Årsmøte i Tolga Idrettslag
Torsdag 04. Juni 2020
Sætershallen kl. 19.00
NB:
Årsmøtet blir gjennomført i henhold til gjeldende smittevernregler.
AU i Tolga idrettslag: Knut Sagbakken
Asgeir Hilmarsen
Trond Rusten
Berit Flatgård
Generalsponsorer:

Årsmøte i Tolga IL for året 2019
Sætershallen, 04. Juni 2020, kl 19.00
Saksliste:
1.

Konstituering:
➢ Møteleder:
- Forslag: Pål Brennmoen
➢ Sekretær:
- Forslag: Berit Flatgård
➢ Underskrift av protokoll:
- Forslag: utnevnes på møtet.

2.

Godkjenning av innkalling og saksliste:
✓

3.

Årsmelding og regnskap 2019 for Tolga IL hovedlaget, skigruppa,
Hamranutvalget, Mjølkesyra, Egeberg vinter, Egeberg sommer og Hattil:
✓

4.

Valg: innstilling fra valgkomiteen er vedlagt.
✓

5.

Æresbevisninger: legges frem på årsmøte.
✓

6.

Medlemskontingent for Tolga IL 2021 og abonnementspriser for Hattil
2021: Tolga il ble forrige gang økt i 2015, mens hattil ble endret i 2018.
Forslag til vedtak:
• Tolga il medlemskontingent for 2021 økes fra 900 til 1000kr for familie.
Enkeltmedlemskap for voksne økes fra 400 til 500kr. Barn under 18 år
holdes uendret på 200kr.
• Hattil: løssalgspris og abonnementspriser for 2021 holdes uendret på
120kr for løssalg og 450 kr for abonnement.

✓
7.

Driftsbudsjett for 2020 – se vedlegg

✓
8. Arbeidsplan 2020 – AU:
•

•
•
•

•

•
•

Å opprettholde dugnadsånden er helt avgjørende for driften av Tolga Idrettslaget.
Dette gjelder både driften av ulike aktiviteter og bygging/vedlikehold av våre
anlegg. Heldigvis er vi bra forspent, ikke minst med en aktiv pensjonistgruppe.
Foruten dugnad ved daglig drift av laget, så blir det mye fokus på drift og
vedlikehold av våre anlegg. Skal vi klare å opprettholde standarden på Sætersgård,
Hamran, utfartshyttene osv, så er vi helt avhengig av engasjerte og frivillige
hjelpere.
Vi har fått spillemidler til å oppgradere hele løypetraseen fra Hodalen til Tolga.
Dette vil skje i samarbeid med Hodalen IL og Tolga Turlag. Et stort dugnadsprosjekt
med innkjøp av noe maskinarbeid
Det gjenstår fortsatt noen formelle avklaringer i forholdet til Hamran-utvalget som
egen undergruppe. Utarbeide retningslinjer for driften. Avklare økonomi i forhold
til hovedlaget og skigruppa.
Hamran. Legge til rette for at Hamranutvalget kan videreutvikle hele området til
helårsanlegg. Det er søkt om midler til snøproduksjons-anlegg. Søknaden er
godkjent, men penger kan ikke forventes før om 2-3 år. Dette må sees i
sammenheng med ev behov for kunstsnø på Sætersgård
Sætersgård. Kunstgresset vil være på plass i løpet av juni 2020. Samtidig foregår
det en tilpasning av langrennstadion og en opprustning av estetikken i hele
området. Sætersgård skal være presentabel for både besøkende og oss sjøl! Vi
trenger dessuten en avklaring med T/V-fotball, og andre brukere, om drift og
vedlikehold
Fornye søknaden om å arrangere NM på ski, del 1 og/eller del 2.
Vi har godt vedlikeholdte utfartshytter, takket være stor dugnadsinnsats.
✓

9.

Forslag fra styret i Sætershallen om endring av eierandeler. Baserer seg
på faktisk bruk av Sætershallen.
•
•
•

Tolga Idrettslag: Forslag om å øke fra 60 til 70 % eierandel. T/V-fotball regnes inn i
dette tallet. Ny kostnad pr år blir kr. 105 000,Tolga skytterlag: Forslag om å minske fra 25 til 10 % eierandel. Ny kostnad kr.
15.000,Tolga Røde Kors: Forslag om å øke fra 15 til 20 % eierandel. Ny kostnad kr. 30.000,Forslag til vedtak:
✓ Tolga Idrettslag stiller seg bak forslaget fra styret i Sætershallen

10. Innkomne saker:
Fra Gudny Hagen Bakken:
Flerbrukshall:
«Det nedsettes et utvalg for å se på/ utarbeide planer for en flerbrukshall i
tilknytning til
Gymbygget.
Utvalget på 3-5 personer bør i samråd med AU legge fram planer i løpet av
2020»

Fra Gudny Hagen Bakken:
«P-O’s minneløp».
«Det skal være et løp for funksjonshemmede og tilpasses den enkelte deltager.
Løpet skal inngå i Egebergs minnearrangement på sommerstid samtidig som det har
fokus på å hedre
Per Ove. Tittelen kan endres.
Det må oppnevnes et styre der Tolga idrettslags AU og Per Oves familie er
representert.
Styrets første oppgave blir å utarbeide retningslinjer for løpet»

Sakene legges frem for årsmøte til diskusjon og vedtak.
✓
11. Prosjekt Sætersgård: Status pr juni 2020. Legges frem på årsmøtet

✓

Ref:
_________________
Berit Flatgård
Underskrift protokoll:
___________________

_________________________

ÅRSMELDING FOR HOVEDLAGET 2019
Vedlegg sak 3:
Arbeidsutvalget (AU):
Leder:
Nestleder:
Sekretær:
Kasserer:
Utvidet styre:
AU
Sagbakken
Skigruppa
Mjølkesyra
Tolga/Vingelen fotball
Hattil
Hamran
Egebergrennet
Egeberg sommer
Sætershallen
Sponsorgruppa

Knut Sagbakken
Trond Rusten
Berit Flatgård
Asgeir Hilmarsen

Trond Rusten, Berit Flatgård, Asgeir Hilmarsen og Knut
Jan Jacob Verdenius
Gøran Sæther
Jostein Østvang
Ingeborg Kirkbakk
Trond Lund
Ann Sæther
Rune Brendvang
Ann Sæther
Pål Brennmoen

Møtevirksomhet/organisasjon:
Med bakgrunn i korona, så er mye i samfunnet blitt endret i 2020. Dette gjelder også i forhold til frivillig sektor.
Mye aktivitet er blitt utsatt eller avlyst. Dette gjelder også for Tolga Idrettslag.
Årsmøter for idrettslag skal normalt holdes innen utgangen av mars, og ta for seg det foregående året. Det
gjelder selvsagt også for det årsmøtet vi nå avholder 4. juni.
Allikevel vil den nåværende situasjonen med korona, også «påvirke» oppsummeringen av 2019. Ting som
naturlig skulle gå inn i 2020, er blitt endret/stanset.
Det er grunn til å gi ros til våre folk som jobber med anleggene. På Sætersgård har fremdriften gått uavhengig
av korona og i forhold til den sist oppsatte fremdriftsplanen.
Etter årsmøtet 31. mars 2019 har det vært avholdt 3 formelle AU-møter. I tillegg avholdes ad-hoch møter for å
diskutere ulike saker. Utbygginga på Sætersgård er et eksempel på dette. Deltagere på disse arbeidsmøtene vil
selvsagt variere, avhengig av sak
Samtidig er vi bevisst på ikke å ha møter for møtets skyld!
For å sikre nødvendig forankring av prosjekt Sætersgård, ble det avholdt ekstraordinært årsmøte 21. august
2019.
Følgende vedtak ble fattet:
1.
2.

3.
4.

Tolga Idrettslag vedtar å bygge kunstgressbane på Sætersgård innenfor en ramme på 6,5 mill eks
moms.
Det skal vurderes å bruke et mer miljøvennlig fyll enn plastgranulat i banen. Jfr vedtak i Tolga K-styre
Det er en målsetting at banen skal være spilleklar så tidlig som mulig i sesongen 2020.
Det vises for øvrig til vedtaket 31. mars, hvor planene om kunstgress sees i sammenheng med
nødvending oppgradering av hele området rundt Sætersgård stadion

Ad. status i denne saken, vises det til sak 12, Prosjekt Sætersgård

Status medlemsmasse:
Pr mai 2020 er det totalt 486 medlemmer i laget. Tallet har vært stabilt de siste årene. Det betyr at omtrent
halvparten av bygdas innbyggere er medlem i idrettslaget
Differensierte priser på diverse tilbud blant medlemmer og ikke medlemmer gir merkbar verdi av
medlemskapet i Tolga IL. Dette bør vi markedsføre bedre!
Medlemskontingenten har stått uendret siden2015. På denne bakgrunn foreslår AU å øke satsene fra 2021:
• Familie økes fra kr. 900,- til kr. 1.000,• Enkeltmedlemsskap for voksne økes fra kr. 400,- til kr. 500,• Barn under 18 år holdes uendret på kr. 200,-

Aktivitet i 2019:
Hovedlaget har to viktige jobber:
• Vi skal legge til rette for at egne grupper og samarbeidspartnere kan drive sin virksomhet overfor
medlemmene og andre brukere. (Ski, Tolga/Vingelen fotball, Hamran, Mjølksyra, Egeberg osv)
• Vi har hovedansvaret for utbygging og drift av anleggene. Dette er ofte den vanskeligste og samtidig
den mest krevende del av jobben. Skal vi gi våre medlemmer «valuta for pengene», så kreves det et
godt tilbud når vi skriver år 2020!
Frå det siste årets aktiviteter kommenteres følgende:
• Sætersgård. Oppstart av kunstgressprosjektet ble av flere grunner utsatt til 2020. I ettertid ser vi at
dette var et riktig valg. Når vi bygger anlegg for flere ti-år, er det behov for god planlegging.
Utfordringen vil nå bli drift og vedlikehold. Her trengs an avklaring både i forhold til Tolga/Vingelen
fotball og våre egne grupper.
• Hamran. Her går drift og fortsatt utbygging hånd i hånd. Nytt garasjebygg vil gi bedre forhold for
både maskiner og ikke minst dugnadsfolket. En ros til alle ildsjelene som legger ned mange
arbeidstimer for å holde anlegget i drift. Dette gjelder både den harde kjerne i miljøet og
pensjonistene som har kommet til de siste årene. Det vises til vedlagte rapport fra pensjonistene.
• Dugnader generelt
o Tolga idrettslag er et dugnadsbasert lag. Uten medlemmenes (og andres) innsats, hadde vi
ikke klart å opprettholde tilbudene.
o De siste årene har idrettslaget fått en meget aktiv pensjonistgruppe som tar mange
forskjellige jobber. De kombinerer arbeid for fellesskapet med å ha en sosial og kulturell
møteplass. Takk for alt utført arbeid – så langt!
• Medlemmer fra Tolga I.L. i andre klubber.
o Innen kommunen har vi godt samarbeid med andre lag. Tolga-Vingelen fotball er vår
fotballgruppe. Våre utøvere i skiskyting og orientering representerer Vingelen I.L., mens
skifolket fra Vingelen går for Skigruppa i Tolga I.L.
o Vi har også enkeltutøvere, med bakgrunn fra Tolga I.L., som hevder seg godt i fri-idrett,
fotball og andre idretter. Følg med i aviser og andre media, og vi finner Tolga-navn mange
steder, både i Fjellregionen og resten av landet.
• Større arrangement. Vi søkte om NM på ski, del 1, i 2022, men fikk avslag. Skiforbundet valgte
Harstad fremfor Hovden, Beitostølen, Golå, Alta og Tolga. Men vi er bestemt på å søke på nytt for
2023. Dette er klarert med de medlemmene vi pr i dag har i hovedkomite. Et TV-sendt
Norgesmesterskap er god reklame for alle, ikke minst kommunen!
• Utfartshyttene:
o Ad. Sumundshytta, så ble det avsatt 50.000 til investeringer i 2019. Dette er foreløpig satt
på vent, men vil sannsynligvis bli gjort i 2020.

o

•

•

Driften av utfartshyttene fungerer fortsatt godt. Er det noen mangler, så dukker det raskt
opp noen dugnadsfolk
Turløyper. Vi har et nært samarbeid med Tolga Turlag om drift og videreutvikling av løypenettet.
Skilting og vedlikehold er blitt gjennomført. Storm og trefall betyr årlige dugnader på å rydde
traseer.
Økonomi/Sponsing:
o Lagets økonomi er generelt bra takket være god økonomistyring over lengre tid
o Vi har pr mai 2020 bra likviditet, men den vil bli satt på prøve det nærmeste året når
regningene på Sætersgård skal betales. Men allerede fra sommeren 2021 ser vi bedring
med en ganske stor moms-kompensasjon. De siste spillemidlene på anlegget ligger frem i
tid (2023/24?)
o
o

Sponsortreff. Vår aktive sponsorgruppa arrangerte sponsortreff på Hamran 28. november.
Meget bra oppslutning fra våre samarbeidspartnere.
Minnegaver. Vi har i løpet av 2019 mottatt minnegaver for over 50.000. Noen ganger er
disse pengene øremerket, andre ganger står idrettslaget fritt til å bruke midlene. Vi har
imidlertid en holdning til at gavemidler skal gå til spesielle formål. Derfor går de ikke
direkte inn i drifta.

Arbeidsutvalget i Tolga Idrettslag
24. mai 2020

Knut Sagbakken
Leder

Trond Rusten
Nestleder

Berit Flatgård
Sekretær

Asgeir Hilmarsen
Kasserer

PENSJONIST DUGNADER
Prosjekter 2019
HAMRAN:
-

-

Felt trær og rydda mellom Hamranstua og Hamranbua.
Skifta glidelås i hoppdresser.
Vinduspuss, rydding og vasking.
Laga og montert dør inn til teknisk rom i garderobe.
Isolert og kledt vegger med plater i Hamranbua.
Beisa utvendig panel til Hamranbua.

KLETTHYTTA:
-

Kappa og kløvd ved.
Tynna skog.
Vinduspuss, rydding og vasking (pensjonister/ Eggaforeninga)
Pussa og lakkert stuebord.

SUMUNDSHYTTA:
-

Komplettert ved lageret i uthuset.
Vinduspuss, rydding og vasking.
Ekstra vask på kjøkkenet (underskap og servise) pga. mus invasjon.
Skadedyr (= mus)-bekjempelse (pågår)

DIVERSE:
-

Funksjonærer og betjening restaurant i Hamran og ansvar for banketten i
Sætershallen under veteran-NM hopp / KM kombinert 14-16 år, 8.-9.mars.
Flyveblad og markedsføring av arrangementet.
Hattil-dugnader – adressering og utkjøring alle 4 utgivelser 2019.
Strikking av Hattil-sokken, til premier og for salg.
«Stand» under markedsdagen i Olsok med salg av Hattil-ab. og sokker..
Bakedugnad ved flere anledninger og grøtkoking til skigruppedugnad.
Strikking av rosavotter til premier og for salg (pågår …).

Vi har 35 navn på lista. Formålet er å kombinere det sosiale med ei «benke» for
idrettslaget. «Pensjonistdugnaden» har blitt en viktig møteplass med kaffe, vafler og
varierte arbeidsoppgaver. Ukentlig påminnelse under «Oppslagstavla» i Retten er et
nødvendig gode!
Magne Tolgensbakk, en av våre trofaste pensjonister og idrettslagets hoppveteran
som besøkte Hamran hver dag under anleggsbygginga, døde i sommer og flagget på
toppen av stillaset ble heist på halv stang for første gang.

ÅRSBERETNING 2019 - TOLGA IL SKI.
Styret har i 2019 bestått av:
Leder: Jan Jacob Verdenius
Nestleder: Erika Ringnes Gjelten
Kasserer: Jørn Kildal
Styremedlem: Ann Kristin Dæhli Ryen
Styremedlem: Jens Rune Nyvoll
Styremedlem: Peder Langøien
Styremedlem: Stian Evensen
Aktivitet
Antall deltagende utøvere på trening og/eller konkurranser sesongen 18/19:
Ca 10 utøvere på gruppa 8-10 år, 6 utøvere 11-12år og 16 utøvere 13+
Antall deltagere på lysløyperenn i 2019: 59
Antall deltagere på klubbrenn i Hamran i 2019: 4 renn, 30 deltagere
Antallet deltagere på aktivitetene er litt færre enn i 2018
Trenere: Inger Marit(langrenn), Jørn Olav(langrenn), Asgeir (langrenn og hopp),
Berit(langrenn), Jan Jacob(langrenn), Tor (hopp)
Tolga-utøvere har i løpet av 2019 markert seg med gode prestasjoner i Langrenn, hopp og
Kombinert. Blant annet kan nevnes (hovedlandsrenn-alder og eldre):
Gull i Jr NM kombinert lagsprint damer
Gull i NM kombinert lagsprint damer senior
Sølv og bronse i Jr NM kombinert damer individuell konkurranse
4. pl HL langrenn jenter 15 år
4 topp 20 resultater i HL hopp, kombinert, langrenn og langrenns cross
Arrangement
5 Lysløyperenn, 3 Klubbrenn hopp og klubbmesterskap har blitt arrangert gjennom vinteren.
I tillegg har skigruppa stått for følgende konkurranser og arrangementer i løpet av 2019:

Tolgastafett
Tolgasprinten
Tolgaspretten
Kombilekene
NM-veteran

Tallsjøen rundt
Miljøsamling Knyken
Skisamling Idre
Økonomi:
Regnskapet for 2019 gjøres opp med et overskudd. Tolgastafetten 2019 er med på
arrangementsinntekter mot tidligere oppført påfølgende år.
Kostnadene er under kontroll og det gjøres mange frivillig-timer i løpet av året.
Det vises for øvrig til regnskapet.
Styresammensetning
Erika, Ann Kristin, Jørn, Jens Rune, Peder, og Jan Jacob på valg.
Erika og Peder og Stian tar ikke gjenvalg. Jan Jacob har varslet at han kan bidra inntil jobben
hans blir flyttet, sannsynligvis på senhøsten men usikker på i hvilket omfang etter det. Valg
av nye styremedlemmer gjøres på hovedlagets årsmøte.

Generelt
Antallet deltagere på egne arrangementer og lysløyperenn er litt ned fra foregående år, og
det ser ut til at nedgangen fortsetter for sesongen 19-20. Fokus fremover bør være å prøve å
rekruttere flere deltagere. Anleggene er av første klasse, både Hamran og
lysløypa/sætersgård skistadion. Potensialet for flere deltagere ligger der hvis vi ser på
antallet barn/unge i målgruppen i nærområdet.
Skigruppa har mange dyktige tillitsvalgte/ledere/trenere og funksjonærer som bidrar med
stor arbeidsinnsats. Vi er gode på å arrangere og det relativt store antall arrangementer,
klubbens størrelse tatt i betraktning, krever mye dugnadsinnsats fra mange. Uten denne
dugnadsånden ville vi ikke drevet å arrangere på dette nivået. Takk til alle som har bidratt og
støttet opp om Tolga IL Ski i året som har gått.

Jan Jacob Verdenius
Jørn Kildal

Ann Kristin Dæhli Ryen
Peder Langøien

Stian Evensen

Erika Ringnes Gjelten

Jens Rune Nyvoll

Årsmelding 2019
Mjølkesyra er nå i sitt sjette driftsår. Tilbudet er godt etablert, men det
er viktig å ha fokus på fornyelse, medlemsverving og å treffe brukerne med godt og riktig treningstilbud.
Både drift og styring gjøres fortsatt på dugnad. Den eneste tjenesten Mjølkesyra betaler for er renhold.
Instruktører og styre har fri trening da vi ser at dette er økonomisk forsvarlig, samt at dette er en måte å
godtgjøre den store innsatsen som legges ned i å drifte Mjølkesyra med administrasjon og treningstilbud. Det
har ikke vært prisøkning på medlemskap siden oppstart høsten 2014.
Vi har i løpet 2019 hatt 10 instruktører, som har hatt ansvar for 8-10 gruppetimer pr uke. Vi hatt gruppetimer
mer eller mindre gjennom hele sommeren, og faste timer startet opp allerede i midten av august etter
sommeren. Det har vært gruppetimer for spinning, bevegelse, coretrening, crossfit, styrke og basisball. Vi har
sett en tendens av økt deltakelse på styrketimer, og noe mindre på spinningtimene. Dette er noe vi må ta med
oss videre.
I februar hadde vi kurs i vektløfting i lokalene våre. Kurset omfattet grunnleggende vektløfting, med fokus på
riktig teknikk og bevegelse i basisløftene med vektstang. Kurset ble holdt av Simen og Erika.
Oktober 2019 hadde Mjølkesyra 5-års jubileum. I anledningen ordnet vi 30% rabatt på sko og treningsklær hos
Sport1 Domus Tynset for medlemmer av Mjølkesyra. Det ble arrangert en åpen og gratis styrkesirkel i
gymbygget hvor vi hadde 22 deltagere. COOP Prix Tolga sponset gratis frukt og smoothie til alle gruppetimene
vi hadde på Mjølkesyra denne uken.
I desember var Mjølkesyra med på «Julestemning i Røsebygda» sammen med naboer i Røsebygda. Vi hadde nisse-spinning og advent-crossfit denne lørdagen, og blant alle som trente denne dagen trakk vi en vinner som
fikk hodelykt og kaffekopp fra YX. Før gruppetimen tente vi lys og satte fram adventsgodt til deltagerne.
I desember var vi også med på julekalenderen til Tolga2020. Vi hadde et innslag sammen med Spinnvill hvor vi
presenterte treningssentrene. Hodelykt og kaffekopp fra Texaco ble gitt til vinner av luken.
I 2018 er det ikke gjort noen store investeringer i utstyr, men det er kjøpt inn to White-boardtavler, hyller til
basisballer, jumpbox samt supplert på småutstyr. Men vi ser at utstyret brukes mye og det vil nok framover
kreves mer vedlikehold og etter hvert utskiftning av utstyr. Spesielt tredemøllene.
Det har vært avholdt 3 styremøter i 2019, men det har vært mye løpende kontakt og avklaringer i forbindelse
med løpende drift og aktiviteter.
Medlemsmassen sank litt våren 2019, men på høsten/vinter opplevde vi en oppsving igjen som vanlig. Ved
årsskiftet hadde vi 200 medlemmer, som er svært nærme «all time high» på 207 medlemmer etter oppstarten i
2014. I 2019 hadde vi 5075 registreringer med armbånd på ytterdøren, mot 4088 som vi hadde i 2018.
Overskuddet i 2019 er på kr 32.500, og vi har en egenkapital på 267.006. Det er helt avgjørende at Mjølkesyra
opparbeider seg en god egenkapital. Det må også tas høyde for nedgang i antall medlemmer, og det er viktig at
Mjølkesyra ikke blir en økonomisk risiko for Tolga Idrettslag, men kan stå på egne ben. Leieavtale i dagens
lokaler utløp høsten 2019 og ny leiekontrakt må tegnes.

Tolga, 11.03.2020
Gøran Sæther, Maren Riise Rusten, Maren Wien Killingmo

Årsmelding Hattil 2019
Redaksjonen
Redaksjonen har bestått av Ingeborg Kirkbakk (redaktør i nr 1og 2), Berit Sagbakken (redaktør i nr 3 og 4) Else
Synnøve (forretningsfører), Annelise Galaaen, Ingunn Haug Harsjøen, Stein Dølmo, Elin Brennmoen og Vigdis
F Sagbakken.
Regnskap
Tekst
Abonnement/løssalg

Regnskap 2018

Regnskap 2019

157 718

155 790

47 875

Annonser
Salg husflidsprodukter
Sum inntekter

205 593

48 100
7 050
212 060

Kopiering/trykking
Kontorrekvisita
Porto

127 500
1 917
14 206

127 500
2 831
11 980

Regnskapshonorar

4 651

9 572

149 774

156 267

405
56 268

56 289

Sum utgifter
Netto finansinntekter
Netto resultat
Kommentarer

I 2019 ble overskuddet kr. 56 289
Vi har videreført fokuset på rutinene for å sende ut fakturaer ift abonnement og rydding i registeret. Vi har hatt
stand på Markedsdagen og Matdagen- det resulterte i 11 nye abonnenter.
Til tross for det har vi en liten nedgang på abonnenter, totalt 380 (inkl pliktlevering) mot 392 i 2018.
Abonnementsinntektene har derfor gått litt ned, men totale inntekter har økt, fordi” pensjonistgjengen” har
strikka” Hattil-hattiler” som ble solgt på Markedsdagen i Olsok, det er veldig populære sokker. Resultatet ble likt
overskudd som i 2018.
Portoutgiftene er ytterligere senket ved at alle nummer er kjørt ut i Tolga sentrum vederlagsfritt av” pensjonistgjengen”. De er til stor hjelp for redaksjonen.
Hattil har hatt et godt samarbeid med trykkeriet Forglemmegei.
Hattil legger vekt på å formidle det som skjer i bygda, allsidighet og bredde. Spesielt viktig er det å formilde
idrettslagets aktiviteter. Med hjelp fra frivillige som bidrar med stoff, bilder og tips føler vi at vi lykkes med å
utgi et blad med masse godt stoff.
Det er viktig å ha en bred sammensetning av redaksjonsmedlemmer for å kunne dekke aktivitet i idrettslaget og i
bygda forøvrig.
Gata, 11.03.2020

Ingeborg Kirkbakk

Årsrapport Egebergrennet 2019
Egebergkomiteen har bestått av:
Ann Sæther- leder
Turid Eikeland- ansvarlig for kjøkken
Hans Ola Jordet – arena Tolga
Harald Jordet – arena Tolga
Ola Gjelten- løypesjef
Amund Ryalen – arena Hodalen
Simen Eik Tolgensbakk- styremedlem
Innbydelser/påmelding:
Hjemmesiden oppdateres av Thorbjørn Liell. Kunne også i år kjøpe startnummer i banken onsdagen før rennet.
Mange benytter seg av dette tilbudet.
Rennet nr. 51 i rekken:
Vi valgte i år å ikke markedsføre rennet i så stor skala som i fjor. Hadde annonse i avise og på nettet.
Sen påske førte til at vi var veldig spent på om det kunne bli skirenn. Det ble det. Snøen holdt og det ble en
veldig fin dag med fint vær og fine løyper. Ble nok litt blått utpå dagen. Litt mindre deltakelse på tid og trim.
Det var ca 70 på tid og ca 500 trimmere over fjellet.
Det ble et fint arrangement med meget fornøyde løpere.
Det var mye folk i Sætershallen og restauranten gikk godt, med nok folk på kjøkkenet.
Vinnere, premier og utmerkelser:
Skirenn nummer 51 i rekken, ble vunnet av Niklas Dyrhaug på tiden 50:20 og Andrea Sæther Verdenius på tiden
1:03:13.
I år ble det nye premier for de som går på trim, kjøpt inn på Potteriet Røros.
Følgende premier blir nå i årene som kommer:
•
•
•
•

25 år krus
35 år Skillingsskål
40 år Klokke
50 år Pledd

De som har fått støtte kommer til å få merker, som de skal sette på støtta, i årene som kommer.
Vi har bra beholdning av merker og medaljer. Har i mange år framover, bortsett ifra bronsemerker. Kjøpte inn
50 nye til i år og de gikk ut. Det vil si at vi også i år hadde 50 nye over fjellet og det er gledelig.
Økonomi:
Vi har i år fordelt noe av overskuddet som er blitt samlet opp gjennom flere år. Hodalen IL og Tolga IL fikk
overført 50 000 kr hver. Vi har til sammen pr. november ca 100 000 kr.
Tolga 1. nov 2019
Ann Sæther

Egebergs Minnearrangement
Årsmelding 2019

Styret har bestått av følgende medlemmer:
Rune Brendvang

Leder

Britt Erlien

Løpsleder

Alle i komiteen

Markedsføring/premier

Marius Tollan

Marsjkontor

Ola Rye

Arena og løyper

Ann Ziener

Servering og innkjøp

Else Synnøve Tollan

Økonomi

Egebergs minnearrangement ble arrangert for 34. gang lørdag 27.07.19
Det var 70 stk som fullførte selve løpet i de forskjellige klassene, og rundt 130 stk som gikk marsjen.
Vi registrerer en liten nedgang der.
Resultater ligger tilgjengelig på www.egeberglopet.no
.
Greit med salg i både kiosk og grill.
Vi rakk aldri å samles for å ta den helt store oppgraderingen av skilt, men noe fikk vi tatt.

ÅRSRAPPORT FOR HAMRAN 2019
Hamranutvalget:

Trond Vilhelm Lund - leder
Kari Lisbeth Sommerstad – ansv. utlån og innkjøp av driftsmidler Hamranstua
Jens Rune Nyvoll – drift av Hamran
Sverre Krogh – drift og vedlikehold tråkkemaskin
Anders Urset – preparering skicross, helårsdrift og utlån utstyr
Sesongen:
2019 var første året med et Hamran-utvalg. I 2019 hadde vi et planleggingsmøte på
våren. Målet for Hamran-utvalget er å jobbe mot helårs drift i Hamran.
Den sportslige rapporteringen overlates til skigruppa. Nevner kun våre arr. sist
sesong:
Hamran-stua har vært ukentlig base for våre seniorer.
Utleie av Hamran-stua til diverse lag.
Kombilekene – nasjonalt kombinertrenn for 13-16 år.
Tolgaspretten ble i 2019 kombinert med NM veteran – det ble et maraton, men
veteranene var svært fornøyd, og kommer gjerne tilbake
Olsok – downhill sykling.
Sesongen
Oppstart av sesongen settes til oppstart av snøproduksjon. Den ble 20.11.2018, noe
som var noe senere enn tidligere år. Produksjonen har vært basert på kommunalt
vann og krever ca – 10°C. Nytt av året var at tilgangen på vann var mindre etter
oppstart nytt vannrenseanlegg, så snøkanonen ble kjørt i tett samarbeid med Tolga
Kommune (Per Arne Aasgjelten).
3.11.19 var starten på neste sesong. Tilgangen til vann var nå enda mindre, så
periodene vi fikk kjøre var kun på dagtid. Det ble avholdt et møte med teknisk i Tolga
kommune hvor vi fikk tillatelse til å produsere snø, men så lite som mulig. Det er et
felles ønske om at fremtidig snøproduksjon bør benytte vann fra Tolja, og ikke fra
vannverket. I K40 og K60 ble det i ovarennene benyttet natursnø i 2019-2020. I
unnarenn må vi ha kunstsnø for å bære tråkkemaskinen.
Vi er jo en bra gjeng med Jens Rune i spissen som vokter snøkanonen. Her har vi
jobbet for å få med noen flere. 24.11.18 var Krogh-gutta i aksjon og flyttet snø opp i
unnarennene i småbakkene. Siste produksjonsdag var på kulen i K60 den 6.12.18.
Deretter ble kanoen flyttet til skicross. Der pågikk prod. til 15.12.18, parallelt med
preparering av ovarenn og unnarenn.
Krogh-gutta og Tor S. gjør en helt avgjørende jobb med service og drift av
tråkkemaskinen (TOS-maskina).
19.12.18 inviterte vi alle snøgubber og pensjonister til snøfest. Gjensidigestiftelsen
kom med en sjekk på kr 600 000,- for utvikling av Hamran for alle, og primært

oppsetting av Hamran BUA (barn – unge – aktivitet). Christina var svært delaktig i
søknaden.
Hoppbakkene ble testet 21.12.18, og årlig dugnad 2.juledag med påfølgende
hoppsamling 3.- og 4. juledag ble gjennomført. Tidligere har vi klart å ha en
hoppsamling i november. Det bør være målet hvert år. Jo tidligere vi får snø, desto
flere heiskort selger vi.
Den ukentlige bemanning av Hamran-stua og heisdriften har vært mandager 18002100 med hopptrening i alle bakker, onsdager 1800-2100 med hopptrening i de
største bakkene, og lørdager 1100-1500. Her har alt gått på dugnad, og mannskapet
har vært svært pliktoppfyllende. En takk til Ellen som har satt opp dugnadslistene.
Fam. Nyvoll og Hilmarsen bidrar svært mye til den ukentlige drift av anlegget.
Våren 2019 ble grunnarbeidet med Hamran-Bua utført på dugnad. Trangvik lånte ut
maskiner, våre maskinkjørere tro til. Stein Nygjelten fikk oppgaven med å sette opp
Hamran Bua, og Kjell Lunheim koordinerte og tilrettela for egnet dugnad til
seniorene. Hamran-Bua ble tilnærmet ferdig til Kombilekene 2020.
Seniorene utfører en fantastisk innsats for Tolga IL og Hamran. Gudny er et unikum
som har klart å samle 20-30 arbeidsvillige seniorer ukentlig i Hamran.
Båre-gaver:
Oddbjørn Ryens etterlatte gav minnegave til Hamran. For den gaven ble det kjøpt inn
10 helsorte barne hopp-dresser, og de går nå under navnet «Bess-dress»
Magne Tolgensbakks etterlatte ga også minnegave til Hamran. Her er gaven ikke
anvendt pt.
Økonomi (se vedlagt regnskap):
Kasserer har i 2019 vært kasserer i Tolga IL. Det er lagt et prinsipp for fordeling av
inntekter ved skiarrangement. Hamran får inntektene av heiskort, og i 2019 fikk
Hamran i tillegg 10 000,- for å være arena for Veteran NM på hopp og kombinert. Det
er gledelig at den daglige driften går rundt, men service på tråkkemaskinen klarer
ikke driften av Hamran å bære alene. Her gjenstår fortsatt en jobb for å finne en
økonomisk fordeling mellom hovedlag og Hamran.
Fremover:
Christina sendte på ny inn en søknad til Gjensidigestiftelsen i 2019, og det resulterte
at Hamran fikk 192 000,- til kjøp av hopputstyr til utlån. Se vedlagt sluttrapport.
Knut sendte tippemiddelsøknad for snøproduksjonsanlegg i Hamran. Tilsagn ble gitt,
og planlegging og prosjektering pågår nå våren 2020.

For Hamran-utvalget

Trond Lund.

Tillitsvalgte 2020.

Valg.

Arbeidsutvalget
Leder

Knut Sagbakken

2018-2022

Gjenvalg

Nestleder

Trond Rusten

2017-2021

Sekretær

Berit Flatgård

2017-2021

Kasserer

Anne Berit Engebakken

2020-2022

Leder

Rune Brendvang

2017-2021

Løypesjef

Bjørnar Semmingsen

2020-2022

Ny

Markedsansvarlig

Ivar Øyan

2020-2022

Ny

Medlem

Synne Dalen Jordet

2020-2022

NY

Medlem

Guro Leren

2020-2022

Ny

Grillsjef

Stian Evensen

2020(Fratrer ski/hopp)

Forretningsfører

Else Synnøve Tollan

Ny

Egeberg sommer

Egeberg vinter
Leder

Ann Sæther

2017-2021

Arena Tolga

Hans Ola Jordet

2015-2021

Arena Tolga m.m

Harald Jordet

2017-2021

Løypesjef

Ola Gjelten

2019-2021

Arena Hodalen

Amund C. Ryalen

2008-2021

Medlem

Mona Haugen

2020-2022

Ny

Medlem

Magni Gundersen

2020-2022

Ny

Leder

Jan Jacob Verdenius

2020-2022

Gjenvalg

Nestleder

Jens Rune Nyvoll

2020-2022

Ny/Opprykk

Sekretær

Ann Kristin Ryen

2014-2022

Gjenvalg

Kasserer

Jørn Kildahl

2014-2022

Gjenvalg

Ski

Medlem

Dagrun Urset

2020-2022

Ny

Hattilredaksjon
Leder(redaksjonelt)

Berit Sagbakken

2019-2021

Leder(layout)

Anne Lise Galaaen

2019-2021

Medlem

Elin Brennmoen

2020-2022

Medlem

Stein Dølmo

2017-2021

Medlem

Solveig Haug Harsjøen

2019-2021

Medlem

Olav Erlien

2020-2022

Ny

Medlem

Tove Irene Rønningen

2020-2022

Ny

Forretningsfører

Else Synnøve Tollan

Gjenvalg

Sætershallen
Leder

Ann Sæther

2015-2021

Sekretær

Svein Ola Nygjelten

2020-2022

Medlem

Rune Gunleiksrud

2019-2021

(FRA RØDE KORS. Kasserer)

(Ingar Brennmoen)

(FRA SKYTTERLAGET. Medlem)

(Kåre Sæther)

Ny

Skihytteutvalget
Leder i AU

Knut Sagbakken

Medlem

Reidar Tollan

2013-2021

Medlem

Jan Magne Flaten

2014-2022

Gjenvalg

Leder

Odd Arne Skjæret

2011-2021

Opprykk

Medlem

Harald Jordet

2011-2021

Medlem

Trond Tollan

2020-2022

Ny

Harald Jordet

2020-2022

Gjenvalg

Æresbevisningskomite

Turløypeutvalg
Tolga Øst

Tolga Vest

Amund Leren

2009-2021

Leder

Erika Ringnes Gjelten

2020-2022

Ny

Leder

Lise Flatgård Erlimo

2020-2022

Ny

Medlem

Gøran Sæther

2017-2021

Medlem

Maren W. Killingmo

2019-2021

Leder

Trond V. Lund

2019-2022

Medlem

Sverre Krogh

2019-2021

Medlem

Kari Lisbeth Sommerstad

2020-2022

Medlem

Anders Urset dy.

2019-2021

Medlem

Jens Rune Nyvoll

2019-2021

Leder

Paul Brennmoen

2014-2021

Nestleder

Trond V. Lund

2014-2022

Medlem

Steinar Østgård

2017-2022

Pål Sverre Flatgård

2004-

Per Arild Eggen

2005-

Leder

Magni Gundersen

2019-2021

Medlem

Paul Brennmoen

2019-2021

Mjølkesyra treningssenter

Hamranutvalg

Sponsorgruppe

Revisorer

Valgkomite

Gjenvalg

Gjenvalg

