
Årsmelding RIL – 2014 

 

Rendalen, 4. mars. 2015 Side 1 

 

Hovedlaget 
Organisasjon 

Styret har bestått av følgende: 

Leder:    Johan Grindflek 

Nestleder:   Lene Haustätter 

Økonomi ansvarlig:  Kristoffer Låg 

Anleggsansvarlig:  Tore Hornseth 

Ungdomsrepresentant: Elen M. Finstad 

Leder barneidrettsgruppa: Anne Tørrisen Holen 

Leder fotballgruppa:  Vegar Berget 

Leder hundekjørergruppa Karin Wiik 

Leder skigruppa:  Tore Hornseth 

Leder turgruppa:  Kari Høye 

 

Vi har i perioden hatt 4 styremøter.  

 

Kommunikasjonen til våre medlemmer går med papir, Facebook og i løpet av året har det blitt 

ny hjemmeside. På hjemmesiden vil det være mer utfyllende rundt RIL, og denne siden er 

tilpasset også til mobil og nettbrett brukere. 

 

I 2014 hadde vi 350 betalende medlemmer. Det er bra aktivitet i gruppene, og vi får tidvis 

også henvendelser om opprettelse av nye grupper. RIL er i utgangspunktet positive til all 

aktivitet, men er uansett avhengig av personer som tar tak. RIL er oss, som til enhver tid ser 

det formålstjenelig å drive eller støtte opp om fysisk aktivitet i Rendalen. Med 350 

medlemmer nærmer vi oss 20 % av Rendalen innbyggere. 

 

Anlegg 

Statusen på RIL sine anlegg etter sesongen 2014 er følgende. 

 Klubbhuset: Etter at Rendalen Kjøtt A/S la ned sin virksomhet og leieavtalen ble 

oppsagt, har Rendalsmat A/S leid den delen av huset som Rendalen Kjøtt A/S leide. 

Rendalen hjelpekorps har fortsatt leiekontrakt med RIL og har og kommet med ønske 

om å leie mer. Vi har fortsatt et rom igjen selv, som lager til fotballgruppa.  Huset ble 

malt sommeren 2014. 

 Elvål skistadion: Denne er i bra stand. 

 Fagerkollen: Passivt anlegg. 

 Sjøvikbakken: Denne er lagt ned, mangler og fjerne noe stillas. 

 Lysløypa på Åkre: Løypa i grei stand, bør få rettet opp noen stolper. 

 Fotballbane på Elvål: Banen er grei til vinterbruk, bør sloddes til sommeren. 

 Findalshytta: Har blitt beiset sommeren 2014, etter forholdene i grei stand. 

 Kværnesodden: Denne banen er i veldig god stand. Klubbens flaggskip. 

 

Det har ikke vært befaring på lysløypa på Sjøli, så det er ikke noen forandring på statusen der. 
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Økonomi 

RIL har en god økonomi, og med dette både en trygghet og handlingsrom. Det kjøpes 

eksterne tjenester for betaling av regninger og føring av lagets regnskap. Dette fungerer meget 

bra. 

 

Sponsoravtalene med hovedsponsorene Sparebanken Hedmark og Eidsiva gir oss 60.000,- i 

året. I tilegg er det startet med henvendelser mot næringslivet for avtale om reklameskilt på 

våre arenaer, dette vil gi uttelling fra 2015. 

 

Medlemstallet er økt fra 215 personer i 2013 til 350 personer i 2014. Mye av dette skyldes 

nok en kombinasjon av innføring av digitalt medlemsregister og mer aktiv oppfølging i 

gruppene for å få inn kontingenten. Sum kontingentinntekter ble 42.100,- 

 

Grasrotandelen ga oss i 2014 et bidrag på kr. 47.415,-. Dette er som året før, og det er nå 190 

personer som har knyttet RIL til sin grasrotandel. 

 

Momskompensasjon for 2014 utgjorde kr. 27.178,- 

 

Barneidrettsgruppa  
Organisasjon: 

Styret har bestått av følgende: 

Leder:    Anne Tørrisen Holsen 

Nestleder:  Hege Undseth 

Økonomi ansvarlig:  Steffanie Iversen 

Styremedlem:  Knut Okkenhaug 

 

Vi har i perioden hatt 1 styremøter. Det har vært få saker å behandle utover planlegging av 

aktiviteter. 

 

Aktivitet:   

I 2014 hadde barneidrettsgruppa følgende aktiviteter – skilek på Elvål, friidrettsskole på 

Åkrestrømmen stadion, halltrening på Renheim og Åkrestua, barmarkstrening (Elvål), skilek 

(Elvål).  Bytte/salg av brukt idrettsutstyr på Elvål i november, litt liten interesse vi "omsatte" 

for 4000. kr. Vi arrangerte trenerkurs i barneidrett  i januar på Renheim (det var ca 10 

deltakere). Vi hadde avslutning på sesongen på Søvollen i april med grilling og aktiviteter på 

Romenstad sæter. Vi kjøpte inn mer utstyr på Elvål til skilek og barmark.  

Vi syns det er bra oppmøte på de ulike aktivitetene gjennom hele året.  

Økonomi:  

Barneidrettsgruppa har ikke hatt behov for store investeringer i 2014 og utgiftene vi har hatt 

har vært relatert til de arrangementene og aktivitetene vi har hatt.  
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Fotballgruppa 
Organisasjon: 

Styret har bestått av følgende: 

Leder:    Vegar Berget 

Nestleder:   Katrhrine Sponberg Øien 

Økonomi ansvarlig:  Elisabeth Åsvang.  

Styremedlem:   Merete Granrud 

Styremedlem:   Henning Dalbakk 

 

Vi har hatt 3 styremøter i perioden. Felles dugnad på hovedbanen. Innkalling av alle 

laglederne/trenerne i forbindelse med organisering av de aldersbestemte lagene, info om 

kiosken og utdeling av utstyr for sesongen. Etter endt sesong hadde vi et evalueringsmøte med 

alle lagledere, trenere og med innlevering av utstyr. 

 

Aktivitet. 

Vi har i sesongen hatt følgende lag: 

- J 16. 11èr lag. 15 spillere. Sammensatt lag med Koppang. Spilte i kretsserien. 

Vårsesongen ble litt tung, men høsten bydde på langt bedre kamper. Endte til slutt 

midt på tabellen. 

Deltok i Jenteturnering på Rælingen, her ble det også spilt jevne kamper. 

- G 14. 7èr lag på våren, 9èr på høsten. 14 spillere. Spilte i kretsserien, og hadde som  

J-16 en veldig tung vårsesong. Sommeren/høsten ble benyttet til harde og gode 

treninger og da kom også resultatene. G-14 endte på en sterk 3. plass kun 3 poeng bak 

serievinneren.  

Sterke lag som Koppang, Engerdal, Ottestad, Furnes, Elverum og Ham-Kam ble slått! 

- GJ 12. 7èr lag. 10 spillere. Spilte i kretsserien, mange gode kamper. Fikk hjelp fra G11 

ved lite spillere 

- G 11 7èr lag. 6 spillere.  Spilte i kretsserien, mange gode kamper med hjelp fra G-12 

pga for lite spillere i utgangspunktet. 

- G/J 10 Ytre. 10 spillere. Intern serie.  

- G/J 10 Øvre. 10 spillere. Intern serie. Deltok på cup i Storstua på Koppang. 

- G/J 8 Ytre. 7-10 spillere. Intern serie. 

- G/J 8 Øvre. 9-12 spillere. Intern serie. Deltok på cup i Storstua på Koppang. 

 

Det har hvert totalt 87 spillere i de aldersbestemte lag for fotballsesongen 2014. 

 

Følgende aktiviteter ble gjennomført: Utkjøringen av søppelsekker for Fias i mai mnd. 

Planlagt turnering på Kv-odden for de yngste ble avlyst pga for lite påmelding. 

Felles tur siste helga i august for spillerne på Grueturneringen, ca 70 spillere og totalt ca 120 

med foreldrene. Oppsummering/ evaluering med trenere og lagledere og innlevering av utstyr 

etter fotballsesongen den 19. nov. Avslutning for aldersbestemte lag etter endt sesong ble 

avholdt den 24. oktober ved ungdommens hus på Otnes. 

 

Fotballstyre vil takke alle trenere, lagledere og foreldre for en kjempe godt innsats i 

fotballsesongen 2014.  
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Hundekjørergruppa 

Organisasjon: 

Leder og kontaktperson: Karin Wiik 

 

Hundekjørergruppa har ikke styremøter, leder fungerer kun som kontaktperson, da gruppa er 

svært liten. 

 

Løpsdeltakelse RIL kjørere 

Juniorkjører Thea H. Mortensen, Tone Wiik og Thomas Erlandsen kjørte løp for RIL i 2014. 

 

Aktivitet:  

De fleste medlemmene i hundekjørergruppa er turkjørere. 

 

Oppkjørt løype for hundekjørere vinteren 2013/2014 fra Flendalsveien mot Osdalen, og en 

egen sløyfe om Villsjøen 

 

Kurs i hundekjøring som startet opp 2013, ble avsluttet 2014. Under Femundløpshelga ble det 

arrangert hundekjøring for barn på Søvollen. De små fikk sitte på mens de litt større fikk 

prøve sleden sjøl. Vi gjennomførte også helgekurs i hundekjøring i samarbeid med DNT ung i 

Nord Østerdalen i februar 2014 med 15 deltakere. Det var lagt opp til læring både teori og 

praksis innen grunnleggende hundekjøring og noe hundehold. Alle fikk prøve hundekjøring 

på snø. DNT Ung var svært fornøyd med tilbudet vi ga. 

 

Det ble arrangert båltur helt på slutten av sesongen våren 2014. 

 

Økonomi hundekjørergruppa 

Gruppa får ikke overføringer fra hovedlaget, men satser på å skaffe inntekter gjennom å søke 

NHF om midler til aktiviteter for barn/unge/kompetanseutvikling. Aktivitetene gjennomfører 

vi uten kostnader, og inntektene går til å dekke hundekjørergruppas utgifter. Vi fikk inntekter 

både fra kurset som ble startet opp i 2013, helgekurs sammen med DNT Ung og kjøring med 

unger på Søvollen. Dette ga et overskudd i 2014.  Vi har fortsatt oppsparte midler fra før.  

Ellers dekker utøverne sine egne utgifter. 

 

 

Skigruppa 
Organisasjon: 

Styret har bestått av følgende: 

Leder:    Tore Hornseth 

Nestleder:  Borgar R. Nytrøen 

Økonomi ansvarlig:  Mona Mømb 

Styremedlem:   Toril Velta 

 

Aktivitet:  

Det er blitt avholdt 4 styremøter i 2014, hvor vi har fulgt opp budsjett for skigruppa, 

behandlet innkommende saker samt fulgt opp aktivitetsplan for 2014. 
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Lederen har representert skigruppa i hovedlaget og hvert med på møter i Morakonseptet. 

Vi har arrangert 3 stk klubbrenn, klubbmesterskap i langrenn, skidag i januar, 

skitrening/skilek og barmarkstrening. 

Det ble bare 3 skirenn i 2014, dette på grunn av at snøen ble borte veldig tidlig nede i bygda. 

Det var veldig bra deltagelse på klubbrennene mellom 85 og 105 deltagere. Av samme årsak 

så ble klubbmesterskapet flyttet til Søvollen, dette gikk veldig bra med ca 110 deltagere. 

Servering og premieutdeling var på Elvål, det ble en fin dag med mange fornøyde unger og 

voksne. Skidagen i januar ble vellykket mange deltagere og stor innsats. Vi trente de 2 første 

øktene og gikk sprintstafett siste økta. 

Skitreningen og barmarkstreningen har som vanlig hvert veldig positiv, med mange deltagere 

og ivrige trenere.  

Det er flere som har hvert ute og gått skirenn utenfor kommunens grenser i år. Dette er takket 

være ivrige foreldre som tar tak i dette, meget positivt. 

Det var mange som hadde meldt seg på Moraløpet i år også, men dessverre så rant dette bort 

med mildværet. 

På grunn av lite snø og mildvær så ble ikke lysløypa på Åkre kjørt opp, dette er beklagelig 

men været styrer vi ikke. Lysløypa på Elvål ble kjørt opp med løypemaskin. 

Det er blitt avholdt dugnad i lysløypa på Elvål og i Moratraseen. 

Skigruppa har investert i trommel for å henge bak scooteren, denne skal primært brukes på 

Åkre og i Moratraseen.  

Styret må få takke alle som stiller opp på dugnader og hjelper til under sesongen, en spesiell 

takk til trenerne og løypekjørerne som bidrar sterkt til at dette blir vellykket. 

Vi takker også alle ungene/ungdommene som stiller opp på disse aktivitetene og viser den 

idrettsgleden de gjør. 

Takk for sesongen 2014. 

Økonomi 

Økonomien i skigruppa er grei, hvor vi er på budsjett. 

 

TURGRUPPA 
Organisasjon: 

Styret har bestått av følgende: 

Leder:  Kari J. Høye 
Styremedlem: Berit B. Brænd 
Styremedlem: Betty H. Midtskogen 
Styremedlem: Hans Bergset 

Styremedlem: Melkior Kværnes 
 

Aktivitet: 
Turgruppa har hatt 3 styremøter i 2014.  Årets aktiviteter har vært stort sett de samme som 

tidligere år.  Vi har hatt turkasser på 10 turmål: Gråhøgda, Østre Nubben, Pilgrimsbua, 

Sandbu, Ottlaugkampen, Trønneskampen, Skårsåhøgda, Søre Tangtjønna, Utistukletten og 

Brurhøgda. Mye besøk på turmålene våre i 2014 også, 1230 navn i bøkene våre.  58 
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klippekort innlevert, 16 barn. Årets minifjellrever ble: Elida Rugsveen og Einar Fure, årets 

fjellrever: Hans Petter Otnes og Berit B. Brænd. 
 

02.juni 2014 hadde vi «bli kjent tur» sammen med Fysak til Fysak kassa på Elvål.     
Ca 10 deltakere. 
 

03. juni 2014 hadde vi fellestur med Barnas turlag til Sandbu for å sette ut «10 på topp» kassa 

der.  8 små og store hadde en fin kveldstur med kveldsmat og lek. 
 
04.juni  2014 hadde vi fellestur med Tynset turlag til Skårsåhøgda med utsetting av turkasser 

for Tynset og Rendalen.  Frank Engene var med som kjentmann.  18 deltakere. 
 

14.juni 2014 ble Rendalstrippen (turmarsj for damer) arrangert for første gang sammen med 

Frivillighetssentralen og DNT.  Turen gikk til Vardebua på Renåfjellet. Svært vellykket 

arrangement med 52 deltakere 
 

2. august 2014 fellestur Kjølvollen – Haugsethvollen med søstrene Finstad som ledere. 

Setermat på Haugsethvollen.  8 deltakere. 
 

Fjorårets fellestur med kulturkontoret (31.aug 2013) til Flytoppen ble arrangert 30.08.2014 . 

Thor P. Broen fra Nord-Østerdal Fly og Militærhistorisk forening var med som guide.   Ca 20 

deltakere. 
 

23 august 2014 arrangerte vi sammen med Barnas Turlag familiedag på Bjøntegård Leirskole.  

Et fint arrangement der både små og store koste seg med div. aktiviteter. Ca 60 deltakere. 
 

13.september 2014 hadde vi fellestur med Engerdal og Trysil turlag DNT til brannvakthytta 

på Gråhøgda med nedtaking av turkasse.  12 deltakere. 
 

 Stien til Ottlaugkampen ble merket med skilt både fra Otnes og Gammelseterveien opp fra 

Åkre 

 

Turgruppa takker alle for følget i 2014 og ønsker velkommen til nytt turår 2015, som er 

friluftslivets år. 
 

 

 

Styret i RIL, Rendalen 4. mars 2015 

 

Johan Grindflek/leder  Lene Haustätter/Nestleder Kristoffer Låg/Øk.ansvarlig 

 

Tore Hornseth/Anl.ansv. Elen M.Finstad/U-repr. Anne T. Holen/Barneidrgrp.  

 

Vegar Berget/Fotballgrp.    Karin Wiik/Hundekjørergrp. 

 

Tore Hornseth/Skigrp.    Kari Høye/Turgrp. 


