Årsmelding RIL – 2016
Hovedlaget
Organisasjon
Styret har bestått av følgende:
Leder:
Johan Grindflek
Nestleder:
Monica Bruun
Økonomi ansvarlig:
Kristoffer Låg
Anleggsansvarlig:
Tore Hornseth
Ungdomsrepresentant:
Martine Rugsveen
Leder barneidrettsgruppa: Heidi Romenstad
Leder fotballgruppa:
Vegar Berget
Leder hundekjørergruppa
Karin Wiik
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 2016 hadde vi 368 betalende medlemmer. 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 2016 er følgende.
 Klubbhuset: Dette ble solgt i juli til Nina Kværnes.
 Elvål skistadion: Denne er i bra stand, ble utført dugnad som vanlig. Bør se på å få til
en stor haug helt nord på skistadion.
 Fagerkollen: Passivt anlegg.
 Sjøvikbakken: Denne er lagt ned, mangler og fjerne noe stillas.
 Lysløypa på Åkre: Løypa i grei stand. Problemer med at det har vært for lite snø de to
siste årene. Bør rette opp noen stolper etter hvert.
 Fotballbane på Elvål: Banen er grei til vinterbruk, passe på og slodde på sommeren.
 Finndalshytta: Etter forholdene i grei stand, noe utleie her.
 Kværnesodden: Denne banen er i veldig god stand. Klubbens flaggskip. Kioskbygget
ble revet på høsten 2016, nytt bygg skal stå klart til våren.
 Lysløype Sjøli: Ble ikke utbedret sommeren 2016 (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 vår største bidragsyter med 70.000,- i tilskudd, samt 7.500,- i kulturmidler.
Dette er helt avgjørende for de aktivitetene RIL kan tilby barn og unge i bygda.
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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 nedgang fra 387 i 2015 til 368 medlemmer i
2016. Det er god oppfølging i gruppene for å få inn kontingenten. Sum kontingentinnteker økte
likevel fra 48.200,- til 50.200,-. Dette skyldes aldersfordelingen på medlemmene.
Grasrotandelen ga oss i 2016 et bidrag på kr. 67.163,-, altså ytterligere en økning på ca 10.000,fra året før. Det er nå 201(192 i 2015) personer som har knyttet RIL til sin grasrotandel.
Momskompensasjon for 2016 utgjorde kr. 30.774,LAM-midler var på samme nivå som forrige år, kr. 87.000,-

Barneidrettsgruppa
Organisasjon:
Leder:
Nesteleder:
Økonomiansvarlig:
Styremedlem:

Heidi Romenstad
Rigmor Sandodden
Stefanie Iversen
Ivar Nordengen

Vi har i perioden 2016 hatt 2 styremøter, flere samarbeidsmøter innad i nord og sør, samt
jevnlig kontakt på mail og telefon.
AKTIVITET
- Barneidrettsgruppa starta året med og revidere årshjulet, noe som ga følgende
aktivitetstilbud for barneidrettsgruppa i 2016: Skilek på Elvål, skøytelek i ishallen på
Åkrestrømmen, friidrettsskole på Åkrestrømmen, barmarkstrening på Elvål, halltrening/turn
på Berger og Fagertun og svømmetrening på Berger og Fagertun.
- Barneidrettsgruppa hadde avslutning på Elvål etter både skileken og barmarkstreninga. Til
jul arrangerte vi nissemarsj i Øvre som en felles juleavslutning for nord og sør.
- Vinteren 2016 var vi med barnas turlag å arrangere bålkosarrangementer langs skisporene.
Dette var trivelige arrangement med godt oppmøte.
- Barneidrettsgruppa har fått en fast tradisjon på å delta 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 skal vi i samarbeid med bla bygdekvinnelaget arrangere familieskidag til
Rensjøen.
- Det ble arrangert kjøp- og salgsdag på Åkrestrømmen i høst. Etter et oppmøte med to
personer utenom de fra styret i barneidrettsgruppa, har vi valgt å avslutte disse kjøp- og
salgsdagene, da vi ser at sosiale medier har overtatt mye av dette salget.
- Dette året har vi sett en noe nedgang av deltagende barn, spesielt på hallaktivtetene og
barmarkstreninga. Deltakelsen tok seg godt opp når skisesongen kom, og svømmekusene har
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vært svært populære. For de andre aktivitetene er det viktig å arbeide aktivt i året som
kommer for å få med kommunens yngste idrettsutøver. God informasjon om aktivitetene og
dialog med foreldrene blir viktig.
- Totalt sett syns vi i barnegruppa at vi har lykkes med å skape et variert aktivitetstilbud, og at
det er viktig å fortsette med dette brede og allsidige aktivitetstilbudet til de små.

ØKONOMI
- Barneidrettsgruppa har ikke hatt behov for store investeringer i 2016, og utgiftene vi har hatt
har vært relatert til de arrangementene og aktivitetene vi har hatt gjennom året.
- Mot slutten av året ble det gjort innkjøp av noe mer utstyr til ulike hallaktiviteter. Dette
utstyret kom først i februar, og blir derfor med på neste års regnskap. Dette er det tatt
forbehold om i budsjettet for 2017.

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 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:
- Senior damelag. 3 seire, 1 uavgjort og 11 tap. 7. plass i serien av 9 lag.
Vanskelig sesong, med for liten spillerstall. Veldig sårbare ved frafall, men jentene
gjorde en heroisk innsats.
- G-14. Tabelltoer i vårsesongen og serievinner i høstsesongen. Kronet med sølv i spill
om Kretsmesterskap. Vårsesong: 5 seire, 1 uavgjort og ett tap. Høstsesong: 7 seire, 2
uavgjort og ett tap. KM: 2 seire og ett tap. Et lag det blir morsomt å følge i kommende
sesong.
- G-12 Sterk sesong av G-12, med mange gode kamper. Laget spilte seg opp veldig
utover sesongen.
- J-12 Bra sesong, med mange jevne kamper. Lånte spillere av J-11 ved behov.
Vellykket med rent jentelag.
- G-11 Litt tungt og uvant med første sesong med 7er. Sårbart lag da det ikke var mer
enn akkurat med spillere. Lånte spillere av G-12 på alle kamper
- J-11. Bra sesong, med mange jevne kamper. Lånte spillere av J-12 ved behov.
Vellykket med rent jentelag.
- G/J 10 Ytre. Intern serie. Deltok på cup i Storstua på Koppang.
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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 110 spillere i de aldersbestemte lag (inkl senior) for fotballsesongen
2016.
Følgende aktiviteter ble gjennomført:
Oppstartsmøte for trenere/lagledere ble gjennomført i mars.
Årlig vårdugnad på Kværnesodden 27. april.
Utkjøringen av søppelsekker for Fias i mai mnd.
Turnering på Kværnesodden for de yngste (7-10 år) ble gjennomført lørdag 11.. juni
Felles tur siste helga i august for spillerne på Grueturneringen, ca 80 spillere og totalt ca 130
med foreldrene.
Oppsummering/ evaluering med trenere og lagledere og innlevering av utstyr etter
fotballsesongen den 7. feb 2017.
Avslutning for aldersbestemte lag etter endt sesong ble ikke avholdt i år. Istedenfor arrangeres
det kickoff i forbindelse med åpning av ny kiosk på Kværnesodden.
Styret i fotballgruppa vil takke alle trenere, lagledere og foreldre for en kjempegod innsats i
fotballsesongen 2016

Hundekjørergruppa
Organisasjon:
Leder og kontaktperson: Karin Wiik fram til 2. juni 2016 da vi hadde medlemsmøte og valgte
et styre for hundekjørergruppa. Leder Karin Wiik, ansvar løype Jørn Strandvik, ansvar Post3
Tone Wiik og aktivitetsansvarlig Bjørn Norrøne.
Det er arrangert et styre-/medlemsmøte høsten 2016. Det ble gått inn for å søke om omlegging
av løypa i Osdalen samt å investere i en trommel.
Løpsdeltakelse RIL kjørere:
Joakim Wisløff, Tone Wiik, Keijo Korpela, Pinja Korpela, Egil Lønne og Thomas Erlandsen
startet løp for RIL i 2016.
Aktivitet:
Det er arrangert 3 seminarer og en treningssamling.
Oppkjørt løype for hundekjørere vinteren 2015/2016 fra Flendalsveien mot Osdalen, og en
egen sløyfe om Villsjøen. Det ble startet opp merking og skilting av løypa i 2015 og det ble
videreført i 2016. Desember 2016 ble det søkt om noe endring på løypetraseen, dette vil bli
behandlet av Rendalen kommune i 2017.
Det er arrangert flere dugnader for bygging av bro i Osdalen, samt stikking av løypa.
I påsken arrangerte barneidrettsgruppa en aktivitetsdag, der medlemmer i hundekjører-gruppa
stilte med spann slik at unger fikk oppleve hundekjøring – dette var svært populært.
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Under Femundløpshelga i 2016 ble det arrangert hundekjøring for barn på Søvollen. De små
fikk sitte på mens de litt større fikk prøve sleden sjøl.
Økonomi hundekjørergruppa
Gruppa får ikke overføringer fra hovedlaget, men har satset 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 godkjent støtte både for seminarene, aktivitetsdag på Renåtangen og høstsamlingen.
Pga ulike omstendigheter har vi kun fått overført kr. 8000,- av i alt 14000,- fra NHF. De
6000,- kronene som mangler er ført i regnskapet for 2016 som en restkontro, og NHF har
lovet at dette blir overført i 2017. Kostnadene for hundekjørergruppa er økende med større
aktivitet enn tidligere, dette vurderer vi som positivt. Gruppa har investert i utstyr som
trommel og skilt. Resultatet for 2016 (med de 6000 først som restkontor) er et overskudd på
kr. 2527,- Vi har fortsatt oppsparte midler fra før.

Skigruppa
Organisasjon:
Styret har bestått av følgende:
Leder:
Berit Grindflek
Dugnadsansvarlig: Erik Arne Øverli
Økonomi ansvarlig: Astri Jenssveen
Styremedlem:
Bodil Lau
Økonomi:
Økonomien i skigruppa er grei, hvor vi ligger godt over budsjett.
Aktiviteter:
Det er blitt avholdt 5 styremøter i 2016, hvor vi har fulgt opp budsjett for skigruppa,
behandlet innkommende saker samt fulgt opp aktivitetsplan for 2016.
Lederen har representert skigruppa i hovedlaget. Leder har representert styret i
Morakomiteen. Moraløpet 2016 ble avlyst pga for lite snø.
Vi har arrangert 4 klubbrenn, klubbmesterskap i langrenn, skitrening/skilek, barmarkstrening.
Vi arrangerte 4 terrengløp på Kvernesmoan i august/september med god deltagelse. Dette var
et populært tilbud som vi ønsker å videreføre.
Det var veldig bra deltagelse på klubbrennene inntil 100 forskjellige deltagere.
Klubbmesterskapet ble arrangert 18. mars med 110 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.
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Lysløypa på Elvål ble kjørt opp med løypemaskin. Lysløypa på Åkre ble ikke kjørt opp denne
sesongen pga for lite snø.
Det er blitt avholdt dugnad i lysløypa på Elvål og Sjøli.
Lysløypa på Elvål ble lagt om i «motsatt» retning.
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 2016.

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 2016. Årets aktiviteter har vært stort sett de samme som
tidligere år. Vi har hatt turkasser på 10 turmål: Kletten (v.Hanestadvollen), Finstadkletten
(Andrekletten), Stenfjellet, Kværnesvola, Veslesølensjøen, Skardklettan, Kverninga (ved
Søvollen), Klettane (Sjølimarka), Store Nehatten, Klettvollen (Åkre). Mye besøk på
turmålene , 1300 navn i bøkene våre. Skardklettan hadde flest besøk, 232 stk hadde skrevet i
boka der. 60 klippekort ble innlevert, derav 9 barn. Årets minifjellrever ble: Sigurd og
Halvor Mikkelsen, Rena. Årets fjellrever ble: Tore Milli, Rendalen og Heidi Syversen,
Ottestad. Gavepremier fra Barnas Turlag : Martine Lillestu, Viggo Lillestu og Kaja Nytrøen
Rygh.
Vi har hatt flere fellesarrangementer i 2016, alene, og sammen med frivillige og andre
foreninger, Tur over Skagsvola, ”Kom deg ut dag”, bålkos ved skiløypene våre,
Rendalstrippen, tur med Barnas Turlag og Folkehelsetjenesten i Rendalen,
Til sammen har disse arrangementene samlet ca 450 deltakere.
Turgruppa takker alle for følget i 2016 og ønsker velkommen til nytt tur-år i 2017.
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Styret i RIL, Rendalen 7. mars 2017
Johan Grindflek/leder

Monica Bruun/Nestleder

Kristoffer Låg/Øk.ansvarlig

Tore Hornseth/Anl.ansv.

Martine Rugsveen/U-repr.

Heidi Romenstad/Barneidrgrp.

Vegar Berget/Fotballgrp.

Karin Wiik/Hundekjørergrp.

Berit Grindflek/Skigrp.

Kari J. Høye/Turgrp.
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