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HOVEDLAGET  

ORGANISASJON 
Styret har bestått av følgende: 
Leder:    Linda Døsen frem til 31.10.2018, deretter Nina Kværnæs  
Nestleder:   Monica Bruun 
Økonomi ansvarlig:  Kristoffer Låg 
Anleggsansvarlig:  Torgeir Før  
Ungdomsrepresentant: Torkhild Nytrøen  
Leder barneidrettsgruppa: Hilde Nystuen  
Leder fotballgruppa:  Elisabeth Åsvang  
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 2018 hadde vi 350 betalende medlemmer, mot 374 i 2017. 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 2018 som følge. 
 
HOPPAKKE ÅKRESTRØMMEN 
RIL har muntlig avtale med en person som skulle ta ned stillaset mot å få materialene. 
Arbeidet har ikke blitt utført av vedkommende. 
Dette må følges opp. Avtalen med grunneier er utløpt. Derfor må RIL få arbeidet gjort. 
Ønskes ikke den avtalen som er inngått, må vi finne andre løsninger.  
 
FINDALSHYTTA 
Det er skiftet nye madrasser i alle sengene og byttet vedovn. 
 
FOTBALLBANEN, ELVÅL 
Denne fikk hard medfart i forbindelse med NATO-øvelsen. 
Stein Nordmoen fikk betalt fra forsvaret for skraping høsten 2018. 
Våren 2019 skal banen gruses opp igjen. Det må brukes spesiell grus, og forsvaret betaler for 
dette.  
Denne saken følges opp av RIL, v/ anleggsansvarlig.  
 
ELVÅL SKISTADION 
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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 
Dugnad er utført for å bedre traseen. Kjøres opp med scooter. Må gjennomføre en dugnad i 
2019, da trør og busker henger på linjen så ikke lyset er stabilt.  
 
FOTBALLBANE PÅ ELVÅL  
Banen er grei til vinterbruk, passe på og slodde på sommeren. 
 
KVÆRNESODDEN 
Denne banen er i veldig god stand. Klubbens flaggskip. Kioskbygget står ferdig og klar til 
åpning ved sesong start.  
 
LYSLØYPE SJØLI 
Ble satt i stand februar 2017. 
 

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 ga oss 52.000 i 
2018. 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 nedgang fra 374 i 2017  til 350  
medlemmer i 2018. Det er god oppfølging i gruppene for å få inn kontingenten. Sum 
kontingentinntekter hadde en nedgang fra 53.500,- til 47.900.  
 
Grasrotandelen ga oss i 2018 et bidrag på kr. 92.220. Dette er en gledelig økning fra 63.456 i 
2017. Det er nå 219(200 i 2018) personer som har knyttet RIL til sin grasrotandel.  
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Momskompensasjon for 2018 utgjorde kr. 50.657,- en økning fra kr 28.660,- året før.  
 
LAM-midler økte fra 98.463,- til 104.795,- i 2018. Dette er veldig gledelig, da disse midlene 
er basert på aktivitetstallene i de forskjellige gruppene i RIL. 
 
Prosjekt Kværnesodden har fått innvilget søknaden om spillemiddeltilskudd, med et utsagn på 
inntil 98.000,- Det må utarbeides et sluttregnskap for prosjektet før midlene utbetales. 

BARNEIDRETTSGRUPPA  

ORGANISASJON: 
Organisasjon:  
Leder: Hilde Nystuen  
Nestleder: Lars Jørgen Romenstad  
Økonomiansvarlig: Lars Erik Bjøntegaard  
Styremedlem: Inge Rønning  
Vi har i perioden 2018 hatt 2 styremøter, og jevnlig kontakt på epost og telefon.  

AKTIVITET 
Barneidrettsgruppa har hatt følgende aktivitetstilbud i 2018:  

Skilek på Elvål, skøytelek i ishallen på Åkrestrømmen, friidrettsskole på Åkrestrømmen, 
orientering og terrengløp på Elvål, halltrening/turn på Fagertun og svømmetrening på Berger 
og Fagertun. Gymsalen på Renheim var i høst under oppussing og dermed ble det ikke tilbud 
om hallaktiviteter der i 2018.  

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 ulike aktiviteter.  

21. januar deltok barneidrettsgruppa på markering av DNT 150 år på Finndalshytta i 
samarbeid med Turgruppa og Barnas turlag. 3. mars arrangerte barneidrettsgruppa Minimora 
på Fagertun. Det ble også arrangert en kveld med skitrenerkurs vinteren 2018. I begynnelsen 
av mai ble det arrangert avslutning på svømmekurset med tur til Ankerskogen og i september 
arrangerte vi familiedag på Bjøntegaard leirskole i samarbeid med Barnas turlag.  

Det har vært god deltagelse på aktivitetene og spesielt svømmekurset er populært. Det er 
viktig å fortsatt tilby et godt og allsidig aktivitetstilbudet til de yngste, gi god informasjon om 
aktivitetene og ha god dialog med foreldrene.  

ØKONOMI  
Barneidrettsgruppa har i 2018 kjøpt inn utstyr til svømmekurs, skilek og orientering. Ellers 
har utgiftene vært relatert til de arrangementene og aktivitetene vi har hatt gjennom året. 
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FOTBALLGRUPPA  

ORGANISASJON: 
Leder:	  Elisabeth	  Åsvang	  
Nestleder:	  Bryndis	  Olafsdottir	  	  
Økonomi	  ansvarlig:	  Beate	  Pedersen	  	  
Styremedlem:	  Erling	  Nils	  Aasheim	  	  
Styremedlem:	  Hilde	  B.	  Viken	    
 
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:	  	  

 
* G12  
* J13  
* G15  
* J10, øvre  
* G10 øvre  
* GJ10 ytre  
* J15, samlag Koppang  
* GJ 7/8 øvre  
* GJ 7/8 ytre  
 
Det har vært totalt ca 110 spillere i de aldersbestemte lag for fotballsesongen 2018.  

Følgende aktiviteter ble gjennomført: Oppstartsmøte for trenere/lagledere ble gjennomført i 
april. Årlig vårdugnad på Kværnesodden. Utkjøringen av søppelsekker for Fias i juni mnd. 
Felles tur siste helga i august for spillerne på Grueturneringen, ca 80 spillere og totalt ca 130  

Avslutning for de minste lagene på RAUS, de største lagene har hatt egne avslutninger. F.eks 
til Milano eller bowling etc…. 
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HUNDEKJØRERGRUPPA  

ORGANISASJON: 
Leder:  Alf Stokke 
Nestleder: Jørn Strandvik  
Styremedlem:  Tone Wiik  

ØKONOMI: 
Vi søkte i år om post 3. midler for 25 000,- og fikk tildelt 19 000,- fra hundekjørerforbundet. 
Vi fikk utbetalt etter rapportering 8000,-  
 

AKTIVITETER: 
Vi avholdt årsmøte og 2 styremøter.  
Det ble arrangert aktivitetsdag. GPS kurs og to helgesamlinger. 
Det er jobbet mye på løypa og den har vært åpen og kjørt stort sett hele tiden med positive 
tilbakemeldinger.  
Bjørn Haugbjørg tok bronse i NM sprint 6-spann.  
Adrian Rønning Myrvang ble nr 15 på  Finnmarksløpet jr 200 km. 
Egil Lønne ble nr 36 på Femundløpet 400km, seier i seppalaløpet 8 spann og nr 2 i LD 8-
spann på Snørock. 
 

SKIGRUPPA  

ORGANISASJON:  
Leder:	  Berit	  Grindflek	  	  
Nestleder	  :	  Erik	  Arne	  Øverli	  	  
Økonomi	  ansvarlig:	  Goro	  Eggen	  Bolstad	  	  
Styremedlem:	  Tor	  Inge	  Nytrøen	  	  
	  

ØKONOMI:  
Økonomien	  i	  skigruppa	  er	  grei,	  hvor	  vi	  for	  2018	  kom	  39	  975	  kr	  over	  budsjett.	  	  

AKTIVITETER:  
Det	  er	  blitt	  avholdt	  3	  styremøter	  i	  2018,	  hvor	  vi	  har	  fulgt	  opp	  budsjett	  for	  skigruppa,	  behandlet	  
innkommende	  saker	  samt	  fulgt	  opp	  aktivitetsplan	  for	  2018. 	  

Leder og nestleder har representert skigruppa i hovedlaget.  
Vi har arrangert 4 klubbrenn, klubbmesterskap, skitrening og barmarkstrening. Ett klubbrenn 
måtte flyttes på grunn av kulde.  
Vi arrangerte smørekurs med Tor Inge og Runar som instruktører.  
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Det var veldig bra deltagelse på klubbrennene inntil 80 deltagere. Klubbmesterskapet ble 
arrangert 11.mars med ca.90 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 Åkre er blitt ryddet slik at den kjøres opp med scooter.  

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 2018. 

 

TURGRUPPA  

ORGANISASJON: 
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 3 styremøter i 2018.	  
	  
Årets aktiviteter har vært de samme som tidligere år.  Vi har hatt turkasser på 10 turmål:  
Ryensjøen, N.Raufjellet, Nupen, Kulhøgda, Gloføkkampen, Renåfjellet, Akshaugen 2, 
Tobakkstjønna, Øvre Ørsjøtjønna, Vardhammaren.  Rekordmange  besøk på turmålene : 2382 
navn i bøkene våre. Kulhøgda hadde flest besøk, 399stk hadde skrevet i boka der	  
	  
106 klippekort ble innlevert, derav 25 barn. Årets minifjellrever ble:  Ada Viken og Adrian S. 
Lainemurd, årets fjellrever: Rønnaug Nytrøen og Nanna Haugseth.	  
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Vi har hatt flere fellesarrangementer med feiring av DNT \s 150 års jubileum i 2018, alene, og 
sammen med frivillige og andre foreninger.	  
 
Bursdagsfeiring av DNT 150 år sammen med Barnas turlag på Finndalshytta: ca 130 
deltakere.	  
Bålkos ved skiløypa ved Gapahuken på Vangvollen: ca 25 deltakere	  
17. mai tur på Svankletten:  ca 40 deltakere	  
Tur sammen med folkehelsa i Rendalen på Østsida av Lomnessjøen: 0 deltakere	  
Rendalstrippen med frivilligsentralen og folkehelsa: 78 deltakere	  
Fellestur med Barnas Turlag til Kulhøgda: ca 35 deltakere	  
Tur sammen med historielaget til Smithsetra/Galten gård: 25 deltakere	  
Kom deg ut dag høsten 2018 sammen med Barnas turlag på Bjøntegaard leirskole: ca 70 
deltakere	  
Tur til Gloføkkampen(henting av turkasse): 12 deltakere	  
	  
Turgruppa takker alle for følget i 2018 og ønsker velkommen til nytt turår i 2019.	  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Styret i RIL, Rendalen  

 
Nina Kværnæs/ Leder  Monica Bruun/Nestleder Kristoffer Låg/Øk.ansvarlig 
 
Torgeir Før /Anl.ansv. Torkhild Nytrøen/U-repr. Hilde Nystuen/Barneidrgrp.  
 
Elisabeth Åsvang/Fotballgrp.     Alf Stokke /Hundekjørergrp. 
 
Berit Grindflek/Skigrp.     Kari J. Høye/Turgrp.	  
	  


