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Bilde: Bygging av Servicebygg i Stormoegga vinteren 2013/14
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Arbeidsutvalget har bestått av:
Leder
Nestleder
Sekretær
Kasserer
Styremedlem

Cato Streitlien
Jan Kåre Lillekroken
Toril Trosdahl
Ole Håkon Flatøy
Stian Berget

Styret har bestått av arbeidsutvalget + gruppeledere:
Skigruppa
O-gruppa
Fotballgruppa
Håndballgruppa

Kai Enget fram til årsmøte i skigruppa august 2013 deretter
Ellen Grete Kroken som fungerende leder
Bjørn Gussgard
Jurrian Gunter
Magnhild Brandsnes

1. varamedlem
2. varamedlem

Olav Tallerås
Aina Therese Bakke

Revisorer:

Kai Enget
Runar Trondsgård
Vara: Kjell Streitlien

Folldal Idrettsforening
2580 Folldal

Web: www.folldal-if.no
Bankgiro: 1895.45.14095

2580 FOLLDAL

Fotball

-

Håndball

-

Orientering

-

Ski

Møter
Det er holdt ett halvårsmøte, 3 styremøter og 2 møter i arbeidsutvalget siden forrige årsmøte.

Medlemstallet
Medlemstallet pr 1.1.2014 er 294 mot 299 i 2013. Disse fordeler seg slik:
Kvinner
Menn
Totalt

6-12 år
22
32
54

13-19 år
30
45
75

20-25 år
1
10
11

over 26 år
56
98
154

Totalt
109
185
294

Lov for Folldal IF
Etter pålegg fra Norges Idrettsforbund ble ny lov for Folldal IF vedtatt på årsmøtet 18.03.13.
Denne ble deretter godkjent av Hedmark Idrettskrets den 26.04.13. Loven innebærer ingen
realitetsendring i forhold til tidligere lov for FIF, og siste versjon er tilgjengelig på folldalif.no.

Arrangementer
Arrangementer gjennomført av hovedlaget:
Gruvetrippelen
Oppslutningen om Gruvetrippelen (Gruverennet, Malmvegen Minneløp og Gruverittet) har
hatt en synkende tendens i antall deltakere de siste par årene. Noe skyldes snøforhold og
avlysning av Folldalsdager, men ellers bør promotering av rennene og selve opplegget
utvikles videre for å styrke deltakelsen.
Gruverennet 24. mars 2013
Det tradisjonelle Gruverennet ble gjennomført Palmesøndag 24. mars med oppslutning
omtrent som vanlig.
Malmvegen Minneløp 26. juli og Gruverittet 28. juli 2013
Malmvegen Minneløp og Gruverittet ble gjennomført til vanlig tid, selv om Folldalsdager
ikke ble arranger i år. Også denne gangen med normal oppslutning.
Folldalsdager
Folldalsdager 2013 ble avlyst fordi vi ikke klarte å finne medlemmer fra FIF til
hovedkomiteen for Folldalsdager. Også Røde Kors hadde problemer med å finne folk, først
og fremst til mannskap under selve Folldalsdagene. Opplegget for Folldalsdager er derfor
under vurdering. I 2013 arrangerte i stedet næringslivet i sentrum Sentrumsdager, noe som
gjorde at det uansett var liv i sentrum under Folldalsdager-helga.
Sommerløpene i Nord-Østerdal 2013
Folldal IF arrangerte sammen med Alvdal IL det første løpet i Sommerløpene i Nord Østerdal
i Stormoegga. O-regionen har gått sammen om å fornye det som tidligere het Dølauka. Nytt
for året var i tillegg til nytt navn tettere samarbeid mellom arrangørklubbene, mere
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markedsføring og mere helhetlig tre dagers opplegg ved at siste løpet var en jaktstart som
bygde på de to første løpa. Dette ga gode resultater med økt deltakelse. I alt 350 løpere deltok
på første løpet i Stormoegga. Folldal IF og Alvdal IL samarbeidet godt om arrangementet.
Gruverennet 22. februar 2014
Etter mange Gruverenn med usikre vær og føreforhold bestemte styret seg for å flytte
Gruverennet fra påskeferien til mellomhelgen i vinterferien. Gruverennet med familieskidag i
Stormoegga ble gjennomført lørdag 22. februar med 136 små og store deltakere. Av disse
gikk 61 personer selve Gruverennet og dette er 8 flere enn ved forrige Gruverenn. Erfaringene
gjør at vi vil anbefale å flytte Gruverennet til vinterferien permanent.
KM skiskyting sprint og jaktstart 15. – 16. mars 2014
KM skiskyting sprint og jaktstart ble som vanlig gjennomført som et samarbeid mellom
Skigruppa og Hovedlaget. Det var et stort og vellykket arrangement med 138 deltakere lørdag
og 132 deltakere søndag. Selv om servicebygget ikke er ferdig enda, ble kafeteria delen tatt i
bruk for første gang, noe som var svært vellykket og medførte at det var god plass inne til alle
deltakerne. Premieutdelingen ble også gjennomført inne i den nye kafeteriaen og dette
fungerte veldig bra.

Anlegg
Lysløpe Krokhaug
Omlegging av lysløpetraseen i forbindelse med bygging av et bolighus på Krokhaug, har
fungert veldig bra.
Løypenett ved Folldal skole
Løypenettet ved Folldal skole som ble utviklet av Skigruppa forrige sesong har også i år vært
i aktiv bruk.
Folldal Stadion
Det er ikke utført ekstraordinært vedlikehold eller investeringer i perioden. Aktiviteten i
Fotballgruppa og Håndballgruppa i Folldal IF lider under manglende muligheter for
innetrening. Alternativet i dag er Folldal Flerbrukshus og her er det mange som vil ha plass,
og salen er liten. Dette er bakgrunnen for at det i perioden er utredet om det er grunnlag for
idrettshall i Folldal.
Utredning av grunnlag for idrettshall i Folldal
Årsmøtet i FIF 2012 nedsatte en arbeidsgruppe som skulle se på mulighetene for å bygge en
idrettshall i Folldal. Gruppa har bestått av følgende representanter: fra fotballgruppa: Åsa
Bakken Berg og Hernan Maqueira, fra håndballgruppa: Magnhild Brandsnes og Hege
Brennodden og fra O-gruppa Bjørn Gussgard. I tillegg deltok Ståle Støen som representant for
kommunen).
Gruppas konklusjon er at Folldal trenger og vil ha utbytte av en idrettshall, men at FIF ikke
selv kan bygge og drifte denne. Styret i FIF vedtok på sitt møte den 7. oktober å oversende
rapporten til kommunen som et innspill til Kommunedelplan for anlegg og områder for idrett
og friluftsliv. Rapporten er også egen sak på årsmøtet.
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Stormoegga Skiarena
Servicebygg
I løpet av 2013 falt endelig de siste økonomiske brikkene på plass i forhold til Servicebygg i
Stormoegga. Byggearbeidet ble igangsatt oktober 2013 og fullføres i løpet av våren 2014. En
milepæl er nådd og standarden på anlegget i Stormoegga heves nå betraktelig. Det er nedlagt
et stort dugnadsarbeid i forbindelse med byggingen.
Veien fra utedo til innedo har vært lang, allerede i 2009 vedtok et ekstraordinært årsmøte i
FIF at servicebygget skulle bygges. Det har siden vært arbeidet mye med finansieringen.
Snøproduksjonsanlegg
Også midler til nytt snøproduksjonsanlegg kom på plass høsten 2013, og arbeidet med
graving og tilrettelegging startet i september. Nytt snøproduksjonsanlegg i Stormoegga ble
satt i ordinær drift mandag 9. desember 2013. Dette betyr et vesentlig mindre behov for
dugnadsarbeid i forbindelse med produksjon av snø, fordi anlegget er langt mer driftsstabilt
enn det gamle anlegget var.
Det er gravd ned rør til snøproduksjonsanlegget i hoppbakkene, på «landingsflata» og rundt
på langrennsstadion. I tillegg er det gravd ned rør langs 1 km langrennsløypa. Til sommeren
er det aktuelt å utvide dette til 1,5 km.
Økonomi i forhold til servicebygg og snøproduksjonsanlegg
Det er inngått avtale med Sparebanken Hedmark om en låneramme for byggelån på 2 mill.
Dette inkluderer også finansiering av nytt snøproduksjonsanlegg. Utover dette skjer
finansieringen ved hjelp av Tippemidler på kr 1.8 mill, en gave fra Sparebanken Hedmark
mottatt i 2013 på kr 750.000,- samt en kjærkommen arv fra ekteparet Signe og Olav P. Moan
på kr 250.000. Også kr 1 mill i frivillige dugnadstimer blant medlemmer og støttespillere i
FIF ligger til grunn for at bygget blir en realitet.
Vi arbeider hardt for å sitte igjen med så lite gjeld som mulig. Kommunen har stilt flott opp
og har gitt tilsagn om kr 900.000,- til Servicebygget, med fratrekk for kr 200.000,- ved salg av
Holenstua. Vi vil også motta ca 900.000,- i momskompensasjon. Men fortsatt gjenstår da ca
200.000,- av lånerammen. Det arbeides med å holde kostnadene nede for å begrense
lånebehovet så mye som mulig.
Hoppbakker og løyper i Stormoegga
Utover snøproduksjonsanlegget er det ikke utført ekstraordinært vedlikehold eller
investeringer i perioden.

Organisasjon
Felles bekledning for FIF
Alle medlemmer fikk tilbud om prøvekveld og mulighet til å bestille felles bekledning for
FIF, første gang med bestillingsfrist 15. september 2013 og en ny runde med bestillingsfrist
15. mars 2014. Både Swix dresser og Adidas dresser falt i smak og mange bestilte.
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Nye nettsider
I 2013 ble nye nettsider for FIF lansert. Løsningen har gitt oss et oppsving i forhold til bruk
av nettsidene og mye bedre mulighet til å legge ut oppdatert informasjon.
Mannskapslister for snøproduksjon, bakkeavgift og heisvakt.
I september 2013 sendte arbeidsutvalget i samarbeid med skigruppa og vaktmester i
Stormoegga ut mannskapslister med dugnadsvakter både for dugnadsarbeid for servicebygget,
graving og tilrettelegging for nytt snøproduksjonsanlegg, matgruppe for dugnadsarbeiderne,
snøproduksjon for skiløyper og hoppbakker, liste for bakkeavgift og heisvakt samt for oppsett
av serviceteltet ved utleie. Dette var en tilkallingsliste hvor en ansvarlig for hvert område
kunne ringe de som sto på listen, når det var behov for dugnadsinnsats. Vi sendte ut lister til
98 personer og kun 5 personer ba seg fritatt fra å stå på lista. Dette er noe som har gjort
arbeidet med å skaffe dugnadsfolk enklere denne vintersesongen, og det bør videreføres neste
sesong.
Salg av Holenstua
Bygging av servicebygg har gått bra selv om Holenstua fortsatt ikke er solgt. Bygget står litt i
veien, men ikke verre enn at arrangementer fortsatt lar seg gjennomføre og Servicebygget kan
tas i bruk. Arbeidet med å få solgt Holenstua må intensiveres i 2014.
Hans Hoels minnefond
Ingen tildelinger i 2013.

Aktivitet i gruppene
Se egne årsmeldinger fra gruppene.

Økonomi
Se eget vedlegg med regnskap for 2013.
Sponsorarbeid
Skriftlige sponsoravtaler er inngått med samtlige sponsorer for 3 år og her er det lagt ned et
veldig bra arbeid fra høsten 2012. Sponsorinntektene har økt med 120.000,- kr fra 2012 til
2013. Dette bidrar veldig godt til det økonomiske grunnlaget for driften av Folldal IF.
Det er viktig at sponsorarbeidet nå videreføres, slik at vi kan inngå nye 3 årskontrakter når
disse utgår. Det gjenstår å fastsette fordelingen av sponsormidlene mellom hovedlaget og
gruppene.
Økonomi i arrangementene
Økonomien i arrangementene har vært god gjennom året. Vi ser at antall deltakere er
avgjørende for økonomien, og vi må tenke økonomi ved søknad til hvert enkelt arrangement.
Ansatte
Juel Phillips er ansatt i 60 % stilling som vaktmester.
Vi benytter regnskapsfører Webjørn Grambo hos firmaet Odd Hallgeir Øien til føring av
regnskapet for FIF, arrangementer og anlegg. Forløpende håndtering av fakturaer, betaling og
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medlemshåndtering utføres av kasserer Ole Håkon Flatøy. Erfaringene fra dette regnskapsåret
vil være avgjørende for om vi fortsetter å sette bort regnskapsføringen neste år.

Sluttord
Dette året har i likhet med tidligere vært preget av mange oppgaver for arbeidsutvalget og
styret i FIF. Arbeidet med Servicebygget og snøproduksjonsanlegget har vært hovedoppgaver
i denne perioden. Det er svært gledelig at dette arbeidet nå fullføres og vi ønsker å takke både
dugnadsarbeidere, byggekomiteen og profesjonelle aktører for strålende innsats!
Framover blir det viktig å skaffe og prioritere lønnsomme arrangementer slik at de nye
anleggene genererer inntekter som dekker utgiftene.
Arbeidet med å legge inn tid til opplæring av nye personer i nøkkelroller i forbindelse med
arrangementer må fortsette. Vi vil alltid være sårbare fordi antall arrangementer og behovet
for frivillige overstiger antallet medlemmer i FIF, slik at samarbeid med de andre
idrettslagene i nærheten vurderes i forhold til nøkkelroller.
Folldal 16.03.14
Cato Streitlien
(s)
Leder

Jan Kåre
Lillekroken (s)
Nestleder
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