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HOVEDLAGET 

ORGANISASJON 

Styret har bestått av følgende: 

Leder:    Gjertrud Lutnæs  

Nestleder:   Nina Haarseth   

Økonomi ansvarlig:  Kristoffer Låg 

Anleggsansvarlig:  Tommy Nygård 

Ungdoms represeentanter: Emilie Ingebrigtsen og Maria Myhrhagen   

Leder barneidrettsgruppa: Hilde Nystuen  

Leder fotballgruppa:  Stian Lomnes   

Leder hundekjørergruppa Alf Stokke  

Leder skigruppa:  Britt Thorshaug Granrud   

Leder turgruppa:  Kari Jøranrud Høye 

 

 

Årsmøtet 2022 var 15.mars.  

Vi har i perioden hatt sju styremøter og et møte i arbeidsutvalget. 

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

 

Pr 31.12.2022 hadde vi registrert 269 betalende medlemmer, mot 253 året før. Overgang til 

elektronisk fakturering i 2022 gjør medlemsregisteret mer korrekt, samt enklere å følge opp 

medlemmene ift innbetaling av kontingenter og lignende. 

Det er bra aktivitet i gruppene, men vi 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. Undergruppene har deltakere som representerer RIL på mange arenaer. 

Hundekjøregruppa har medlemmer som ikke bor i kommunen, men som benytter seg av våre 

løyper og vårt nærområde og representerer RIL utad. Både ski og fotball har deltakere som er 

gode ambassadører for bygda vår. Turgruppa engasjerer bredt med sine arrangementer og 

barneidrettsgruppa har ansvar for både folkebad på Fagertun, hallaktivtet og skilek for de 

yngste.  
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På årsmøtet ble Oddbjørn Hagens minnepokal for 2022 tildelt Jan Christian Kjærnli, for 

målrettet, hard og riktig jobbing med bl.a.  uttak i Norges junior tropp på 10 stk til 

skandinavisk cup i Falun. 

Sommeren 2022 mottok Rendalen idrettslag med stor stolthet Rendalsprisen under 

arrangementet på Bullmuseet. Prisen fikk vi for 123 år med innsats og dugnadsarbeid for 

idretten. Et nesten fulltallig styre var med og tok imot prisen på vegne av alle som har bidratt, 

og som vil bidra framover, med dette viktige dugnadsarbeidet. Sommeren 2022 kom RIL og 

på Instagram. RIL var representert på Veidekulturfestivalen i august og i 

integreringssamarbeidet med våre nye sambygdinger fra Ukraina. Inspirasjonskveld med 

Ingunn Fossmellem i november ble avlyst på grunn av liten interesse. Målet var å rekruttere 

og motivere foreldre til enkle trener oppgaver. Juleneksalg i november gir viktige kroner i 

klubbkassa og folk i bygda setter pris på at vi kommer på døra med julenekene våre.  

 

ANLEGG 

Statusen på RIL sine anlegg etter sesongen 2022 som følger.   

 

FOTBALLBANEN PÅ ELVÅL – Denne ble satt i stand etter Nato øvelsen i 2019. Grusen 

som ble levert av Mobilgrus AS var av feil størrelse, så det er store utfordringer på banen i 

bløte perioder. RIL har gjentatte ganger prøvd å klage på jobben som ble utført, men 

Mobilgrus AS sier på sin side at dem har gjort som avtalt og derfor kommer vi ingen vei. 

Saken er derfor avsluttet. 

LYSLØYPA PÅ ÅKRE – Anlegget er avviklet. Strømmen er fjernet og Gudbrand Aasheim er 

engasjert til å fjerne stolpene med lysarmaturene. 

FINNDALSHYTTA – Styret hadde en vaskedugnad i mai før utleie sesongen begynte. Hytta 

leies ut via Inatur og har vært utleid i 10 døgn i 2022. 

ELVÅL SKISTADION – Det ble på senhøsten 2022 arrangert dugnad for å rydde vegetasjon 

i lysløypa - dårlig oppmøte men takk til de som deltok. Alle lysarmaturer er planlagt utskiftet i 

løpet av våren/sommeren 2023. RIL har mottatt pengestøtte på kr 103 000,- til dette arbeidet, i 

tillegg til at det er søkt om kr 160 000,- i tippemidler. Forlengelse av festekontrakter fram til 

2047 er i orden. 
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FAGERKOLLEN – Passivt anlegg. 

SJØVIKBAKKEN – Passivt anlegg.  

KVÆRNESODDEN – Denne banen er i veldig god stand og er klubbens flaggskip, men 

tribuner og innbytterbenker trenger sårt en oppgradering. Det er derfor ønskelig å gjøre en stor 

investering på dette i 2023, og det er satt i gang en arbeidsgruppe som jobber med dette, der 

det er innhentet tilbud og prosessen rundt søknader om tilskudd er i gang. Det er også gjort 

avtale om bygging av båser i utstyrsrommet, slik at hvert lag får fast plass til sitt utstyr. 

LYSLØYPE SJØLI Grunneier/bortfester har ønske om å avslutte festekontrakten i 2023 - noe 

RIL synes er helt greit. 

ØKONOMI 

RIL har en god økonomi, og med dette både en trygghet og handlingsrom. Siste året har vært 

preget av høye strømpriser, dette er delvis kompensert gjennom strømstøtte. Det kjøpes 

eksterne tjenester for betaling av regninger og føring av lagets regnskap. Dette fungerer som 

tidligere meget bra. 

BARNEIDRETTSGRUPPA 

ORGANISASJON:  

Leder: Hilde Nystuen 

Nestleder: Lars Jørgen Romenstad 

Økonomiansvarlig: Lars Erik Bjøntegaard 

Styremedlem: Ole Martin Døsen 

Vi har i 2022 hatt 3 styremøter og jevnlig kontakt på epost og telefon. 

AKTIVITET: 

 

Barneidrettsgruppa har hatt følgende aktivitetstilbud i 2022: 

- Skilek på Elvål gjennom vinteren. 

- Hallaktiviteter i Åkrestua og på Renheim fra høstferien til jul. 

- Svømmekurs på Berger skole og folkebad på Fagertun skole fra høstferien til påske 
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- Avslutningstur for svømmekurs til Ankerskogen ble gjennomført i mai med god 

deltagelse. 

- Det ble ikke arrangert terrengløp i år. 

Det har vært god deltagelse på aktivitetene som i hovedsak er for aldersgruppen 5-12 år. I 

tillegg har det vært arrangert noen fine aktivitetsdager for barnehagebarn på søndager 

gjennom året. 

Barneidrettsgruppa har som mål å tilby et godt og allsidig aktivitetstilbud, gi god informasjon 

om aktivitetene og ha god dialog med foreldre og de andre undergruppene i RIL. 

 

ØKONOMI: 

Barneidrettsgruppa har i flere år brukt lite midler og hatt stort overskudd. I 2022 valgte vi å 

kjøpe inn ei skilekpakke med orgeltramp og hopp og dermed har vi et underskudd. 

FOTBALLGRUPPA 

ORGANISASJON:  

Leder: Stian Lomnes 

Nestleder: Erik Finstad 

Økonomiansvarlig: Hege Undseth 

Styremedlem: Marita Undseth Lillestu 

Styremedlem: Kai Grøndal 

AKTIVITET:  

Vi har hatt følgende lag i 2022: 

G15 

J15 

G12 

J11 

G10 

J9 

GJ7/8 

Menn senior (samarbeidslag med Koppang FK) 
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Totalt ca 75 barn og ungdom, og snaut 10 voksne. Med smått og stort er det arrangert ca 40 

hjemmekamper, og tilsvarende bortekamper i seriespill. I tillegg var ‘hele Rendalen’ med på 

Grueturnering, tradisjonen tro. 

For første gang på flere år har vi hatt en sesong helt fri for Covid-19, og med tilnærmet helt 

normal aktivitet! 

Gledelig nok har vi hatt med noen få av våre nye venner fra Ukraina i fotballen. Vi kunne nok 

tenkt oss et smidigere samarbeid med kommune og flyktningetjeneste rundt utfordringer med 

kontingent, utstyr og informasjonsflyt, men vi jobber videre med dette og håper at enda flere 

blir med neste sesong. 

Tidligere utfordringer med små barnekull og utfordringer med lagssammensetning fortsetter å 

gjøre seg gjeldende. Det signaliseres fra kretshold at man jobber med å tilby spillformer med 

færre spillere på hvert lag, også oppover i ungdomsfotballen. Der er jo også frafallet størst. Vi 

ønsker jo å ha tilbud for ‘flest mulig lengst mulig’, og å klare å ha lag i egen klubb så lenge 

ungdommene går på skole i bygda er et naturlig mål! 

På anleggssida er Kværnesodden fortsatt en flott bane, men tribune og innbytterbenker trenger 

en oppgradering. Det er nedsatt en egen gruppe som jobber med dette, der det er innhentet 

tilbud og prosessen rundt søknader om tilskudd er i gang. Vi har også sett litt på flomlys. Det 

er også gjort avtale om bygging av båser i utstyrsrom, slik at hvert lag får fast plass til sitt 

utstyr. 

Vi opplevde dessverre at uvedkommende tok seg inn i kiosken, og det forsvant både et mindre 

kronebeløp og noen varer. Vi byttet kode på låsen, da denne nok har vært litt for godt kjent. 

Avslutning ble gjennomført med pølser og brus på Kværnesodden i slutten av oktober. Felles 

avslutning ble et fint punktum for sesongen. 

Til slutt: fotballen er mer enn spillere. Det legges ned en fantastisk innsats av frivillige, både 

som trenere, lagledere, dommere, sjåfører, kioskvakter, banemester, kakebakere og utallige 

andre roller. Dere skal vite at dere blir lagt merke til og satt pris på. Tusen takk for 

engasjementet! 

HUNDEKJØRERGRUPPA  

Styret har i år som i fjor bestått av Alf Stokke, leder og Jørn Strandvik, løypesjef. Tone Wiik 

flyttet så det har bare vært to i styret. Vi har hatt et eneste formål det siste året og det har vært 
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å ivareta hundeløypa i Rendalen. Dette ei seg selv krever mye arbeid. Vi har løyve til å kjøre 

opp hundeløypa med scooter til ut 2025. Vi har et svært godt samarbeid med Rendalen 

kommune og snøscooterforeningen i Rendalen. 

Da vi har hatt svært få av våre medlemmer boende i bygda, har det vært vanskelig å lage 

andre aktiviteter. Vi får mange positive kommentarer fra ikke hundefolk som også bruker 

løype til å komme seg opp i områder de ikke har vært. 

I inneværende år-2023-har det flyttet nye hundefolk til Rendalen. Noen av disse har meldt seg 

til å overta driften av gruppa. Det er også håp om at disse kan skape mer aktiviteter. 

SKIGRUPPA 

ORGANISASJON:  

Leder: Britt Thorshaug Granrud  

Nestleder: Stig Magne Finstad  

Økonomiansvarlig: Erik Finstad  

Styremedlem: Anne-Marte Johansen  

  

Skigruppa fikk et helt nytt styre etter årsmøtet 15. mars 2022. Dette har vært litt utfordrende 

med mye å sette seg inn i, men vi har taklet det bra.     

 

AKTIVITETER:   

Skigruppa har vinteren 2022 arrangert fire klubbrenn, et klubbmesterskap og Rendalsrennet 

(kretsrenn). Påmelding til klubbrennene har skjedd via Vipps og hele arrangementet har 

foregått utendørs med kiosk og startnummerutdeling fra «speakerbua». På klubbmesterskapet 

hadde vi kiosk og premieutdeling inne på Elvheim. Vi fikk også i år besøk av Barnas Skileker 

(for barn under 12år) – dette er stas og et flott arrangement. Vi har også hatt kiosk under 

Moraløpet og arrangert Minimora i samarbeid med barneidrettsgruppa. Minimora ble 

arrangert på jordet på Ås grunnet lite snø. Tusen takk til alle som har bidratt på 

arrangementene våre!   

Vinteren 2022 hadde vi skilek for 8. kl og eldre mandager og torsdager. Høsten 2022 ble det 

avholdt barmarkstrening for 7. kl og eldre. Vi startet med barmarkstrening på torsdager, men 

etter ønske ble den etter hvert flyttet til mandager pga. kollisjon med korps. Vi startet opp et 
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tilbud om styrketrening inne i Åkrestua på onsdager etter skoletid, men dette ble avsluttet pga. 

lav interesse/oppslutning.   

På den eldste treningsgruppa er det få deltakere, noe som gjør skilek utfordrende. Man burde 

derfor se på muligheten for å slå sammen den eldste og mellomste gruppa.   

TURGRUPPA 

ORGANISASJON: 

Styret har bestått av følgende: 

Leder: Kari J. Høye 

Styremedlem: Berit B. Brænd 

Styremedlem: Betty H. Midtskogen 

Styremedlem: Per Skau 

Styremedlem: Helge Arne Bergseth 

AKTIVITETER:  

Turgruppa har hatt 3 styremøter i 2022. 

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

 Renåskarven felles med stolpejaktpunkt 

 Stikryss Berjevollen 

 Stonga 

 Abbortjønnet 

 Kaldberget 

 Bellingen (Måna) 

 Raudsjøpiggen 

 Gråkletten 

 Veslefjellet 

 Storhøgda 

 

Besøkene ble dette året registrert i appen Ut som fungerte bra, men noen turmål hadde dårlig 

dekning. 
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Dette ble registrert manuelt for dem som ga beskjed. Totalt hadde vi 859 besøk på turmålene 

våre. 

Vinnere ble trukket ut og belønnet med gavekort hos May og Freds fiske og fritid. 

Årets vinnere ble Hege Undseth og Vegar Otnes. 

Ingen barn hadde vært på 5 turmål i 2022, derfor ingen minifjellrever. 

 

Vi hadde også ei konkurranse i 2022: besøk turmål Renåskarven 1 gang pr måned i 2022. 

18 stk tok utfordringen og besøkte turmålet hver måned. 

Vi har trukket ut en vinner som har fått tildelt et gavekort hos May og Fred. 

 

Årets fellestur i august: lavsafari med Kristian Aasbrenn. Dessverre lite respons, kun 3 

deltakere. 

 

Vi har vært medarrangør på Stolpejakten 2022 (ca 1000 deltakere) og Vintertrimmen 2021 

(165 deltakere) 

 

Turgruppa takker alle for følget i 2022 og ønsker velkommen til nytt turår i 2023. 

 

 

 

 

 

 

 

Styret i RIL, Rendalen  

 

Gjertrud Lutnæs/ Leder  Nina Haarseth/ Nestleder Kristoffer Låg/Øk.ansvarlig 

 

Tommy Nygård /Anl.ansv. Hilde Nystuen/Barneidrgrp.  Stian Lomnes/Fotballgrp. 

 

Alf Stokke /Hundekjørergrp.    Britt Thorshaug Granrud/Skigrp. 

  

 Maria Myhrhagen/Ungdomsrepresentant  Emilie Ingebrigtsen/Ungdomsrepresentant 


