Årsberetning 2017

Folldal Idrettsforening

Team Dalholen, vinnere av Grendacupen 2017.

Norgescuprenn skiskyting, desember 2017
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Styrets sammensetning – Arbeidsutvalget (AU)
Leder:

Arne Olav Vårtun

Nestleder:

Hans Martin Bjørkeng

Kasserer:

Pål Andre Husom

Sekretær:

Åse Nøkleby Brendryen

Styremedlem:

Ola Husom

Varamedlemmer:

Torgeir Dalen
Aina Therese Bakke

Styret utgjør AU + gruppelederne:

Fotball:
Ski:
Orientering:
Håndball:

Børge Røhjell
Jon Olav Ryen
Tor Idar Lillekroken
Magnhild Brandsnes

Barneidrettsutvalget: Marina Pettersen

Valgkomité:

Kristin Alstad
Inger Løkken Enberget
Hege Kristiansen

Revisorer:

Kai Enget
Kjell Streitlien
Vara: Inger Høiberg
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Styrets arbeid
Styremøter

Det er avholdt fem AU-møter, tre styremøter, et møte med idrettskretsen, to møter i
barneidrettsutvalget, planleggingsmøter til Folldalsdager og NC skiskyting.
Spesielle oppgaver



Stormoegga skiarena
Mye av fokuset for hovedlaget i 2017 har vært på de store arrangementene, og
forberedelser til disse. Arenaen i Stormoegga ble oppgradert til Norgescuprennet i
skiskyting (desember 2017) med målsetning om å oppfylle alle krav for godkjenning
til C-lisens fra NSSF. (C-lisens kreves for å kunne arrangere nasjonale konkurranser
fra 2018). En ny trasé har blitt hogd ut og planert, snekring av fire nye buer til
standplass, oppgradering av alle skiver, 4 nye lysstolper og oppgradering av
eksisterende lys, samt malearbeid. Tidtakingsutstyret er oppgradert med tilskudd fra
Sparebanken, kabler er gravd ned til strafferunde og standplass. Radiolink til 100
Mbps bredbånd ved Frankmotunet ble installert, med nødvendige sendere for å
dekke arealet i Stormoegga. Samlet med skileikanlegg og heis er det investert mer
enn 900.000 i Stormoegga i 2017. Det ble produsert og kjørt ut kunstsnø i hele
lysløypa + ny trase og stadion/standplass. Stor takk rettes til alle som deltok på
dugnader i utallige timer og dager!



Skileikanlegg og heis
Hovedlaget og hoppgruppa søkte og mottok tilskudd til å oppgradere heisen og lage
et nytt skileikanlegg i Stormoegga fra Gjensidigestiftelsen, i tillegg til midler fra Spleis
(Sparebanken og folket).
Heismotoren fikk en overhaling hos Uglum i Sogndal, nytt heistau, nytt heishus,
bakken ble hogd ut, planert og dandert med kuler og hauger. Nye lys ble satt opp i
skileikanlegget, og noen lys er fornyet på det øvrige anlegget.



Alt i alt har anlegget i Stormoegga fått et stort løft i 2017, og det har blitt godkjent til
C-lisens.



Gruverennet 25.02.17
Ny trasé ble anlagt med start og mål i Stormoegga, to ulike lengder: 13 og 28 km.
Bakgrunnen for dette var lite snø, mye kjøving og gjentatt avlysning i løypa fra Gruva
til Grimsbu. Den nye traséen ble godt mottatt av de få som gikk, og vi ser at rennet
har potensiale for veldig mange flere løpere. Familieskidag ble arrangert i
Stormoegga samme dag.
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Folldalsdager 29.-31. juli
Arrangert på stadion som året før.
Tine fotballskole torsdag og fredag
Malmveien Minneløp – stabilt, bra deltakerantall (i overkant av 100)
Boder både fredag og lørdag – bra besøkt
Populære aktiviteter som hoppbakke, skiskyting, kassestabling, håndball og
stolpejakt/orientering på fredag og lørdag.
Pubaften i teltet med 18-årsgrense fredag, ordinær utefest med band på scena på
lørdag (Skart og DJ TomTom spilte).
Grendecup fotball på søndag.
Økonomi: overskudd ca 230.000,Arrangementet krever mye planlegging og mannskap, men det ser ut for at vi har
funnet et bra konsept som gir oss lønn for strevet og et bra overskudd som
organisasjonen er avhengig av.
Utdeling av Hans Hoels minnepris under Folldalsdager: Martin Øyen Tøraasen,
Andreas Øyen Tøraasen, Jakob Randen, Peder Skjæret Strømhaug, Emil Hage
Streitlien



Norgescup skiskyting 8-10 desember + NØK-cup
Trening fredag gikk som planlagt.
Sprint lørdag, med ca 180 påmeldte. I tillegg NØK-cup med ca 90 løpere fra regionen.
Normal søndag – avlyst pga kulde
Arrangementet fikk veldig gode tilbakemeldinger fra både TD og deltakere.
Synd at kulda kom på søndag så vi ikke fikk fullført.
Økonomi: overskudd på snaut 90.000,- (uten kostnader til snøproduksjon) viser at å
arrangere NC for kun senior ikke er noe vi tar på oss igjen. Det må ses på som en
investering i framtidige arrangement, og NSSF og TD-er var klare på at de ønsket
søknader fra Folldal videre.
Super innsats fra hele arrangementsstaben!!



Snøsamling og kombitreff hopp, desember
Begge arrangementene ble dessverre avlyst pga kulde.



Utleie og drift av Stormoegga og andre anlegg. Bør øke utleien for å generere mer
inntekter.



FIF bekledning, adidas og swix, bestillingsrunder to ganger årlig. Prøvekveldene har
vært avholdt i lokalene til MX Sport Folldal.
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Folldal IF delte ut Hans Hoels minnepris under Folldalsdager. Prisen gikk til fem spreke gutter som presterer veldig bra i sine
idretter; Jakob Randen (hopp), Andreas Øyen Tøraasen (skiskyting), Martin Øyen Tøraasen (skiskyting), Emil Hage Streitlien
(skiskyting) og Peder Strømhaug Skjæret (hopp, ikke tilstede under utdelingen).

Medlemstall
Vi har registrert alle medlemmer inn i nytt medlemsregister (MinIdrett), og fakturert for
2017. Dette ble gjort litt seint, men vi vil prøve å komme ajour med fakturering av avgiften
for 2018 i 2. halvår.
https://minidrett.nif.no/

Æresmedlemmer
Folldal IF har i løpet av siste tiden mistet tre av sine æresmedlemmer. Vi takker for
minnegaver vi har fått i forbindelse med begravelsene!
Thorleif Østbø, 2016
Ole Tallerås, 2017
Magne Løkken, 2018
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Barneidrettsutvalget 2017
Barneidrettsutvalget 2017 har bestått av:








Leder: Marina Pettersen
Nestleder: Marita Rønning Løvhaug
Leder for skigruppa: Jon Olav Ryen
Leder for fotballgruppa: Børge Røhjell
Leder for håndballgruppa Magnhild Brandsnes
Leder for orienteringsgruppa: Tor Idar Lillekroken
Representant fra hovedlaget: Åse N. Brendryen

Vi har hatt to møter, et møte per halvår.
Barneidrettsutvalget ved leder og nestleder koordinerer aktivitetstilbudet for FIF –aktivitetene
for aldersgruppen 1.-6 klasse. Gruppene er ansvarlige for å videreformidle sine tilbud til
barneidrettsutvalget innen en gitt dato, slik at barneidrettsutvalget kan sette opp en samlet
oversikt over alle aktivitetene. Koordinering av tilbudene drøftes på møtene i
barneidrettsutvalget. Aktivitetsplanene blir lagt ut på FIF sin hjemmeside, i tillegg får barna i
den aktuelle aldersgruppen den utdelt på skolen.
Hver enkel gruppe er ansvarlig for sine aktiviteter når det gjelder for eksempel differensiering
av aktivitetene og skaffe trenere.
Når vi ser på aktivitetsplanene øker tilbudene fra 4. klasse, for eksempel at de da får tilbud
om skiskyting og skitrening. Det er naturlig at 4.-5 klassinger får et utvidet tilbud. Vi ser
likevel nødvendigheten av at aldersgruppene som er bestemt overholdes, da vi tenker at det
viktigste for 1.-3 klasse er allsidighet. De bør derfor ikke ha for mange tilbud.
Barneidrettsutvalget var også høsten 2017 ansvarlig for friidrettstilbud for 1.-4 klasse, ei
gruppe for 1.-2 klasse og ei gruppe for 3.-4 klasse. Tilbudet skulle gå over tre uker, uker 3840, men ble ikke fullført. Derfor ønsker barneidrettsutvalget å åpne det på nytt og fullføre i
vår/sommer 2018.
Vi syns samarbeidet med gruppene fungerer svært positivt. Vi ser fortsatt nødvendigheten for
at barneidretten blir koordinert slik at det ikke blir for mange tilbud på en gang. I tillegg har
barneidrettsutvalget jevnlig dialog med kulturskolen for å koordinere aktiviteter, dette
oppleves som positivt.
Marina Pettersen, Marita Løvhaug Rønning
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Anlegg
Folldal IF forvalter mange og store anlegg:



Lysløpe Krokhaug



Lysløype Dalholen (for tiden ikke i bruk)



Løypenett ved Folldal skole



Skileikanlegg ved Folldal skole



Fotballbaner m/klubbhus
o Folldal Stadion
o Grusbane
o Meieribana



Orienteringskart
o Stormoegga
o Holom
o Dalholen nord
o Grimsbu syd
o Folldal syd
o Folldal skole



Denne gjengen med blide og fornøyde unger fra Folldal, Alvdal og
Lesja var med på en aktiv dag i Stormoegga 17. september. Der var
det ulike aktiviteter knyttet til skisport og alle fikk mulighet til bl.a å
prøve rulleski og å skyte.

Stormoegga Skiarena
o Servicebygg
o Snøproduksjonsanlegg
o Hoppbakker (K7, K17, K31, K47 og K74)
o Skiskytteranlegg, 31 skiver
o Rulleskianlegg og lysløype 2,5 km
o Skileikanlegg
o Heis
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Økonomi
Årsregnskap
Se eget vedlegg med regnskap for 2017.
I grove trekk er årsregnskapet gjort opp med et overskudd på omtrent 50.000. Dette er etter at
avskrivninger på kr 143.00 er trekt ifra. Det er investert 930.000 i Stormoegga og 67.000 i ny
grasklipper i 2017. Investeringene er finansiert via tippemidler, Gjensidigestiftelsen, Spleis,
Sparebanken Hedmark, gaver fra private og eget driftsoverskudd.
Sponsorarbeid
Samarbeidsavtalene med sponsorer fra 2016 er videreført. På grunn av mange oppgaver rundt
arrangement og utbygging i Stormoegga er det ikke blitt tid til å jobbe mot nye sponsorer. Dette
er arbeid som bør prioriteres i 2018. Vi ser at andre aktører som turlaget henter ut langt større
beløp fra næringslivet i bygda enn det vi har klart i FIF.
Samtidig er det enkeltutøvere i FIF som henter ut private sponsoravtaler fra det begrensede
næringslivet. Her har vi en utfordring i idrettsforeningen framover både med tanke på tidsbruk
og for å ha klare retningslinjer mellom enkeltutøvere og FIF. Både NSSF og NSF krever at
klubbene skal være 3. part ved inngåelse av private sponsoravtaler.
Økonomi i arrangementene
Det er avgjørende for FIF at vi har inntektsbringende arrangementer. Store arrangementer som ikke
generer overskudd må vi selvsagt prøve å unngå, da det også sliter på mannskapene.
Det største arrangementet vårt i 2017 var nok Folldalsdager. For andre gang arrangerte vi det alene,
og det var som tidligere krevende å fylle mannskapslistene. Vi mener nå vi har funnet en fornuftig
mal for dagene med mye idrettsaktivitet, boder fredag og lørdag og to kveldsarrangementer med
ulikt innhold og ulik aldersgrense. Og vi oppnådde rekordoverskudd med 230’.
Det er en hard kamp om å få tildelt større idrettsarrangementer, og vi fikk etter flere år med avslag
tildelt NC i skiskyting igjen i desember. Dette var NC kun for senior og i utgangspunktet et renn vi
ikke hadde søkt på (vi søkte om NC junior/senior i februar og mars). Vi fant det likevel riktig å si ja til
rennet for å vise velvilje og å vise at vi kunne håndtere et slikt arrangement. For å øke overskuddet
tok vi på oss NØK-cup samme helga. Helga ga et overskudd på snaut 90’ men det er uten at utgiftene
til snøproduksjon og utkjøring er tatt med. Det er gitt klare tilbakemeldinger til NSSF at NC uten
juniorene er for dårlig butikk sett i forhold til kravene som blir stilt og dugnadstimene som må til.
Gruverennet er et arrangement som har gitt minimal økonomisk avkastning de siste 10-15 årene.
Her bør vi se på muligheten for å lage et seedingrenn til Birken for å trekke deltakere utenfra. De nye
traseene er godt egnet til dette.
Ansatte
Juel Phillips er ansatt i 60 % stilling som vaktmester. Regnskapet har kasserer ført selv de siste to
årene. Det er en stor og krevende jobb, som ikke ligger for alle å overta. Blir dette for krevende må vi
inngå avtale med regnskapsfirma som kan gjøre en del av jobben.
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Sluttord
Dette året har i likhet med tidligere vært preget av mange oppgaver for arbeidsutvalget og styret i
FIF. En viktig oppgave er å sikre inntekter til laget, slik at vi kan opprettholde aktiviteten. Vi takker så
mye til sponsorene våre, dere er gull verdt!
Vi har store anlegg som skal vedlikeholdes, og stadig ser vi behovet for å utbedre for å henge med i
svingene. Det blir viktig å gjøre en prioritering av hva som haster mest, spesielt ift å være attraktive
som arrangører av ulike arrangement. Stormoegga skiarena har fått en kraftig oppgradering siste
året, og vi er nå godt rustet for alle typer arrangement. Samtidig ser vi at det blir stadig flere utbygde
anlegg, og mange om beinet på de attraktive arrangementene. Og der vi tidligere hadde vår forsetidlig klare hoppbakker- er det nå etter hvert så få utøvere at det er vanskelig å finne konkurranser
som kaster av seg økonomisk.
For 2018 er det ingen store investeringer som er absolutt påkrevet. Unntaket er nytt telt, vårt 10 år
gamle og omtrent utslitte telt brøt sammen i romjula og må erstattes. Dette er imidlertid en
investering som gir umiddelbare inntekter gjennom ulike arrangementer. Vi ønsker likevel å bidra til
at utredning og forhåpentlig bygging av idrettshall kan bli en realitet, og har sendt en påminnelse til
Folldal kommune om dette.
Det er gledelig at det er så mye idrettsaktivitet i den lille bygda vår. Ungene som vokser opp har et
ganske unikt og allsidig aktivitetstilbud å velge mellom. Undergruppene våre gjør en kjempejobb
gjennom hele året, som vi vet at hele bygda setter pris på! Å koordinere aktiviteten på en god måte
er viktig for at vi ikke skal utkonkurrere oss selv.
Vi vil sist men ikke minst takke alle som stiller opp på dugnader for laget. Vi er helt avhengig av
denne velvilligheten for å kunne gjennomføre arrangementene våre og for å holde liv i foreningen og
aktivitetsnivået.

Folldal 19.03.2018

Arne Olav Vårtun Hans Martin
(s)
Bjørkeng (s)

Åse N. Brendryen
(s)

Pål Andre Husom
(s)

Ola Husom (s)

Leder

Sekretær

Kasserer

Styremedlem

Nestleder
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