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INDERØY(IL(2018(
Inderøy!il!har!lagt!bak!seg!nok!et!aktivt!år.!I!2018!hadde!idrettslaget!8!særgrupper!og!4!stedsutvalg.!

Det!er!varierende!størrelse!og!aktivitetsnivå!på/i!gruppene.!Noen!sliter,!mens!andre!har!jamn!god!

rekruttering.!Alle!kan!ikke!være!like!store!og!like!aktive,!men!vi!i!AU!prøve!å!legge!til!rette!for!at!alle!

gruppene!skal!kunne!leve!videre!og!gi!gode!og!varierte!tilbud.!Dessverre!har!sykkelgruppa!fremmet!

sak!for!årsmøtet!om!nedlegging,!noe!styret!beklager,!men!tar!til!etterretning.!Samtidig!ble!det!på!

ekstraordinært!årsmøte!i!januar!vedtatt!å!opprette!ei!turngruppe!lagt!inn!under!Staal.!Der!har!det!

allerede!vært!en!barnegruppe!i!mange!år,!men!nå!skal!det!også!bli!et!tilbud!for!de!over!13!år.!Da!er!

det!et!krav!at!vi!melder!oss!inn!i!turnforbundet.!

!

Frafallet!i!idretten!er!stort.!Det!gjelder!også!i!Inderøy!il.!Forskning!viser!at!ungdom!driver!med!langt!

mindre!fysisk!aktivitet!enn!det!som!er!anbefalt!av!helsemyndighetene.!Her!har!vi!en!stor!utfordring!i!

å!gi!et!spennende!men!også!trygt!tilbud!til!ungdommene.!Vi!må!bli!enda!mere!attraktive!og!det!

setter!store!krav!til!både!ledere!og!trenere.!

!

Styret!har!i!et!par!år!prøv!å!få!i!gang!et!lavterskeltilbud!vi!kalte!Åpen!hall.!Der!prøvde!vi!å!gi!ungdom!

mulighet!til!litt!fysisk!aktivitet!på!fredagskveldene.!Med!det!rette!tilbudet!tror!jeg!fortsatt!dette!er!en!

god!ide,!men!vi!mangler!den!voksenpersonen!som!brenner!for!et!slikt!prosjekt!og!som!kan!

samarbeide!med!ungdommene.!Hvor!er!du?!

!

Takk!til!alle!som!har!bidratt!til!stor!og!god!aktivitet!i!Inderøy!il!i!2018.!

Samtidig!skal!vi!prøve!å!bli!enda!bedre!i!2019!

!

Per!Morten!Kvam!
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Styrets(sammensetning(!
!

Gruppestyret!har!i!denne!perioden!bestått!av!følgende!medlemmer:!
!

Varamedlem!AU:!Janne!Vang!
Valgkomite:!En!person!fra!hvert!grendalag.!Vuddu!har!lederen!i!år!
Revisorer:!Steinar!Gran!og!Asbjørn!Berg!
!
!
Oppgaver(i(arbeidsutvalget(2018(
(
Styret!har!hatt!9!møter!og!det!er!blitt!avholdt!2!gruppestyremøter!siste!år.!
!
Det!meste!av!arbeidet!i!AU!dreier!seg!om!om!økonomi,!anlegg,!barneidrett,!koordinering!
mellom!særgruppene,!medlemsregistrering!og!kontingentinnkreving!og!politiattester.!Disse!
punktene!blir!senere!omtalt!av!ansvarlig!for!områdene!
!
Handelen!vår!med!Malmo/Umbro!var!så!stor!i!2017!at!vi!fikk!en!bonus!med!verdi!119.591,[!
siste!år.!!

GRUPPE( NAVN( FUNKSJON(
Arbeidsutvalg! Per!Morten!Kvam! Leder!
! Ingrid!Melhus! Nestleder,!sekretær!
! Frank!Svestad! Anleggsansvarlig!
! Maria!Aune! Barneidrett/idrettskoordinator!
! Bjørnar!Skjesol! IT!–!ansvarlig/medl.reg!
! Åse!Overrein! Økonomiansvarlig!
Fotball! Geir!Almlid! Leder!!
Orientering! Per!Morten!Kvam! Leder!!
Volleyball! Hilde!Anne!Staberg! Leder!!
Friidrett! Olav!Ådne!Rotvold!! Styremedlem!
Håndball! Njål!Gran! Leder!!
Ski!/!skiskyting! Annvor!Fjerstad! Leder!!
Sykkel! Tore!Sundfær! Leder!
Alpint! Erik!Sundfær! Leder!!
Staal! Frank!Reierskog! Leder!
Frigg! Erik!Stavrum! Leder!
Vuddu!! Hugo!Belsaas! Leder!
Nordøy! Kristin!Gausen! Leder!



Bonusen!ble!fordelt!mellom!særgruppene!og!stedsutvalga!som!kunne!hente!ut!varer!for!
denne!summen!på!slutten!av!fjoråret.!
!
Det!er!igangsatt!arbeid!for!å!få!fem!hovedsponsorer!til!idrettslaget.!Så!langt!er!det!inngått!
avtale!med!Sparebanken!om!årlig!støtte!på!kr!30.000,[.!I!tillegg!kan!de!gi!tilskudd!til!større!
investeringer!og!de!kan!bidra!med!med!gi!bortartikler!med!sparebanklogo!til!premier!ol.!
!
(
Prosjekt(klubbhus(
(
!
Planlegginga!av!nytt!klubbhus!ved!Akset!starta!i!2017.!Espen!Sund!tok!på!seg!ansvaret!å!lede!
prosjektet.!Gisle!Løseth!har!levert!tegningene!og!elles!vært!en!viktig!rådgiver!hele!veien.!I!
løpet!av!siste!år!har!vi!også!hatt!flere!møter!med!kommunen!og!de!gir!prosjektet!full!støtte.!
Vi!har!skrevet!kontrakt!på!leie!av!grunnen!vederlagsfritt.!Kommunen!har!godkjent!søknaden!
om!spillemidler.!Vi!har!søkt!kommunen!om!forskuttering!av!spillemidlene.!
Totalbudsjettet!for!klubbhuset!kommer!på!4.5!mill!kr.!Spillemidlene!skal!dekke!1/3!av!dette.!
Dugnad!skal!dekke!1/3.!Resten!blir!finansiert!gjennom!mva[kompensasjon,!
forsikringsoppgjør!for!Staalbua,!støtte!fra!Saniteten!kr!100.000!og!Sparebank!1!kr!20.000,[!,!
samt!egne!midler.!
Vi!har!prøvd!å!få!med!entrepenører!til!å!utføre!utbygging!til!sjølkost.!Letnes!på!grunnarbeid!
og!Fånes!og!Gjølga!på!tømrerarbeid!har!lovt!å!bidra.!
Målet!er!å!starte!bygging!så!raskt!som!mulig!
!
!
Medlemskap(og(kontingent(
!
853!medlemmer!betalte!kontingent!i!2018,!mens!medlemsregistret!inneholdt!1219!navn.!
Laget!har!5!æresmedlemmer,!hvorav!3!har!gått!bort.!Av!dem!døde!Joralf!Gran!siste!år.!
!
Betalende!medlemmer!i!2018!fordelte!seg!slik:!
131!enkeltmedlemmer!
722!familiemedlemmer!i!199!familierelasjoner.!Gjennomsnitt!3.6!medlemmer!pr!familie.!
Medlemskontingenten!var!kr!200,[!for!enkeltmedlemskap!og!kr!400,[!for!
familiemedlemskap.!
Totalt!fikk!vi!inn!kr!105.800,[!!i!medlemskontingent.!
!
Det!er!viktig!at!gruppene!og!lagene!kontrollerer!at!aktive!utøvere!over!13!år!er!medlemmer!i!
idrettslaget.!
!
Felles(digital(plattform(
(
I!løpet!av!året!ble!det!vedtatt!av!gruppestyret!å!prøve!å!få!til!en!bedre!digital!plattform!for!
kommunikasjon!mellom!medlemmene!i!Inderøy!il.!Vi!innleda!samtaler!med!en!leverandør,!
men!så!plutselig!valgte!Norges!Idrettsforbund!å!stramme!inn!muligheten!for!eksterne!
leverandører!i!å!levere!tjenester!til!idrettslagene.!Vi!ser!videre!på!dette!i!2019.!
(



(
Merkeutvalget(
(
!Medlemmene!i!Merkeutvalget!som!slutta!ved!forrige!årsmøte!gjennomførte!
skimerkeprøvene!sist!vinter.!Det!var!Kjell!Sundfær,!Jorid!Fossum!og!Kjell!Annar!Kvistad.!
De!sto!på!skistadion!6!kvelder!og!ca!30!personer!klarte!merket.!
!
Ingrid!Alstad!og!Eva!Tettlimo!hadde!ansvaret!for!idrettsmerkeprøvene!i!fjor!høst.!Jorid!
Fossum!og!Kjell!Annar!Kvistad!hjalp!også!til.!De!var!tilstede!4!kvelder!og!ca!30!tok!klarte!
idrettsmerket.(



Barneidrett)og)koordinering)mellom)særgruppene)

Allidrett(og(fotball(for(de(minste(er(også(i(2018(organisert(gjennom(stedsutvalga,(og(beskrives(i(
årsmeldinger(for(hhv(Nordøy,(Frigg(og(Staal.(For(Nordøy(og(Frigg(gjelder(dette(også(karusellrennene(
på(ski,(og(for(Staal(turn.(Øvrig(barneidrett(er(organisert(gjennom(særgruppene.((

Allidretten(er(foreldrestyrt,(i(tillegg(til(at(elever(fra(Sund(FHS(er(brukt(som(trenere(i(perioder.((

Høsten(2017(ble(det(satt(opp(en(liste(med(kontaktpersoner(i(de(fleste(av(særidrettene,(til(bruk(for(
planlegging(og(gjennomføring(av(allidrett.(Målet(er(at(ungene(skal(få(prøve(flest(mulig(idretter(under(
kyndig(veiledning,(uavhengig(av(om(stedsutvalget(har(tilgang(på(personer(som(kjenner(alle(idrettene.(
Kontaktpersoner(i(særidrettene(har(vært(kontaktet(der(stedsutvalga(har(vurdert(at(det(har(vært(
hensiktsmessig.(((

Tidligere(år(har(det(vært(delt(ut(distansekort(for(ski(på(alle(skolene.(Fra(2018(er(det(slutt(på(
distansekort(i(papirutgave.(Det(er(gode(muligheter(for(å(sette(opp(interne(konkurranser(med(
utgangspunkt(i(digital(versjon,(men(dette(er(dessverre(ikke(gjort(i(2018.((

Det(er(gjennomført(koordineringsmøte(mellom(særgruppene(med(målsetting(om(best(mulig(
samarbeid(slik(at(de(som(ønsker(det(kan(være(aktive(i(flere(idretter.(Fokus(er(på(sesongoverlappinger,(
kommunikasjon(mellom(idrettene(angående(arrangement(utenfor(sesong,(koordinering(for(å(kunne(
trene(flere(idretter(parallelt.(Vi(skal(også(gi(et(treningstilbud(til(de(som(ikke(ønsker(å(satse(på(
konkurranseidrett(samt(sørge(for(at(alle(får(en(tilbud(uavhengig(av(foreldres(økonomi.(Dette(er(tema(
som(må(arbeides(kontinuerlig(med(for(å(sikre(ivaretakelse.((

Det(er(i(2018(gjennomført(terrengløpskarusell(i(samarbeid(mellom(Inderøy(IL(Friidrett,(Sandvollan(IL,(
Røra(IL,(Mosvik(IL,(Frigg(og(Vuddu(Grendelag(med(6(løp(og(til(sammen(165(unike(deltakere.((

Vi(har(en(målsetning(om(å(bistå(oppstart(av(basistreninger(for(flest(mulig(av(våre(utøvere.(Skigruppa(
tilbyr(deltakelse(på(deres(basistreninger(for(enkeltutøvere(og(grupper((etter(avtale).(Høsten(2018(
startet(G13(og(G14(Fotball(opp(felles(ukentlig(basistrening(i(hall(med(Trond(Ottersland(som(trener.(
Trond(tilbyr(veiledning(og(bistand(til(oppstart(til(de(grupper(som(selv(skaffer(halltid(og(trenere,(gjerne(
i(samarbeid(mellom(flere(lag.((

(

06.03.19(Maria(Aune(



!
!
!
Nestleder/sekretær!2018;!Ingrid!Melhus!
!
Politiattester!
De!siste!årene!har!arbeidet!med!å!kontrollere!og!få!trenere!og!lagledere!i!Inderøy!IL!til!å!ha!godkjent!
politiattest!gått!lettere!og!lettere.!Samarbeidet!mellom!meg!som!ansvarlig!i!styret!og!ledere!i!
stedsutvalg!og!særgrupper!om!lister!på!hvem!som!til!enhver!tid!er!trenere!og!lagledere!går!nå!veldig!
bra.!Etter!å!ha!tatt!imot!liste!fra!leder!kontrolleres!denne!mot!liste!over!hvem!som!har!godkjent!
politiattest.!Mangler!en!person!eller!er!det!lenge!siden!en!person!fikk!attest!sendes!det!mail!direkte!
til!vedkommende!med!oppfordring!på!å!søke!om!politiattest.!Dette!har!gått!forholdsvis!bra.!Noen!av!
disse!har!fått!purring!etter!at!det!ikke!har!kommet!noen!godkjent!politiattest.!Det!skal!vises!fram!
godkjent!politiattest!til!en!ansvarlig!i!styret.!En!slik!politiattest!har!en!varighet!på!tre!år.!
Etter!purring!og!fortsatt!ikke!forevist!politiattest!blir!det!igjen!purret,!da!med!kopi!til!leder!i!
særgruppen/stedsutvalget.!Dette!for!å!synliggjøre!til!leder!at!her!er!det!en!trener/lagleder!som!
fortsatt!ikke!har!sakene!i!orden.!!
For!2018!hadde!de!fleste!av!trenerne!og!laglederne!i!Inderøy!IL!godkjent!politiattest!og!jeg!mener!at!
alle!forstår!viktigheten!bak!det!å!ha!godkjent!attest.!Arbeidet!med!dette!fortsetter!i!2019!og!det!vil!
være!et!mål!at!alle!trenere!og!lagledere!skal!ha!godkjent!politiattest.!



Årsrapport anlegg 2018 

 

Etter ønske fra fotballgruppa ble banen holdt åpen hele vinteren 2018. En relativt snørik vinter 
krevde en del brøyting, men også en del salting. Dette arbeidet blir som før utført av Letnes AS. 

Vårdugnad ble gjennomført, men rydding og vedlikehold. Ny trevegg mot tennisbanen ble satt opp. 

Det ble lagt nye tak over innbytterbenkene og det ble lagt nytt tak/reparert over kiosken. 

Fra og med i år er det pålagt å rense og resirkulere gummigranulatet. Det jobbes med et opplegg for 
dette. Foreløpig er gummien lagra i storsekker. Den må også tørkes. 

I løpet av året er det kommet søppeldunker fra Retura som blir tømt regelmessig. Dette gjør det 
lettere å bli kvitt søpla rundt banen. 

Av de 150.000,- vi får årlig for å drifte anlegget ble ca 25.000,- ikke brukt. Avtalen med kommunen 
var at dette kunne brukes til å få opp en kran med sommervatn borte ved garasjen. Dette ble ikke 
gjennomført i 2018, men vi regner med at kommunen gjør det i år. 
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!

Årsmelding!fra!Stedsutvalget!Staal!
!

Gruppen!har!bestått!av!!

Leder!–!Frank;Steinar!Reierskog!

Fotballansvarlig!–!Espen!Næss!

Turnansvarlig!–!Maria!Vesterås!

Kasserer!–!Arne!Morten!Kammen!

!

Lokalt!bidrag!

Staal!ga!i!2018!kr!5.000,;!som!bidrag!til!Inderøy!Røde!Kors!sitt!innkjøp!av!ny!slodd!til!
løypekjøring!på!vinter.!

!

Generelt!

Mye!aktivitet!året!rundt,!ett!stort!arrangement!med!lokal!fotballcup,!og!solid!økonomi. !
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Fotball!
!
For!2018!hadde!vi!følgende!fotballag!i!Staal:!
2009!–!Gutter.!Lagleder!Arne!Morten!Kammen.!Trenere!Terje!Letnes!og!Arne!Fredrik!Wolan.!
Totalt!var!de!ca!9!spillere.!!
2009;2010!–!Jenter.!Lagleder!Trenere!Espen!Sund,!Marthe!Tachezy!og!Natalia!Baydakova.!
Totalt!9!spillere,!fordelt!på!5!jenter!2009!og!4!jenter!2010.!!
2010!–!Gutter.!Lagleder!Stine!Humstad.!Trenere!Espen!Næss!og!Per!Magnus!Værdal.!Totalt!15!
spillere,!inkl!3!spillere!fra!Nordøy.!
2011;2012!Gutter.!Lagleder!Mari!Høyem.!Trenere!Ivar!Håkon!Lysfjord!og!Rune!Ulvin.!Total!ca!
10!spiller,!5!fra!hvert!årskull.!!
2011;2012!Jenter.!Lagleder!Jorunn!Vodahl.!Trenere!Ingrid!Holtan!og!Frode!Letnes.!Totalt!15!
spillere,!4!jenter!fra!2011!og!11!jenter!2012.!
Nytt!av!året!var!at!vi!fikk!på!plass!lagledere!for!hvert!av!lagene!til!å!ta!administrativt!ansvar!inn!
mot!kamper!og!cuper,!samt!fordeling!av!oppgaver!til!et!cuparrangement.!En!annen!positiv!
nyhet!for!året!var!at!en!god!del!av!trenene!var!på!trenerkurs!høst/vinter!2017/2018.!
Vi!startet!sesongen!2018!den!28.april!med!Kick;off!for!barnefotball!på!Kunstgressbanen!på!
Straumen,!hvor!alle!spillere!født!2009!–!2012!i!kretsene!Staal,!Nordøy,!Frigg!og!Mosvik!var!
invitert!til!fotballdag.!Staal!hadde!ansvar!for!gjennomføring.!Alle!skolestartere!(2012)!var!
spesielt!invitert!og!de!fikk!utdelt!fotballdrakt.!Godt!gjennomført!arrangement!og!god!intro!til!
fotball!for!skolestartere.!!
Årets!treningsbane!ble!gressbanen!ved!Lyngstad!skole!da!vår!faste!bane!på!Sund!ikke!ble!klar!
til!bruk!i!2018.!Enkelte!lag!valgte!også!å!ha!trening!på!andre!lokale!baner!på!Sakshaug.!
Løsningen!med!Lyngstadbanen!var!ikke!optimal!da!vi!ikke!hadde!tilgang!til!låsbart!lager!til!
baller!og!utstyr.!Stort!pluss!var!at!banen!var!i!fin!stand!og!at!det!var!2stk!3v3!baner!med!faste!
vant!tilgjengelig!for!effektiv!trening.!!
Gutter!2009!var!med!i!kommunal!serie,!mens!gutter!2010!og!jenter!2009;2010!var!med!på!4!
kampkvelder!fordelt!på!de!forskjellige!grendene!i!kommunen.!!!
Lagene!var!alle!med!på!4!kommunale!cuper,!Staal,!Sandvollan,!Røra!og!Frigg/Mosvik/Nordøy.!
Enkelte!lag!var!også!med!på!1;2!cuper!i!nabokommunene.!!
Staal!arrangerte!Staal!cup!på!Kunstgressbanen!27.mai.!Fantastisk!dag!med!god!
gjennomføring.!Her!fikk!Staal!inn!et!godt!overskudd!til!klubbkassa!gjennom!stort!kiosksalg.!!
Gutter!2009!var!med!i!kommunal!serie,!mens!gutter!2010!og!jenter!2009;2010!var!med!på!4!
kampkvelder!fordelt!på!de!forskjellige!grendene!i!kommunen.!!!
Lærepunkter!far!2018:!
;Fast!felles!lager!i!nærhet!av!bane!nødvendig.!
;Kick;off!før!sesongstart!viktig!for!rekruttering!av!skolestartere.!
;Rene!gutte;!og!jentelag!viktig!for!rekruttering!av!jenter.!
;Positivt!med!lagledere!for!å!fordele!oppgaver!mellom!klubb!og!lag.!
;Egne!facebook;sider!pr!lag!framfor!alle!benytter!felles!Staal;side.!
!
!

 !
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Balleik!!
!
Antall!unger:!Totalt!ca!16!stk,!fordelt!på!1!gutt!og!1!jente!2009,!11!gutter!2010!og!3!jenter!
2010.!!
Oppstart!uka!etter!høstferien!i!minihallen!på!Akset.!!
For!2018/19!sesongen!var!det!viktig!at!Balleik!ble!variert!ballspill!og!ikke!ensidig!fokus!på!
fotball.!Dette!med!bakgrunn!i!at!årets!balleik!ikke!ble!lagt!på!samme!dag!som!korøving!og!
dermed!flere!jenter!som!er!med!på!trening.!Rullering!mellom!2!og!2!foreldre!med!ansvar!for!
treningene.!Stort!sett!gått!i!kanonball,!landhockey,!hjørnefotball!og!diverse!leik!med!og!uten!
ball.!!
Volleyballgruppa!har!hatt!1!kveld!med!introduksjon!til!Volleyball,!vi!setter!av!flere!kvelder!til!
Volleyball!og!har!også!invitert!håndball.!!
Balleik!pågår!fram!til!starten!av!april!2019!og!fotballstart.!
!
!

Turn!
!
Våren!2018!hadde!turn!3!grupper,!1.;2.!klasse!(21!deltakere),!3.;4.!klasse!(23!deltakere)!og!5.;
7.!klasse!(13!deltakere).!!Totalt!57!deltakere.!De!trente!henholdsvis!mellom!17.00;18.00,!
18.00;19.00!og!19.00;20.00.!Det!har!vært!trening!1!gang!i!uka,!hver!torsdag,!i!minihallen!på!
Akset.!Vi!hadde!avslutning!i!turnhallen!på!Steinkjer!søndag!6.!mai!der!barna!først!fikk!utfolde!
seg!i!hallen!deretter!ble!det!servert!pizza!og!brus!i!kantina.!!
Treningene!har!vært!allsidige!der!gruppene!som!oftest!har!blitt!fordelt!på!4!stasjoner!med!
rullering!på!forskjellige!aktiviteter.!Aktivitetene!har!i!stor!grad!vært!turnrelatert.!
Vegard!Haugseggen!har!vært!trener!i!tillegg!til!at!han!har!hatt!med!seg!noen!av!sine!elever!fra!
Sund!Folkehøyskole!som!hjelpetrenere.!Vi!har!også!hatt!et!par!vikartrenere!når!det!har!vært!
behov.!Maria!Vesterås!har!vært!lagleder!denne!våren.!
!
!
Høsten!2018!hadde!turn!3!grupper,!1.;2.!klasse!(20!deltakere),!3.;4.!klasse!(20!deltakere)!og!
5.;10.!klasse!(20!deltakere).!!Totalt!60!deltakere.!Ved!oppstart!var!det!21!barn!på!venteliste,!
fordelt!på!følgende!måte;!1.!klasse!10!barn,!2.!klasse!2!barn,!3.!klasse!2!barn,!4.!klasse!1!barn,!
5.!klasse!3!barn,!6.!klasse!2!barn,!7.!klasse!1!barn.!!
Det!har!vært!trening!1!gang!i!uka!for!gruppene,!fordelt!på!mandag!og!!torsdag,!i!minihallen!på!
Akset.!1.;2.!klasse!trente!mellom!17.00;18.00!på!mandager!mens!3.;4.!klasse!og!5.;10.!klasse!
trente!henholdsvis!mellom!17.00;18.00!og!18.00;19.30!på!torsdager.!!
Treningene!har!vært!allsidige!der!gruppene!som!oftest!har!blitt!fordelt!på!4!stasjoner!med!
rullering!på!forskjellige!aktiviteter.!Aktivitetene!har!i!stor!grad!vært!turnrelatert.!
Vegard!Haugseggen!har!vært!trener!i!tillegg!til!at!han!har!hatt!med!seg!noen!av!sine!elever!fra!
Sund!Folkehøyskole!som!hjelpetrenere.!Vi!har!også!hatt!et!par!vikartrenere!når!det!har!vært!
behov.!Maria!Vesterås!har!vært!lagleder!denne!høsten.!
På!grunn!av!manglende!forsikring!gjennom!Inderøy!IL!på!deltakere!over!13!år!ble!disse!
dessverre!nødt!til!å!slutte!inntil!videre.!Det!jobbes!nå!med!å!få!meldt!turngruppa!på!Inderøy!
inn!i!Norges!Turnforbund!da!dette!er!eneste!måten!vi!får!forsikret!deltakere!som!har!fylt!13!
år.!Denne!prosessen!ble!påbegynt!helt!på!tampen!av!2018.!
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!

Allidrett!
!
Allidrett!er!ett!lavterskel!tilbud,!hvor!hovedmålet!er!variert!lek!og!aktivitet,!gjøre!barna!kjent!
med!forskjellige!idretter.!Våren!2018!var!det!ca!15!barn!som!deltok,!mens!høsten!2018!har!
det!vært!ca!15!barn.!!
!
Aktivitetene!som!er!gjennomført!har!vært!fra!varierte!leker/aktiviteter!arrangert!av!egen!
ansvarlig,!til!deltagelse!av!trenere!fra!håndball,!fotball,!volleyball,!friidrett!og!skigruppa.!
Aktiviteten!er!hovedsaklig!vært!i!minihall!på!Akset.!
!











 Årsmelding Nordøy IL 2018 

 

Styret i Nordøy IL har bestått av: 

Leder:   Kristin Gausen 

Nestleder:  Grete Elnan 

Kasserer:          Helge Holthe 

Styremedlem:  Ove Farbu 

Styremedlem: Johannes Hegelstad 

Styremedlem: Monica S. Woll 

Styremedlem:  Maria B. Reitan 

 

ÅRSMELDING 2018 

Nordøy il har i 2018 gjennomført 3 styremøter i tillegg til flere uformelle møter, samt en del 
kommunikasjon digitalt. Styret registrerer en økende interesse for alle aktiviteter.  

Etter flere tilbakemeldinger fra foreldre og barn har vi i år satset noe mer på å løfte allidrett. 
Styret valgte å gi tilbud om allidrett fra skolestart i august og gjennom hele høsten og 
vinteren. I stedefor rene friidrettskvelder, egne fotballtreninger ol., har vi nå hatt disse 
aktivitetene inne i allidretten. Vi valgte å leie inn en trener/ aktivitetsleder 
(ungdomsskoleelev) til å ta ansvar for de største barna fra skolestart og frem til høstferien. 
Dette virket å bli tatt godt imot blant både foreldre og barn, og det var stort sett godt oppmøte 
på disse kveldene. Etter høstferien har vi hatt basseng hver uke, noe som har vært populært og 
mange har deltatt. Det er svært viktig at alle barn og unge blir trygge i vann og Nordøy er 
svært heldige som har denne muligheten som er tilnærmet kostnadsfri.  Takk til foreldre som 
har gjennomført badevaktkurs, noe som er nødvendig for å gi den sikkerheten som må til. 
Styret ønsker at flere tar kurset neste år slik at antall kvelder blir færre for badevaktene.  Det 
har også vært tilbud om aktivitet i gymsalen til de som ikke er i bassenget. Også her har det 
vært god deltagelse.  

I tillegg til informasjon gjennom plakater har vi i større og større grad benyttet Facebook til å 
formidle informasjon til foreldre og foresatte, samt til befolkningen generelt i forhold til 
arrangement ol.  

Inderøy IL har samarbeidsavtale med Malmo sport, hvor blant annet medlemmene får avslag 
på private kjøp. Som en del av denne avtalen fikk Nordøy IL i høst plukke ut umbro-varer for 
5000 kroner. Det ble fått tak i små mål, keeperhansker, diverse baller. I tillegg har vi kjøp noe 
enkelt utstyr til bruk i hinderløyper ol., samt at vi har fått ett sett med fotballtrøyer fra Coop 



Også i år var vi med på å arrangere Skarnsundet-cup i fotball. I år var det vi som hadde æren 
av å invitere til cup, og det ble et fint arrangement med mange glade fotballspillere. 

Basar på Bua på Merkur-dagen var også i år en suksess. Mange ga gevinster og vi takker 
hjerteligst for det.  

Med to fine vintre, har ny scooter vært en stor suksess. Det ble i høst kjøpt en ny slodd til 
løypelegging, og scooterkjørerne har gjort en kjempeinnsats med kjøring og det har vært fine 
skispor så lenge det har vært nok snø. Tusen takk til scooterkjørerne som bruker av fritiden 
sin på dette! Og; nok en gang, tusen takk til alle som har vært med å bidra til kjøp av ny 
scooter! 

Nordøy il vil i 2019 fortsette med de samme aktivitetene og håper så mange som mulig har 
anledning til å være med. 

Terrengløp: 

Nordøy IL arrangerte våren 2018 tre terrengløp; Berg Gård (08.05), Lyngstad skole (15.05) 
og Kaia (24.05). Godt med deltagere; 20-25stk. 

Påmeldingsavgiften var på 50 kr, og 100 kr for familie. Premieutdeling ble holdt i etterkant av 
siste løpet. Da trakk vi også ut en premie (kubbespill) blant de familiene hvor både barn og 
voksne hadde deltatt.   

Granavasstafett 19.mai  

Også i år inviterte Vuddu IL til Granavasstafett, som de har gjort siden den første stafetten 
gikk av stabelen i 1933. Nordøy IL hadde med tre lag og var med å sette preg på stafetten 
flere aldersgrupper.  

Vi hadde ett mix-lag, ett damelag og ett herrelag med i årets utgave av stafetten. 

 

 

Friidrett/ ball- lek/ allidrett 

I høst ble det gjennomført friidrett/ allidrett hver tirsdag fra skolestart til høstferien på 
Lyngstad. Gruppa ble delt opp etter alder, og alle fikk prøve forskjellige øvelser. Sofie 
Lyngstad fikk oppgaven som aktivitetsleder for den eldste gruppa, og det ble gjennomført 
mange ulike aktiviteter (friidrett, orientering, fotball, hinderløyper, ol.). 

Tilbudet var åpent for alle, og var gratis å være med på. Det var relativt god deltagelse, men 
det varierte veldig fra gang til gang (fra 5-25stk). 

Allidrett 



Etter høstferien ble det allidrett innendørs. I år har vi valgt å dele allidretten i to: basseng i 
Mosvik for de som vil dit og allidrett i gymsalen for de som vil det. Det har i grunnen blitt en 
ganske naturlig deling på gruppene, der de eldste er i bassenget (4-12år) og de yngste barna 
(2-5år) er i gymsalen. Det har vært veldig god deltagelse i begge gruppene, noe vi er veldig 
glade for. Ca. 20 barn (og mange foreldre) i bassenget og 10-15 barn i gymsalen hver gang.  

Nordøy IL har fått låne bassenget i Mosvik gratis hver tirsdag fra høstferien og fram til påske, 
og vi har da benyttet oss av dette hver uke. Vi har i år tre badevakter: Maren Tronstad, Espen 
Lilleby og Johannes Hegelstad.  

Opplegget i gymsalen har vært foreldrestyrt.  

 

Basar 

Lørdag 20.10.2018 arrangerte Nordøy IL nok en gang basar på Bualoftet på Kjerknesvågen. Også i år 
var dette arrangementet en del av «merkurdagen» som ble arrangert av Bua selv. Derfor ble det slik at 
vi kun hadde loddsalg, og ikke salg av kaffe og kaker. Ca. 300 premier ble samlet inn på forhånd, og 
det ble ordnet med ca. 3000 lodd. Salget gikk over all forventning, og resultatet av basaren ble på ca. 
11000,-  

Gevinstene ble samlet inn fra folk og bedrifter på Inderøy.  

 

Skarnsundet Cup 

23.09.2018 arrangerte vi, i samarbeid med Frigg IL og Mosvik IL, Skarnsundet cup. Dette er 
en fotballcup for mygg, knøtt, mini (5’er) og mini (7’er). Det ble spilt 53kamper totalt, og 
arrangørene kunne vel si seg godt fornøyd med arrangementet.   

!



Årsmelding 2018 

Vuddu grendalag 

 
 

Styret har bestått av: 

Leder:                                       Hugo Belsaas   

Nestleder:                               Stian Vist 

Kasserer:                                 Tore Huseth 

Styremedlem, idrett:            Kristin Kjesbu 

Styremedlem, Hus:                Heidi Meistad 

Styremedlem, Kultur:           Mona F. Rømuld 

1. vara                                      Jo Inge Gran 

2. vara                                      Håvard Gran 

Ungdomsrepresentant         Andrea Skogseth 

Valgkomite: Stig Fossum og Rune Finstad Rømuld.  

 

Vi har hatt 2 styresmøter 

 

Arrangementer og dugnader: 

Den 28.April ble den årlige dugnaden på Malihaugen arrangert. 

 

Grasdugnad på Malihaugen 

Gjennomført i juli. Stor takk til lokale bønder og medhjelpere.  

 

Pubkvelder i MC rommet 

Det er blitt holdt 2 Pubkvelder. Med ganske bra oppmøte. 

 

 



Granavasstafetten  

Ble arrangert med stor deltagelse. Stor takk til stafettkomiteen. 

 

Bygdejulebord. 

Dette er blitt en trivelig tradisjon. Nesten 50 personer kom, mat levert av Inderøy catering  

 

Adventstreff 

Stor suksess, viktigste inntektskilde til Vuddu grendalag.  Stor takk til Komiteen. 

 

Barnejuletrefest 

Ca. 50 personer deltok . 

 

Styret. 

   



!

!

Årsmelding!fra!fotballavdelingen!2!2018!
2018%var%et%godt%og%begivenhetsrikt%år%for%fotballavdelingen%i%Inderøy%IL.%Ikke%minst%var%det%mye%bra%

aktivitet%i%lagene%våre.%Flere%hundre%barn,%ungdom%og%noen%voksne%har%hatt%det%artig%med%å%spille%

fotball%og%være%med%i%et%fint%sosialt%miljø.%Mange%har%trent%godt,%og%Inderøy%har%vunnet%mange%

kamper.%I%tillegg%til%den%gode%sportslige%aktiviteten,%har%mange%opplevd%positiv%menneskelig%utvikling.%

Trenere%og%lagledere%fortjener%en%stor%takk%for%dette.%

Styret%har%jobbet%for%å%tilrettelegge%best%mulig%for%lagene.%Dette%krever%mye%innsats%fra%mange%på%en%

rekke%forskjellige%områder.%At%alle%spillere,%trenere,%lagledere,%dommere,%foreldre%og%andre%er%

fullstendig%fornøyd%med%dette%arbeidet,%er%vel%tvilsomt.%Men%vi%har%i%hvert%fall%gjort%et%realt%forsøk.%

Også%i%år%har%vi%satset%særlig%på%barnefotballen.%Klubben%disponerer%nå%tre%baner%med%vant%og%mål%

som%passer%for%de%aller%yngste%barna.%Vi%har%også%fortsatt%å%koordinere%barnefotballen%i%Inderøy%IL.%

Målet%er%hele%tiden%å%gi%alle%unger%som%vil%spille%fotball%et%så%godt%tilbud%som%mulig.%Herunder%hører%

også%samarbeid%med%de%andre%klubbene%i%kommunen%slik%at%vi%sammen%har%funnet%fram%til%gode%

løsninger%for%påmelding%av%lag.%

I%januar%ble%det%gjennomført%grasrottrenerkurs%tre%og%fire.%I%mars%arrangerte%vi%kickMoff%på%Kulturhuset%

for%spillere%fra%10%år%og%oppover.%Mye%tyder%på%at%mange%synes%det%var%en%artig%måte%å%starte%

sesongen%på.%Det%ble%også%arrangert%kickMoff%for%barnefotballen%på%kunstgressbanen%i%april,%i%godt%

samarbeid%med%Staal.%Alle%fikk%drikkeflaske,%og%6Måringene%fikk%ny%drakt.%Det%var%stas%for%unger%og%

foreldre.%Disse%arrangementene%bidrar%til%felles%identitet%i%klubben.%Det%blir%kickMoff’er%også%i%2019!%

Styret%har%bidratt%i%arbeidet%med%nytt%klubbhus%for%idrettslaget%ved%kunstgressbanen.%Søknad%om%

tippemidler%er%nå%sendt,%og%vi%krysser%fingrene%for%at%spaden%kan%settes%i%jorda%allerede%i%2019.%Et%slikt%

klubbhus%vil%ha%mange%fordeler,%ikke%minst%blir%det%en%felles%møteplass%som%har%nytte%både%praktisk%og%

for%utvikling%av%fellesskapsfølelsen.%

I%2018%har%styret%gjennomført%to%lagledermøter,%to%trenerforum%og%ungdomsfotballkveld.%I%mai%hadde%

vi%en%vårdugnad%på%hovedanlegget%med%godt%oppmøte%og%servering%av%mat%i%etterkant.%Dette%er%

nødvendig%for%å%klargjøre%anlegget%og%banedekket%etter%en%hard%vinter.%Styret%har%også%deltatt%på%

møter%i%kretsens%regi%for%å%komme%med%innspill%og%ikke%minst%få%viktig%informasjon.%Dette%har%vi%

forsøkt%å%bringe%videre%til%lagene%våre.%

I%2017%hadde%fotballavdelingen%et%kontrollert%underskudd%på%grunn%av%store%investeringer%som%f.eks.%

fotballmål%og%utstyr%til%lagene.%Det%var%derfor%et%mål%for%2018%å%få%et%overskudd%for%å%dekke%inn%dette.%

Det%har%vi%klart.%

Det%krever%generelt%ganske%store%inntekter%for%å%drifte%avdelingen.%Påmelding%til%seriespill%og%cuper%er%



en%stor%utgiftspost,%det%samme%er%dommerutgifter%på%omtrent%100.000%kr.%Treningsavgifter%er%en%
viktig%inntektskilde.%I%tillegg%til%klassikeren%adventskalender,%som%genererer%omtrent%100.000%kr.%i%
inntekt,%gjennomførte%vi%dugnad%med%salg%av%fotballsalami%fra%Inderøy%Slakteri,%noe%som%ga%oss%over%
50.000%kr.%i%netto%inntekt.%Det%ble%også%jobbet%godt%med%økte%sponsorinntekter%i%form%av%reklameskilt%
ved%kunstgressbanen.%Avdelingens%økonomi%er%derfor%god,%med%fin%balanse%mellom%inntekter%og%
utgifter%og%robuste%reserver%til%fremtidige%investeringer%i%f.eks.%avlastningsbane.%

Samarbeidet%i%styret%har%vært%veldig%godt,%og%det%samme%kan%sies%om%styrets%opplevelse%av%kontakten%
med%lagene.%Styret%vil%takke%spillere,%foreldre,%trenere,%lagledere,%dommere,%fiksMansvarlig,%sponsorer%
og%andre%som%har%medvirket%til%et%godt%fotballår%i%Inderøy%IL.!

Styret!har!vært:!

Nestleder%og%sportslig%leder% Bjørn%Ivar%Wågan%
Kasserer% Åse%Overrein%
Sekretær% Marianne%Solbakken%
Dugnadsansvarlig% Jostein%Kjølstad%
Materialforvalter% Nina%Værdal%

%
Leder% Geir%Almlid%

Vararepresentanter,%som%har%bidratt%på%ulike%måter%gjennom%sesongen:%Ragnhild%Kjesbu,%Ove%Holmen%
og%Rune%Holden%

Tilknyttede!funksjoner:!FiksMansvarlig:%Tore%Sandvik%%%%%%%%%%%%%Dommeransvarlig:%Bård%Kotheim%
%

!
%

Årsmeldinger!fra!lagene!
Jenter 11 
Startet%med%innetrening%i%MosvikMhallen,%en%dag%i%uka.%Startet%med%utetreninger%i%slutten%av%mars%
og%to%treninger%i%uka%etter%påske%frem%til%kampstart,%en%trening%i%uka%etter%det.%
En%tøff%vårsesong%med%en%seier,%en%uavgjort%og%resten%tap.%
Vi%var%med%på%Labb%og%Linecupen%på%Røra,%fikk%lerkendaltur%sponset%av%sparebanken%
(%kjempeartig!)%
Hadde%en%fin%høstsesong%hvor%vi%vant%flere%kamper%enn%vi%%tapte%:)%
Hadde%sosial%avslutning%30/10%på%Jekta%Fjordstue%med%pizza%og%bowling.%
Lars%Martin%Tronhus%

 
Jenter 12 



Trener:%Eskil%Hoem%

Ass.%trener%og%oppmann:%Per%Overvik%

Oppmann:%Trude%Mære%

Spillerstall:!Det%har%vært%15%jenter%i%spillergruppa%denne%sesongen.%Nytt%av%året%var%at%jentene%fra%

Sandvollan%ble%med%i%gruppa.%Det%har%vært%godt%oppmøte%på%trening%og%kamp%gjennom%hele%

sesongen.%

Treninger:%Vi%startet%opp%med%treninger%i%minihallen%på%Akset%i%slutten%av%februar.%Jentene%er%stort%

sett%veldig%aktive%med%håndball,%turn%og%ski%så%det%ble%ikke%prioritert%å%trene%fotball%i%vinterperioden.%2%

keepere%deltok%på%keepertreninger%i%hallen%gjennom%vinteren.%Vi%har%gjennom%sesongen%hatt%to%

treningsdager%i%tillegg%til%en%kampdag%de%fleste%ukene.%Vi%har%hatt%en%trening%på%idrettsplassen%fast%og%

den%andre%har%vi%variert%mellom%Sandvollan,%Stornesøra,%Rostad%og%Lyngstad.%

Seriespill!2017:%Laget%har%spilt%9’erM%serie%med%gode%resultater.%Det%var%stort%sett%vært%jevne%kamper%

både%på%vårparten%og%høsten.%Noe%lettere%motstand%ble%det%på%høsten%etter%at%vi%ble%plassert%i%ny%

nivådelt%avdeling.%Noe%mer%reising%til%Trondheim%og%Stjørdal%ble%det%også.%For%oss%var%det%lite%nytte%av%

en%slik%ordning,%ville%hatt%omtrent%samme%utbytte%av%å%spille%returoppgjør%mot%lagene%vi%møtte%på%

vårsesongen%(og%mindre%reising).%Vi%har%tilstrebet%lik%spilletid%på%kamp.%I%år%har%det%vært%mer%faste%

roller%på%banen%og%mindre%rotasjon.%Vi%har%tatt%med%en%kamptropp%på%12%spillere%per%kamp%for%å%

unngå%for%mange%bytter%og%for%lite%spilletid%per%kamp.%Det%er%mye%innsats%og%vinnervilje%i%denne%

gruppen,%så%de%har%avgjort%mange%kamper%til%sin%fordel.%Foreldregruppen%har%vært%engasjert%og%har%

møtt%opp%i%stort%antall%til%kamper%og%cuper.%

Cuper:%Laget%deltok%på%Ørland%Sparebank%cup%10M%12%August.%og%møtte%sterk%motstand%fra%Nidelv,%

Sverresborg,%Åsguten%og%Fosen.%Ruskete%vær,%flate%luftmadrasser,%mye%fjas%og%tull%på%skolen,%men%et%

godt%arrangement%og%en%fin%opplevelse%for%laget.%9.%september%reiste%laget%til%Trondheim%og%deltok%på%

Jentecupen%på%Rosenborgbanen.%Det%var%såpass%mange%med%at%vi%meldte%på%to%7erMlag.%Det%ble%mye%

spilletid%god%innsats%og%mange%gode%resultater.%På%slutten%av%dagen%var%det%litt%lite%krefter%igjen.%

Uansett%en%fin%dag.%Mange%foreldre%som%brukte%dagen%og%heiet%lagene%fram.%%

Klubb!BDO:%Laget%stilte%med%7%av%28%spillere%på%treninger%til%klubb%BDO%sammen%med%Byafossen,%

Sørlia%og%Egge.%Av%disse%ble%5%med%videre%i%en%gruppe%med%16%til%treninger%i%januar.%4%av%våre%spillere%

var%på%kampdag%1,%og%to%spillere%skal%til%kampdag%2.%Jentene%fra%Inderøy%har%hevdet%seg%godt%på%både%

individuelle%ferdigheter,%spilleforståelse%og%innsats.%Det%har%vært%mye%læring%og%inspirasjon%i%å%delta%

på%dette%som%spillerne%kan%ta%med%seg%til%spill%i%laget.%

Neste!sesong:%De%fleste%blir%med%videre%og%vi%får%en%spilletall%på%på%14M15%spillere%som%skal%spille%9er%i%

serien.%Laget%er%også%påmeldt%OBOSMcup%og%skal%debutere%på%Storsjøcupen.%

!Spillere!
Jenny%Farbu% Olivia%Gausen% Elise%Sivertsen%

Elin%Mandelid%Kvam% Ane%Ystgård%Overvik% Ulla%Skutberg%

Malin%Følstad% Amine%Hoem% Anikken%Meistad%Jule%

Ingrid%Iversen%Klepp% Mina%Dorthea%Holden% Maria%Vist%

Tuva%Røvik% Berit%Haugan%Rannem% Sigrid%Sem%

% % %



 
Jenter 14 
Trenere:%Olav%Staberg,%Marius%Haga%&%Hedda%Gausen%
Oppmann:%Anne%Haga% % %%
%
Spillerstall:!Spillerstallen%har%holdt%seg%noenlunde%stabilt%i%forhold%til%2017.%Vi%har%til%sammen%hatt%26%
jenter%med%på%trening,%hvorav%4%jenter%født%i%2003.%%
Treninger:!Vi%startet%opp%med%trening%i%idrettshallen%i%desember%og%fortsatte%med%ordinære%treninger%
på%kunstgresset%fra%og%med%midten%av%februar.%Totalt%har%vi%gjennomført%ca%60%treningsøkter%inklusive%
oppkjøring%til%Storsjøcup%i%juni.%Treningene%har%stort%sett%forgått%på%kunstgressbanen%men%vi%har%også%
benyttet%Rostad%på%tirsdagsøktene%på%grunn%av%til%dels%stort%trykk%på%kunstgressbanen.%
Treningsoppmøte%for%årets%sesong%ble%til%slutt%58%%som%er%det%samme%som%fjoråret.%En%av%
målsetningene%denne%sesongen%har%vært%å%øke%fokuset%på%keepertrening.%Vi%har%i%år%hatt%to%faste%
målvakter%og%disse%fikk%tilbud%om%å%være%med%på%keepertrening%sammen%med%Per%Ivar%Rønning.%I%
tillegg%har%vi%gjennom%sesongen%kjørt%enkelte%økter%med%egen%keepertrening.%Dette%har%gitt%en%positiv%
utvikling%for%målvaktene%på%laget.%%%
OBOS2cup:!Vi%stilte%med%ett%9’er%lag%i%OBOSMcup%og%spilte%tre%innledende%kamper%mot%henholdsvis%
Skogn,%Hommelvik%og%Lånke.%Cupen%var%en%fin%start%på%fotballsesongen%og%ble%en%skikkelig%opptur%der%
vi%vant%de%to%første%kampene.%Siden%det%ble%forsøkt%å%melde%opp%et%7’er%lag%i%J15%serien%kunne%vi%ikke%
benytte%noen%av%jentene%født%i%2003%i%OBOSMcupen.%%
Seriespill!2018:!J14%har%stilt%med%ett%lag%i%11Mserien%både%vår%og%høst.%J15%valgte%å%trekke%7’er%laget%fra%
serien%og%de%fire%jentene%født%i%2003%spilte%sammen%med%J14%resten%av%sesongen.%Dette%fungerte%bra%
og%vi%stilte%med%to%overårige%i%de%fleste%kampene.%I%vårsesongen%spilte%vi%dobbel%serie%og%møtte%jevnt%
over%meget%god%motstand%spesielt%mot%Steinkjer%og%Verdal.%Fikk%et%par%jevnspilte%kamper%deriblant%en%
seier%mens%resten%endte%med%tap%og%vi%havnet%nest%sist%på%tabellen.%
I%høstsesongen%valgte%kretsen%og%kjøre%flat%serie%og%forskjellen%mellom%lagene%i%serien%var%stor.%
Høstsesongen%ble%noe%bedre%med%en%del%meget%spennende%kamper%men%vi%havnet%igjen%nest%nederst%
på%tabellen.%
Sesongen%2018%ble%preget%av%meget%varierende%resultater%og%store%forskjeller%mellom%lagene.%I%
høstsesongen%vant%Strindheim%alle%sine%kamper%og%hadde%en%målforskjell%på%55M8.%Sparbu%endte%sist%
med%kun%tap%og%7M91%i%målforskjell.%Det%sier%seg%selv%at%motivasjonen%og%gleden%med%å%spille%fotball%
blir%redusert%når%avstanden%mellom%lagene%blir%så%stor.%Håper%derfor%at%kretsen%ser%på%muligheten%for%
å%differensiere%J15%serien%i%2019.%%%%%%%
%
Storsjøcup!2018:!Vi%deltok%i%år%med%to%9’er%lag%i%Storsjøcupen%–%til%sammen%26%jenter%hvorav%fire%
spillere%fra%J2003%deltok%på%turneringen.%Turneringen%ble%en%ordentlig%opptur%etter%en%noe%laber%
vårsesong.%Målet%var%å%vinne%minst%en%av%de%innledende%kampene%samt%spille%minst%to%kamper%i%
sluttspillet.%Totalt%sett%oppfylte%vi%målene%vi%satte%oss%og%vi%fikk%mange%jevnspilte%kamper%flere%seiere%
og%uavgjort%samt%tre%meget%spennende%kamper%(2%lag)%i%sluttspillet%–%topp%!!%
I%tillegg%var%det%var%det%stort%engasjement%i%foreldregruppa%og%turneringen%ble%en%kjempeflott%
opplevelse%for%alle%som%var%med.%Vi%gjennomførte%dessuten%et%fellesarrangement%for%både%spillere%og%
foreldre%på%BodaBorg%og%fikk%dessuten%med%oss%mange%fine%kamper%sammen%med%G14.%Satser%på%ny%
cup%i%2019%!%
Norway!cup!2018:!Nytt%av%året%var%at%J14%stilte%med%lag%i%NorwayCup%takket%være%stor%dugnadsinnsats%
fra%foreldregruppa.%Laget%ble%organisert%av%Håvard%Gausen%og%Trond%Austad%som%har%erfaring%fra%
tidligere%år.%Hele%24%av%jentene%ble%med%på%turneringen%som%ble%både%en%meget%bra%sportslig%og%sosial%
opplevelse%for%jentene.%%



Jentene%vant%gruppen%sin%og%endte%opp%i%16Mdels%finale%i%AMsluttspillet%der%de%tapte%knepent%mot%
Drøbak/Frogn.%%
Klubb!BDO:!Deltok%også%denne%sesongen%på%Klubb%BDO.%Etter%innledende%treninger%sammen%med%
Sverre,%Frosta%og%Sparbu%plukket%vi%ut%5%spillere%som%fikk%være%med%på%Klubb%BDO%på%Verdal.%Vi%stilte%
deretter%med%tre%spillere%fra%laget%på%første%kampdag%i%Namsos.%Serine%Haga,%som%spilte%fast%på%
kretslaget%i%2017,%kvalifiserte%seg%nok%en%gang%til%kretslaget%på%siste%kampdag%i%Malvik%og%spilte%
deretter%fast%som%back%på%kretslaget%også%i%2018.%Hun%har%ellers%hospiterte%på%J17%og%ble%i%januar%i%år%
tatt%ut%på%kretslaget%for%2019.%Klubb%BDO%ble%nok%en%gang%en%fin%erfaring%både%for%oss%trenere%og%ikke%
minst%for%spillerne%som%fikk%være%med.%%%
Annet:!I%april%ble%vi%invitert%til%å%delta%på%TAMcupen%sammen%med%Egge%IL%J14.%Sju%spillere%fra%laget%ble%
med%og%vi%gjennomførte%et%par%fellestreninger%på%Egge%før%turneringen%startet.%%Jentene%som%deltok%ga%
gode%tilbakemeldinger%etter%turneringen.%%
Vi%har%gjennom%hele%sesongen%hatt%en%meget%engasjert%foreldregruppe%som%har%stilt%opp%på%
dugnader,%kokt%kaffe,%bakt%kake,%kjørt%jentene%på%kamp%og%bistått%med%ivrig%heiarop%og%coaching%på%
alle%kamper%både%borte%og%hjemme%i%serie%og%cup%–%topp%innsats%!%
%
Vi%har%fått%på%plass%trenerteam%for%2019%med%Allan%Lønvik%som%hovedtrener%samt%Hedda%og%Emma%
Gausen%som%assistenttrenere.%Anne%fortsetter%som%oppmann,%i%tillegg%vil%Marius%og%undertegnede%
bistå%på%treninger%utover%sesongen.%Vi%startet%sesongen%2019%med%treninger%ute/inne%i%begynnelsen%
av%januar.%Vi%har%meldt%på%ett%lag%i%11’er%serien%og%ett%lag%til%OBOS%cup.%I%tillegg%har%vi%ambisjon%om%å%
stille%med%lag%på%Storsjøcup.%Tror%dessuten%fjorårets%deltakelse%i%Norway%cup%ga%mersmak%men%det%
avhenger%litt%av%spillerM%og%trenergruppe.%
Ser%uansett%frem%mot%et%nytt%og%spennende%fotballår!%
%
Inderøy%7.januar%2019%
Olav%Staberg%
%
Spillerstall!Inderøy!J14!2018!
1.%Austad,%Ina%
2.%Helgesen,%Tora%
3.%Bakken,%Ronja%
4.%Bratsberg,%Sigrid%Amalie%
5.%Denstadli,%Sigrid%
6.%Gausen,%Maja%
7.%Gjul,%Frida%Denstadli%
8.%Gran,%Tia%Tjæder%
9.%Haga,%Serine%
10.%Hegdal,%Emilie%
11.%Lindsetmo,%Maja%
12.%Lyngstad,%Hedda%Næss%
13.%Mali%Troset%
14.%Mjømen,%Maren%
15.%Moe,%Martine%
16.%Olsen,%Inger%R%Kvistad%
17.%Pedersen,%Luna%
18.%Olderen,%Sarah%
19.%Sandnes,%Johanna%
20.%Solbakken,%Solveig%
21.%Støre%Valen,%Jorunn%(2003)%
22.%Indgul,%Karin%(2003)%
23.%Austad,%Maren%(2003)%
24.%Skogli,%Thea%(2003)%



25.%Staberg,%Ingrid%
26.%Svestad,%Johanna%
%
%

Jenter 17 
Startet%sesongen%med%innetreninger%i%desember%2017,%en%gang%i%uka.%

Var%med%i%obos%cup%som%startet%15mars,%og%brukte%det%som%oppkjøring%til%sesongstart%til%
seriespill.%Serien%startet%19.%april,%og%da%hadde%vi%2%treninger%+%kamp%ut%oktober%i%uka%med%en%
liten%pause%i%sommerferien.%

Antall%spillere%2018%var%21stk.%Totalt%spilte%vi%18kamper.%%Scoret%84mål%og%hadde%18%
forskjellige%målscorere.%%

Sesongen%startet%litt%trått%da%det%var%litt%lite%spillere%på%trening%første%del%av%sesongen.%
Oppmøte%på%vårsesong%var%på%ca.%38%,%grunnet%mye%skole%arbeid%og%andre%idretter.%
Høstsesongen%ble%det%bedre%og%vi%hadde%ca.%78%%oppmøte,%det%førte%til%at%laget%ble%mer%
samlet%og%spilte%meget%god%fotball.%Det%har%vært%en%god%mix%av%spillere%med%forskjellige%
kvaliteter%som%har%gjort%laget%komplett.%%Utgangspunktet%for%sesongen%var%å%ha%det%gøy%på%
trening%og%kamp.%På%det%sosiale%utenom%treninger%å%kampa%har%vi%vell%ikke%virri%dem%bestan,%
men%vi%hadd%ei%samling%på%sundsand%med%volleyball%spelling%og%grilling%som%va%suksess.%Bra%
oppmøte%blant%foreldre%på%kamper%og%heiet%på%laget.%

Trenere:%Grim,%Tony%og%Vidar%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%Lagleder:%Kristin%

%

Gutter 11 år: 
Startet%sesongen%med%12%spillere,%nå%er%det%14.%%Etter%å%ha%sjekket%«følelsen»%for%å%delta%på%cup%ble%
det%bestemt%at%laget%ikke%skulle%delta%på%cup%i%år.%Sesongen%har%gått%veldig%bra.%Godt%oppmøte%og%
spillere%synes%det%er%artig.%Neste%år%blir%det%samme%lag.%Forutsatt%samme%lag%spiller%vi%9er%neste%år.%
Ledere/trenere%fortsetter%og%vi%får%trenerstøtte%fra%ungdom.%

Arild%Stavran%
Lagleder%
%

GUTTER 13 
Lagledere:! Øyvind%Austad%og%Jon%Bjarne%Madsen%
Trenere:! Vidar%Næss%og%Anton%Næss.%
Keepertrener:!Per%Ivar%Rønning%
%
18%spillere%(17%gutter%og%1%jente)%har%vært%innom%årets%utgave%av%Inderøy%G13.%%
(1%fra%Mosvik,%4%fra%Utøy,%1%fra%Sandvollan,%5%fra%Røra%og%7%fra%Sakshaug)%



1%spiller%sluttet%like%før%seriestart%og%1%spiller%gjorde%«comeback»%etter%«vinterdvale»%

Vi%har%gjennomført%71%treningsøkter%i%sesongen.%

Et%treningsoppmøte%på%82%%er%vi%fornøyd%med.%

%

Serie:!Vi%meldte%på%2%lag%i%seriespill.%1.div.%9èr%og%1.div.%7èr.%Grunnstammen%til%lagene%basert%på%både%

ferdigheter%samt%rolle%på%banen.%Vi%har%rullert%på%spillere%slik%at%alle%har%vært%innom%begge%lagene.%

Vi%endte%midt%på%tabellen%etter%vårsesongen%for%9èrMlaget%men%måtte%spille%2.divisjon%på%høsten%hvor%

vi%endte%nr.%1.%

7èrMlaget%ble%nr.%3%–%både%vår%og%høst.%%

35%seriekamper%er%spilt%hvor%21%er%vunnet,%4%uavgjorte%og%10%tap.%

Vi%har%scoret%234%mål%og%sluppet%til%143.%

%

Cup:!Vi%har%deltatt%på%følgende%cuper:%
16%og%17.februar.%Byafossen%Indoor%hvor%vi%stilte%med%2%lag%

6.%til%8.%april.%TAMCup.%1%lag%

OBOSMcup%gjennom%vårsesongen.%1%lag%

Uke%27.%Storsjøcup.%1%lag%

11.august.%En%«amputert»%Levangercup%hvor%vi%stilte%med%2%lag%

%

BDO/!kretstiltak:!7%spillere%(6%gutter%og%1%jente)%har%vært%med%på%kretsens%tiltak%BDOMklubb.%

5%av%disse%«gikk%videre»%til%kampdag%2%men%ingen%kom%med%videre%på%kretslag.%

%

Hospitering:!3%av%våre%spillere%har%spilt%kamper%for%G14.%Vi%har%også%hospitert%opp%2%spillere%fra%G12%

på%noen%kamper.%

Etter%sesongen%vil%våre%BDOMspillere%trene%litt%i%lag%med%G14.%

%

Aktivitetsnivået%for%Inderøy%G13%har%vært%høyt%i%årets%sesong.%Tilbakemeldinger%fra%små%og%store%har%

stort%sett%vært%veldig%positive.%

Vi%har%et%treningstilbud%også%i%høst%da%de%fleste%ikke%har%så%mange%aktiviteter%utenom%fotballen.%Vi%

avviklet%en%sosial%tilstelning%for%å%markere%avslutningen%av%sesongen%2018.%%

Bowling%&%Pizza!%

%

Anton%Næss%&%Vidar%Næss%

Inderøy%20.november%2018%

%

%

Gutter 15 
G15%har%bestått%av%18%spillere%gjennom%sesongen.%Spillerstallen%har%vært%stabil%uten%frafall.%%

Det%har%vært%samarbeid%med%G16,%men%pga.%ønske%fra%en%del%G15Mspillere,%har%det%stort%sett%vært%

separate%treninger.%%

Treningene%startet%vi%i%januar%innendørs%i%idrettshallen%og%med%tilbud%om%utendørstreninger%sammen%

med%G16%for%de%som%ønsket%det.%I%løpet%av%vinteren%forsøkte%vi%også%å%ha%egne%treninger%for%G15%

utendørs,%men%pga.%dårlig%oppmøte%ble%det%ikke%så%mange.%%

Laget%har%deltatt%med%ett%9Mer%lag%på%OBOSMcup%og%i%BDOMserien.%I%tillegg%har%de%fleste%spilt%kamper%for%

G16M2,%og%noen%har%også%spilt%på%G16M1.%



OBOSMcup%startet%tidlig%i%mars,%men%pga.%dårlige%baneforhold%ble%flere%kamper%utsatt%til%april%da%også%
seriespillet%startet.%Det%ble%derfor%et%svært%tett%kampprogram%i%starten%av%sesongen.%

G15%serien%besto%i%vårsesongen%av%6%lag%med%dobbel%serie,%som%sammen%med%bidrag%til%G16%lagene,%
ga%mange%kamper%for%spillerne%våre.%

Vårsesongen%ble%som%vanlig%avsluttet%med%Storsjøcupen.%Dette%ble%en%fin%tur%sosialt,%og%med%flere%
gode%kamper.%Sportslig%ble%det%litt%stang%ut,%så%det%ble%dårlig%med%poeng%dette%året.%

I%høstsesongen%har%G15%serien%bestått%av%7%lag.%Etter%mange%gode%og%jevne%kamper%ble%det%seriefinale%
mot%Verdal%i%siste%kamp.%Der%ble%det%seier%1M3%og%vi%møtte%KIL/Hemne%i%sluttspillkamp%i%Abrahallen.%%
Det%ble%en%jevnspilt%og%artig%kamp,%som%til%slutt%endte%med%knepent%tap.%Med%stor%supporterklubb%fra%
begge%lagene%og%fullt%trøkk%fra%tribunene%ble%det%en%artig%avslutning%på%sesongen%til%tross%for%tapet.%

Sportslig%har%spillerne%hatt%fin%utvikling%og%det%har%stort%sett%vært%jevne%og%tette%kamper%gjennom%
sesongen.%Utfordringen%har%kanskje%vært%å%få%til%nok%treninger%innimellom%et%tett%kampprogram,%
konfirmasjonsundervisninger%og%leirskole.%

Vi%har%hatt%noen%sosiale%arrangement%med%pizzaspising%og%sesongavslutning%med%bowling%på%
Levanger.%%

Geir%Helgesen%har%vært%trener%for%sesongen.%%

Pål%S%Gauteplass%

%
%

Menn senior 
Inderøy%senior%hadde%i%vår%22%registrerte%spillere%ved%sesongstart.%
Vi%stilte%i%6M%div.%%Samtidig%meldte%vi%på%laget%til%OBOS%–%cup.%
%
Trenerteamet%har%bestått%av;%Bjørn%Ivar%Wågan,%trener,%Per%Seem,%leder/oppmann%og%Eldrid%
Seem,%økonomi/altmuligM%dame.%
%
Før%sesongstart%hadde%vi%%treninger%i%hallen%i%kulturhuset.%(2%pr.%uke)%
Når%gresset%ble%brøytet,%fortsatte%vi%med%det.%
Før%sesongen%startet,%hadde%vi%2%treningskamper%samt%god%matching%mot%GM16%på%
treningsfeltet.%
%
OBOS%brukte%vi%til%treningskamper%før%sesongen%stertet.%
Serien%sett%under%ett,%ble%ikke%den%suksessen%vi%håpte%på.%Vi%mistet%noen%spillere,%spillere%
dukket%ikke%opp%slik%som%forventet.%Vi%avsluttet,%eller%snarere%spilte%høsten,%med%11M12%
spillere,%inklusive%G16spillere,%men%vi%fullførte.%
%



2019%blir%det%ikke%lag%på%seniornivå.%Dette%er%ikke%heldig,%men%grunnlaget%pr.%nå,%er%ikke%
tilstede.%
%
Vi,%Eldrid%og%Per,%takker%for%oss,%etter%16%år,%som%trenere/%ledere%for%alle%aldersklasser%på%
guttesiden.%Vi%startet%på%Nordøy%med%knøtt%og%mini%(der%var%både%gutter%og%jenter%med)%
Fortsatte%under%Inderøy%fotball%fra%G%11,%og%altså%til%senior.%Har%hatt%veldig%mye%moro%
sammen%med%spillere,%foreldre,%styret%i%Inderøy%fotball….%
Å%så%DET%flotte%anlegget%vi%har%fått%til!!!!!!%Skrytt%opp%i%skyene%av%stort%sett%alle%
motstanderlagene%vi%har%møtt,%og%mange%ledere%fra%andre%lag.%
%
For%Inderøy%senior%
Per%Seem,%leder/oppmann%%%%%%%%%%%%%%%%%%Eldrid%Seem,%økonomi/materialforvalter%
%
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KAPITTEL 1 - STYRET 2018 
 
Verv Navn 
Leder Njål Gran 

Styremedlem (Nestleder) Liv Marit Berre 

Styremedlem (sekretær) Gunnar Skogset 

Styremedlem (kasserer) Eli Våset 

Styremedlem (dommer) Petter Hustad 

Styremedlem (sponsor) Erik Salberg 

 
Styret har gjennomført 5 styremøter, i tillegg er det delt deltatt på 3 møter i hovedlaget. 
Vi har vært representert på 2 klubbedermøter, i tilegg er det iverksatt et treningssamarbeid med 
Steinkjer handballklubb J16 hvor det er gjennomført et lagledermøte 
 

1.1 SEKRETERIAT 
 
Det er i 2018 spilt 67 hjemmekamper i Inderøyhallen. I tillegg kommer minihåndball-turnering. 
Inngangsbillett har kostet kr.50 for voksne. 
Det som var nytt for sesongen var at sekretariatet rapporterer kamprapporter «live» under hver 
kamp.  
Erfaringene denne sesongen er at sekretariatet har fungert godt, og at alle har tatt sitt ansvar.  Positiv 
stemning i sekretariatet, og det er viktig! Til dels lite publikum. 
 

1.2 DOMMERE 
 
Petter Hustad har vært dommeransvarlig, aktive dommere har vært: 

• Kristian Hårberg 
• Njål Gran 
• Hedda Rennan 
• Thea Lyngstad 

Har vært mye fokus på rekruttering av dommere. Viktig signalement for alle rundt handballen at 
dommerne får godt betalt for innsatsen på banen. 
 

1.3 TRENERE 
 
I årets sesong har vi hatt trenere til ale påmeldte lag, en fantastisk gjeng med trenere, oppmenn og 
lagledere. 
 
Oppsummering lagsaktivitet: 
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1.4 ØKONOMI 

Handballgruppa har en solid økonomi, vi jobber aktivt med å øke inntektene som kan komme 
utøverne til gode. 

Gruppa har pr 31.12.18  252 677,42 kroner disponibelt. 

1.4.1 INNTEKTER 

Inntektene fordeler seg på disse postene 

 

1.4.2 UTGIFTER 

Utgiftene fordeler seg på disse postene: 
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1.4.3 RESULTAT 

Regnskapet viser et driftsresultat på -1 997,86. 

Styre tar resultatet til etterretning, og budsjetterer med overskudd 2019. 

1.4.4 BUDSJETT 2019 
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KAPITTEL 2 - LAGENE 
 

2.1 MINIHANDBALL 
 
 

2.1.1 GUTTER OG JENTER 2011-2012 

Totalt 17 barn og 4 trenere. Startet opp trening i august 2018. 

Innholdet i treningene: 

• Hovedmålet er glede og mestring! 
• Trene grunnleggende motoriske ferdigheter, kroppsbeherskelse og koordinasjon. Kjører en 

del hinderløyper/aktivitetsløyper, hvor de har med seg ball. 
• Ferdighetstrening i kast, mottak og stuss av ball. Bli venn med ballen. 
• Ulike typer leik med ball og mål, målet er å lære lagspill og samarbeid i forbindelse med 

ballaktiviteter. 
• Lære håndball-spill på lavt nivå. 

 

Treninger med mye og variert aktivitet, uten altfor mye kø-ståing, og med veiledning av hver enkelt 
spiller er noe vi etterstreber. Dette lar seg gjøre når vi er 4 faste trenere tilstede, samt mange dyktige 
foreldre som bidrar på hver eneste trening! 

2.1.2 GUTTER OG JENTER 2009-2010 
 
Vi har 23 barn som er med, men stort sett er gruppa på 15-17 hver tirsdag!  

 
Vi har lagt opp treningene på en slik måte at det har blitt læring gjennom lekt: 
-Hermegåsa med: hinking, sidelengs jobbing, ned på magen, ned på ryggen, ned på rompa, hoppe 
froskehopp, svinge på hendene, en hånd i bakken 
-haien kommer/alle mine kyllinger/halesura 
-hinderløype med ulike utfordringer som krype, rulle, sikksakk løping, balanse, rulle med avslutning på 
mål med erteposer, hopp ned fra bukk 
-ulike balløvelser: føre ballen over hode, rundt mage-rygg, i åttetalll rundt føttene, trille ballen, 
passninger, kaste ballen i lufta ta i mot, kaste ballen i lufta klappe-ta i mot, treffe kjegler, balansere 
ballen på magen mens man krabber baklengst 
-staffetter med erteposer 
-ulike ballspill 

 

2.2 JENTER 2008 
 
Høsten 2018 starten jentene født i 2008 opp med J10 lag og seriespill. Laget har i høst bestått av 9 
faste spillere.  Trener har vært Njål Gran og lagledere er Sally Rennan og Merete Røvik. Det 
økonomiske ansvaret har Lill Kristine Gjulem hatt. 
I løpet av høsten spilte jentene 9 kamper, 6 hjemmekamper og 3 bortekamper. 

• har vi ro og fokus samt lytter når det gis instruksjon og/eller beskjeder  
• benytter vi øvelser hvor ball er involvert med flest mulig ballberøringer pr. økt. 
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• lærer vi å ta hensyn til hverandre ved trening og kamp  
• skal alle spillere få tilbud om å spille kamper samt få tilnærmet lik spilletid. 
• skal alle spillere få delta aktivt i spillet, og ha muligheten til å prøve både forsvarsaktiviteter 

og angrepsavslutninger. 
• skal treneren og laglederne sørge for at spillerne prøver ut flere posisjoner på banen.  
• skal treneren og laglederne sørge for at spillerne roterer med hvem de spiller sammen med 

på trening og kamp. 
• skal ikke trener og lagledere tilpasse/endre lagoppstillingen gjennom en kamp med det 

formål å vinne kampen. 
• har vi fokus på handballaktivitet, det sosiale, utvikling og lek med ball - kombinert med å 

oppnå mestringsopplevelser for den enkelte spiller og som et lag. 
Innsatsen på laget er stor, og lagmoralen er god. På kampene har det vært fine pasninger, gode skudd 
og full innsats. Jenten er ivrige og tør å prøve nye ting og alle har forsøkt seg på skudd mot mål i 
kampsituasjon.  Jentene har godt humør og god innsats både på trening og kamp. I tillegg er jentene 
utstyrt med et sterkt konkurranseinstinkt, og det er det mye læring i. 

Jentene på J10 er en flott og herlig jentegjeng å få være sammen med! 

 

2.3 JENTER 2007 
 
Treninger 1 gang i uken sammen med gutter10 - da de var for få til å få til gode nok treninger alene,  
samt at de måtte låne J10 spillere til sine kamper.  
J10 spilte 5 kamper våren 2018. De bisto G10, J11 og J12 med spillere til deres kamper når behovet 
var der.  
Deltok på Sparebank1-cup siste helga i april.  
Fikk inn dugnadspengene med å pante flasker og selge sesongkort.  
Trenere: Liv Marit Berre (J10) og Petter Hustad (G10). May Skogset og Mona Dahle bisto under 
treningene.  
Kasserer og dugnadsansvarlig: May Skogset  
Lagleder: Kristin B Denstadli  
Høsten 2018:  
Kick-off helg i Mosvik 18.-19. august. 14 jenter deltok. Trening, mat og sosialt. Overnatting. Avsluttet 
med «mødrekamp» m/innslag av søsken, slik at det ble kamp.  
Startet opp med håndballtreninger mandager – 1,5 time - i uke 35 (27.august). Avventet med å trene 
torsdager til etter høstferien. Stort sett greit oppmøte.  
Startet med mandags- og torsdagstreninger i uke 42. 1,5 time hver gang. Spond blir tatt i bruk. Målet 
er at jentene selv skal få melding på SPOND og svare på om de kan på trening/kamp eller ikke. Dette 
fungerer greit.  
For å skaffe til veie sesongens dugnadspenger, bestemte dugnadsansvarlig at J11 skulle selge 
adventskalendre i  
2018. Dugnadsansvarlig gikk rundt til bedrifter for å høre om sponsorpremier – Dette fikk vi mye av, 
så vi har ikke hatt noen utgift på kalenderen annet enn kopiering! Salg av kalenderen skaffet oss i 
underkant av 10 000.  
Kjøpt inn bluetooth-høyttaler for noen av pengene vi fikk inn på salg av kalendre.  
 

2.4 JENTER 2006 

J2006 hadde 9 spillere når vi startet i 2018, men ble redusert til 8 spillere i løpet av våren. J2006 har 
trent mandager fra kl 18.00 – 19.00 med oppvarming utendørs, samt torsdager fra 17.00 – 18.30. På 
mandagstreningene har det vært best oppmøte, mens på torsdagstreningene har det vært dårlig 
oppmøte. Torsdager har vi hatt felles treningstid med J2005 og hadde noen treninger sammen med 
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dem. Maiken Sundfær Østvand har vært trener. Oppmenn/ lagledere var Ragnhild Haugan og Liv 
Marit Berre. Kasserer Janne Lena Kvarsvik. 

I 2018 har J2006 spilt 11 seriekamper, samt noen treningskamper både mot J2007 og J2005.  

I april deltok laget på Sparebank cup på Steinkjer, med 4 kamper totalt.   

I flere av seriekampene, og på Sparebank cupen var vi nødt til å låne spillere fra J2007 for å kunne 
stille til kamp.  

På grunn av lite spillere, og til dels vansker med å stille lag til kampene, ble det bestemt fra trener/ 
lagleder siden, at det ikke ville bli stilt eget lag for jenter født 2006 for sesongen 2018/2019. Dette ble 
meldt til styret ved planlegging av ny sesong.  Alle spillerne ble oppfordret til å bli med på et 
samarbeidslag med J2005. Av de åtte spillerne født i 2006, valgte tre spillere å bli med videre, så i 
høstsesongen har disse tre vært en del av J2005/2006. Som avslutning for laget, valgte vi å dra til 
Dampsaga en lørdag i juni med påfølgende middag etterpå.  

 

2.5 JENTER 2005 

Sesongen 2018 startet vi med 14 aktive spillere, derav lånt 3 stk ifra J06 pga skader.  

Trenerteamet bestod i vårsesongen av Eli Våset (lagleder), Line Våset og Elfriede Brønlund.  

Når høstsesongen startet var det 12 spillere på laget, da er 3 stk fra J06 fast inn i spillerstallen.  

Vi deltok i Sparebank Cup og Sandnesjøen cup våren 2018.  

Før Sandnessjøcupen bestilte vi hettegenser til alle spillerne, og innkjøp av en bærbar høyttaler. 

I forhold til dugnad til inntekt til laget ble det utført sporadiske flaskeinnsamlinger som spillerne 
hadde tatt initiativ til selv. Samt en organisert kakelotteri på Prix Sandvollan og Extra Straumen. 
Høsten -18 gjennomførte vi en dugnad der spillerne solgte gratulasjonskort. 

Vi har hatt ett foreldremøte ifm. Sandnessjø- turen og ett ifm. sesongstart.  

Vi har gjennomførte 2 treningssamlinger før sesongstart høsten -18, en i Trønderhallen sammen med 
flere J05 lag i regionen, og en i Mosvika sammen med Inderøy J04. 

Vi har vært på 4 fylkessamlinger før jul, og de spillerne som har ønsket har fått deltatt. Dette har vært 
fine samlinger både for spillere og trenere. 

Vi har utført 2 treninger i uka, der vi har hatt oppvarming ute 30min før halltimen. 

Laget består av flere fotballspillere, og det gjør oppstarten noe trått. Vi kommer ikke i gang med 
treningene med full spillerstall før 1. seriekamp. Dette er veldig uheldig pga at laget ikke får samspillet 
som vi skulle ønske. Dette utfordres videre i sesongen da det er fotballtreninger gjennom hele 
vinteren.  Spillerne uttrykker at de må på fotballtreningene fra deres trenere. Vi ser også at enkelte er 
plaget med skader - overbelastning ?? 

2.6 JENTER 2004 

Våren 2018 bestod laget av 17-19 spillere.  Trener var Njål Gran og lagleder Merete Røvik. Treningene 
foregikk på mandager 16.00 – 17.30 i Idrettshallen i AKSET. Mandagene startet med en løpetur kl 
16:00, som oppvarming. På løpeturene har 5-10 jenter deltatt. På onsdager har treningene vært fra kl 
17.30 – 19.00. Oppmøte på treningene i Idrettshallen har vært veldig bra. Jentene deltok i J13 - serien. 
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Vi hadde to lag og lagene spilte i løpet av våren til sammen 16 kamper; 7 hjemmekamper og 9 

bortekamper. I tillegg deltok vi på to cuper; møbelringen-cup i Sandnessjøen første helga i april og 

Sparebank 1-cup i Steinkjer siste helga i april. 

 

Høsten 2018 har laget bestått av 11-12 spillere.  Tidlig i høst, 22.-23. september arrangerte vi 

treningssamling i Mosvik. Denne ble holdt sammen med J13. Deler av samlinga foregikk sammen og 

deler hver for seg. Trener har vært Njål Gran og lagleder har vært Merete Røvik.  

Jentene deltar nå i J14 - serien. Denne sesongen har J14 hatt et lag og i løpet av høsten har jentene 

spilt 7 kamper; 2 hjemmekamper og 5 bortekamper. 

Treningene har foregått på mandager 18.00 – 19.30 i Idrettshallen i AKSET. Mandagene startet med 

en løpetur/aktivitet ute kl 18:00, som oppvarming, før resten av treninga, 18:30 – 19:30, har foregått i 

hallen. De fleste jentene har startet opp ute. På onsdager har treningene vært fra kl 17.00 – 19.00. 

Den første halvtimen på onsdager er det også oppvarming ute. Oppmøte på treningene har vært 

veldig bra. J14 har i år delt treningstid med J13. I tillegg har det vært mulighet, for de som har ønsket 

det, å spille mot J16 i etterkant av vår treningstid.  

Dugnadspengene i år ble samlet inn ved at hver jente, før jul, solgte ti «handballpølser» sponset av 

Inderøy Slakteri.  

J14 har jobbet godt i høst, de har hatt stor innsats og god lagmoral. På kampene har det vært høy fart 

på banen og jentene har matchet de fleste lagene de har møtt. De har spilt jevne og dramatiske 

håndballkamper og fått kjent på både nytelsen av å vinne og skuffelsen over å tape slike kamper. På 

tribunen er det stort trykk fra supporterne våre, noe vi setter stor pris på. Jentene har godt humør, og 

dette utløser mye positive krefter blant jenten. Det gode humøret er et tegn på trivsel og at jenten 

har det moro mens de trener og utvikler seg. 

Økonomiansvarlig for J2004 i 2018 har vært Marthe Gausen. 

På jenter 2004 har vi fokus på  

• å drive varierte handballtreninger 

• å ta hensyn til hverandre både på trening og kamp ved at vi gir hverandre positive og 

konstruktive tilbakemeldinger 

• oppmøte i god tid før trening og kamp 

• å gi beskjed om forfall på trening og kamp 

• godt humør og å ha det gøy sammen 

• å gi den enkelte spiller både utfordringer og mestringsopplevelser 

• at alle spillere skal få tilbud om å spille kamper 

• å være skadefri 

• å gi jentene et mest mulig riktig tilbud, ut ifra egne forutsetninger, eget nivå og egne 

ambisjoner 

Dette er en fantastisk flott jentegjeng å få tilbringe tid sammen med! 

2.7 JENTER 2003 

Ved sesongstart i september 2018 hadde vi 11 spillere, 10 stk 2003 og 1 spiller født 2002.  Vi har hatt 

ett lag denne sesongen 

Det er 8 lag i serien, fra Rørvik til Levanger.  Vi ligger på en 4.plass med 10 kamper spilt.  
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På trenersiden har vi to foreldre; Gunnar Skogset og Monica Westrum. De trener hver sin dag. Vi 
starter alltid treningene med en løpetur ute en halv time før halltiden. Jentene er flinke til å møte til 
rett tid og tar felles oppvarming. Godt oppmøte på kamper og treninger.  

Årets cup går til Steinkjer i slutten av april. Vi deltar på Sparebank-cupen.  

Dugnad: Vi har hatt flaskeinnsamling, vømmøl-vakter, pizzalotteri. 

J15 kan nå stille med to dommere. De tok barnelederkurs for ett år siden, og har i vinter tatt dommer 
kurs og kan nå lede kamper opp til 14 år.  

2.8 DAMELAG 

 

Damelaget er nytt for sesongen og spiller i 5.divisjon. Vi startet opp treningene 20.8.18, og har kjørt to 

treninger i uken. 23 damer har vært med å spille kamper, i tillegg har det dukket opp ca. 10-15 stk. på 

enkelte treninger. 

Damelaget er en blidspent gjeng som har fokus på å ha det gøy på håndballbanen. Etter 13 

serierunder ligger vi på andreplass på tabellen med åtte seire, og fem tap. 

Vi har ikke deltatt på cup. 

 

Trener: Stian Røtvold 

Økonomi: Elisabeth K Sakshaug 

Lagleder: Ingen 
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KAPITTEL 3 - ARRANGEMENT 

 

3.1 MINITURNERING 

Handballgruppa arrangerte miniturnering i mars-18. Stor stemning og ca 40 lag deltok. 

3.2 DOMMERKURS 

Handballgruppa arrangerte dommerkurs. 
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KAPITTEL 4 - VEDLEGG 

 

4.1 VEDLEGG A – RESULTATREGNSKAP 

Resultatregnskap med fjorårstall 

4.2 VEDLEGG B – REGNSKAP 2018 

Regnskap handball med budsjett 2019 

 



!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Årsmelding!for!Inderøy!volleyball!
2018!
Styret!i!Inderøy!Volleyball!

Leder%Hilde%Anne%Staberg%

Nestleder%Ivar%Johannes%Bjerkan%

Magnhild%Sem%

Babikir%

Kasserer%Frank%Møllegaard%

%

%

Sesongen%2017/2018%hadde%Inderøy%IL%Volleyball%damelag%i%3.%divisjon,%herrelag%i%3.%divisjon%,%ungdomslag%i%

teenKserie,%miniKgruppe%og%Volley%for%alle%som%består%av%stort%sett%flyktninger.%Herrelaget%tok%en%flott%3.%plass%i%

serien.%%

På%dommersiden%ble%Frank%Møllegaard%tildelt%den%gjeveste%dommerjobben,%nemlig%cupfinalen%for%menn.%%

På%sommeren%har%Inderøy%Volleyball%arrangert%Sommerliga%2018,%med%ukentlige%kamper%hver%tirsdag%fra%medio%

mai%til%september.%Til%glede%for%spillere%fra%Inderøy%og%nabokommuner.%

Fra%høsten%2018%ble%tilbudet%kraftig%redusert%pga%liten%interesse.%Vi%kjører%nå%kun%treninger%for%mini%og%Volley%

for%alle,%samt%noen%trimmere.%

Romjulskøpp%ble%arrangert%i%Akset%i%romjula%for%25.%gang,%med%mange%påmeldte%lag%i%ulike%klasser.%

%

Nytt%styre:%

Ivar%Johannes%Bjerkan%nestleder%(fungerende%leder%til%ny%leder%er%på%plass)%

Kasserer%Frank%Møllegaard%

Nye%styresmedlemmer%vil%bli%valgt%etter%hvert.%

%
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Ski-skiskyttergruppa 
 

              Årsmelding for sesongen 2018 
Petter Northug Stadion  

 
Styret har bestått av: 
Annvor Fjerstad leder 
Sonja Hollås, sekretær  
Atle Værdal, kasserer 
Anders Røflo, styremedlem/anlegg 
Andreas Solberg, styremedlem/trenere 
Sivert Rannem, styremedlem/renn 
Anne Karin Øksnes, styremedlem/ 
 
Møter/representasjon 
Siden årsmøtet i 2017 er det avholdt fire styremøter, og styret har løpende behandlet planer og 
aktiviteter for sesongen. Vi har vært representert på årsmøtet og styremøtene i hovedlaget.  Vi 
har også deltatt på skikretsen og skiskytterkretsens årsmøter og andre møter i 2018.  Flere i 
laget har dessuten vært engasjert av kretsene i både tillitsverv og arbeidsutvalg i flere 
sammenhenger. . Siv Jørgensen er leder i Nord-Trøndelag Skikrets. (valgt på tinget 2017) I år 
har vi vært med i  Team Innherred skiskyting. Eva Pauline Hedegart sitter i styret her. Vi er 
også med I Team Inneherred Langrenn som ble stiftet 2018. Inderøy er dermed meget godt 
representert i kretssammenheng. 
 
Trenere%/%oppmenn%
!
Gruppe% Trenere%

Langrenn!
6)10!

Magnus!Vågen,Erlend!Skrove!
Per!Magnus!Værdal,!Theo!
Dretvik!!!

Langrenn!
11!)14!år!

Erlend!Skutberg,!!Camilla!Iversen!
Sivert!Rannem,Håkon!
Mjømen!

Langrenn!
15)!sen.!

Bjørn!Bakkhaug,!Gisle!Løseth!

Skiskyting!
10)16!

Per!Overvik,,Andreas!Solberg,!
Jørgen!Stubbe!
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Aktivitet: 

 
Generelt:  
Sesong jan 2018-april 2018: 
En svært bra og aktiv vinter for skigruppa fra jul 2018. Stabil vinter. Fikk gjennomført alt vi 
hadde planlagt av renn og arrangement. 
Vi har fått  gjennomført treninger for alle gruppene. Skistadion blir brukt mye både av 
skoler,barnehager, voksenopplæring og til private tilstelninger.  Det er vi glade for. Gruppa 
har vært aktiv med arrangementer. Skikarusell, Trøndercup skiskyting, kretsrenn og KM 
stafett. Det er også arrangert barmarksamling lokalt, snøsamling i Vålådalen, og  
skiskytterskole. Vi har også hatt Basic Snow Skill Tour  på besøk og avsluttet sesongen med 
bedriftsstafett. 
 
Ettersom vi klarte å produsere så mye snø i nov/des 2018 klarte vi å beholde kunstsnøsålen 
gjennom flere uker med regn. Vi lånte ut løyper og anlegg til både Frol IL (Skallrennet) og 
Leksdal IL (Leksdalsrennet) i denne perioden. Vi ser dette som veldig verdifull styrking av 
både rekruttering og for klubben Inderøy Ski. Vi fikk mye skryt og positive tilbakemeldinger 
på at vi var så positive og hjelpsomme. 
 
Sesong høst 2018-jan 2018:Rekrutteringa kunne ha vært bedre denne sesongen. Vurderer om 
vi skal flytte trening for 1-2 klasse til torsdag, da kanskje vi får med flere. En skikkelig 
vanskelig førvinter har det vært. Mye regn. Snøproduksjonen kom i gang i november, denne 
snøsålen ble liggende slik at vi klarte å gjennomføre treninger mot alle odds.. 
 
Det er fortsatt lagt vekt på god samkjøring og kommunikasjon mellom ski- og skiskyting, slik 
at utøverne kan delta aktivt i begge idrettene, og at vi har et felles sosialt miljø.  

 
Inderøyninger på renn I Leksdal 
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LANGRENN 
Det jobbes godt i gruppa: 
 
Aldersgruppe Antall på trening 
6-7 år 10-15 stk 
8-10 år 15-20 stk 
11-12 år 10 stk 
13-14 år 12-16 stk 
15+ 4-6 stk 

 På den største gruppa har det også vært jevnt oppmøte. Takket være meget flinke trenere og 
god stemning blant utøverne, og en bra snøvinter. Deltagelsen på i konkurranser er styrket.!
 
 
 
 
 
Trening 
Inderøy er heldig som har mange dyktige trenere som stiller opp. Trenerne har gjort en 
fantastisk innsats. 
 
 
6-10 år, skileik  
Denne gruppa har hatt skileik en gang i uka fra starten av november til midten av mars. 
Skileik med og uten snø har i all hovedsak foregått på Petter Northug Stadion. Ansvarlige 
trenere i år har vært Per Magnus Værdal, Theo Dretvik, Erlend Skrove og Magnus Vågen.. I 
tillegg har en rekke foreldre bistått ved behov. 
 
Det har vært mellom 30 og 10 barn.  
 
Vi startet opp etter høstferien med basistrening, og da med fokus på leik og moro, samt 
innslag av trening i form av løping mv i basisløypa og stafetter samt litt jogging. Etter at det 
kom snø i løypene har vi fortsatt med fokuset på leik og moro, men valgte etter hvert å dele 
gruppen litt mer ut fra motivasjon og evnenivå fremfor alder. De mest motiverte har trent 
både teknikk, hurtighet og kondisjon, mens andre har hatt fokus på leik og trening, og resten 
med hovedfokus på leik.  1. og 2. klasse har skileik på torsdager, mens 3. og 4. klasse samt de 
fra 2. klasse som vil, fortsetter med mer treningsbasert skileik på tirsdager. Alle barna har hatt 
stor fremgang og fått økte skiferdigheter, og på siste trening hadde vi testløp hvor alle kom 
seg igjennom 8-kilometerløypa, deriblant en førsteklassing og et partre andreklassinger.  
 
Det mest utfordrende har vært det store spennet i gruppa, fra helt nybegynnere til barn som 
går skirenn stort sett hver helg med mer. Dette har gjort det vanskelig å gi alle et godt nok 
tilbud tilpasset deres nivå og ønsker. Jeg tror at gruppeinndelingen vi har gjort i det siste vil 
kunne bedre dette, men det forutsetter at vi er nok trenere tilstede.   
 
Trening 11-14 år  
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11-14 års- gruppa har hatt treninger fra skolestart fram til påske med jevnt over 12-15 glade 
og entusiastiske deltakere. I høst hadde vi samling i Mosvika og i november i Vålådalen. 
Barmarkstreningene i høst var både løping og rulleski. Rulleskitreningene stort sett fra 
skistadion, løpetreningene hadde vi på flere steder i kommunen for å variere. 
Etter høstferien hadde vi basistrening på tirsdager og styrketrening på torsdager på 
skistadion med stor framgang utover høsten. Vi har hatt med oss fotballgruppe fra Inderøy 
G13 på barmarkstrening. Det har vært utrolig bra.Dette er trening som gir effekt. 
Vi har hatt flere deltakere på renn og i stafetter med individuelle medaljer i KM.  
 
Trening 15 år – senior. 
 
Trening 15+ 
Gruppen kom i gang med fellestrening i første del av mai, med trening på tirsdag og lørdag. 
Fra skolestart ble det økt til 3 ukentlige treninger, tirsdag, torsdag og lørdag. 
Tirsdagstreningene ble benyttet til basistrening og intervalltrening, torsdagstreningene til 
hurtighets- og teknikktrening på rulleski og lørdagstreningene til langturer (løping og 
rulleski).  I treningsåret 2018 er det lagt vekt på å gjøre utøverne kjent med forskjellige 
treningsmetoder og det er viet økter til ren hurtighet, 30 x 30 (sek) intervall, kortintervaller 
(10x1 min), 4x5 min, rallyintervall, distansetrening og langturer med og uten innlagt 
hurtighet. 
 
Oppmøtested har primært vært Petter Northug stadion, men på vår og sommer har også andre 
deler av bygda vært benyttet som treningsarena. 
Trenere har vært Gisle Løseth og Bjørn Bakkhaug. 
 
Følgende utøvere har deltatt på treningene: 

!! Maren Mjømen 
!! Maren Røflo 
!! Ina Austad 
!! Anna Sofie Jørstad 
!! Kari Elise Jørstad 
!! Sofie Lyngstad 
!! Lars Bragstad Rannem 
!! Lars Kåre Anshus Grøtan 
!! Tormod Nervik 
!! Einar Hedegart 

I tillegg har Anniken Jørgensen, Ole Marius Bach, Tølløv Lyngstad og Sivert Melting deltatt 
på noen treninger. 
 
Stor takk til utøverne, trenerkolleger og foreldre for en trivelig sesong. 
 
Konkurranser, langrenn 
Inderøy hadde økende og bra deltagelse i renn på kretsnivå spesielt blant de yngre utøverne. 
Resultatene våre viser også god utvikling. Resultater er fra sesongen 2017/2018.Vi stilte med 
mange lag på KM-stafett på hjemmebane. I Midt-Norsk mesterskap hadde vi flere deltakere. 
Maren Mjømen fikk 1. og 2 plass.  Vi har flere kretsmestere denne sesongen;  Lars B. 
Rannem (fristil) og Maren Røflo. Maren Mjømen, Maren Røflo og Lars B.Rannem vant alle 
sine klasser i NTE-cupen. Lars fikk 5. og 6 plass i Midt Norsk og to 34.plasser på 
Hovedlandsrennet. Maren Røflo  og Lars B  Rannem gikk for Nord Trøndelag i Kong Haralds 
ungdomsstafett i Holmenkollen. Lars B Rannem fikk også NTE prisen. Vi gratulerer. 
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Ingen aktive seniorløpere i år. Det er vanskelig for Inderøy å tilby et godt nok opplegg for de 
beste seniorløperne som oftest går til andre klubber. 
 

 
SKISKYTING 
 
Inderøy har ikke så mange skiskyttere, men de som holder på er ivrige. Einar Hedegart gjør 
det godt i de fleste renn han deltar i. Oppsummert: Kretsmester skiskyting. Kretsmester langrenn 
Sammenlagt nr. 12 i Norgescupen skiskyting. Beste resultat 2. og 4. plass i Molde. Sammenlagtvinner 
av Trøndercupen med to enkeltseire. Junior NM skiskyting 2x8. plass. Junior NM ski 19. plass. Einar 
er en flott forbilde for de yngre skiskytterne 
Maren Mjømen deltok på LM og fikk en 2.  og 4. plass.  
 
I den minste gruppa har vi hatt ca 5-7 utøvere på trening. Flere har vært med på renn også. 
Veldig viktig at vi får med disse videre. Vi håper på stigende interesse etter skiskytterskolen i 
vår. 
Det har vært litt rekruttering til skiskyttergruppa de siste årene. Vi annonserte skiskytterskole  
våren 2018. Pga liten interesse ble denne ikke gjennomført. Med litt forfall, har det vinteren 
2018 kun vært 5 utøvere som har møtt jevnt på trening og deltatt på renn, og 2-4 til som har 
deltatt noe mer sporadisk. 
  
Vi har hatt treninger hele høst og vinteren på søndager og onsdager. Utøverne har vært 
veldig positive.  
 
Anlegget har fungert ypperlig og «fortjener» flere utøvere.  
Skiskyttergruppa selger ammunisjon til kostpris, og flere våpen er utleid. Vi har gjort innkjøp 
av 2 nye våpen til klubben. En gjennomgang av våpnene vil være nødvendig før neste sesong. 
 
Hvis antallet aktive stiger igjen blir det viktig at klubben er aktiv i arbeidet med å rekruttere 
flere foreldre inn i trenergruppa, og sørge for kursing av de som er interesserte 
 
 

 
 
 
 
LOKAL AKTIVITET, DUGNADER OG PRISER 
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Skikarusell og Inderøymesterskap 
Skikarusellen ble gjennomført av ca.150 deltagere i alt. Inderøymesterskap i langrenn var en 
del av karusellen. 
 Premieutdelinga skjedde i april på Petter Northug Skistadion. Det ble også delt ut premier for 
Inderøymesterskapet 
 
KM – stafett 
Inderøy ski og skiskyting stod som arrangør for KM stafett i langrenn 28.1.18 i skikkelig flott 
vintervær på Petter Northug stadion. Totalt 125 lag med 375 løpere deltok. Det var også svært 
mange tilskuere. Vi var den klubben med flest lag. Arrangementet gikk bra og uten uhell, men 
ble delvis skjemmet av kretsens regelverk som sier at lag ikke kan bli kretsmester med 
underårige eller med jenter på guttelag. Dette rammet flere av lagene og førte til 
mishagsytringer og medieomtale i ettertid. Skikretsen har gitt til svar at de skal se på 
regelverket.   

  KM stafett 
Trøndercup Skiskyting 

Inderøy)Il,)ski)og)skiskyting)arrangerte)Trøndercup)(TC))skiskyting,)fellesstart)den)11.)februar)
2018)på)Petter)Northug)stadion.)Inkludert)i)arrangementet)var)et)sprintrenn)for)de)som)var)for)
unge)til)å)delta)i)TC,)dvs.)fra)og)med)12)årsklassen)og)yngre.)

Det)var)til)sammen)190)påmeldte)utøvere.)Forholdene)var)perfekte,)med)rikelig)snø)(kunst)og)
natur),)flotte)løyper,)sol)og)fint)vært)og)nesten)vindstille.)Publikum)(les)trenere)og)foresatte))
koste)seg)og)handlet)en)del)i)kiosken)vi)hadde.)Arrangørstaben)gjorde)en)flott)jobb,)og)vi)kan)si)
oss)veldig)fornøyd)med)arrangementet.)Teknisk)delegert)var)godt)fornøyd)med)
gjennomføringen.)

Premier)var)gavekort)på)Nava)Sport,)samt)uttrekkspremier)fra)samme)sted.)Det)var)påmeldt)13)
løpere)fra)Inderøy.)I)Trøndercup!klassene)oppnådde)Maren)Skei)Mjømen)en)flott)fjerdeplass)i)J)
14,)mens)Einar)Hedegart)kunne)klatre)til)topps)på)seierspallen)i)G)17.)Einar)vant)seinere)
Trøndercupen)sammenlagt)for)sesongen.)Økonomisk)kom)vi)ganske)godt)ut)av)arrangementet.)
Men)det)krever)mye)dugnadsfolk)å)arrangere)skiskytterrenn!)

Basic Skill Snow Tour 
Vi fikk besøk av Norges Skiforbund som arrangerte bygging av basisanlegg. Vi fikk laget en 
flott basisløype på stadion, og de fikk sett utøverne i aksjon i løypa. Nå som vi vet hvordan 
dette kan gjøres satser vi på å få til en slik løype også neste år. 
 
Skilting Stadion og løypenett 
Med god hjelp av Bjørn Bakkhaug fikk vi bestilt opp skilt til stadion og løypenettet.  
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Informasjonstavle om Inderøy skipark og løypenettet er hengt opp ved tunellen og løypenettet 
er skiltet med avstands- og stedsnavnskilt. I tillegg er de ulike løypene markert med egne skilt 
(1km, 2 km, 3km, 5 km, 8 km). Løypenettet er lagt inn i www.rettikartet.no . Dette betyr at 
løypenettet nå ligger inne i kartverkets kartbaser.)
 
 
 
Bedriftsstafett 
I år arrangerte vi Bedriftsstafett for første gang. Vi hadde 8 lag til start. Politiet gikk av med 
seieren og fikk første hånd på vandrepokalen 
 
 
Den Gylne Tour 
DGT ble arrangert for 8 gang i 2018 i samarbeid med med Mosvik IL. Ca 40 gikk 
rulleskirennet på Petter Northug Stadion, og 80 gjennomførte Mosviksenderen opp. 
Arrangementet ble meget vellykka med fine omtaler. Flere av våre egne løpere deltok på en 
kortere versjon av rulleskirennet.  

 
Dugnader og arrangement 
Det har vært stor dugnadsinnsats med varetelling på COOP Extra, vaffelsalg på tirsdager, 
kunstsnøproduksjon/snøkjøring og preparering.  
 
Vi vil takke alle som stiller opp for Skigruppa, dette gir oss gode inntekter og godt omdømme. 
 
Vinterskiskole 
På grunn av tre arrangement ganske tett på hverandre så vi  ikke i år kapasitet til  å 
gjennomføre Vinterskiskole. Vi satser på å ta det opp neste sesong. 
 
Huskomiteen 
Asbjørn Berg, Marianne Lyngstad og Luige Skrove har vært i huskomiteen. De har tatt ansvar 
for å organisere kaffe/vaffelsalg hver tirsdagskveld.  Huset har i tillegg blitt vasket og Asbjørn 
har hatt ekstra tilsyn med huset ellers. 
 
Trimkasse på Raumyra 
Trimkassen på Raumyra har vært så hyppig i bruk i vinter,  mange bruker å trimme i 
skitraseen på barmark også ,og det er flott. 
 
Inderøyrennet 
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Kretsrennet ble gjennomført samme kveld som Inderøymesterskapet. Pga  av mange renn 
både helga før og etter fikk vi ikke så stor deltakelse som ønsket. 
 
Løypemaskinkjøring og kunstsnø 
Ottar Melhus, Ole Anton Vist, Jan Rømuld og Bengt Stornes har stått for løypekjøringa. 
Meget bra innsats. Det er behov for nyrekruttering til løypekjørergruppa, og dermed også 
opplæring i bruk og vedlikehold spesielt i forbindelse med ny løypemaskin. Ser at det blir 
stort arbeidstrykk på løypekjørerne under snøproduksjonen. Vi trenger derfor flere som kan 
håndtere maskina.  
Anleggsituasjonen. 
 
 
Vi har pr i dag 3 søknader  på spillemidler.  

1.! Asfaltering)aktivitetsflate)
2.! Lyssetting)skikrossanlegg)
3.! Utvidelse)av)klubbhus)

Sponsorer. 
Skigruppa mottar støtte fra en rekke lokale bedrifter. NTE , NAVA- sport, COOP extra.og 
Letnes og Sparebanken. Vi takker sponsorene som har gitt og gir et meget verdifullt bidrag til 
anlegget og drifta av gruppa. 
 
Økonomi. 
Økonomien til skigruppa er god. (se regnskap) 

Snøproduksjon  

Det ble ikke behov for supplerende snøproduksjon vinteren 2018. Rikelige mengder produsert 
høsten 2017 og en stabil vinter gjorde at vi hadde skiføre til 3. mai på de 2,5 km med 
kunstsnøløype.  

Høsten 2018 pågikk snøproduksjonen i perioden fra 21. november til 23.desember. Det ble 
produsert moderate mengder snø. Snø i skileiken, til skicrossløype, på stadion, standplass og 
2,2 km med løype ble prioritert. Kortrunden over oppløpet, halve Perbråtten og standplass var 
ferdigprodusert og tatt i bruk 10.desember, Verstadrunden 18.desember og resten til julaften.  

Totalt vannforbruket var drøye 11.000 m³ vann. Vannstanden i tjønna var i en kort periode 
senket med 30 cm men tok seg raskt igjen, da tilsiget fra myra er stort. 

Etter 3 sesonger med snøproduksjon begynner man å ha funnet et rasjonelt opplegg for 
snøproduksjon med tanke på gode «kanon-stillinger» og kabalen rundt flyttinger av 
kanonene.   

 

. 
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Kontoinnstillinger 
 

Kontoinnstillinger 
 
 
 
 
 
MÅLOPPNÅELSE 
Nedenfor ses styrets egen vurdering av måloppnåelsen og kommentar til gjennomføring: 
 
 
Handlingsplan Inderøy ski- og skiskyting 
Leik%og%fysisk%aktivitet%for%barn%og%voksne%i%alle%aldre%for%å%skape%folkehelse,%
mosjon%og%trivsel.%%
 
Inderøy IL er med sine over 150 år et av landets eldste idrettslag. Laget ble oppretta i 1863 
som Inderøen skidløperforening og drev den gang med langrenn og skiskyting. Ski- og 
skiskytter gruppa har i dag ca 100 aktive utøvere fra 5 år og oppover.  
Inderøy IL sin ski- og skiskytter gruppe har som hovedmål å legge til rette for leik og fysisk 
aktivitet for barn og voksne i alle aldre for å skape folkehelse, mosjon og trivsel.  
Det skal tilrettelegges så godt som mulig for å gi alle aktive gode utviklingsmuligheter og 
fremme deltagelse og prestasjoner på renn. 
Det skal tilrettelegges så godt som mulig for at juniorer får økonomisk støtte til deltagelse på 
renn og samlinger, som er i samsvar med inntekstgrunnlaget til ski- og skiskytter gruppe. 
I tillegg bygger Inderøy i.l. sin ski og skiskyttergruppe på samme verdigrunnlag og hovedmål 
som Norges skiforbund. 
Anlegg%
I Inderøy er det bygd opp en flott skipark de siste 3 årene. Målet med anlegget er å fremme 
folkehelse og trivsel for alle aldre. Anlegget har 8,3 km lysløype, skileikanlegg, 
skiskytteranlegg med 30 blinker, rulleskiløype, speakerhus, garasje for tråkkemaskin og 
parkeringsplass. Den nye stadion på Indgjerdsmyra i Vuddugrenda har fått navnet «Petter 
Northug stadion». Snøproduksjonsanlegg med to snøkanoner. 
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Delmål%2017%
Følgende delmål er besluttet av styret i ski- og skiskyttergruppe høsten 2017. 
Delmål%1%
Sikre drift og utvikling av skianlegg for utendørsaktiviteter på Petter Northug Stadion 

•! Måltall:)Økonomisk)balanse))Mål)oppnåd,)se)regnskap.)

Produsere snø tilsvarende en løype på 2,5 km. Mer effektiv snøproduksjon som holder seg ut 
sesongen 
Mål oppnåd. 
Delmål%2%
Øke rekruttering  

•! Måltall:)Økning)med)10)aktive)barn)i)barnegruppen)fra)2017)til)2018)
Her)har)vi)de)samme)tallene)som)i)fjor.)

•! Måltall:)Økning)med)5)nye)skiskyttere)fra)sessongen)2016!2017)til)2017!2018)
Her)har)vi)hatt)5!7)aktive)på)trening)på)den)minste)gruppa.)

Delmål%3%
Beholde barn og juniorer fram til seniornivå på både ski og skiskyting ved å: 

•! Måltall:)Har)i)2017!2018)1)junior)langrenn)og)1)skiskyting)
Mål))oppnådd.)Vi)prøver)å)samarbeide)med)naboklubbene)i)større)grad.)Felles)
treninger)og)samlinger)for)å)styrke)miljøet.)

•! Måltall:)Øke)antall)aktive)juniorer)til)10)totalt)i)2020))
•! Flere)til)å)ta)i)bruk)anlegget)til)trim)både)sommer)og)vinter!)trimkasse)

Mål)oppnåd.))Skoler,)barnehager,)voksenopplæring)mfl)har)lånt)hus)og)brukt)anlegg)i)
større)grad)enn)i)fjor.)Merker)også)flere)som)trimmer)på)sommeren.)

Verdigrunnlag%og%hovedmål%Norges%skiforbund%
I tillegg bygger Inderøy i.l. sin ski og skiskyttergruppe på samme verdigrunnlag og hovedmål 
som Norges skiforbund som er som følger: 

PÅ LAG MED ALLE SOM ELSKER SNØ 
Vi er mange som får litt høyere puls når den første snøen faller. Interessen for egen 
skiaktivitet er økende i den norske befolkning. Denne entusiasmen smitter over på den 
organiserte skiidretten. På tross av klimaendringer tror vi fortsatt at de beste skiopplevelsene 
ligger foran oss. Norges Skiforbund er stolt av å bringe norsk skiidrett mot nye høyder. 

VISJON 
NSF skal arbeide for at alle mennesker gis mulighet til å utøve idrett ut fra sine ønsker og 
behov. NSFs visjon er Mange, gode og glade skiløpere 

VERDIER 
NSFs arbeid bygger på det samme verdifundamentet som Norges idrettsforbund og olympiske 
og paralympiske komité (NIF) bygger på. NSFs verdier er 

•! Organisasjonen skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. 
•! All skiaktivitet skal bygge på grunnverdier som glede, felleskap, helse og ærlighet. 
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HOVEDMÅL 
NSF skal være en positiv verdiskaper for individ og samfunn og dermed styrke skiidrettens 
posisjon som folkebevegelse og drivkraft i samfunnet. NSFs hovedmål er 

•! Ski skal være Norges nasjonalidrett og være forankret gjennom stor utbredelse i det 
norske folk 

•! Norge skal være verdens beste skinasjon 
•! Gode anlegg og løyper skal være tilgjengelig for alle som ønsker å bruke ski uavhengig 

av ferdighetsnivå 
•! NSF skal gjennom sin virksomhet bidra til gode oppvekstsvilkår, fine naturopplevelser og 

god folkehelse. Vi skal være en viktig samfunnsaktør som tar hensyn til natur, klima og 
miljø. 

BARN OG SKI 
Vi må ta vare på hvert barn, fra de spenner skiene på bena og tar sine første, prøvende tak. Vi 
må ta vare på alle barn som står klare til å føre ski-arven videre. De er selve bærekraften i vår 
idrett og organisasjon. 
Grunnleggende skiferdigheter trenes opp gjennom lek, samtidig som det er morsomt og 
spennende. Gjennom lek og spenning lærer barna seg å mestre. Bruk av aktivitetsbanken.no 
vil bistå til kreativ lek. 
Aktiviteter: 
Telenorkarusellen, Distansekort, Verdens snødag 
 
 
 
Handlingsplan%Inderøy%IL%skiG%og%skiskyttergruppe%
For å nå de mål som er satt for 2017-2018 skal klubben gjennomføre en rekke aktiviteter. 
Delmål%1%
Sikre inntekt ved å arrangere, skisamlinger, skirenn og andre inntektsgivende arrangement. 

•! Samling)skiskyting)september)(11!16)år))2018!)gjennomført)
•! Vinterskiskole)for)50!60)barn!)ikke)gjennomført)
•! Felles)samling)Vålådalen)!)gjennomført)
•! Varetelling!)gjennomført)
•! Byttehelgen.no!)ikke)gjennomført)
•! Telenorkarusell!)gjennomført)
•! KM)stafett,)Trøndercup)Skiskyting,)Kveldsrenn)kretsrenn!)gjennomført)
•! Sikre)inntekt)ved)aktivt)arbeid)med)og)knyttet)sponsorer)til)klubben!)gjennomført)
•! Den)Gylne)Tour!)gjennomført)
•! Snow)Skill)Tour!)gjennomført)
•! Bedriftstafett!)gjennomført)
•! Dagsamling)13!14)år)–gjennomført)
•! Teknikkurs)voksne!ikke)gjennomført)

Delmål%2%
•! Skaffe)nok)trenere)til)alle)grupper!gjennomført)(ønsker)at)flere)trenere)skal)ta)trenerkurs))
•! Gjennomføre)skiskytterskole!)gjennomført)
•! Skaffe)trener)til)skiskyttergruppen!)gjennomført)
•! Smørekurs)for)foreldre!))ikke)gjennomførtgjennomført)
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•! Markedsføring)på)skoler)2017!))ikke)gjennomført)
•! Samhandling)med)andre)idrettsgrener)i)kommunen)2017!)delvis)gjennomført,)har))hatt)

samarbeid)med)allidrett)på)Straumen)og)Sandvollan)
•! Skikonkurranse!utfordring)til)Inderøyskolen!))ikke)gjennomført)

Delmål%3%
Fremme idrettsglede og sosial trivsel. 
!! Vaffel/kveldsmat)på)treningskvelder!))gjennomført)
!! Skileik)anlegg!)lage)kul)og)hopp!)gjennomført)
!! Dugnader)og)trivsel!)gjennomført)
!! Årsmøte)med)sosialt)samvær!)gjennomført)
!! Huskomiteen!)gjennomført)
!! Skimerke!))gjennomført)

 
Annvor Fjerstad 
Sivert Rannem 
Sonja Hollås 
Anne Karin Øksnes 
Anders Røflo 
Atle Værdal 
Andreas Solberg 
 
 
Valgkomite: Erlend Skutberg, Ingve Benjaminsen og Sindre Løseth 
 
 
Valgkomiteen innstilling 
Leder  
Kasserer Marit Farbu  2år 
Styremedlem Anne Karin Øksnes 1 år 
Styremedlem Anders Røflo    1år 
Styremedlem Andreas Solberg   1 år 
Styremedlem Sivert Rannem  1 år 
Styremedlem Ole Marius Bach  2 år 
Styremedlem Erlens Skrove     2 år 

 
 
I skrivende stund har ikke skigruppa leder på plass 
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Årsberetning*Inderøy*il*alpint*2018*
Styret&i&Inderøy&il&alpint&har&bestått&av&Anders&Bøhmer,&Tor&Arne&Ness,&Jan&Fjerstad,&John&
Olav&Stokke,&Hilde&Tokle&Yri,&Jorunn&By&og&leder&Erik&Sundfær.&Bøhmer&og&Fjerstad&gikk&ut&
av&styret&ved&sesongstart&2018/2019.&&

Hovedaktiviteten&i&gruppa&har&dreid&seg&om&drift&av&Prestlia&og&det&sportslige.&&

Sportslig*aktivitet*

Gruppa&har&økt&mengde&med&aktivitet&denne&sesongen.&Dette&har&vært&mulig&gjennom&&
samarbeid&med&NordQTrøndelag&skikrets&og&Steinkjer&skiklubb&alpint.&Vi&har&hatt&god&
deltagelse&på&både&barmarksamlinger&og&snøsamlinger.&&

Sesongen&startet&med&miniironman&test&på&Steinkjer&i&mai&og&jentesamling&på&Meråker&og&
Rypetoppen.&Gjennom&høsten&har&vi&løpere&deltatt&å&barmarkstreninger&to&dager&i&uka&på&
Steinkjer.&En&kveld&med&rulleskøyter&og&styrke,&og&en&i&turnhallen.&&

Flere&av&løperne&fikk&trent&godt&på&snø&i&høstU&Kvitfjell&i&høstferien,&Juvass&i&oktorber,&og&tre&
samlinger&på&Hamra&i&Fünesdalen&i&november&og&desember.&Før&jul&hadde&noen&av&de&eldste&
18&samlingsdager&på&ski.&&

Løperne&har&også&deltatt&på&renn&i&2018:&&Helens&cup&i&Vassfjellet,&Småalpinisten&og&KM&i&
SuperG&i&Meråker,&Steinkjerrennet/KM&slalåm,&Grongrennet/KM&storslaåm,&Erik&Håker&cup&på&
Oppdal,&Stjørdalsmesterskapet&og&Geitfjellrennet&i&Grong.&I&kretsmesterskapet&i&slalåm&ble&
Jon&Tokle&Yri&ble&kretsmester&i&klassen&U16,&&Kvein&Lium&kom&på&2.&plass&også&i&U14,&og&
Bård&Olsen&nr&2&i&klassen&Menn.&&I&kretsmesterskapet&i&storslalåm&ble&Jon&Tokle&Yri&nr&2,&
Kosom&Skaale&nr&2&i&klassen&Menn.&

14.&mars&arrangerte&vi&et&uhøytideligTelenorkarusellrenn&i&skikross&i&Prestlia.&Arrangementet&
samlet&60&deltagere&til&start&i&alderen&6&til&60&år.&&

Prestlia*

I&februar&og&mars&var&det&snø&i&Prestlia,&både&kunstQ&og&natursnø.&I&januar&ble&det&kjøpt&inn&ei&
eldre&brukt&tråkkemaskin.&Denne&hadde&dessverre&flere&feil&og&kjøpet&ble&hevet&på&slutten&av&
sesongen.&Bakken&var&åpen&ca&22&dager,&og&ble&godt&besøkt&av&i&hovedsak&barn&i&barneQ&og&
ungdomsskolealder.&Sakshaug&barneskole/SFO&og&Inderøy&ungdomsskole&brukte&anlegget&
på&dagtid.&

Alpingruppa&har&jobbet&med&å&finansiere&ei&ny,&brukt&tråkkemaskin&dette&året.&&

Trenerkurs*og*organisasjon*

Erik&Sundfær&og&Hilde&Tokle&Yri&tok&Trener&1&kurs&i&alpint&i&regi&av&Norges&skiforbund&og&
kretsen.&I&tillegg&deltok&disse&pluss&Jon&Tokle&Yri&på&kveldskurs&i&arrangemet&i&regi&av&kretsen.&&

Hilde&Tokle&Yri&er&styreemedlem&i&NordQTrøndelag&skikrets&og&leder&av&kretsens&alpinkomite.&&

&

&

&

&

&
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1"De"fleste"av"deltagerne"fra"Inderøy"il"alpint"på"Steinkjerrennet/KM"i"slalåm"i"2018."

!

2"Egentrening"på"rulleskøyter"ved"skolen."



Inderøy(il(friidrett(

Årsmelding(for(2018(

(

Styret&

Leder:(Ingen(fungerende((fordelt(oppgavene(i(styret)(

Kasserer:(Olav(Rotvold(

Sekretær:(Vegard(Denstadli(

Styremedlemmer:(Marius(Værdal(og(Ivan(Telatin.(

(

Oppmenn&&

(Oppmenn(på(stafetter:(Vegard(Denstadli((og(flere(foreldre(til(løpere.&

Treninger&

Det(ble(gjennomført(fellestreninger(på(Idrettsparken(1(gang(i(uka(vår(og(høst.(Trenere(var(

Vegard(Denstadli(og(Ivan(Telatin.(

Sportslige&arrangement&

Det(ble(arrangert(terrengløpskarusell(i(samarbeid(med(stedsutvalgene,(og(Røra(il,(Sandvollan(

il(og(Mosvik(il.(Totalt(deltok(165(løpere(på(ett(eller(flere(løp.(82(jenter(og(83(gutter.(

Deltakelsen(varierte,(men(var(totalt(sett(svært(god.(

1.stevne(innherredskaruresellen.(43(deltakere.(

Kommentarer&

Vi(deltok(med(lag(på(Mosvikstafetten(og(Steinkjerstafetten.(På(St(Olavsloppet(var(

friidrettsgruppa(med(og(organiserte(et(lag(for(hele(Inderøy(Kommune.(

Styret(har(fordelt(oppgavene,(og(fått(gjennomført(de(planlagte(aktivitetene(.(

(

For(styret(

(

Olav(Rotvold(24.02.2019(

(



Inderøy(il(o,gruppa(

(

Årsmelding+2018+

Styret(har(i(2018(bestått(av:(

Per(Morten(Kvam((((leder(

Pål(Gauteplass(((((((((kasserer(

Steinar(Kvam((((((((((((sekr.(og(hjemmesideansvarlig(

Trond(Ottersland(((((kartansvarlig(

Petter(Berfjord(((((((((styremedl(

(

Møter/representasjon(

Styret(har(hatt(3(styremøter(på(vårparten(og(ett(på(høsten.(Det(har(vært(litt(ekstra(
møtevirksomhet(pga(at(vi(arrangerte(KM,mellom.((Lederen((har(også(representert(laget(på(
styremøtene(i(Inderøy(il(siste(år.(

Kurs(

Også(i(år(var(Trond(ansvarlig(for(nybegynnerkurset.((11(deltok(med(stort(og(smått(

Opplegg(over(4(kvelder(som(foregående(år.(

Treninger/treningssamlinger(

Laget(har(ikke(arrangert(treninger(i(løpet(av(året(og(ingen(fra(klubben(deltok(på(
treningssamlinger(i(regi(av(o,kretsen.(

O,karusellen(

Årets(karusell(besto(av(15(løp.(Av(disse(var(6(løp(i(Bøgdakampen,(mens(vi(arrangerte(9(løp(
sjøl.(Antall(inderøyninger(som(deltok(på(ett(eller(flere(løp(i(år(var(52(mot(67(i(fjor(og(58(året(
før.((Antall(starter(var(196(i(år(mot(217(i(fjor.((Dermed(datt(vi(igjen(under(200(starter,(mye((
fordi(vi(hadde(ett(løp(mindre(pga(KM,arrangementet.(Vi(hadde(3(egne(løp(med(over(20(
startende(og(29(som(det(meste(på(Straumen,kartet(i(mai.(I(snitt(hadde(vi(litt(over(18(
deltakere(på(egne(løp.(På(bøgdakampen(var(vi(bare(3,6(løpere(på(alle(løpa(bortsett(fra(det(
første(løpet(der(mange(fra(nybegynnerkurset(deltok.(Det(er(fortsatt(for(svakt(at(ikke(flere(
kan(være(med(til(nabokommunene.(10(løpere(klarte(6(eller(flere(løp(og(kvalifiserte(til(



premie.(Disse(fikk(premie(på(avslutningsløpet.(Gavepremie(på(kr(300,,(fra(Malmo(Sport(blir(
trukket(ut(blant(disse(10(på(årsmøtet.(I(fjor(vant(Steinar(Kvam(denne(premien.(

Sammenlagt(i(Bøgdakampen(så(vant(Per(M(Kvam(3(km(mens(Steinar(Kvam(ble(nr(2(på(
samme(distanse.(Jan(Hruby(ble(nr(3(på(4(km(

Årets(Inderøymesterskap(ble(arrangert((på(skistadion(i(etterkant(av(KM.(Vi(sprang(i(KM,
løypene(og(Lars(var(ansvarlig(for(løpet.(13(deltok.(Vinner(av(2(km(ble(Anne(Kjesbu(
Ottersland,(3(km(Per(M(Kvam(og(4(km(Rune(Hedegart.(Disse(fikk(hvert(sitt(gavekort(fra(
Malmo(sport(

Takk(til(alle(løypeleggerne(som(gjør(at(vi(kan(legge(9(egne(løp.(Ekstra(takk(til(Lars(som(la(2(
løp.(

KM,mellom(

Lørdag(1.(september(arrangerte(vi(KM,mellom((fra(Petter(Northug(stadion.(Totalt(88(deltok.(

Per(M(Kvam(var(løpsleder,(Steinar(Kvam:(leder(sekretariat,(Pål(Gauteplass:(startsjef,(Petter(
Berfjord:(arenasjef,(Trond(Ottersland:((kartansvarlig(og(speaker,(Eva(Pauline(Hedegart,(mat,(
og(drikkeansvarlig,(((Per(Grande(og(Lars(Stavran:(løypeleggere,(Stein(Markhus,(kontrollør.(
Stor(takk(til(Stein(som(hjalp(oss(mere(enn(det(som(er(vanlig(som(kontrollør.(Han(var(i(praksis(
også(ansvarlig(for(tidtakinga.(Ekstra(takk(også(til(Per(Grande(som(var(løypelegger(sammen(
med(Lars.(Han(fikk(gavepremie(på(kr(1000,,(fra(Malmo(sport(som(en(liten(påskjønnelse.(
Arrangementet(gikk(bra(og(vi(fikk(skryt(fra(deltakerne(

Deltakelse(i(andre(løp(

Ingen(deltakelse(i(år(

Kart(

Granakammen(ble(oppdatert(av(Trond(i(løpet(av(sommeren.(Han(gjorde(også(noen(
justeringer(med(Straumen,kartet.(

Vi(er(ikke(fornøyd(med(jobben(som(er(gjort(med(Venås,kartet.(Trond(har(derfor(fått(
synfarerne((til(å(komme(tilbake(i(2019(for(å(forbedre(kartet.(Vi(holder(tilbake(betaling(til(de(
har(gjort(denne(jobben.(

Vi(har(beslutta(at(neste(kartprosjekt(blir(Koamarka(på(Røra(i(samarbeid(med(Verdal(OK.((
Samtidig(har(vi(en(avtale(med(en(Verdalsungdom:(Martin(Vehus(Skjerve(om(å(oppdatere(
Straumen,kartet(våren(2019.(Verdal(OK(er(også(interessert(i(å(arrangere(løp(der(i(2019(

(

(



Økonomi(

Vi(begynner(å(komme(ovenpå(igjen(etter(å(ha(lånt(10.000,,(fra(hovedlaget(i(fjor(for(å(betale(
de(siste(regningene(for(Venåskartet.((

Oppsummering(

Vi(klarte(å(arrangere(KM,mellom(på(en(god(måte(

Deltakelsen(i(o,karusellen(har(stabilisert(seg(på(fjorårets(nivå.((

Det(var(god(deltakelse(på(nybegynnerkurset,(men(for(få(ble(med(videre(på(karusell,løpa(

Økonomien(er(på(fote(igjen(etter(at(vi(forskutterte(Venås,kartet(i(fjor(

En(stor(takk(til(løypeleggerne(og(deltakerne(i(2018.(Velkommen(tilbake(i(2019.(

O,gruppa(vil(også(takke(grunneierne(for(stor(velvilje(

(

(

(

(
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!

Sak!3.!Årsmelding!
!
!

Årsberetning!inderøy!sykkel!2018!
!
!
I!2018!har!styret!bestått!av.!
Leder.!!! Tore!Sundfær!
Nestleder.!! Kenneth!Solberg!
Kasserer.!! Erling!Skjemstad!
Styre.med.!! Monica!Woll!
Styremed.!! Odd!Anders!Haugum!
Styremed.!! Camilla!Iversen!
Styremed.! Dag!Raavand!
!
!
Styret!har!hatt!1!styremøte!samt!Årsmøte.!
Gruppa!hadde!i!2018!3!registrerte!Lisenser..!
Gruppen!har!ikke!hatt!noe!aktivitet.!
Tour!of!Inderøy!ble!ikke!arrangert!i!2018.!
En!del!av!medlemmene!av!Inderøy!Sykkel!har!deltatt!på!ulike!arrangement!i!inn!og!utland,!
med!gode!resultater.!Det!nevnes!at!5!menn!og!1!kvinne!gjennomførte!med!stil!!Mallorca!
Triatlon.!Mange!supportere!bidro!til!en!fin!dag!for!de!som!deltok.!Totalt!var!vi!18!stk!som!var!
på!1!eller!2!ukers!trening/sosial!tur.!
!

Kenneth Solberg 91142660 kennet.solberg@dnbnor.no 
            Odd Anders Haugum 90835159 ohaugum@online.no 
            Erling Skjemstad 90084437 erling.skjemstad@ntebb.no 
            Dag Raavand 92265007 dag.raavand@if.no 
            Monica Woll 95850340 monw21@yahoo.no 

                             Camilla Iversen 95060628 camilla.iversen@ntfk.no 
!

Inderøy!IL!150!år!–!best!i!lag!V!
!
!




