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Hovedlaget 
Organisasjon 

Styret har bestått av følgende: 

Leder:    Linda Døsen  

Nestleder:   Monica Bruun 

Økonomi ansvarlig:  Kristoffer Låg 

Anleggsansvarlig:  Torgeir Før  

Ungdomsrepresentant: Martine Rugsveen 

Leder barneidrettsgruppa: Hilde Nystuen  

Leder fotballgruppa:  Vegar Berget 

Leder hundekjørergruppa Alf Stokke  

Leder skigruppa:  Berit Grindflek 

Leder turgruppa:  Kari Høye 

 

Vi har i perioden hatt 4 styremøter, og et møte i arbeidsutvalget  

 

Kommunikasjonen til våre medlemmer går i hovedsak via vår hjemmeside og Facebook. 

 

I 2017 hadde vi 374 betalende medlemmer, mot 368 i 2016. Det er bra aktivitet i gruppene, 

men er stadig avhengig av personer som tar tak. RIL er alle oss, som til enhver tid ser det 

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

 

Anlegg 

Statusen på RIL sine anlegg etter sesongen 2017 er følgende. 

 

 Elvål skistadion: Lysløypa på Elvål ble utvidet fra 6 til 12 meter. Det ble utført mye 

gravemaskinarbeid der og lagt ned mange nye rør  

 Fagerkollen: Passivt anlegg. 

 Sjøvikbakken: Denne er lagt ned, mangler fortsatt å fjerne noe stillas. Det er gjort 

avtale med en privatperson som skal få stillaset mot at han fjerner det.  

 Lysløypa på Åkre: Problemer med at det har vært for lite snø de to siste årene. Bør 

rette opp noen stolper og gjøres en skikkelig dugnad i løpet av 2018. 

 Fotballbane på Elvål: Banen er grei til vinterbruk, passe på og slodde på sommeren. 

 Finndalshytta: Vært noe utleie, men blir ikke utleid noe mer før ovn er utbedret.  

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

kioskbygget har pågått for fullt, og det er blitt utført mange timer med dugnad dette 

året. Det sto igjen en del arbeid innvendig i det 2017 ble til 2018, men ser nå ut å bli 

ferdig til påske.  

 Lysløype Sjøli: Ble satt i stand februar 2017. 

 

 

 



Årsmelding RIL – 2017 

 

Rendalen, 6. mars. 2018 Side 2 

 

 

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. 

  

Rendalen kommune er en stor bidragsyter med 70.000,- i tilskudd, samt 10.000 ,- i kulturmidler. 

Dette er helt avgjørende for de aktivitetene RIL kan tilby barn og unge i bygda. 

  

Sponsoravtalene med hovedsponsorene Sparebanken Hedmark og Eidsiva gir oss 50.000,- i året. I 

tillegg er det gjort avtaler med noen bedrifter om reklameskilt på våre arenaer tilsvarende 11.000,-  

 

Medlemstallet holder seg ganske stabilt, med en liten oppgang fra 368 i 2016  til 374  medlemmer 

i 2017. Det er god oppfølging i gruppene for å få inn kontingenten. Sum kontingentinntekter økte 

fra 50.200,- til 53.500.  

 

Grasrotandelen ga oss i 2017 et bidrag på kr. 63.456. Dette er en liten nedgang fra året før. Det er 

nå 200(201 i 2016) personer som har knyttet RIL til sin grasrotandel.  

 

Momskompensasjon for 2017 utgjorde kr. 28.660,-  

 

LAM-midler økte fra 87.000,- til 98.463,-. Dette er veldig gledelig, da disse midlene er basert 

på aktivitetstallene i de forskjellige gruppene i RIL. 

 

På utgiftssiden har prosjekt Kværnesodden i 2017 hatt ett merforbruk på kr. 174.028,- ift. 

opprinnelig budsjett . Det ble klart for hovedstyret at prosjektet lå an til et overforbruk, og på 

styremøte 7. 9. 2017 ble det derfor vedtatt en ekstrabevilgning på kr. 250.000,- som tas fra 

egenkapitalen.  Dette fordi et samlet styre anså det som meget viktig å komme i mål med 

prosjektet innen rimelig tid. Noe snekkerarbeid gjenstår i 2018. 

 

 
 
  

Barneidrettsgruppa  
Organisasjon: 

Leder:    Hilde Nystuen  

Nesteleder:   Lars Jørgen Romenstad 

Økonomiansvarlig:  Lars Erik Bjøntegaard 

Styremedlem:   Ivar Nordengen 

  

Vi har i perioden 2017 hatt 3 styremøter, og jevnlig kontakt på epost og telefon.  

 
AKTIVITET 

Barneidrettsgruppa har hatt følgende aktivitetstilbud i 2017:  

Skilek på Elvål, skøytelek i ishallen på Åkrestrømmen, friidrettsskole på Åkrestrømmen, 

barmarkstrening og terrengløp på Elvål, halltrening/turn på Berger og Fagertun og 

svømmetrening på Berger og Fagertun.  
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Barneidrettsgruppa har deltatt med aktiviteter for barn på sjekkpunkt Søvollen under 

Femundløpet. Et hyggelig arrangement, der vi i samarbeid med Barnas turlag har stilt med 

varm bålpanne og aktiviteter som bla natursti, ballongsisten og bygging av iglo. Vinteren 

2017 ble det også arrangert familieskidag til Rensjøen i samarbeid med bla Bygdekvinnelaget 

og Barnas turlag. I begynnelsen av mai ble det arrangert avslutning på svømmekurset med tur 

til Ankerskogen og 3. september arrangerte vi familiedag på Bjøntegaard leirskole i samarbeid 

med Barnas turlag/turgruppa. 

 

23. november gjennomførte vi i samarbeid med skigruppa en temakveld med barneidrett, som 

er en del av aktivitetslederkurset til Idrettsforbundet.  

 

Det har vært god deltagelse på aktivitetene og spesielt svømmekurset er populært. Det er 

viktig å fortsatt tilby et godt og allsidig allsidige aktivitetstilbudet til de små, og gi god 

informasjon om aktivitetene og dialog med foreldrene.  

 
 
ØKONOMI  
Barneidrettsgruppa har ikke hatt behov for store investeringer i 2017, og utgiftene vi har hatt 

har vært relatert til de arrangementene og aktivitetene vi har hatt gjennom året. Det ble kjøpt 

inn litt utstyr til ulike hallaktiviteter.  

 
Styret i barneidrettsgruppa vil takke alle trenere og foreldre for en kjempegod innsats i 

sesongen 2017. 

 
 
 

Fotballgruppa 
Organisasjon: 

Styret har bestått av følgende: 

Leder:    Vegar Berget 

Nestleder:   Berit Rolstad 

Økonomi ansvarlig:  Elisabeth Åsvang.  

Styremedlem:   Erling Nils Aasheim 

Styremedlem:   Henning Dalbakk 

 

Vi har hatt 6 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: 

- G-15. Vårsesongen startet med ganske mange påmeldte spillere, men av ulike årsaker 

ble det noen frafall av spillere både gjennom vårsesongen og før høstsesongen startet. 
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Laget sto igjen med 10 spillere ved høstsesongens start. Takket være samarbeid med 

G14 med lån av noen faste spillere, samt at det kom 2 stk nye spillere på laget litt ut i 

høstsesongen løste dette seg. Høstsesongen har vært en veldig bra sesong for spillerne, 

de avsluttet sesongen med å vinne sin serie som kronen på verket, etter en utrolig 

spennende siste kamp. Spillerne som har spilt på G15 er en utrolig positiv gjeng, som 

viser god støtte til hverandre. Samarbeidet med spillere fra Koppang på laget har 

fungert veldig bra. Høstsesongen ble avrundet med avslutning med felles pizza, etter 

at seriegullet var dratt i havn. En koselig avslutning for alle som var med. 

- G-14. Treningen kommer i gang for sent, spesielt for de som ikke går på ski. 

Da vi kom i gang, hadde vi en del fine treninger ute på Elvål. Dette fortsatte på 

Åkrestrømmen og Kværnesodden til slutt. 

Sesongen ble jo en suksess med 2 plass i serien og den store pokalen hjem fra Grue. 

- G-11/12 Ett lag G12 før ferien, ble delt G11 og G12 etter ferien. Det har vært en tung 

sesong for begge lag med mange tap. Men gutta har vært positive og har også fått til 

mye bra spill.  Trenere synes det er viktig å få fram at selv om det har blitt bare tap, så 

har gutta lyst opp når spillet har sittet og tatt med seg det positive videre til neste 

kamp. Deltok på Grueturneringen 

- J-12 Trenere og lagledere er fornøyde med innsatsen til jentene og har hatt mange fine 

turer på kamper og treninger. Det har vært stor fremgang på laget mot slutten av 

sesongen så de gleder seg til ny sesong. Deltok på Grueturneringen med mange bra 

kamper 

- J 9/10 2 lag som har deltatt i internserie sammen med lag fra Nord-Østerdalen.  

Dette har vært veldig vellykket, med mange fine kamper og korte reiser til 

bortekamper. 

- J-14 Deltok i høstsesongen. Litt tung sesong med mange skader. Det ble en del tap, 

men avsluttet sesongen med seier på Rena. Deltok på Grueturneringen. 

- G/J 10 Ytre. Startet treningene i Januar. Deltok i internserien. Var også med på 

vintercup på Rena i februar og Grueturneringen. Fornøyd med sesongen, hvor 

kampene på Grue var høydepunktet. Her ble det flere seire. 

- G 9-10 Øvre.  Deltok i internserien. Fin guttegjeng som har utviklet seg bra. Vært med 

på to fine turneringer i Alvdal. (Juni og September). Deltok på Grueturneringen.  

- G/J 8 Ytre.  Deltok i internserien med litt vekslende resultater. Grueturneringen var 

årets høydepunkt.  

- G/J 8 Øvre.  Intern serie. 

 

Det har vært totalt ca 110 spillere i de aldersbestemte lag for fotballsesongen 2017. 

 

Følgende aktiviteter ble gjennomført:  
Oppstartsmøte for trenere/lagledere ble gjennomført i mars. 

Årlig vårdugnad på Kværnesodden 2. mai. 

Utkjøringen av søppelsekker for Fias i mai mnd.  

Felles tur siste helga i august for spillerne på Grueturneringen, ca 80 spillere og totalt ca 130 
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med foreldrene.  

Oppsummering/ evaluering med trenere og lagledere og innlevering av utstyr etter 

fotballsesongen den 7. November 

Avslutning for aldersbestemte lag etter endt sesong ble avholdt på RAUS 3. November 

 

Styret i fotballgruppa vil takke alle trenere, lagledere og foreldre for en kjempegod innsats i 

fotballsesongen 2017 

Økonomi 

Økonomien i fotballgruppa er bra, hvor vi er litt over budsjett.  

Hovedstyret vedtok en ekstrabevilgning på kr. 40.000,- som ble tatt fra egenkapitalen.  Dette 

fordi et samlet styre anså det som meget viktig å innvilge et ønske fra trenerne om flere mål, 

slik at kampoppsettet kunne gjennomføres som planlagt.  

 

Styret i barneidrettsgruppa vil takke alle trenere og foreldre for en kjempegod innsats i 

sesongen 2017. 

 

Hundekjørergruppa 
Organisasjon: 

 

Styret har bestått av følgende: 

Leder:    Alf Stokke 

Nestleder:  Jørn Strandvik  

Styremedlem:   Tone Wiik  

 

Økonomi: 

Vi søkte i år ikke på post 3 midler fordi vi ikke rakk fristen. Årsaken til dette er at nye folk i 

verv gir utfordringer i forhold til å få oversikt over arbeidsoppgaver og frister. Vi sørger nå 

for at disse midlene blir søkt på i 2018 

 

Aktiviteter: 

Vi har gjennomført 2 medlemsmøter.  

Under Femundløpet på Søvollen hadde vi hundekjøring med barn.  

Vi har opparbeidet og vedlikeholdt hele løypenettet. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Årsmelding RIL – 2017 

 

Rendalen, 6. mars. 2018 Side 6 

 

ÅRSMELDING SKIGRUPPA 2017 

Organisasjon: 

Styret har bestått av følgende: 

Leder:    Berit Grindflek 

Dugnadsansvarlig: Erik Arne Øverli  

Økonomi ansvarlig:  Astri Jenssveen 

Styremedlem:   Tor Inge Nytrøen 

Økonomi: 

Økonomien i skigruppa er grei, hvor vi for 2017 kom ca.20 000 kr over budsjett. 

Aktiviteter:  

Det er blitt avholdt 4 styremøter i 2017, hvor vi har fulgt opp budsjett for skigruppa, 

behandlet innkommende saker samt fulgt opp aktivitetsplan for 2017. 

Lederen har representert skigruppa i hovedlaget.  

Vi har arrangert 4 klubbrenn, klubbmesterskap, skitrening og barmarkstrening.  Ett klubbrenn 

måtte flyttes på grunn av kulde. 

Det var veldig bra deltagelse på klubbrennene inntil 86 deltagere. Klubbmesterskapet ble 

arrangert 18.mars med   111 deltagere. Her ble det lagt ned stor innsats av liten og stor. Dette 

ble en fin dag og en fin avslutning på konkurransesesongen i skigruppa.  

Det er mange som har deltatt på skirenn utenfor kommunens grenser. Dette er takket være 

ivrige foreldre som tar tak i dette.  

Lysløypa på Elvål ble kjørt opp med løypemaskin. 

Det er blitt avholdt dugnad i lysløypa på Elvål. 

Lysløypa på Elvål ble utvidet fra 6 til 12 meter. Det ble utført mye gravemaskinarbeid der og 

lagt ned mange nye rør. Kostnaden ble en del høyere enn budsjettert. 

Styret vil takke alle som har stilt opp på dugnader og hjulpet til i løpet av 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 2017. 

Elvål 1.3.18. 

Styret skigruppa RIL 
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TURGRUPPA 
Organisasjon: 

Styret har bestått av følgende: 

Leder:  Kari  J. Høye 

Styremedlem: Berit B. Brænd 

Styremedlem: Betty H. Midtskogen 

Styremedlem: Per Skau     

Styremedlem: Melkior Kværnes 
 

Aktivitet: 

Turgruppa har hatt 2 styremøter i 2017. 

Årets aktiviteter har vært de samme som tidligere år.  Vi har hatt turkasser på 10 turmål: 

Skarvtjønna, Bjønntjønna, Marsjfjellet, Stikryss Mefurua/Sølen, Rødfjellet (Hornset), Sølen 

(1273 moh), Smørhølet, Kvitskjæret, Rypvarden og Grønkampen. Ryensjøen og 

Raufjellet(Øverbekken) som var annonserte turmål, gikk ut pga ødelagt bru i Osdalen. Disse 

blir satt opp igjen som turmål i 2018.  Rekordmange besøk på turmålene , 2177 navn i bøkene 

våre. Kvitskjæret hadde flest besøk, 381stk hadde skrevet i boka der. Dette har nok en 

sammenheng med at Stolpejakten også hadde en stolpe der. Samarbeid gir resultater!  

100 klippekort ble innlevert, derav 24 barn. Årets minifjellrever ble: Robin Mellemstuen 

Enger, Koppang og Kaja Nytrøen Rygh, Rendalen.  Årets fjellrever: Hege Hagen, Rendalen 

og Rønnaug Nytrøen, Lillehammer. 

Gavepremier fra Barnas Turlag : Liv Evy Holmen, Einar Fure, Viggo Lillestu, Alma Døsen, 

Signe Berget og Peder Andreas Aas. 

Vi har hatt flere fellesarrangementer i 2017, alene, og sammen med frivillige og andre 

foreninger, 

 Bålkos ved skiløypene: ca 50 besøkende 

Tur sammen med folkehelsa i Rendalen til Fysakkasse på Midtskogen: 13 deltakere 

Fellestur med Barnas Turlag til Bjønntjønna: ca 35 deltakere 

Rendalstrippen sammen med Folkehelsa i Rendalen og Frivilligsentralen: ca 60 deltakere 

Kom deg ut dag høsten 2017 sammen med Barnas turlag på Bjøntegaard leirskole: ca 70 

deltakere 

Tur til Marsjfjellet (henting av turkasse): 3 deltakere 

Lavsafarien som vi skulle hatt med Kristian Aasbrenn ble avlyst pga dårlig vær. 

 

Turgruppa takker alle for følget i 2017 og ønsker velkommen til nytt turår i 2018. 
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Styret i RIL, Rendalen 6. mars 2018 

 

Linda Døsen/ Leder  Monica Bruun/Nestleder Kristoffer Låg/Øk.ansvarlig 

 

Torgeir Før /Anl.ansv. Martine Rugsveen/U-repr. Hilde Nystuen/Barneidrgrp.  

 

Vegar Berget/Fotballgrp.     Jørn Strandvik /Hundekjørergrp. 

 

Berit Grindflek/Skigrp.     Kari J. Høye/Turgrp. 

 


