
ÅRSMELDING STYRET TROLLA IDRETTSLAG 2018 
 
I denne perioden har følgende hatt verv i Trolla IL: 
Styret:  
Leder:   Arild Mork    
Kasserer:  Kristian Sæther 
Sekretær:  Lisa Hepsøe 
1. styremedlem:  Rolandas Puska 
 
Allidrett: 
Tobias Goihl (Ansvarlig kontakt) 
Bendik Sægrov-Sorte  
Viggo Henriksen 
 
Diskgolf: 
Arild Mork (Leder) 
Leif Harald Urlaub 
Ørjan Saur 
Rune Hanssen Brattland 
 
Volleyball:  
Gunn Merete Thomassen (Leder) 
 
Friidrett:  
Jon Martin Denstadli (Ansvarlig kontakt) 
 
Teakwondo 
Sigbjørn Lorås Hessaa  (Leder) 
Stina Ravdna Lorås      
 
Trollakorpset: 
Ida Grinnen (Leder) 
 
Trimromansvarlig: 
Ingrid Ødegård        
 
Loppemarkedkomite: 
Ikke aktivitet i 2018 
 
Revisorer: 
Nina Troseth / Tina Dahle 
 
Webansvarlig: 
Kristian Sæther / Arild Mork 
 

Skigruppa:  
Øyvin Eikeland (Leder)                                 
Rune Harald Hestmo 
Brage Johansson                      
Frode Hepsø Johansson   
Atle Utseth 
Brede Christian Hepsøe 
Eyvind Grinnen 
Karl Mattsson 
Viggo Henriksen 
Kristian Austad 
 
Støttemedlemmer 
Are Vinsnesbakk 
Frode Slørdal 
 
Damhaugkomiteen: 
Ingunn Bakke (Leder og vaktfordeler) 
Kjerstin Spjøtvoll 
Brage Johansson (Vedlikeholdsansvarlig) 
Anne Lise Drege (Økonomiansvar) 
Haldor Kjeldstad (Økonomiansvar) 
Frode H. Johansson (Utleieansvarlig) 
 
Huskomiteen idrettshuset 
Eyvind Grinnen (Vaktmester og leder) 
Rune Moan Leraand  (Vaktmester) 
Nina Troseth (Utleieansvarlig) 
Gunn Merete Thomassen (Utleieansvarlig) 
 
Valgkomite:  
Anette Ljosdal Havmo 

 
 
 
 
 
 
 
 



Medlemsoversikt 2018 
Enkeltmedlemsskap:  310 
 
 
Styrets arbeid 
Styret har hatt 9 styremøter siden forrige årsmøte. Styrets aktivitet for 2018 har vært stor, og det har vært 
behandlet totalt ca 40 saker. Styrets arbeid oppleves som effektivt og beslutningsdyktig. Det har vært flere 
tyngre saker dette året der fokuset har vært på nytt driftsbygg idrettsplassen, områdeplan, saker mot 
kommunen for nytt driftsbygg og leieavtaler som er utgått.   
 
Styrets arbeid har det siste året fokusert mye på å få gjennomført flere av de tingene vi har besluttet i 
tidligere styreperioder. Styret har vært aktiv på å søke støtte til investering, drift og vedlikehold.  Ut over 
investeringene våre har året dreid seg mye om å opprettholde de pågående aktivitetene, samt følge opp 
økonomien. Vi har fått nye aktiviteter opp og gå: Diskgolf, Taekwondo og fotball senior. Som tidligere er 
Trolla idrettslag avhengige av skape gode inntekter selv, fordi kontingent og offentlige tilskuddsordninger ikke 
er tilstrekkelige inntektskilder for å dekke lagets drift og investeringsbehov.  
 
 
I 2018 har TIL gjennomført følgende aktiviteter / prosjekter som bør nevnes: 
 
- Det har kommet mål på kunstgressbanen og tribune er bygget med stort bidrag av dugnadsinnsats. Vi har 
fått utbetalt 300.000 kr i spillemidler som var en del av prosjektregnskapet vi søkte midler til.   
- Trolla Diskgolfpark ble åpnet i slutten av Mai med god oppslutning. Banen brukes jevnt og trutt av interne 
og eksterne brukere.  
* Både kunstgressbanen og diskgolfparken har fått veldig god respons fra både publikum og ikke minst 
kommunen. Ref avsnitt "Ros fra kommunen" i denne PDF: 
https://web.spoortz.no/kx/resources/files/qHXDEJqsCYbr.pdf 
- Trolla Open i diskgolf ble arrangert for første gang 16.sept i strålende solskinn med 12 deltakere.  
- Trolla OL for barn ble arrangert med god deltakelse i høst. 
- Det er produsert en god del ved og all ved ble solgt unna sist høst. Noe større etterspørsel enn tilbudet.  
- Vi hadde et vellykket andre TrollaOPP motbakkeløp (i september) fra Brænnebukta til Damhaugen med 31 
startende og greit med folk langs løypa og på damhaugen. Det var regn i forkant, men berget under selv 
løpet.  
- Taekwondo kom i høst inn som en frisk pust som ny aktivitet i Trolla IL. Det ble startet opp med ukentlige 
treninger for barn/ungdom og voksne. https://kxweb.no/portal/theme/organization/news/show.do?id=9407815 
- Det er gjennomført et flott 17. mai arrangement.  
- Det er god aktivitet i allidrettsgruppen 
- Det var en kjempevinter med masse oppkjørte spor og dermed noe mer aktivitet på damhaugen enn forrige 
året.  
- Dagens løype arrangementet ble arrangert med topp føre, og klubbmesterskapet på ski ble også 
gjennomført i mars. 
- 1.Søndag i advent er et tradisjonsrikt arrangement som er kick off for en ny sesong på damhaugen. Ble 
veldig vellykket.   
- Trimrommet har hatt noe av det samme brukermønsteret som forrige året.  
- Det er veldig god aktivitet i Trollakorpset 
- Det er satt i gang et arbeid for 125-årsjubileet der det ble laget et liste på aktiviteter som er ønsket 
gjennomført i jubileumsåret vårt. Det er lagt opp til dugnader for gamle og nye idrettsplassen, div 
endagsarrangement som de siste årene, historisk kveld til høsten samt en jubileumsfest i januar 2019. Vi 
trenger at folket tilslutter seg der det er behov for hjelp etter hvert som dette publiseres. Se sak på Trollail.no: 
https://kxweb.no/portal/theme/organization/news/show.do?id=9411753 
 
Henviser til gruppenes årsmeldinger for ytterligere detaljer og kommentarer på det som har forgått i 2018. 
 
 
 

https://web.spoortz.no/kx/resources/files/qHXDEJqsCYbr.pdf
https://kxweb.no/portal/theme/organization/news/show.do?id=9407815
https://kxweb.no/portal/theme/organization/news/show.do?id=9411753


Av aktiviteter som vi har besluttet å gjennomføre, men ikke har fått sving på, bør nevnes: 
 
- Overføring av driftsansvar lysløypen til Trondheim kommune 
- Bedret parkeringsforhold fra barnehagen til scootergarasjen 
- Fornye våre leieavtaler av grunn av kommunen 
- Fikse flere av de flaggede tiltaksønskene huskomiteen har på sin liste for idrettshuset.  
 
Lysløypa - status 
Mange vil etterlyse fremdrift i lysløypesaken, og styret har ikke lykkes med å få fremdrift som ønsket.  
En full oppgradering vil ta så mye av egenkapitalen i TIL, at vi har besluttet å avvente kommunens beslutning 
før vi eventuelt tar ytterligere investeringer på dette. Formannskapet har besluttet å gå videre med saken om 
overtakelse av lysløypene i kommunen.  
 
Vedtaket i saken ble slik 17.04.2018 
 
1.  Formannskapet ber rådmannen, i dialog med de aktuelle idrettslagene, arbeide for å sikre kvaliteten 
til idrettslagenes lysløyper.  
2. Formannskapet ber rådmannen igangsette et forprosjekt der de ulike lysløypeanleggenes kvalitet 
kartlegges og kostnader for oppgradering utredes.  
3. Formannskapet ber rådmannen komme tilbake til prioriteringer av rekkefølge for oppgraderinger av 
lysløypeanleggene som del av rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan, 2019-2022, budsjett 
2019.  
4. Formannskapet ber Rådmannen vurdere en tilskuddsordning til idrettslagene for å sikre drift og 
vedlikehold av lysløypene.  
5. Formannskapet mener det er viktig at antall kilometer med lysløyper i Trondheim opprettholdes og at 
det er sammenhengende løypetraseer fra naturlige innfallsporter i marka til målpunkter.    
 
Fra IFs side tenker vi at et første skritt i oppfølgingen av vedtaket er et felles møte med lagene med 
egne løyper for å drøfte vegen videre i lys av den politiske saken og vedtaket. IF tar initiativ til et slikt 
møte. 
 
Bytte av ATV:  
Mot slutten av 2018 utførte vi en større transaksjon der vi byttet ut vår gamle ATV med en nyere og langt 
bedre ATV for vårt bruk. Det ryktes allerede at dette har vært en suksess. Mellomlegg på gammel vs ny ATV 
var på 95.000 kr.  
 
Web/sosiale medier 
I 2018 ble bruken av vår hjemmeside økt betraktelig og fokuset har vært på å oppdatere om våre aktiviteter 
av betydning og ha oppdatert statisk info om alle grupper og våre anlegg/bygninger. Bruken av facebook-
sidene er stor, men hjemmesiden er likevel en topp side for statisk informasjon og oppsummering av 
arrangement som fort blir borte i alt på facebook. Samtlige komiteer må bli flinkere til å sende informasjon til 
styrets WEB-ansvarlige etter sine arrangementer,for å holde Trollail.no oppdatert. Kristian Sæther og Arild 
Mork har delt på ansvaret for hjemmesiden. Det er ønskelig at gruppeansvarlig selv skal kunne skrive sine 
egne referater og legge dette ut etter et lite timeskurs hos webansvarlig. An APP mot vår hjemmeside er 
diskutert og kan tas i bruk om vi får oversikt på hvordan dette rulles ut og brukes.  
 
Økonomi 
Regnskapet for 2018 viser et større overskudd på 495.000, mye pga spillemidler (300.000) for 
kunstgressbanen. Ser man bort i fra de 300.000 så er overskuddet / resultatet omtrent som budsjettert. 
Styret er først og fremst opptatt av at vi skaper god aktivitet, og at investeringer gjøres for å skape fremtidige 
inntekter og aktivitet. Dette synes vi at vi har lykkes med i året som har gått. Vi føler vi har god kontroll på 
investeringene våre det kommende året og god kontroll på økonomien vår. Underliggende forhold og detaljer 
vil gjennomgås senere av kasserer, og det antas at revisorene kan ha synspunkter på året som har vært.  
 
 
 



Det er gode muligheter for å søke støtte hos offentlige og private støtteordninger, noe vi skal benytte oss av 
det kommende året også. Vi forventer samme inntekt på vedsalg, litt lavere på idrettsbingo, høyere på 
grasrotandelen, samme støtte til allidrett og støtte til drift og vedlikehold fra kommunen. Loppemarkedet skal 
i år arrangere og det forventes et større overskudd derfra, som for 2 år siden. Styret i TIL legger uansett opp 
til at vi også for dette året skal levere god økonomi alt tatt i betraktning. Det betyr også at vi har opparbeidet 
en egenkapital som gjør at vi har mulighet for investeringer.  
 
Vi har gjort Vipps til en foretrukket betalingsform på alle våre arrangement og det bidrar til mer omsetning. 
Det må fortsatt gjøres en jobb for å få flere medlemmer, og ikke minst tilknytte oss nye innflyttere.  
 
Aktiviteter i idrettshuset 2018 
Brakka brukes noe mer enn i 2018; Trimrommet (ca 8 brukere), Bandøving én gang i uken, juletrefest for 
barn og 17. mai-arrangement (korpsøving av Trollakorpset før årets 17. mai!), diverse møter, og en del 
julebord, feiring av rund-dager og konfirmasjoner. Det er fortsatt kapasitet til økt bruk, og idrettshuset er 
fortsatt den suverent største utgiftsposten i laget. Vi må fortsatt fokusere på å øke inntektsnivået, og 
redusere kostnader. Som eksempel bør det vurderes innvestering i varmepumpe i salen.   
Det er veldig positivt at idrettshuset brukes til mange og varierte aktiviteter for og med Trolla-beboere, det 
bidrar til å gjøre huset til et samlingspunkt og et viktig sosialt bidrag til bygda. Styret ønsker at dette kan 
fortsette i enda større grad framover. Det er også vilje til å gjøre ytterligere investeringer for å gjøre utleie 
mer attraktivt. Som nevnt tidligere er bedre fasiliteter på kjøkkenet vært savnet.  
Henviser for øvrig til huskomiteens årsmelding for ytterligere detaljer.  
 
 
Sponsing 
TIL har for 2018 valgt å innvilge et idrettsstipend til Ingar Kiplesund innen friidrett og Jørgen Dahle innen 
motorcross, på kr. 7.500,- Les mer om dere prestasjoner i årsrapportene fra de to på vår nettside. 
Ingar: https://kxweb.no/portal/theme/organization/news/show.do?id=9413640 
Jørgen: https://kxweb.no/portal/theme/organization/news/show.do?id=9413698 
 
Innstilling Æresmedlemmer Trolla IL 
Det er ikke innstilt nye æresmedlemmer dette året.  
 
Aktivitetsnivå for TIL 2019 
 
Generelt forventes aktivitetsnivået på et høyere nivå i 2019 enn i 2018 i våre anlegg og med nye aktiviteter. 
Med en fortsatt god vinter, forventer vi samme aktivitetsnivå i marka på skiløping og besøk på Damhaugen. 
Det er ønsker om å ha åpne klubbkvelder på idr.huset der man kan spille bordtennis, brettspill, diskgolf og 
annet. Taekwondo har hatt et bra første halvår og med flere medlemmer blir aktiviteten der enda bedre i året 
som kommer. Vi forventer også samme eller høyere aktivitetsnivå i allidretten, og det trenes jevnt i   
volleyballgruppa. Trollakorpset virker å være godt etablert og med gode ambisjoner om solid aktivitet 
fremover. Diskgolf vil etter hvert få opprettet spilledager der alle er velkommen til å prøve seg på en runde 
samme med de mer ivrige.  
 
 
Takk 
Styret vil i år også takke alle som er med på å holde oppe aktiviteten i idrettslaget. Vi jobber både med 
idrettsrettede og sosiale aktiviteter som bidrar til at det er trivelig å bo i Trolla. Det unike idrettshuset vårt gir 
oss muligheter få andre lokalsamfunn har, det er kjempeflott at så mange vil fortsette å ta vare på dette. En 
spesiell takk går i år til alle de som har bidratt til alt dugnadsarbeidet gjennom året! 
 
 
På vegne av styret 
Arild Mork 
Formann Trolla IL 

https://kxweb.no/portal/theme/organization/news/show.do?id=9413640
https://kxweb.no/portal/theme/organization/news/show.do?id=9413698

