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HOVEDLAGET  

ORGANISASJON 
Styret har bestått av følgende: 
Leder:    Nina Kværnæs  
Nestleder:   Monica Bruun Bjørke  
Økonomi ansvarlig:  Kristoffer Låg 
Anleggsansvarlig:  Torgeir Før  
Ungdomsrepresentant: Torkild Nytrøen  
Leder barneidrettsgruppa: Hilde Nystuen  
Leder fotballgruppa:  Stian Lomnes   
Leder hundekjørergruppa Alf Stokke  
Leder skigruppa:  Tor Inge Nytrøen  
Leder turgruppa:  Kari J. Høye 
 
Vi har i perioden hatt 4 styremøter, og et møte i arbeidsutvalget. Vi har startet på prosessen i 
forhold til organisasjon av idrettslaget og dens struktur i samarbeid med kretsen.  
 
Kommunikasjonen til våre medlemmer går i hovedsak via vår hjemmeside og Facebook. 
 
I 2019 hadde vi 298 betalende medlemmer, mot 350 i 2018. Dette kan skyldes endring av 
kontingenten, noe som er justert for 2020. 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 formålstjenlig å 
drive eller støtte opp om fysisk aktivitet i Rendalen.  
 

ANLEGG 
Statusen på RIL sine anlegg etter sesongen 2019 som følge. 
 
HOPPAKKE ÅKRESTRØMMEN 
Her	  har	  det	  ikke	  skjedd	  noe.	  	  Den	  personen	  som	  skulle	  ha	  materialene	  som	  er	  der	  (stolper,	  
impregnerte	  materialer	  mv)	  har	  ikke	  hentet	  dette.	  Vi	  må	  arbeide	  videre	  med	  dette.	  Om	  ikke	  
vedkommende	  fortsatt	  skal	  ha	  dette	  ordner	  opp	  må	  vi	  finne	  andre	  løsninger.	  	  

 
FINDALSHYTTA 
 
FOTBALLBANEN, ELVÅL 
Denne	  er	  satt	  i	  stand	  etter	  NATO	  øvelsen	  i	  fjor.	  Det	  er	  kjørt	  på	  grus.	  Denne	  skal	  høvles	  mer	  til	  
sommeren	  2020.	  

 
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 
Passivt anlegg. 
 
LYSLØYPA PÅ ÅKRE 
Er	  rustet	  opp.	  Det	  er	  klippet	  kanter	  og	  hogget	  rundt	  løype.	  Lyspærene	  er	  skiftet.	  Dugnaden	  var	  
varslet	  på	  Facebook.	  Det	  var	  dårlig	  oppmøte.	  Arbeidet	  ble	  utført	  av	  Erling	  Nils	  Aasheim,	  Kristoffer	  Låg	  
og	  Torgeir	  Før.	  Alle	  bidro	  med	  utstyr.	  

 
FOTBALLBANE PÅ ELVÅL  
Banen er grei til vinterbruk, passe på og slodde på sommeren. 
 
KVÆRNESODDEN 
Denne banen er i veldig god stand. Klubbens flaggskip.  
 
LYSLØYPE SJØLI 
I ok stand. 
 

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 50.000 i 2019. 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 350 i 2018 til 298 medlemmer i 2019. Det er 
god oppfølging i gruppene for å få inn kontingenten. Sum kontingentinntekter er ganske stabil med en liten 
endring fra 47.900 i 2018 til 46.694,- i 2019.  

Grasrotandelen ga oss i 2019 et bidrag på kr. 89.839. Dette er en liten endring fra kr. 92.220. i 2018. Det er nå 
221(219 i 2018) personer som har knyttet RIL til sin grasrotandel.  

Momskompensasjon for 2019 utgjorde kr. 43.227,- en nedgang fra kr. 50.657,- året før.  

LAM-midler økte fra 104.795,- til 105.959,- i 2019. Dette er veldig viktig bidrag til drift av idrettslaget. Midlene 
er basert på aktivitetstallene i de forskjellige gruppene i RIL.  
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Prosjekt Kværnesodden har fått innvilget søknaden om spillemiddeltilskudd, med et utsagn på inntil 98.000,- 
Sluttregnskap for prosjektet er innlevert og vi avventer at midlene utbetales. 

	  

BARNEIDRETTSGRUPPA  

Organisasjon:  

Leder: Hilde Nystuen  

Nestleder: Lars Jørgen Romenstad  

Økonomiansvarlig: Lars Erik Bjøntegaard  

Styremedlem: Inge Rønning  

Vi har i perioden 2019 hatt 2 styremøter, og jevnlig kontakt på epost og telefon.  

AKTIVITET  

Barneidrettsgruppa har hatt følgende aktivitetstilbud i 2019:  

Skilek på Elvål og på Åkre, skøytelek i ishallen på Åkrestrømmen, orientering og terrengløp på Elvål, 
halltrening/turn på Fagertun og Renheim og svømmetrening på Berger og Fagertun.  

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.  

Det ble arrangert grasrottrenerkurs i skilek vinteren 2019. 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. 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 2019 ikke kjøpt inn utstyr, men det er behov for mer utstyr til skilek i 2020. Ellers har 
utgiftene vært relatert til de arrangementene og aktivitetene vi har hatt gjennom året. 
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FOTBALLGRUPPA  

ORGANISASJON: 
Leder:	  Elisabeth	  Åsvang	  /	  Stian	  Lomnes	  (fra	  mai/juni)	  

Nestleder:	  Bryndis	  Olafsdottir	  	  

Økonomiansvarlig:	  Beate	  Pedersen	  	  

Styremedlem:	  Erling	  Nils	  Aasheim	  	  

Styremedlem:	  Hilde	  B.	  Viken	  	  	  

	  

Det	  har	  vært	  styremøter	  i	  perioden,	  i	  tillegg	  til	  kontakt	  på	  telefon	  og	  epost.	  Felles	  dugnad	  på	  
hovedbanen.	  Møte	  med	  lagledere	  og	  trenere	  før	  sesongen	  i	  forbindelse	  med	  organisering	  av	  lagene	  
og	  utdeling	  av	  utstyr.	  Evalueringsmøte	  etter	  sesongen.	  	  

 
AKTIVITET.  
Vi	  har	  hatt	  følgende	  lag	  i	  2019:	  

GJ	  7/8	  Ytre	  

GJ	  7/8	  Øvre	  

GJ	  9/10	  Ytre	  

GJ	  9/10	  Øvre	  

G	  11	  

J	  12	  

G	  13	  

J	  14	  

G	  15	  (samarbeidslag	  administrert	  av	  Koppang	  FK)	  

Totalt	  har	  det	  vært	  drøyt	  100	  spillere	  i	  de	  aldersbestemte	  lagene	  sesongen	  2018.	  	  

Følgende	  aktiviteter	  ble	  gjennomført:	  Oppstartsmøte	  for	  trenere/lagledere.	  Årlig	  vårdugnad	  på	  
Kværnesodden.	  Montering	  av	  3-‐er	  baner	  på	  Kværnesodden	  og	  Unsetbrenna	  –	  dette	  ble	  en	  stor	  
suksess	  blant	  de	  minste	  fotballspillerne!	  Utkjøringen	  av	  søppelsekker	  for	  Fias	  i	  juni	  mnd.	  Etter	  at	  
Koppang	  ønsket	  å	  melde	  sine	  lag	  på	  i	  kretsserie	  på	  høstsesongen	  ble	  det	  inngått	  et	  samarbeid	  med	  
lagene	  i	  Nord-‐Østerdal,	  slik	  at	  vi	  kunne	  være	  med	  der.	  Til	  tross	  for	  mer	  reising	  ble	  dette	  en	  god	  
løsning,	  og	  vi	  ble	  godt	  mottatt	  av	  Nord-‐Østerdølene.	  Dette	  samarbeidet	  videreføres!	  



Årsmelding RIL – 2019 
 

Rendalen,	  09.	  Mars.	  2020	   Side	  5	  

	  

Tradisjon	  tro	  	  Grueturnering	  siste	  helg	  i	  august,	  med	  stor	  deltagelse	  av	  spillere	  og	  foreldre.	  

Etter	  ønske	  på	  evalueringsmøte	  holdt	  lagene	  separate	  avslutninger.	  

HUNDEKJØRERGRUPPA    

Hundekjørergruppa har i 2019 hatt 21 betalende medlemmer.  

Gruppa har som hovedmål å vedlikeholde hundeløypa i Rendalen. Denne er ca 8-10 mil. Denne er hovedårsak til 
at så mange utenbygdsboende hundekjørere, er medlemmer hos oss. Vi har en lukket FB side for medlemmer. 
Her legger vi ut informasjon om løypa, føreforhold o.l.  

I tidligere år har vi fått overført midler fra Norges hundekjørerforbund-post 3 midler, dersom vi gjennomførte 
ulike aktiviteter med formål rekruttering og kompetanseheving. Disse midlene har satt oss i stand til å drifte de 
snøscootere som trengs for å holde løypa oppe vinterstid.  

I 2019 ble kriteriene for tildeling av disse midlene endret slik at vi ikke lenger får disse. Da vi er svært få 
medlemmer bosatt i Rendalen, medførte dette at vi ikke har sett muligheter for å gjennomføre aktiviteter som 
tidligere.  

Utgifter til driften av snøscootere ble derfor i 2019 belastet oppsparte midler. Det samme vil skje i 2020. Vi får 
kr 2000,- overført fra hovedlaget men driften av scooterne koster ca 5-10000.  

I 2019 var vi representert på Hundekjørerforbundets ting på Lillehammer. Oppholdet betalte undertegnede av 
egen lomme mens forbundet belastet oss med reisefordelings utgifter.  

Vi arbeider med å få på plass en vipps konto for et frivillig løypebidrag.  

Flere av våre medlemmer er godt representert på resultatlistene på de store hundeløpene i Norge.Femundløpet og 
Finnmarksløpet samt noen sprintløp.  

Både vår, høst og vinter kommer mange av Norgeseliten til Rendalen for å trene.  

Med bedre økonomi og flere lokale krefter, kunne vi avholdt flere åpne samlinger-bl.a. for barn, unge og 
funksjonshemmede.  

Gruppa holder kontakte pr fb sida og siden vi er så få-fortsetter Undertegnede, Jørn Strandvik og Tone Wiik som 
sittende styre.  

SKIGRUPPA  

 
ORGANISASJON:  
Leder:                     Tor Inge Nytrøen  
Nestleder:              Omar Trøen  
Økonomi:               Goro Eggen Bolstad 
Styremedlem:        Silje Bjørnseth  
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Det har blitt avholdt 3 styremøter. 
Leder har representert skigruppa i hovedlaget.  

 

AKTIVITETER:  
4 klubbrenn, klubbmesterskap med 75 deltagere, og ett renn som "Telenorkarusell".  
Flere løpere som er med på skirenn rundt omkring i regionen, håper på enda fler i 
2020.                                                        
 
Vi har to løpere representert i Team Tronfjell, som gikk 3 NC renn og NM på Savalen 
med meget bra resultater.                    
Ungdommens Holmenkollrenn for 13 og 14 åringer er en opplevelse som bare anbefales 
på det sterkeste å delta i. Mikkel Breie Nystuen og Peter Mortensen Holien deltok i 
2019. 
 
Hovedlandsrennet for 15 og 16 åringer ble i 2019 arrangert på Gålå. På de 3 dagene ble 
det gått 5km skøyting,  sprint, skicross og staffet. Esten Nytrøen deltok i 2019. 
 
Styret vil takke alle som har stilt opp på dugnader og hjulpet til i løpet av sesongen, en 
spesiell takk til  trenere og løypekjørere som bidrar sterkt til at dette blir vellykket.   
 
Vi takker også alle unger/ungdom som stiller opp på disse aktivitetene og viser den 
herlige idrettsgleden de gjør. 
 
Takk for sesongen 2019 

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 2019.	  
	  
Årets aktiviteter har vært de samme som tidligere år.  Vi har hatt turkasser på 10 turmål:  
Fonnåsfjellet, Storskarven, Kletten, Søre Storbekkfjellet, Kjesaråsknappen, Sandnupen, 
Veslekletten, Hundtjønnåsen, Brannflata og Spekedalsgråhøgda.  1385 navn i turbøkene våre, 
nedgang fra fjoråret.  Veslekletten hadde flest besøk, 280 navn i boka der.	  
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64 klippekort ble innlevert, derav 10 barn. Årets minifjellrever ble:  Jan Stene og Maren 
Trøen. Årets fjellrever: Hege Undseth og Ann-Turid Johansen.	  
	  
Vi	  har	  sendt	  inn	  høringsuttalelse	  mot	  vindturbiner	  i	  Rendalen	  Østfjell	  og	  Fonnåsfjellet.	  
	  
Vi har hatt flere fellesarrangementer  i 2019, alene, og sammen med frivillige og andre 
foreninger:	  
	  
10. mai.:  Markering av «verdens aktivitetsdag» med utsetting av turkasse på Veslekletten og 
«slipp» av Stolpejakten 2019.  Ca 20 deltakere	  
	  
12.mai.:  «Støttemarsj for naturen» for å markere vår motstand mot vindturbiner  i våre flotte 
turområder.  Dette var et arrangement i fellesskap med DNT Nord-Østerdal.  Ca 70 deltakere.     	  
	  
26.juni:  Fellestur med Barnas Turlag til Kjesaråsknappen. 16 deltakere	  
	  
29.juni:  Rendalstrippen sammen med frivillige. 45 deltakere          	  
	  
01.september:  Aktivitetsdag på Bjøntegaard leirskole sammen med barneidrettsgruppa og 
Barnas turlag.  Ca 60 deltakere.       	  
	  
Planlagt tur sammen med Rendalen Historielag til Volltjønnet i august ble avlyst pga dårlig 
vær.	  
	  
Vi har vært medarrangør på Stolpejakten som hadde rekordoppslutning i 2019 med ca 830 
deltakere	  
 
	  
Turgruppa takker alle for følget i 2019 og ønsker velkommen til nytt turår i 2020.	  
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Styret i RIL, Rendalen  

 
Nina Kværnæs/ Leder  Monica Bruun Bjørke/Nestleder Kristoffer Låg/Øk.ansvarlig 
 
Torgeir Før /Anl.ansv. Torkild Nytrøen/U-repr. Hilde Nystuen/Barneidrgrp.  
 
Stian Lomnes/Fotballgrp.     Alf Stokke /Hundekjørergrp. 
 
Tor Inge Nytrøen/Skigrp.     Kari J. Høye/Turgrp.	  
	  


