Kjære innbygger i Tolga
Tolga Idrettslag har i dag ca 470 medlemmer,
men vi vil gjerne bli flere 

Idrettslaget driver primært med tilrettelegging for bred idrettslig aktivitet for
barn og unge. I vår stillesittende skole- og arbeidshverdag vil det være et stort
behov for arenaer for fysisk aktivitet på fritida. Driver du eller noen i familien
aktivt med idrett; ski, hopp, fotball, skiskyting eller orientering og skal
representere klubben, må du/dere stå som medlem.
Mange tenker at det bare er barna og aktive idrettsutøvere som nyter godt av
idrettslaget sine tilbud. Men tenk også på at det for eksempel er Tolga IL som
drifter de to utfartshyttene Kletthytta og Sumundshytta. Det er også
Idrettslaget som står for rydding av traseene for vinterens skiløyper.
Om du ikke ønsker å stå som fullt medlem, vil vi gjerne ha deg som
støttemedlem! Da betaler du valgfritt beløp.
Flere medlemmer vil gi bedre økonomi i form av medlemskontingent samt støtte
fra Norges Idrettsforbund. Dette igjen vil skape større aktivitet, større
bredde, muligheter for nye aktiviteter, flere ressurspersoner i laget, mer moro
og sprekere innbyggere i Tolga kommune!
Hva får du ved å være medlem i Tolga IL?
Sammen med ski-, hopp- og fotballgruppa er vi ansvarlig for bygging, vedlikehold
og drift av:
 Lysløypa (utvidet og rehabilitert i 2009)
 Kletthytta og Sumundshytta (utfartshytter)
 Kåsdalen (grusbane)
 Sætersgård (fotballbaner og skistadion)
 Sætershallen klubbhus (i samarbeid med Røde Kors og Skytterlaget)
 Hamran (hopp og skilekområde) er under utbygging
 Kunstgressbane på Tolga Skole er planleggingsfasen

I tillegg står idrettslaget for:
 Etableringen av ballbingen ved Tolga skole
 Årlig rydding av skiløyper
 Produksjon av nye orienteringskart
 Egebergs minnearrangement (om sommeren)
 Egebergrennet hver skjærtorsdag
 Egebergrittet (en del av Olsok i Tolga)
 TINE-stafetten
 Grende-cup i fotball (en del av Olsok i Tolga)
 Støtte av barneidrettsskolen (SFO)
 Utarbeidelse av medlemsbladet Hattil
 Nytt trimrom er under planlegging
 Støtte til innkjøp av utstyr for volleyballtrening
Idrettslaget ønsker å jobbe med utvikling av eksisterende og nye idrettsanlegg,
- og nå er det spesielt Hamran hopp- og skilekområde som er en spennende
oppgave. I tillegg er det viktig å ta vare på fotballbanene som laget har ansvar
for. I nær framtid blir det også spennende å se hvilke muligheter som kan by seg
om Tolga Kommune går for utbygging av kraftverk i Glomma. Her har både
idrettshall i Erlia, masseskifte på Sætersgård samt etablering av
kunstgressbane vært nevnt som muligheter. Med engasjerte medlemmer er det
meste mulig!
Velkommen inn i et aktivt idrettslag!!
Besøk oss på vår hjemmeside www.tolga-idrettslag.no. Der finner dere
informasjon om hva som skjer i idrettslaget, samt skjema for innmelding og
medlemsprisene våre.
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