Årsmelding RIL – 2015
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: Hege Undseth
Leder fotballgruppa:
Vegar Berget
Leder hundekjørergruppa
Karin Wiik
Leder skigruppa:
Tore Hornseth
Leder turgruppa:
Kari Høye
Vi har i perioden hatt 4 styremøter, og et møte i arbeidsutvalget
Kommunikasjonen til våre medlemmer går nå i hovedsak via vår hjemmeside og Facebook.
I 2015 hadde vi 387 betalende medlemmer. Det er bra aktivitet i gruppene, men er 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 2015 er følgende.
 Klubbhuset: Rendalsmat A/S leide klubbhuset frem til konkursen, etter dette var det en
gruppering, som hadde innbetalt penger og ønsket å fortsette leie av dette inntil videre.
Rendalen hjelpekorps har leiekontrakt på midterste rommet i kjelleren. Vi har fortsatt
et rom igjen selv, som lager til fotballgruppa. Det bør tas stilling til hva vi skal gjøre
med klubbhuset.
 Elvål skistadion: Denne er i bra stand, ble hugget noe og det ble utført del
gravemaskinarbeid. Løypa ble snudd så vi går andre vegen nå.
 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.
 Finndalshytta: Etter forholdene i grei stand, noe utleie her.
 Kværnesodden: Denne banen er i veldig god stand. Klubbens flaggskip. Kioskbygg?
 Lysløype Sjøli: Her viser det seg at stolper og lys er intakt, Det ble utført dugnad der i
høst. NØK må inn i bildet for å strekke opp igjen noen ledninger, samt at vi må koble
til skap etc.
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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.
Rendalen kommune er vår største 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 60.000,- i
året. I tillegg er det gjort avtaler med noen bedrifter om reklameskilt på våre arenaer
tilsvarende 13.000,Medlemstallet er økt fra 350 personer i 2014 til 387 personer i 2015. Mye av dette skyldes
aktiv oppfølging i gruppene for å få inn kontingenten. Sum kontingentinntekter ble 48.200,Grasrotandelen ga oss i 2015 et bidrag på kr. 57.482,-. Dette er ca. kr. 10.000,- mer enn året
før, og det er nå 192 (190 i 2014) personer som har knyttet RIL til sin grasrotandel.
Momskompensasjon for 2015 utgjorde kr. 28.035,LAM-midler doblet seg fra 2014- 2015 til kr. 87.000,-

Barneidrettsgruppa
Organisasjon:
Styret har bestått av følgende:
Leder:
Hege Undseth
Nestleder:
Rigmor Sanodden
Økonomi ansvarlig: Steffanie Iversen
Styremedlem:
Knut Okkenhaug/Lene Haustätter
Vi har i perioden 2015 hatt 3 styremøter og jevnlig kontakt på epost.
Aktivitet: I 2015 hadde barneidrettsgruppa følgende aktiviteter - skøytelek i ishallen, skilek
på Elvål, friidrettsskole på Åkrestrømmen, halltrening på fagertun og berger, turntrening på
berger og fagertun og svømmetrening på fagertun og berger. Barneidrettsgruppa arrangerte
minimora. Barneidrettsgruppa lagde seg ett års hjul som viser aktivitetene hele året og
aktiviteten i gruppa, vi søkte Norges idrettsforbund om midler til å videre utvikle idrettskolen
og gruppa. Vi mottok 8500 kr, dette ble brukt til å dekke blant annet bassengleien. I
november arrangerte vi kjøp salg av brukt idrettsutstyr på Elvål to torsdager vi "omsatte"
varer for over 8000 kroner. Veldig mange fornøyde kjøpere og selgere denne gangen. Vi
arrangerte avslutning på sesongen på Søvollen med skilek og grilling på Romenstad seter. Vi
har kjøpt inn utstyr til svømmetrening, blomster, førstehjelpsutstyr og kjøpt gavekort til
jentene som har vært med som trenere gjennom hele året. Vi i barneidrettsgruppa syns vi har
lykkes med våre aktiviteter og mange barn har deltatt på de ulike aktivitetene gjennom året.
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Økonomi: Barneidrettsgruppa har ikke hatt behov for store investeringer i 2015 og utgiftene
vi har hatt har vært relatert til de arrangementene og aktivitetene vi har hatt gjennom året.

Fotballgruppa
Organisasjon:
Styret har bestått av følgende:
Leder:
Vegar Berget
Nestleder:
Kathrine Sponberg Øien
Økonomi ansvarlig: Elisabeth Åsvang.
Styremedlem:
Erling Nils Aasheim
Styremedlem:
Henning Dalbakk
Vi har hatt 4 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:
- Senior damelag. 4 seire, 2 uavgjort og 11 tap. 6. plass i serien av 10 lag.
Tung vår, men ble bedre utover høsten.
- G-16. 1 seier, 2 uavgjort, og 14 tap. Møtte mange veldig gode lag, men gutta mistet
ikke motet selv om resultatene uteble. Kjempegjeng!
- GJ-14 9-er på våren. Mange tunge kamper, mye pga av at de møtte rene 14 lag
samtidig som de aller fleste på vårt lag var 13 år. Ble meldt opp i GJ-13 til høsten.
- GJ-13 9-er på høsten. 6 seire, 2 uavgjort og 2 tap gjorde at de ble avdelingsmestere
etter en kjempehøst!!
- GJ-12 7-er. Spilte i kretsserien, mange gode kamper. Fikk hjelp fra GJ-11 ved for lite
spillere.
- GJ-11 7-er. Spilte i kretsserien, mange gode kamper med hjelp fra GJ-12 pga for lite
spillere i utgangspunktet.
- G/J 10 Ytre. Intern serie. Deltok på cup i Storstua på Koppang.
- G/J 10 Øvre. Intern serie. Deltok på cup i Storstua på Koppang.
- G/J 8 Ytre. Intern serie. Deltok på cup i Storstua på Koppang.
- G/J 8 Øvre. Intern serie. Deltok på cup i Storstua på Koppang.
Det har vært totalt 95 spillere i de aldersbestemte lag for fotballsesongen 2015.
Følgende aktiviteter ble gjennomført:
Årlig vårdugnad på Kværnesodden 29. april.
Utkjøringen av søppelsekker for Fias i mai mnd.
Turnering på Kværnesodden for de yngste (7-10 år) ble gjennomført 13. juni
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 18. nov.
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Avslutning for aldersbestemte lag etter endt sesong ble avholdt den 8. des. ved ungdommens
hus på Otnes.
Styret i fotballgruppa vil takke alle trenere, lagledere og foreldre for en kjempegod innsats i
fotballsesongen 2015

Hundekjørergruppa
Organisasjon:
Leder og kontaktperson: Karin Wiik
Hundekjørergruppa har ikke styremøter, leder fungerer kun som kontaktperson, da gruppa er
svært liten.
Løpsdeltakelse RIL kjørere:
Thea Holien Mortensen, Tone Wiik, Keijo Korpela og Thomas Erlandsen startet løp for RIL i
2015.
Aktivitet:
De fleste medlemmene i hundekjørergruppa er turkjørere.
Oppkjørt løype for hundekjørere vinteren 2014/2015 fra Flendalsveien mot Osdalen, og en
egen sløyfe om Villsjøen. Det ble startet opp merking og skilting av løypa i 2015 og det
fortsetter i 2016.
Under Femundløpshelga i 2015 ble det arrangert hundekjøring for barn på Søvollen. De små
fikk sitte på mens de litt større fikk prøve sleden sjøl. Det ble arrangert samling med trening
og faglig påfyll 12-13. september 2015.
Det har ikke vært fellesturer for gruppa i 2015.
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 høstsamlingen og kjøring med unger på Søvollen. Dette ga et overskudd i 2015, men
det må legges til at noe løypekjøring for 2015, først kommer på 2016 regnskapet. Vi har
fortsatt oppsparte midler fra før. Ellers dekker utøverne sine egne utgifter.

Skigruppa
Organisasjon:
Styret har bestått av følgende:
Leder:
Tore Hornseth
Dugnadsansvarlig: Erik Arne Øverli
Økonomi ansvarlig: Mona Mømb
Styremedlem:
Bodil Lau
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Aktivitet:
Det er blitt avholdt 5 styremøter i 2015, hvor vi har fulgt opp budsjett for skigruppa,
behandlet innkommende saker samt fulgt opp aktivitetsplan for 2015.
Lederen har representert skigruppa i hovedlaget og vært med på møter i Mora konseptet samt
i møte med kommunen om vurdering av tidligtrase ved Findalshytta.
Vi har arrangert 4 stk klubbrenn, klubbmesterskap i langrenn, skidag i januar,
skitrening/skilek, barmarkstrening samt hvert med og arrangert Moraløpet.
Det var veldig bra deltagelse på klubbrennene inntil 110 forskjellige deltagere.
Klubbmesterskapet ble arrangert 14. mars med 104 deltagere, her ble det lagt ned stor innsats
av liten og stor. Dette ble en fin dag og en fin happening på konkuransesessongen i skigruppa.
Skidagen i januar ble vellykket med noe mindre deltagelse enn i 2014. Vi trente og gikk
sprintstafett, så deltagerne og trenerne hadde en fin dag.
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. Vi nevner her at det var noen som gikk renn i
Holmenkollen samt Sjusjøcup med meget gode resultater dette er positivt.
Moraløpet gikk i år fra Koppang til Rendalen(Åkre) det var bra deltagelse av liten og stor.
Rendalen vant skolekampen dette året også. Vi hadde restauranten i Åkrestua, med et bra
overskudd og god omtale om kafedriften og arrangementet. Moraløpet ble som vanlig et bra
arrangement takket være dyktige arrangører i Morakomiteen og av frivillige.
Det ble bestemt at vi skulle bestille klubbdrakter for å bruke i renn i vinteren 2015/16. Disse
ble i klubbfarger gult og svart og ble veldig fine.
Lysløypa på Elvål ble kjørt opp med løypemaskin mens lysløypa på Åkre ble kjørt opp med
scooter.
Det er blitt avholdt dugnad i lysløypa på Elvål og Sjøli. Lederen i idrettslaget og lederen i
skigruppa var på befaring av lysløypa på Sjøli, da det viser seg at stolper og lys fortsatt står
der. Det ble tatt en runde med skiløpere på Sjøli, hvor det er et ønske om at lysløypa blir åpnet
igjen. Dette ble ikke utført i 2015 men står på arbeidsplan for 2016.
I forbindelse med at lederen i skigruppa og lederen i idrettslaget ble innkalt til møte med
kommunen angående tidligtrase ved Findalshytta, gikk de også befaring for å se etter trase på
Vestkjølen(Findalshytta). Kart på dette ble sendt tilbake til kommunen for videre behandling.
Vi fikk også besøk fra Norges Skiforbund for å se på muligheter ved lysløypa på Elvål, her
fikk vi mange gode ideer for å utbedre denne.
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 2015.
Økonomi
Økonomien i skigruppa er grei, hvor vi er på budsjett.
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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 4 styremøter i 2015. Årets aktiviteter har vært stort sett de samme som
tidligere år. Vi har hatt turkasser på 10 turmål: Øversjøen, Tissvola, Rødvola (Unset), Kletten
(Osdalen), Vestre Kvitåsen, Tørråsen, Ørsjøvola, Veslesølen, Orvdalen og Åsmyrtjønna. Mye
besøk på turmålene våre i 2015 også, 1402 navn i bøkene våre. Veslesølen hadde flest besøk,
223 hadde skrevet i boka der. 64 klippekort ble innlevert, derav 15 barn. Årets minifjellrever
ble: Kristian Bakkom og Kaja Nytrøen-Rygh , årets fjellrever ble: Ola Lombnæs og Melkior
Kværnes.
Vi har hatt flere fellesarrangementer i 2015 (friluftslivets år), alene, og sammen med frivillige
og andre foreninger, ”Kom deg ut dag”, bålkos ved skiløypene våre, Rendalstrippen, turer
med Barnas Turlag, Tolga Turlag, Otnes vel/folkehelsetjenesten i Rendalen, Pilegrimsforum i
Rendalen og Lia gård.
Til sammen har disse arrangementene samlet ca 380 deltakere.
Vi har kjøpt inn nye turkasser i 2015, samt at klippekortene våre har fått nytt design og de
inneholder mer informasjon enn tidligere.
Turgruppa takker alle for følget i 2015 og ønsker velkommen til nytt turår i 2016.

Styret i RIL, Rendalen 16. mars 2015
Johan Grindflek/leder

Lene Haustätter/Nestleder

Kristoffer Låg/Øk.ansvarlig

Tore Hornseth/Anl.ansv.

Elen M.Finstad/U-repr.

Hege Undseth/Barneidrgrp.

Vegar Berget/Fotballgrp.

Karin Wiik/Hundekjørergrp.

Tore Hornseth/Skigrp.

Kari Høye/Turgrp.
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