Årsmelding Vingelen IL 2014
Styret har bestått av:










Leder:
Anleggsansvarlig:
Nestleder:
Kasserer:
Skigruppa:
Skihytta:
Trimgruppa:
O-gruppa:
Fotballgruppa:

Odd Rune Enget
Torfinn Røe
Jo Arild Haugen
Lina Julnes
Anne Berit Nordvang
Elin Heggstad
Mari Trøan
Ragnar Sollid
Beate Bendos

Det har vært avholdt fire styremøter i 2014, tre etter forrige årsmøte. Avhengig av innhold har
ledere i gruppene vært innkalt i tillegg til AU. Det meste av kommunikasjon går direkte mellom
personer og grupper avhengig av sak og behov. Kommunikasjon på tlf, e-post og sms er effektivt!
Av årsmeldingene til gruppene går det fram at 2014 må betegnes som et godt aktivitetsår.
O-gruppa har hatt god aktivitet i 2014, hvor de bl.a arrangerte et av Sommerløpene i NØ, som er et
betydelig arrangement.
Trimgruppa kan vise til strålende oppslutning rundt Allvill, der nær 100% av ungene fra 1. til 5. trinn
deltar! Dette gjøres i samarbeid med de andre gruppene. På Spinnvill går aktivitetene jevnt og trutt
blant en bred aldersgruppe.
Blant skiskytterne kommer stadig nye rekrutter. Flott er det at vi har hatt aktive juniorer som har
gjort det meget godt i 2014, med Tore Lerens VM tittel som høydepunktet. Dette ble markert med en
flott skiskytterkveld i Fjellheim i april.
På mikro og mini nivå i fotball konstaterer man en yrende aktivitet sommerstid. Eldre årsklasser
innen fotball administreres under Tolga/Vingelen fotball.
Skihytta har hatt åpent i omtrent samme omfang som tidligere, løyper kjørt vekselvis med
løypemaskin og scooter. «Sæteråsen Rundt» ble arrangert palmesøndag, en dag med skiaktivitet i
fokus. Godt oppmøte og en god dag for skihytta. Vi viderefører det i 2015.
På anleggsfronten kan en med glede konstatere at fotballbana grodde godt til, og ble spillbar i
sommer. Basisløype på Morabben ble ferdigstilt i høst. Ny treningstrasè for ski rundt Morabben er
etablert. Stolper nedsatt, og lyssetting ferdigstilt på nyåret 2015. Utskifting av samtlige lysarmaturer i
lysløypa står på planen. Det er sendt tippemiddelsøknader på begge ovennevnte tiltak.
Rundt skihytta er det ryddet og klargjort for ny løypetrasè fra hyttefeltet i Knausen og nordover til
Trimkassa. Her må det til noen utbedringer før neste sesong.
Økonomisk ble 2014 et bra år for idrettslaget. Samlet for gruppene ble overskuddet på 237.713,Hovedlagets overskudd var på 106.104,- Viktige bidrag til det resultatet var revysuksessen fra 17. mai
og sponsoravtalen med Tolga-Os Sparebank i tillegg til ulike tilskudd. En ekstra takk til Mari for
initiativet til revyen. Vinnfest ble ikke arrangert i 2014.

Fortjent honnør til gruppene for god og sunn økonomi i kombinasjon med høyt aktivitetsnivå, en
meget god egenskap! Det er betydningsfullt å ha en bra egenkapital i laget når nye prosjekter og
oppgaver skal løses.
Vingelen IL hadde i 2013 279 medlemmer, herav 20 støttemedlemmer. Dette er en økning på 40 stk
fra 2013.
Lars Buttingsrud ble utnevnt til æresmedlem i Vingelen IL i 2014 for sportslig aktivitet og admistrativt
arbeid i idrettslaget gjennom mange år.
Olav Jordets Vandrepokal ble i 2014 vunnet til odel og eie av Randi Sollid Nordvang.
Da denne ble overrekt Randi under skiskytterkvelden i april, kom like godt Olav med en ny
vandrepokal. Statuttene er endra noe i forhold til tidligere, men allsidighet ligger fremdeles som
hovedelement i statuttene.
Espen Heitmann ansvarlig for oppfølging av hjemmeside. Gruppene må sjøl ha ansvar for innhold,
men han vil bidra med det web-faglige. Pr. i dag går det litt i rykk og napp med oppdateringer på
hjemmesida. Ambisjonene nå er at han skal gi strukturen i sidene et lite løft. Gjennom facebook sida
til Vingelen IL prøver vi å publisere ferske nyheter/resultater.
Vingelen IL har registrert seg som Rent Idrettslag, som viser at en setter fokus på verdiarbeid og
antidoping.
Tolga IL er tildelt hovelandsrennet i hopp, langrenn og kombinert i 2017. Vingelen IL har sagt ja til å
være med som arrangør. Dette er et meget stort arrangement som vil gi store ringvirkninger i
regionen.
Til slutt en takk til alle som bidrar på hvert sitt vis for idrettslaget. Tillitsvalgte, foreldre, trenere og
andre som med positiv innstilling og stort engasjement er med på tilrettelegging og gjennomføring av
en mengde ulike aktiviteter. Frivilligheten er helt avgjørende. Jeg håper hver og en føler en får noe
tilbake gjennom sosialt fellesskap og mye moro.
Det er en fornøyelse å ha med seg entusiastiske folk!
Takk for innsatsen i 2014
Vingelen, mars 2015
Odd Rune Enget

ÅRSMELDING SKIGRUPPA 2014
Styret har bestått av:
Anne Berit Nordvang, leder
Stig Brevad Lien, nestleder
Leif Vingelen, skiskytteransvarlig
Siri Tobro, kasserer/sekretær
Øystein Rønningen, varamedlem

valgt 2013
gjenvalgt 2014
gjenvalgt 2013
gjenvalgt 2013
gjenvalgt 2013

Møter og aktiviteter:
Styret har hatt 2 styremøter, behandlet 7 saker og mange telefonmøter. Leder og
skiskytteransvarlig har deltatt på møter i hovedlaget, og skiskytteransvarlig og Amund Leren
har deltatt på møter i Nord-Østerdal skiskytterkrets
Det er fortsatt koordinert treningstilbud med Tolga på langrennsdelen. Som før har
vingelsingene representert Tolga i langrenn og tolgingene Vingelen i skiskyting. Fra høsten
2014 har Even Moholt vært engasjert som trener for langrennsbiten en gang pr uke.
Erling Aas-Eng har vært TD for Vingelen i NØSSK 2014.
Vingelen IL betaler leie for å bruke skiskytteranlegget på Os, men det er kun sporadisk i bruk
av våre utøvere.
Skiskyttertreninger og skiskyttere:
Vinteren 2014/2015:
Trenere har vært Silje Hilmarsen (eldste gruppe), Øystein Rønningen og Leif Vingelen. Even
Moholt er trener for langrennsbiten for 5.klasse og eldre en gang pr uke.
Vi startet sesongen høsten 2014 med miljøsamling, med overnatting på Skihytta, for de
yngste. Øystein Rønningen var primus motor for denne, samt at mange foreldre var med å
bidro. Startet lørdag med sykkeltur fra Skihytta til Bratthøvollen, med bading i bekken.
Lørdagskvelden var det grilling, kubbspill og andre leker både inne og ute. Søndag var det
fjelltur innåt Storbekkbua (med innlagt freesbeegolf) på programmet, samt bading i Ørvilla uti
Øyom. Det hele avslutta med ei god skyteøkt på Morabben. Ei flott samling i supert vær!
De eldste gjennomførte 1 Knøstest først på sommeren, flere ble det ikke tid til. Skytetreninger
på Morabben på søndager fra august.
I høst hadde vi besøk av Ola S. Hess fra skiskytterforbundet, hvor vi gjennomførte et
klubbutviklingsmøte. Her kom det inn mange gode innspill på hva vi bør sette fokus på for å
løfte drifta i klubben. Bl.a må vi finne ei løsning for kombinasjonstrening før jul, samt at vi
må lage ei årsplan for treningstilbudet for ungene.
Nybegynnere født 2005 (3 stk) hadde høsten 2014 skiskytterskole ledet av Leif Vingelen.
Til sammen 27 utøvere er påmeldt på skiskyting sesongen 2014/15. Hele 20 stk har deltatt på
renn enten lokalt i kretsen eller nasjonalt. 4 juniorer deltar på Norges Cup/NM sesongen
14/15 og 2 15/16 åringer deltar på HL. Rekrutterings- og miljøarbeid må fortsatt prioriteres.
Nord-Østerdal skiskytterkrets har et unikt miljø hvor våre utøvere stortrives!

En stor takk til våre trenere, dere er uunnværlige for oss! Dere gjør en fantastisk og viktig
jobb! Likeså en stor takk til dere foreldre som har stilt opp på treninger, konkurranser og
dugnader.

Arrangement:
Vingelen IL arrangerte KM sprint og jaktstart 16. og 17.3.2014. Vi var heldige med været, og
det ble et svært vellykket arrangement.
Skikaruseller ble i 2014 arrangert som skilek/skitreninger med noen få renn innlagt (i
samarbeid med Allvill). Dette førte til større aktivitet på kveldene (mye mindre venting) og
ivrige unger. Det virker som om ungene storkoser seg på ski, og det har vært nettopp skiglede
som har vært hovedfokus. I mars 2014 samlet vi mange av de ivrige ungene og dro på
Tyslasprinten, en fin skiopplevelse for alle! Sesongen 2014/15 kjøres likedan.
I forbindelse med Tore Lerens fantastiske prestasjon under jr VM, arrangerte vi en fest i
Fjellheim fredag før påske, hvor Tore med familie og venner, alle nåværende og gamle
skiskyttere fra hele kommunen var invitert. Det ble bildehyllest av Tore med musikk attåt,
mimrebilder, utdeling av gaver og støtte til juniorene, noen taler, dialog mellom Olav Jordet
og Tore, samt T-skjorte med bilde av Tore til alle aktive løpere. Kaffe, kaker og hyggelig prat
rundt bordene til slutt. Det som visstnok gjorde største inntrykk på den ferske
juniorverdensmesteren var alle de fine tegningene skoleungene hadde lagd som bordpynt.
Lars Buttingsrud ble utnevnt til æresmedlem i Vingelen IL og Randi S. Nordvang fikk utdelt
Olav Jordets vandrepokal til odel og eie. En hyggelig kveld hvor ildsjel Leif Vingelen virkelig
hadde lagt ned mye arbeid for ei flott ramme rundt arrangementet.
Palmesøndag 2014 arrangerte vi Sæteråsen rundt og rundt, ca 12 km turrenn rundt skihytta.
Totalvinnere i de aktive klassene ble Tore Leren og Berit Nordstad, stilart for de aktive var
fristil. 17 aktive og 107 trimmere deltok, noe vi syntes var kjempebra!
Økonomi:
Økonomien er relativt god, mye skyldes våre sponsoravtaler (kr 19 000) Resultat 2014:
Underskudd kr 27 589. Vi har hatt dugnad på søppelplukking, og varetelling på Bua. Har
investert i gevær, smørebukk, rillejern, slalomporter, skytematter og kikkert.
Juniorene er støttet med kr 10.000 på NC/NM skiskyting
Resultater:
Sesongen 2014 vil bli husket for Tore Lerens fantastiske innsats under jr VM i USA hvor han
tok gull på normaldistansen, sølv under sprinten, 4.plass i stafett og 5.plass på jaktstarten. En
kjempestor bragd av en flott representant for klubben. Bak denne medaljen ligger målbevisst
jobbing over lang tid, og medaljen er veldig fortjent! Dette gir motivasjon for de andre
utøverne i klubben.
Anne Leren og Håvard Nymoen tok også gull i mix-stafett junior på Os i mars 2014.
Gratulerer!

Resten av resultatene er fra jan-des 2014:

Kretsmestre:
Jacob Sæther Verdenius, gutter 13, sprint (desember 2014 for sesongen 2014-15)
Kari Sollid Nordvang, jenter 14, jaktstart
Johannes Grann Vingelen, gutter 15, jaktstart
Tore Leren, menn 20-21, sprint og jaktstart
Norges Cup 2013/2014
Tore Leren, sammenlagt nr 2 i menn 20-21 år, beste plassering nr 1
Håvard Nymoen, sammenlagt nr 29 i menn 20-21 år, beste plassering nr 6
Per Buttingsrud Aas-Eng, sammenlagt nr 30 i menn 20-21 år, beste plassering nr 10
Anne Leren, sammenlagt nr 9 i kvinner 19 år, beste plassering nr 3
Randi Sollid Nordvang nr 1 sprint og nr 3 normal (desember 2014 for sesongen 2014-15)
Junior -NM
Anne Leren nr 3 på sprinten i kvinner 19 år
Tore Leren nr 4 på normal menn 20-21 år
Per Buttingsrud Aas-Eng nr 4 på normaldistansen i menn 19 år
Anne Leren og Håvard Nymoen nr 1 i mix-stafett for Nord-Østerdal 1
Tore Leren nr 2 i stafett menn 17-21 år (for Nord-Østerdal 1)
Senior-NM
Tore Leren nr 2 i stafett for Nord-Østerdal 1
Hovedlandsrenn:
Randi Sollid Nordvang, beste plassering nr 13 i jenter 16 år
Johannes Grann Vingelen, beste plassering nr 18 i gutter 15
Bjørnar Kleven, beste plassering nr 26 i gutter 15 år
Langrenn:
Jacob S. Verdenius,Anne Leren, Marit Østvang, Randi S. Nordvang, Tore Leren, Håvard
Nymoen og Per B. Aas-Eng har alle sterke resultater fra KM, HL, NM, NC i langrenn for
sesongen 2013/14. Dette er tatt med i årsmeldinga til Tolga IL skigruppa.
Til slutt vil vi takke alle som har støttet opp om skigruppa det året som gikk, uten frivillig
innsats kjem vi ikke langt. Tusen takk!

Nordvangen, 02.03.2015

Anne Berit Nordvang
leder

Juniorverdensmester Tore Leren

ÅRSMELDING
VINGELEN IL O-GRUPPA 2014
Styresammensetning:
Jon Arve U Engebakken
Otto Engebakken
Oddvar Erlien
Ragnar Sollid
Inger Johanne Simensen

Leder
Kasserer
Styremedlem oppmann
Styremedlem
Styremedlem

Representasjon
Regionmøter
Bygdakampmøte
Kretsting
Kretsstyre

Jon Arve U Engebakken
Oddvar Erlien har vært leder i Regionen
Jon Arve og Oddvar
Terje Hansen som kasserer i kretsen
Jon Arve U Engebakken som nestleder i kretsen
Terje Hansen har vært kasserer i kretsen

Terje Hansen deltok også på forbundstinget på Gardermoen i mars.
Møter: Det er avholdt to styremøter med 12 saker. Dessuten noe kontakt på e-post.
Økonomi: Regnskapet viser et overskudd på ca. 38 000, dette skyldes i hovedsak et overskudd etter
Sommerløpene på 39 000, og ca. 12 000 fra kakelotteriet som ble arrangert i februar i forbindelse
med morsdagen. I tillegg fikk o-gruppa tildelt 5000 kr etter søknad til kommunen i forbindelse med
utdeling av midler til folkehelsetiltak i kommunen.
Materiell: Det ble innkjøpt en ny nullerenhet og 10 ordinære EKT enheter som følge av at noen av de
eldste EKT enhetene sluttet å virke på slutten av sesongen 2013. Deriblant en av nullerbukkene. De
eldste enhetene er 10-12 år, også de andre enhetene begynner å dra på åra. Det vil være behov for
en gradvis utskiftning EKT enhetene de neste årene. Ellers er det bra med materiell.
Klubbaktivitet: Vi startet sesongen med kombinerte rekrutt og treningsløp i april på Tolga. På et par
av kveldene var det etter trening felles kveldsmat som var svært populært. I slutten av mai sto
klubben ansvarlig for årets regionale O-trolleir. Basen for leiren var internatet ved Sætershallen og 28
ivrige o-troll fra hele regionen deltok i opplegget som strakte seg fra fredag til lørdag. I starten på juli
var klubben arrangør for det første av de tre løpene i Sommerløpene i Nord-Østerdal. I alt deltok
knappe 300 deltakere på løpet.
Klubbmesterskapet ble arrangert på i Knappåsen med samlingsplass ved Erlinesset. I Bygdakampen
arrangerte klubben et løp. I sprint-Karusellen arrangerte klubben det første løpet. I tillegg arrangerte
klubben det første løpet i årets natt-cup som bestod av totalt 3 løp.
Som de siste årene var det mange som var med på de første treningene i sentrum, men utover
sommeren dabber det av og om høsten var det veldig få som er med.

Bygdakampen:
Årets faktor var: Vingelen 2,5, Tolga 2,1, Nansen 1,5, Os 1 og Røros 2,5. I tillegg fikk den beste fra
hver klubb i hver klasse ekstrapoeng. Det ble i år arrangert 4 løp i bygdakampen etter at o-gruppa i år
arrangerte kun et av løpene mot 2 løp tidligere. Stillingen ble som følger:
Røros
Nansen
Os
Tolga
Vingelen

279,5
218,1
202
196
72,4

Sprint-cup/Nattcup
I sprintcupen var det 14 fra Vingelen som var med på ett eller flere løp. Mens det i natt-cupen var 14.
NØ-karusellen/Ungdomskarusellen:
H17-20:
2. Anders Rønning
For klassene H21 og oppover var det i år ikke egne aldersklasser, med inndelingen gikk på
løypelengde.
MNM: Årets Midt-Norsk Mesterskap gikk i Stjørdal og Meråker. Det var gledelig stor deltakelse fra
klubben med hele 11 starter på langdistansen.
Sprint:
D60: 2. Dagrunn Urseth
Lang:
D60: 2. Dagrunn Urseth
Stafett:
På stafetten stilte klubben kun med et lag i lagkonkurransen for 8-12 åringer. Laget ble beste lag i den
uformelle konkurransen.
Andre løp:
I årets Sommerløp i Nord-Østerdal hadde klubben totalt 45 starter på løpene som er en klar
forbedring siden i fjor da klubben hadde 30 starter. I tillegg så arrangerte klubben et av årets løp.
Flest var det med på lørdagen da 18 stk fra klubben deltok. I Veteranmesterskapet deltok Lars
Buttingsrud og Bjørn Ivar Ryen. Lars Buttingsrud ble nummer 2 på mellomdistansen. I O-festivalen ble
Lars Buttingsrud nummer to sammenlagt.
Kakelotteri: Klubben arrangerte i forbindelse med morsdagen i februar kakelotteri. Det ble solgt lodd
både i Vingelen og på Tolga. Lotteriet innbrakte drøyt 12 000 til klubben og var den nest største
inntektskilden til o-gruppa i år.

Tur-Orientering
I år hev oss på den nye bølgen med STOLPERIENTERING. Noen klubber har fått god respons og vi fant
å ville følge etter. Kommunen annonserte mulighet for tildeling av midler gjennom midler til
Folkehelsetiltak. Vi søkte og fikk 5000 kr tildelt for produksjon av stolpene. Impregnerte stolper
påsatt stiftklemmer ble satt ut i Tolgensli – sentrum, 20 stk. I Vingelen ble 16 stolper satt ut på et
sentrumskart laget på kartgrunnlag fra Norgeskart.
Skolene fikk kart for fri kopiering og de ble mye brukt på alle klassetrinn. Sanitetsforeninga i Vingelen
bad om å få kjøpt kart som ble utlagt på Bua, 30 i tallet. Klippekart og kart ble lagt inn i årets TurO/Fjelltur konvolutt. Dette tilbudet viste seg å bli populært.
Tur-O postene ble satt ut på tre kart.
Gruvvola-Kletten i Vingelen ble laget i Ocadformat på grunnlag av Norgeskart. Torill P. Urset satte ut
10 poster her i hovedsak langs stien mot Kletten fra veien mot skihytta.
10 poster ble satt ut på Ola-kartet/Tallsjøen, og 10 poster ble satt ut på nytt kart, Røsvikåsen. Kartet
her ble også laget på kartgrunnlag fra Norgeskart. Terrenget mellom fylkesveien og Stikkelen er
spesielt fint område for Tur-O.
93 konvolutter og 70 klippekort ble solgt i år, en pen økning på 18 konvolutter, men en reduksjon på
32 ekstra klippekort. 61 konvolutter og 32 ekstra klippekort ble solgt på Tolga og 32 konvolutter og
38 ekstra klippekort ble solgt i Vingelen. Totalt ble 93 klippekort innlevert.
Overskuddet i år ble tilnærmet som i fjor, 7229,50 kr.
Innlevert

93

Besøkt alle

9 på Topp

59

7

Tur-O

60 23

Stolpe Vingelen

42

Stolpe Tolga

33

Alle fra Tolga

7

Kart
Hamran
Området med skibakker og skilek ble laserscannet ved hjelp av drone i slutten av oktober. Det tok
lang tid før jeg fikk fila med 1 meters kurver. Den vil bli svært nyttig for ferdigtegning av sprintkartet
slik at bakkene og terrengformasjonene blir slik som de i dag fremkommer. Det er selvfølgelig svært
forskjellig fra den opprinnelige formasjonen i området. Endelig 1. utgave av kartet blir ferdig i løpet
av våren.
Endelig regnskap er levert kommunen og spillemidler vil bli utbetalt eieren Tolga idrettslag.
Hodalen
Nærmiljøkartet Hodalen i målestokk 1:10.000 ble ferdigstilt i høst og revidert regnskap innsendt.
Terrenget hele veien fra Nordersjøen til Storsjøen (Røsvika) er laserscannet og lagt ut på Norgeskart.
Dermed vil det nå være vesentlig bedre kurver tilgjengelig.
For turorientering ble et område i Røsvika kartlagt på grunnlag av kartgrunnlag fra Norgeskart.

En har nå godt grunnlag for å vurdere hvilke deler av terrenget både vest og øst for Hodalen som vil
være best egnet til videre kartproduksjon.
Kvennan.
I området langs veien har det vært stor tømmerhogst i en del teiger. Bjørn Ivar
Har tegnet inn disse og justert en del stier og slep som følge av denne aktiviteten. Det ligger nå ute
laserkurver i området som vi vil benytte til revisjon av kurvene.
Eidsvola
Før årets Sommerløp ble området som løypene gikk gjennom revidert i hovedsak med hensyn på
stier og veier.
Annet
Undergruppene i idrettslagene Tolga og Vingelen har i året som gikk hatt felles basistrening. Der det
har gått på rundgang mellom gruppene hvem som har hatt ansvaret. På Tolga har deltakelsen vært
svært variabel. I Vingelen har samarbeidet blitt kalt Allvillen og der har deltakelsen vært god.
I forbindelse med O-forbundets rekrutteringsturne som klubben deltok i, ble det satt opp noen
konkrete satsningsområder som klubben skulle satse på. Målet angående turorientering ble
oppnådd, men målet med å få med 5 ny løpere klarte vi ikke.
Sluttord
Sesongen 2014 har vært aktiv for gruppa med en rekke treninger og lokale arrangement. Gruppa har
i år arrangert et kretsløp, Sommerløpene i Nord-Østerdal. I tillegg arrangerte klubben o-trolleir for
regionen. Den samme trenden som de siste årene med mange på de første treningene og færre
utover sesongen vedvarte også i år. Her må det sees nærmere på hva som kan gjøres for å få folk til å
være med lengre utover sommeren og til høsten. En ide er å gjøre ferdig treningsoppleggene i løpet
av vinteren slik at man kan konsentrere seg mer om oppfølging av rekruttene på sommeren.
Takk til alle som har vært med å bidra til årets sesong og velkommen tilbake neste år.
Tolga jaunar 2015
Jon Arve Engebakken med bidrag fra Oddvar Erlien

Årsmelding fra Trimgruppa 2014
Styret har bestått av Mari Trøan (leder), Guro Svae (økonomi), Silje Hilmarsen,
Beate Bendos og Lina Julnes.
Dette har vært andre hele år etter at Trimgruppa offisielt ble startet opp igjen på årsmøtet 2012, og
det har vært et år der aktiviteter er videreført og stabilisert. Årets nyhet var etablering av basisløypa
på Morabben, et samarbeid med Vingelen skole. Den ble offisielt åpnet 19. oktober. Økonomien er
stabil og god.

Mer om de ulike aktivitetstilbudene:
AKTIVITET

ANTALL I AKTIVITET
«fra vogge til grav».

SPINNVILL
Det var i vårhalvåret 11 instuktørtimer i uka innen spinning, step og
styrke forøvrig. På onsdager har det vært to stabile grupper først med
50+ og deretter Seniortrim hvor alderen på de fleste er mellom 70-90 år.
Dagspinn på fredager. Av erfaring fra året før, startet vi mer gradvis med
instruktørtimer på høst. Det var vellykket, nokså oppfylt fra første stund.
Hadde også en Kick-off lørdag i oktober, med yoga, …. Silje var på
styrkekurs på Tynset i høst og har hatt suksess med styrketilbudet på
onsdagskveldene. Stabilisert seg på 9-10 instruktørtimer i uka.

Stabilt medlemstall når vi
gikk inn i det andre året, lå
på 159 stk, men noe frafall
ved sist årsskifte grunnet
oppstart av Mjølkesyra på
Tolga. Stadig
nyinnmeldinger.
Fra 15 – 90 år!

TERRENGLØP
Som del av Allvill, men åpent for alle. Hadde ett i Vangsåsen, start/mål
ved Skytterhuset og løp med avslutning på Langsetra. Også i år ble det en
fantastisk flott kveld med mange startende, strålende vær,
premieutdeling og midtsommerskos rundt røken på Finnskjeggen.

Omtrent 50 ulike personer
som har deltatt på ett eller
flere løp. De fleste i alderen
7-18 år.

BASIS 12 +
Fikk så vidt startet opp et tilbud for denne gruppa etter at basisløypa
kom på plass. Det var tilbud for 6. trinn og oppover en dag i uka fra
åpning og til snøen kom. Vi fikk til 4 ganger og oppmøte var fra 8-10 hver
gang. Even Molholt og Silje som kjørte treningene. Ypperlig å bruke
basisløypa til dette.
ALLVILL
Etter jul i fjor var det skilek, turn, klatring, orientering, sykling, friidrett og
terrengløp. I høst startet vi opp igjen etter høstferien og aktivitetene
frem til jul var turn, håndball og dans. Synne Dalen Jordet og Anne Øyan
har fortsatt som instruktører i turn også dette året. Det har vært flere
helger med tilbud om Minihåndball i Tynsethallen, og vi har vært bra
representert der.

Ca 17 i alderen 12-18 år var
med en eller flere ganger.

31 unger fra 1.-5. trinn har
deltatt 6-11 år)

BARNETRIM
Tilbud til ungene i barnehagen om lek og aktivitet i Fjellheim. Samkjøres
med ALLVILL hvor det passer seg slik, sånn som skilek og terrengløp.

3-5 år,
15 unger vært innom på
aktivitetene.

Takk til instruktørene som stiller opp på de ulike aktivitetene, enten det er Spinnvill, Allvill, Basis eller
Barnetrim – dere er gull verdt og nødvendig for å holde tilbudet oppe!
Takk også til alle andre som stiller opp ved ulike anledninger, medhjelpere, vaskedugnad mm – også
avhengig av alle dere!
Takk til de andre i styret for fantastisk god og inspirerende samarbeid!
Mål for det nye året er å videreføre de aktiviteter som er attraktive, og gi et enda bedre tilbud for
basistrening for 6.trinn og eldre.

Trøan 11. mars 2015

Mari Trøan

ÅRSMELDING SKIHYTTA 2014
Skihyttekomitéen har bestått av
Turid Vingill
Jakob Trøan
Elin Heggstad

- fungerende leder og sekretær
- teknisk sjef
- kasserer

valgt 2011
valgt 2009
valgt 2014

Vi organiserte oss litt annerledes enn formelt valg på årsmøte i VIL, der Elin ble valgt som leder.
2014 har vært et år på det jevne for Skihytta. Vi har hatt åpent for servering eller arrangement
totalt 14 ganger. Av dette er det 11 kaffesøndager, 1 middagssøndag (morsdagen), 1
Palmesøndag med burger og skirenn, og 1 måneskinnssuppekveld. I tillegg har Skihytta vært
utleid til Gudstjeneste og Rekeaften, samt private arrangement.
Vi hadde morsdagsmiddag i februar, men ingen middagsservering på høsten, ettersom vi hadde
et større arrangement på Palmesøndag, samt hadde godt med utleie. Ser det som riktig at
serveringsaktiviteten på Skihytta, og spesielt middagstilbud, samordnes med Bunåva.
Måneskinnstur med suppeservering var også i år vellykket. Mandag 17.mars var det gode forhold
med nykjørte løype, ca 40 gjester, hjemmelaga blomkålsuppe og god stemning. Palmesøndag
var det skirenn Hunsjøen rundt, og heftig trafikk på Skihytta med salg av Vinnilsburger. Et flott
arrangement i Idrettslagets regi. Ellers var Skihytta åpen i påska, fra skjærtorsdag til 1.påskedag.
Besøk de ulike dager varierer fra år til år, i 2014 var omsetninga størst på langfredag og
påskeaften.
Hadde åpent et par søndager på høsten, men lite besøk. Men, som det meste på Skihytta,
besøket er avhengig av dagens vær og føreforhold.
Årets økonomiske resultat ble et overskudd på kr 9.585,-.
Det har ikke vært foretatt noe ekstra vedlikehold eller investeringer i 2014.
Gulvvarmen har vært en utfordring i flere år. Esten Kroken med på laget sist år, han foretok etter
hvert noen utbedringer, og den siste vinteren nå har temperatur og anlegg vært stabilt.
Samlet omsetning er på samme nivå som tidligere år, med noe mindre på serveringsinntekter,
men mer på utleie.
Det har vært godt med utleie i året som gikk. Vi ble medlem i Vingelen Turist, og håper at det på
sikt kan gi enda mer leieinntekter. Det ligger godt til rette for utleie til grupper og selskaper, og
noen tilpasninger mht inventar (sofagruppe med mer) bedrer dette tilbudet enda mer.
Løypetraseene har vært gode, og samarbeidet med Turlaget har fungert greit. Det er utfordringer
når værforhold ikke spiller på lag med oppsatt løypeplan. Men med scooterkjøring i tillegg har det
vært et bra tilbud til skifolket når Skihytta har vært åpen.
Vi retter en stor takk til alle som har stilt opp på vask, som vedhogger og snørydder, som
vertskap på kaffesøndager, og ikke minst ved middagsserveringer, - og takk til alle gjester
som har besøkt Skihytta!
Vingill 8.mars
Skihyttekomitèen
ved Turid Vingill
(fungerende leder)

