gjeng med løypekjørere som står på tidlig og sent for at vi i skigruppa skal ha 
supre forhold på skitreninger og skirenn, men også for at resten av Nord-Odals befolkning skal kunne 
gå på ski, omtrent fra ytterdøra. Disse frivillige er vi avhengige av, og vi setter stor pris på alt de gjør 
for folkehelsa og skigleden i Nord-Odal. Tusen takk. 

Berit Bjørklund, leder Nord-Odal IL ski 

 



   

 

Årsberetning fra Fotballgruppa 2018. 
 

Fotballstyrets sammensetning:  

 

Leder:      Lillian Nordberget 

Nestleder:     Tonje Haugen 

Sekretær:     Turid Engebråten 

Kasserer:     Thorstein Thonander 

Sportslig leder:    Fredrik Tomter Heiberg      

Styremedlemmer:    Lene Gusterud 

     Ingun Skogstad 

                                                           Frank Haugen 

                                                           Synøve Østli Runi 

 

Glenn Eugen Johansen, som hadde sitt hovedfokus på anlegg, trakk seg fra sitt verv i august. Han ble 
da erstattet av Frank Haugen. Fredrik Tomter Heiberg trakk seg fra sitt verv i april. Han klarte vi ikke å 
erstatte. Thorstein Thonander fratrer som kasserer. Lillian Nordberget fratrer som leder og Turid 
Engebråten fratrer som styremedlem etter årsmøte i mars 2019. Hvem som erstatter disse vet vi 
ikke. Vi har sendt inn forslag til navn til styret. 

 

Sportslig aktivitet 2018: 

 

Trenere og lagledere gjør en kjempejobb år etter år!  Disse skal ha en stor takk for arbeidet de legger 
ned for å gi barn, ungdom og voksne et godt tilbud. Vi har også hatt en gruppe med 6 klubbdommere 
som har gjort en meget bra innsats denne sesongen. Vi må også takke Harald Dagfinrud som har stått 
for klubbdommerkurs og stilt opp som dommer hvis klubben har trengt det. 

 

Vi har hatt 16 lag påmeldt i seriespill denne sesongen. De fleste lagene har også deltatt på cuper. 

Det er i tillegg etablert lag for gutter født i 2012/13, og for jenter og gutter født i 2012/13. Disse har 
ikke deltatt i seriespill. 

 



   

 

I år som i fjor hentet jenter 14 hjem trofeer fra cuper og ble seriemestre på våren og spilte derfor 
elite på høstsesongen, i tillegg til at J13 spilte KM-finale.  

Gutter 15 utmerket seg i vårsesongen med å bli seriemestre og G 16 ble seriemestre i høstsesongen. 

Vi gratulerer Mille med Egil Arnesens talentstipend for 2018. 

 

Lagene og trenere/lagledere sesongen 2017: 

 

 

Lag:     Trener(e)/lagleder(e) 

 

Gutter 19                          Geir Mellemløkken 

     Odd Runar Nordli 

     Atle Hansen 

     Merete Andreassen  

                                                           Heidi Malerud 

 

Gutter 16                                             Roger Rønningen 

     Ole Kristian Toterud 

     Glenn Eugen Johansen 

     Krister Kvisla-Johansen 

 

Jenter 13 og 14                                Per Jonny Hansen 

     Thomas Vold 

     Elin Smith 

 

Gutter 15                                           Leif Arne Johansen 

     Merete Andreassen 

     Lise Selnes 

 



   

 

 

Gutter 12                                           Arne Olaf Sween 

     Anton Hagaløkken 

     Alf Erik Gundersen 

 

Gutter 11/12                                        Bjørn Olav Østli  

     Stine Myrholen Sannerud 

 

Jenter 10/11                                      Jan Roger Myhre 

     Jon Terje Myhre 

                                                           Ole Østmobekken 

     Berit Bjørklund 

 

Jenter 8/9                                           Tonje Haugen  

                                                         Frank Haugen 

      

 

Gutter 10                                            Fredrik Tomter Heiberg 

     Ronny Østmoen 

     Stefan Myhrer 

 

Gutter 9                                              Geir Mellemløkken 

     Ingun Skogstad 

     Laila Granly 

 

Gutter 8                                             Bjørn Harald Bakkerud 

     Linda Bakkerud 

     Therese Trøftbråten 

 



   

 

Jenter 7                                            Roger Rønningen 

     Elise Gulla 

  

Gutter 7                                             Tor Karlsen 

     Eirik Vestgaard 

 

Gutter 6                                               Anne Sletvold 

                                                            Hanna Trøften 

 

Gutter 5                                                Lars Øvergaard 

     Kjell Ivar Dalen  

 

Jenter 5/6                                           Kay Pettersen  

                                                           Eirik Saugnes 

 

 

Fotballgruppas virksomhet og økonomi: 

 

Som i fjor er det i løpet av 2018 er det lagt ned mye jobb for å få oversikt over diverse faktorer - og 
rette på en noe ustabil økonomisk situasjon. Våren 2018 var tøff økonomisk. Det er blitt ryddet godt 
opp, og fotballgruppa har nå midler til gode fra hovedlaget som sikrer en solid økonomi i 2019.  

Styret bestemte i år at som takk for en fabelaktig jobb av trenere, lagledere og anleggsgruppa skulle 
vi invitere hele staben på middag før jul. Stort oppmøte og gode tilbakemelding om at dette var 
huggalt!!! 

 

 Hvert lag har fått, eller hatt muligheten til å få, dekt inntil 2 cuper denne sesongen.  

Fotballstyret har hatt en jevn og fin arbeidsfordeling gjennom sesongen.  

Det er blitt avholdt 8 ordinære styremøter i fotballstyret, samt flere særmøter ved behov. 
Fotballstyret har også en egen facebookgruppe der saker arbeides med kontinuerlig mellom møtene. 
Dette har vist seg meget effektivt for oss, og spart oss for en del møtevirksomhet.  

 



   

 

Det er blitt avholdt 2 trener- og lagledermøter. Ett før sesongen, og ett etter. 

Vi har også hatt trenerforum som ble holdt av Per Jonny Hansen. Dette var et tiltak som ble tatt 
veldig godt imot, og er noe man skal og bør fortsette med. 

  

Anlegg:  
 

Fotballgruppa er meget godt fornøyd med det arbeidet som banemanskapene har gjort. De legger 
ned masse arbeid som er uvurderlig for idrettslaget.  

 

Vi har 3 anlegg som er i bruk; Myra, Dalen og Korsholen.  I alt omfatter dette 3 gressbaner og 2 
kunstgressbaner.  

Gressbanen på Korsholen ble denne sesongen benyttet i svært liten grad da den ble ødelagt av 
isbrann. 

 

Den snørike vinteren vi hadde førte til   en god del mer arbeid for banemanskapene på 
kunstgressbana i Dalen – noe de har løste på en veldig god måte. Det ble leid inn utstyr fra Skarnes IL 
for å brøyte den  

Vi venter fortsatt på at innfyllet i banen skal erstattes med noe nytt og bedre. Det er gjort   
utbedringer av lysstyringssystemet. 

Vi har også innvistert i ny snøfreser, kraftuttak og sprede (salt) til traktoren i Dalen. 

Vi har også kjøp inn en 3`er fotballbane. 

 

Arrangementer og dugnader: 

 

5 og 6 mai var planen å arrangere Tine fotballskole, men måtte avlyse på grunn av den lange vinteren 
som hadde gjort at banene ikke var klare og på grunn av få instruktører. Tine fotballskole ble da 
avholdt på høsten (8 og 9 september) Vi forventet like mange påmeldte som året før men det ble 
bare ca 70 barn . Dette er et veldig fint arrangement som krever solid innsats fra frivillige. 
Fotballstyret vil rette en stor takk til de som stilte opp og hjelp til disse dagene. 

 

Det ble avholdt 2 kvelder med besøk av KIL som kom for å ha fotballtrening med de ulike lagene 
våres. Dett var veldig vellykket. Takk til KIL! 

 



   

 

Fotballgruppa har hatt 1 kakedugnader som ga veldig godt resultat. Vi hadde annonsesalget til 
programbladet til Sandsdagene og kiosksalg på Sandsdagene. 

Det har også vært dugnad på kunstgresset for å få den klar til seriestart og vi har hatt en vanlig 
værdugnad for å rufse opp på banene og anleggene våre. En stor klapp til foreldrene som har 
bidratt!!! 

 

 

Fotballstyret 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

ÅRSMELDING for 2018 Nord-Odal IL, SKØYTER 
 

 

Gruppens sammensetning ved utgangen av året: 

Leder:   Tore Fløiten 

Nestleder:  Jon Sanderud 

Sportslig leder:  Tom Ole Løvås 

Sekretær:  Vegard Nyborg 

Kasserer:  Rolf Einar Sanderud     

Medlem:              Rune Skolbekken                 

Medlem:  Trond Grinden 

 

 Per Olav Jonsrud, Silje Nyborg og Jonas S Sagen gikk ut av styret på årsmøte.   

 

 

Sportslig 

Det var i vårsesongen rett i underkant av 40 unger som gjennomsnittlig deltok på våre klubbløp. Det 
ble arrangert 9 løp denne sesongen, en svært god vinter. I løpet av sesongen ble det satt flere klubb 
og kretsrekorder samt at vi hadde med deltagere både i junior NM Sprint og Junior NM Allround, NM 
Allround, NM sprint og NM enkelt. Det ble gull til Hallgeir og bronse til Sarah i Junior NM Allround. I 
Landsmesterskapet ble det 8 Gull, 3 sølv og 5 bronse til våre deltagere, i tillegg var Nord-Odal IL 
representert på lagtempo for Hedmark, gull til 1. laget. Vi fikk gjennomført Mapei- løpet på en flott 
vinterdag og Odalskøyta ble også i år en suksess. Vi sendte 3 løpere til Heerenveen, uoffisielt EM for 
yngre, her fikk vi også med oss medalje hjem på enkeltdistanse.  

I 2018 ble rulleskøytebane tatt i bruk for fult, og vi arrangerte inline stevne på bana. 

 

Vi har arrangert samling på Sjusjøen for løpere i gruppe 1 og 2, veldig god samling både sosialt og 
sportslig.   

Skøytegruppa deltok med mange frivillige under Sandsdagene. 

Flere av våre løpere har deltatt på Jenteløftet, gutteløftet og skøytekampen, dette er samlinger som 
arrangeres av NSF. 

 



   

 

Rekrutt gruppa har i vinter vokst og blitt enda større i løpet av vinteren. Gruppa med løpere fra 
rekrutt og opp til 12 år har blitt trent av Tom Ole Løvås, Trond Grinden, Vegard Nyborg, Kristin S. 
Skolbekken og Øyvind Grinden. Den eldste gruppa er trent av Runar Sanderud, Tom Ole Løvås, Emil 
Mellem og Thea Fløiten. 

 

Skøytegruppa har også i 2018 hatt mange eldre løper som har trent i diverse treningsgrupper, totalt 8 
løpere. Dette ser vi positivt på, alle har gode treningsmiljøer å videreutvikle seg i. 

 

Skøytegruppa var i høstferien i Inzell med 80 personer, hvorav 23 løpere. 

 

 

Møter/Tilstelninger: 

Det er gjennomført 9 gruppemøter. Vi hadde skøyteavslutning for de yngre i april. 

Tore Fløiten representerte Nord-Odal IL på ledermøte 2018. 

I løpet av regnskapsåret 2018 har skøytegruppa fått inn midler fra følgende hovedposter; 

• Sponsormidler      
• Aktivitetsavgift     
• Arrangemnetsinntekter        
• Post 3 midler      
• Dugnadsinntekt  
• Driftsstøtte fra hovedlaget                        
• Sandsdager                                

 

 

Bruk av midler: 

Våre største utgiftsposter dette året har vært: 

 

• Påmelding/Startkontingenter 
• Reise og oppholdsutgifter 
• Treningssamlinger 
• Kjøp av klær/overtrekk 
• LM, NM og Norgescup 

 
 

 



   

 

Regnskap/Resultat: 

Foreløpig regnskap vedlagt. 

Tallene for 2018 viser et overskudd, kr 75 172,-  

 

Anlegg: 

Gruppa disponerer traktor i tillegg til ismaskin og vanningsbil.   

 

Sponsorer: 

Sponsorer for 2018 er foruten Odal Sparebank og Eidsiva som er sponsorer for 

Nord-Odal IL: Mapei AS, Mellem Bygg, Eurospar Skarnes, Jobzone, Jovony , Odal VVS og Robito AS 

 

Hva har vi lykkes med i året som har gått: 

Gruppa har lykkes med å få et tilbud til alle som ønsker å gå på skøyter, både gjennom treninger, 
skøyteskole og Onsdagsløp. Vi er fortsatt også velkjente og dyktige stevnearrangører. Vi har lykkes 
med å holde på den gode dugnad og hjelperollen som vi er avhengige av blant foreldre og andre. 
Trener situasjonen er vi veldig godt fornøyd med, og håper vi kan få med oss hele trener gjengen 
videre. 

 

Hva kan vi bli bedre på? Oppgaver å jobbe videre med: 

• Som tidligere jobbe ufortrødent videre med både rekruttering og for å få fram flere gode 
løpere blant juniorer og seniorer. 

• Få med flere foreldre i ulike funksjoner. 
 

Til slutt vil vi rette en STOR TAKK til alle foreldre og frivillige som stiller opp som funksjonærer og 
hjelpemannskap slik at vi ALLTID oppfattes som dyktige og seriøse arrangører. 

 

Tore Fløiten 

Leder 

 

 

 

 



   

 

Årsmelding for Nord- Odal IL friidrett 2018. 
 
Styret:  

Styret har i det meste av 2018 bestått av Berit Storbråten (leder), Malin Knutsen (nestleder), Lisbeth 
Myhrer (sekretær), Siv Nilsen (kasserer) og frem til jul 2018; Ronny Solvang (vara). Det er 
gjennomført fire styremøter 29.05., 19.08., 25.09 og 28.11. hvor tre av møtene har vært sammen 
med trenere. 

Dette styret ble konstituert 19.04.2018 etter at forrige styre trakk seg. Første møte ble holdt 
19.04.2018, tilstede var Ragnhild Øksdahl og Unn Ragnhild Andersen (representerte gamle styret), 
Adisak Sween (representerte trenere), Lisbeth Myhrer, Siv Nilsen og Berit Storbråten (nye styret). 

Styret fortsetter med unntak av Siv Nilsen som går ut fra 1.04.19. Erstatter er ennå ikke funnet. 

 

Aktivitet og trenere:  

Friidrettstilbudet var pr 01.05 ukentlig treninger for to treningspartier 1.-3. klasse og 4.-7. klasse. Det 
var pr. 01.05.18 ca 30 barn totalt på medlemslista og pr 01.01 27 medlemmer. Deltakeravgiften har 
vært 200 kr og treningene har vært fra 17:30-18:30 på onsdager. 

Trenere frem til midten av mai var Adisak Sween og Nora Elise Raaden. Begge var videregående 
elever som sluttet som trenere mai 2018 pga eksamener. Styret sin oppgave fra mai 2018 var da å få 
tak i nye trenere. 

Utesesongen på Prestberget startet i slutten av mai hvor trenere da var Tone Bekken Solhaug og Elin 
Trøftmoen Torshaug for det yngste partiet og Jan Erik Bekken for det eldste partiet. 

På Prestberget trente de to partiene parallelt og aktiviteten dreide seg om basistrening og å prøve ut 
friidrettsaktiviteter som å hoppe lengde, kaste kule og spyd samt løp og hekkeløp.  

Det gamle utstyret på Prestberget ble brukt i tillegg til nye hekker innkjøpt av friidrettsgruppa. 

Det ble gjennomført treninger der til midten av juni da friidrettstilbudet tok sommerferie. 

Det var ingen tilbud fra NOIL Friidrett i sommerferien, men Oppstad IL inviterte friidrettsgruppa til å 
delta på sommerskole uke 27. Flere av våre medlemmer deltok der både fra friidrettsgruppa og 
andre undergrupper i NOIL. 

Høsten 2018 startet treningen opp igjen uke 35. Vi fortsatte da med utetrening på Prestberget 
frem til 26.09.18 da det ble innetrening i idrettshallen i Mo. Begge trenerne for det yngste partiet ga 
seg høsten 2018. Styret la ned stort arbeid i å finne trenere, men da dette ikke lot seg gjøre fungerte 
styret som trenere på omgang og gjennomførte treninger for det yngste partiet frem til juleferien 
/desember. På styremøte 28.11 ble det besluttet å legge ned tilbudet for de yngste. 

Jan Erik Bekken fortsatte som trener for den eldste gruppa og fikk med seg Hamdi Tønnesen som 
hjelpetrener. Dette tilbudet finnes fortsatt. Ingen verken i styret eller blant nåværende trenere har 
friidrettserfaring, men vi håper å få med Marte Sand (Slåstad IL) som medtrener når utesesongen 
starter. Hun driver aktivt med friidrett og blir viktig for utvikling av tilbudet. 



   

 

Vi ønsker å gi et tilbud med mye lek og moro, men bake inn ferdigheter som hører hjemme i friidrett. 
Målet er å først få opp aktivitetsnivået og deretter ferdighetsnivået til ungene når det gjelder 
friidrett.  
 
Arrangementer:  
 
Friidrettsstyret deltok på Sandsdagene 1.-3.juni med avvikling av sentrumsløpet i samarbeid med 
skigruppa.   
Modilten ble arrangert 15.09.2018 av NOIL friidrett. Dette var et vellykket arrangement med ca 50 
deltakere.  
 
 
 
Friidrettsgruppa  
 
 
 

 

 

 

 

 


