Årsmelding Vingelen IL 2019
Styret har bestått av:
•
•
•
•

Leder:
Anleggsansvarlig:
Nestleder:
Kasserer:

Lina Julnes
Helge Rønning
Elin Heggstad
Audun Urset

•
•
•
•
•

Skigruppa:
Skihytta:
Trimgruppa:
O-gruppa:
Fotballgruppa:

Sigrid Nesteby
Astrid Haug
Esten Kleven
Audun Urset, kontaktperson
Terje Røe, kontaktperson

Det har vært avholdt fem styremøter siden forrige årsmøte. Tre av disse har også ledere i
undergrupper vært innkalt i tillegg til AU. I tillegg har det vært jevnlig kommunikasjon via telefon og
sosiale media.
Aktivitet
Aktiviteten i undergruppene er jevnt over veldig bra.
Gjennom både Småvill, Allvill, Vilbas og skigruppas aktiviteter i vintersesongen, får vi engasjert
aldersgruppa 4-14 år til allsidig aktivitet.
I 2019 så kan vi notere oss 65 deltakere – det er veldig bra og tyder på at aktiviteten som trim - og
skigruppa organiserer for de yngste treffer de aller fleste.
Medlemstallet på Spinnvill er noe redusert fra foregående år, men det jobbes med rekruttering. Det
fornyes med utstyr og nye tilbud hvert år, noe man håper kan bidrar til at interessen og aktiviteten
øker igjen.
Fotballgruppa Mikro og Mini stilte med hele 5 lag i alderen 6-10 år. Det har vært yrende liv på
Morabben i perioden fra mai-september med mange ivrige små fotballspillere.
I O gruppa har det vært et år på det jevne. Klubben har arrangert 10 O - løp og har stabilt
medlemstall.
Imponerende sportslige resultater har det også vært dette året.
I orienteringsgruppa markerte Eline Horten Jordet og Andrea Sæther Verdenius seg i hovedløpet
begge dagene med sterke prestasjoner.
I skiskyttersporet markerte Randi Sollid Nordvang seg i Junior EM og NM, og Tore Leren både i NM og
IBU med gode plasseringer.
På hovedlandsrennet i ski og i skiskyting presterte og flere av våre medlemmer helt i toppen.
Mer utfyllende info om undergrupper informeres det om i deres respektive årsmeldinger.

Anlegg og maskinpark
Garasjeanlegget på Moan ble ferdigstilt i år. Løypemaskina står nå tørt og beskyttet mot vær og vind.
Anlegget har og gitt mer lagringsplass for lagets utstyr.
Vi har fått en ny og større gapahuk på Basisløypa. Prosjektet var et samarbeidsprosjekt sammen med
4H Klettsno og Vingelen Oppvekstsenter – og er fullfinansiert med støttemidler fra Vingelen
Dyreforsikring og Vingelen Sameie. Vi takker for støtten.
I forbindelse med ny gapahuk ble den gamle gapahuken på Basisløypa flyttet til 8-tallsløypa på
Sæteråsen. Gapahuken, som har navnet «Appelsinhaugen», har allerede blitt et populært turmål for
våre medlemmer og turister. Dette tiltaket ble gjort etter et innspill fra en av våre medlemmer – vi
setter pris på innspill og engasjement!
På Speakerbua har det kommet opp et varmeskap med hjertestarter. Hjertestarten fikk vi tildelt etter
en søknad til Ida Eides Minnefond. Denne henger nå ute slik at den skal være raskt tilgjengelig om
behovet skulle oppstå. Den er og lagt inn i hjertestarterregisteret. Varmeskapet ble kjøpt inn etter
støtte fra flere lokale lag og foreninger i bygda - tusen takk for bidraget.
Løypetraseene har og blitt vedlikehold. Alle traseer er befart, ryddet og økt i bredde hvor det er
nødvendig. På Åsan og Sæteråsen er det lagt ned adskillige timer på rydding og merking. I tillegg har
det blitt gjort en jobb med å legge ned dreneringsrør i deler av 8 -tallsløypa – her er det og ivrige
selvstendige dugnadssjeler som legger ned mange timer for at våre medlemmer skal få fortsette å gå
i fine turvennlige løyper.
Skihytta omtales i undergruppas egen årsmelding.
Av anskaffelser i maskinparken ble det 2019 kjøpt ny scooter. Denne er fullfinansiert med innbytte av
gammel scooter, samt støtte fra Vingelen Sameiet, med videreføring av leieavtale i 5 år fremover.
I tillegg ble det kjøpt inn trommel for å ha mulighet til å sette skiløypene enda tidligere. Denne
investeringen kostet kr 35 000 – av dette har vi fått tilskudd fra Sparebank Stiftelsen på kr 25 000.
I 2020 blir det og søkt om MVA-kompensasjon på kr 7 000 av beløpet.
Arrangement
Vi arrangerte i oktober en klubbkveld for våre medlemmer. Dette var en kombinert hyggekveld med
framvisning på lerret og kjøp/salg av idrettsutstyr og bekledning. Arrangementet ble tatt godt imot
av de fremmøtte og vi er positive til å arrangere flere slike kvelder.
Økonomi
Økonomisk ga 2019 et samla overskudd på kr 33 919 som fordeles slik;
- Hovedlaget overskudd kr 66 390
- Trimgruppa underskudd kr (6 503)
- Skigruppa overskudd kr 3 832
- O gruppa underskudd kr (9 777)
- Skihytta underskudd kr (17 542)
- Fotball Mini Mikro underskudd kr (2 480)

Julemessa ble arrangert i 2019 og ga en inntekt til idrettslaget på kr 90 000. Mange dugnadstimer ble
nok en gang lagt ned av Julemessekomiteen, og julemessa fortsetter stadig å utvikle seg – med nye
ideer og salgsvarer som skaper inntekter. Julemessa er en viktig inntektskilde for at vi kan kunne
fortsette å tilby våre medlemmer de aktivitetstilbudet vi har – og samtidig å utvikle oss enda mer.
Tusen takk for innsatsen!
Skolevasken ga et bidrag på kr 12 000. Denne oppgaven mister nå idrettslaget da Tolga Kommune har
valgt å ta oppgaven selv. Vi må vurdere om vi skal finne erstatning for denne tapte inntekten.
Av kostnader har det ikke vært noe ekstraordinært i 2019.
Laget har en solid egenkapital og samlet saldo i bank er kr 942 481 pr 31.12.2019.
Vi venter i 2020 inn spillemidler og MVA-kompensasjon vedrørende garasjeanlegget på Moan
på totalt kr 328 365.
I 2019 hadde vi 279 medlemmer, herav 13 støttemedlemmer. Vi jobber med å få en høyere andel.
Blant annet er kontingenten for 2020 er sendt ut tidlig i året og vi har tettere samarbeid med
undergrupper for å fange opp at alle aktive betaler.
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Generelt
Informasjon ut til medlemmer og andre går i stor grad gjennom Facebook. Ved arrangement bruker
vi også hjemmesida. Hjemmesida har ligget omtrent «brakk» de siste årene – vi har jobbet noe med
denne siste året og har vedtatt at denne skal inneholde stort sett «statisk» informasjon og brukes
ved arrangementer, info om årsmøter osv. Informasjon vi ønsker å få kjapt ut til våre medlemmer
egner seg mest på facebook og evt plakattavla på bua.
Avslutningsvis nok en tusen takk til alle som med sitt bidrag gjør en frivillig innsats for idrettslaget –
dette gjelder alle oppgaver liten som stor. Alle bidrag er viktig – og sammen holder vi liv og aktivitet i
vårt idrettslag.
Takk for samarbeid, aktivitet og innsats i 2019 – måtte vi sammen få et like aktivt og positivt 2020.
Lien, 08. mars 2020
Lina

Årsmelding fra Trimgruppa for 2019
Styret har i år bestått av Marte Gransletten, Renate Ryen, Beate Bendos, Silje Hilmarsen og
Esten Kleven
Trimgruppa har «aktivitet fra vogge til grav» som visjon, noe vi i år som tidligere har prøvd å
legge til rette for gjennom Småvill, Allvill, Villbas og Spinnvill. Aktivitetsskole for årgangene
2008-2012 ble gjennomført siste uka i sommerferien for femte år på rad.
Det ble i 2019 et negativt årsresultat på kr 6 502,45. Men beholdning per 31.12.2019 er på kr
131 036,90,-. Etter oppstart i 2012 har Trimgruppa bidratt/lånt bort 350 000,- til hovedlaget,
som i regnskapet står på en fiktiv sparekonto. Til tross for negativt resultat i 2019 har
Trimgruppa en relativt sunn økonomi. Det negative resultatet skyldes i stor grad økte
vedlikeholdsutgifter på spinningsykler, noe som var nødvendig for å kunne holde
spinningtilbudet oppe. Vi klarer å skape mange aktiviteter, og holder nivået på Spinnvill oppe
med fortsatt lave treningsavgifter.
Aktiviteten blant ungene holder seg relativt stabil sett opp mot tidligere år. Vi ser en liten
nedgang på medlemstall på Spinnvill, noe som kan bli en utfordring dersom dette fortsetter.
Vi forsøker å gjøre tilbudet så allsidig og godt som mulig for å stimulere til økt aktivitet blant
medlemmer, og for å verve fler. Vi har 90 medlemmer på spinnvill, en nedgang på 6 fra i fjor.
Av disse er 19 gratismedlemmer. Dette gjelder de over 80 år, instruktører og styret.
Olav Jordets vandrepokal skal stimulere til allsidig idrettsutøvelse. Den er vunnet til odel og
eie en gang tidligere og ble satt opp igjen på nytt fra 2015. Det gis napp i pokalen for
vinneren, i tillegg til pengepremier for 1. 2.og 3. plass. Malin Tobro Rønningen får sitt 4.
napp i pokalen, og vinner den dermed til odel og eie, mens Bjørnar Tobro Rønningen kom på
andre plass. Det var tett med 67 mot 63 poeng.
Takk til instruktørene som stiller opp på de ulike aktivitetene, enten det er Spinnvill, Villbas,
Allvill, eller Småvill – 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.
Dugnadsinnsatsen som legges ned er avgjørende for at vi har god økonomi med lave
treningsavgifter.
Takk til styret for et bra samarbeid, og mye positivitet!
Kleven 1. mars 2020
Esten Kleven

ÅRSMELDING SKIHYTTA 2019
Skihyttekomitèen/styret for skihytta har i 2019 (fra mars 2019) bestått av:
Astrid Alice Haug

leder, ansvarlig utleie skihytte og vaktliste, informasjon

Grete Storhaug

ansvarlig interiør skihytta og kontakt til kafèverter (nøkkel/sjekkliste/kasse)

Stein Kaasin

vaktmester ute/inne og teknisk ansvarlig

Servering på skihytta/åpen skihytte
Aktivitetsplan for våren 2019 ble lagt i 2018. I løpet av 2019 var det 17 dager åpen skihytte med
servering mot 15 dager i 2018.
Det var servering på skihytta 14 dager våren 2019, 1 dag før jul og 2 dager i jula 2019. Det var
servering på skihytta ca. annenhver søndag frem til påske. Åpent begge søndagene i vinterferien
(etter anbefaling fra året før), samt måneskinnssuppe tirsdag i vinterferieuka. I påska var det åpent
palmesøndag, skjærtorsdag, langfredag, påskeaften og 1.påskedag. Generelt godt besøk gjennom
vinteren. Antall besøkende i påska er i hovedsak styrt av været. «For fint vær» – gir mindre besøk. Da
velger folk isteden å raste ute.
Skihytta var i 2019 (som i 2018) åpen 5’te og 6’te juledag med godt besøk. Dette anbefales videreført
også i 2020. Med godt skiføre før jul og muligheter for finværsdager – kan det være aktuelt å ha 1- 2
dager skihytte åpen også før jul. Den ene åpningsdagen før jul ble godt besøkt.
For å legge ny vaktplan for våren 2020 ble det tatt kontakt til alle som sto på lista i 2019 for å avklare
hvem som ville stå på vaktliste og når det eventuelt passet best. Det ble også informert via
plakattavle og plakat på bua - om muligheten for å melde seg som frivillig vertskap. Dette for å ikke
slite for mye på de samme folka, samt gi alle mulighet for å melde interesse.
Aktivitetsplan legges etter at plan for løypekjøring er lagt om høsten, slik at åpningstider blir samkjørt
med helgas løype. Mange positive folk som gjerne stiller som vertskap og annet dugnadsarbeid på
skihytta. Litt vanskeligere å rekruttere vertskap for vakter i påska.
Husvask
Husvask og vinduspussing på skihytta ble gjennomført som ei dugnadsøkt i mai 2019.
Vedlikehold og reparasjoner
Det er gjennomført følgende vedlikehold, ryddetiltak og reparasjoner;
- utvendig beising av deler av skihytta (fremsiden mot sør-øst)
- reparasjon av ytterdør
- rydding i utebod
-Pussing og maling av «sigarett-boks» ute
Utgifter
Vi har hatt en del utgifter knyttet til vedlikehold og reparasjoner i 2019, og innkjøp av nytt utstyr. I
tillegg fikk vi en kraftig strømregning på slutten av året som skyldes stort forbruk i perioden
november 2018 og ut våren 2019, da vi ikke fikk til å styre temperaturen i golvet på skihytta. I løpet
av et år november 2018 – november 2019 er det et forbruk på ca. 20 000 kW (som i all hovedsak er

fra vinteren 2018/2019). Det ble også uttrykt bekymring fra styret i årsmøtet i fjor i forhold til
strømregning for 2019, så regningen kommer ikke overraskende. Vi strevde med å få ordnet opp i
dette i fjor vinter. Omsider er dette ryddet opp i. Gulvvarmen har nå fått termostat, og varmen står
nå på konstant 10 grader. Varmen reguleres ellers ved bruk av ved og en ekstra ovn. Så nå mener vi
at vi har kontroll på strømforbruket.
Styret har i 2019 kjøpt følgende utstyr: støvsuger, radio, ett utebord (erstattet ett som var ødelagt),
nøkkelboks.
Utleie 2019
Det har vært utleie/bruk av skihytta til ulike formål (overnatting, selskap etc). I 2019 har det kommet
inn ca. 20.000,- i inntekter på utleie.
Info om skihytta
Info om servering på skihytta legges ut på Plakattavla i Vingelen og på Tolga Turlag sine sider. Plakat
om åpen skihytta settes opp på plakattavla på Bua. I tillegg kommer informasjon om at skihytta er
åpen i Arbeidets Rett som en del av løypeplana for Tolga Turlag.
Videre arbeid i 2020
Vi fortsetter med vedlikeholdsarbeid på skihytta i 2020. Egen plan er lagt for dette arbeidet (skifte
platting, beise, bytte trykktank, reparere ovn/el. kjøpe ny og annet istandsettingsarbeid på selve
bygget)
Vingelen
9.03.2020
Astrid A. Haug

Stein Kaasin

Grete Storhaug

ÅRSMELDING SKIGRUPPA 2019
Styret har bestått av:
Sigrid Nesteby, leder
Svein Ryen, styremedlem
Leif Vingelen, skiskytteransvarlig
Kristin Nordistuen, kasserer
Terje Røe, vara

valgt 2019
gjenvalgt 2018
gjenvalgt for ett år, 2019
valgt 2019
gjenvalgt for ett år, 2019

Møter og aktiviteter:
Styret har hatt 3 styremøter. I tillegg har e-post og telefon vært mye brukt for å kommunisere
om små og større ting. Flere av styremedlemmene har deltatt på møter med hovedlaget.
Leder, skiskytteransvarlig og Amund Leren har deltatt på møter i Nord-Østerdal
skiskytterkrets.
Som tidligere år, har Tolga IL ski tilbud om langrenn og Vingelen IL skiskyting tilbud om
skiskyting. Tolga har hatt tilbud om langrennstreninger på torsdager, helt ned til
skolestartalder.
Leif Vingelen har vært TD for Vingelen i Nord-Østerdal skiskytterkrets i 2019.
Skiskyttertreninger og skiskyttere:
Det er ingen nye rekrutter denne sesongen, og flere av fjorårets rekrutter har sluttet. Det vil si
en nedgang på antall løpere som representerer Vingelen IL skiskyting.
For sesongen 2019/2020 er det 24 løpere som er registrert. Alle disse har gått renn enten
lokalt i kretsen, eller nasjonalt.
Ola Esten Nordistuen og Jon Iver Jordet er trenere for 11-12 år. Øystein Rønningen og Leif
Jordet er trenere for 13+. Denne sesongen har alle utøverne felles treningstid på Morabben
onsdager.
Sommeren 2019 hadde vi et samarbeid med Os IL om treninger. Det var tilbud om treninger
både på Os og her på Morabben to ganger i uka. Litt varierende oppmøte, men treningene
var positive og bra. Dette bør vi fortsette med. Juniorene og seniorene hadde ansvar for noen
av disse treningene. Helga 13. og 14. juli arrangerte vi miljøsamling for klubbens utøvere.
Lørdag var det mesternes mester for de yngste utøverne med påfølgende Knøstest for alle på
ettermiddagen. På kvelden var det grilling, volleyball og sosialt samvær for utøverne med
familier på skihytta. Søndag møttes noen av de yngste for fjelltur fra Ørvilldalen over
Langsfjellhogna og ned i Milskiftet, mens de eldste dro til Os for en tur på Hummelfjellet og
skyteøkt på TOS-arena. Helga 18. og 19. januar arrangerte vi miljøtur til Bama
skiskytterfestival på Saupstad i Trondheim. Mange av klubbens utøvere deltok, og det ble
mange gode prestasjoner. I tillegg til renn ble det besøk i trampolinepark, pizza i Tyholttårnet
og overnatting på Scandic Lerkendal.
Arrangementer:

I 2019 arrangerte Vingelen IL, skiskyting NØK-cup normal og fellesstart, 30. og 31. mars.
I 2020 arrangerte Vingelen IL, skiskyting NØK-cup sprint og normal, 11. og 12. januar.
Skilek og skikaruseller blir også gjennomført denne sesongen i samarbeid med småvill, alvill
og villbas. Dette er denne sesongen foreldredrevet dugnad og har vært veldig positivt med
bra oppmøte. Det er gledelig at så mange unger (og voksne) er ute på ski til lek og moro.
Økonomi:
En relativt god økonomi for skigruppa. 1 2019 ble resultatet et overskudd på kr. 3832,85.
Hovedinntektene er papirdugnad, sponsorer og renninntekter.
Resultater:
Kretsmestere:
Eline Horten Jordet, sprint, normal og fellesstart.
Lars Horten Jordet, sprint og normal.
Amund Grann Vingelen, sprint.
Norges-cup 2018/2019:
Randi Sollid Nordvang, sammenlagt nr. 5 i kvinner 20-21, beste plassering, nr. 1 på sprint.
Amund Grann Vingelen, sammenlagt nr. 15 i menn 18, beste plassering, nr. 6 på fellesstart.
Tore Leren, sammenlagt nr. 8 i menn senior, beste plassering nr. 1 på sprint.
Junior-NM, (beste plassering).
Randi Sollid Nordvang, 4. plass på sprint.
Amund Grann Vingelen, 8. plass på normal.
Senior-NM, (beste plassering).
Tore Leren, 2. plass på fellesstart.
Tore Leren og Randi Sollid Nordvang ble tatt ut og representerte Norge i IBU-cup og
Europamesterskap.
Tusen takk til alle som har støttet opp om skigruppa i året som har gått.

Trøa, mars 2020.

Sigrid Nesteby, leder

Årsmelding
Vingelen IL O-gruppa 2019
Styresammensetning
Leder
Kasserer
Oppmann
Styremedlemmer
Tur-o:
Stolpejakt

Jon Arve U Engebakken
Audun Urset
Dagrunn Urseth
Aud Rønning
Anne Berit U Engebakken
Torill S Urset
Solveig Vingelen
Odd Arne Skjæret

Representasjon
Kretsting Hedmark : Jon Arve U Engebakken
Styremøter
Det er avholdt et styremøte på vårparten. Styret har også hatt kommunikasjon på telefon og på løp.
Materiell
Klubben har bra med med materiell, men noen av de eldste enhetene bør skiftes.
Klubbaktivitet
Vi startet sesongen med rekruttreninger i Tolga og Vingelen i månedsskiftet april/mai. I Vingelen ble
dette gjort i samarbeid med Allvill. Verdens O-dag ble arrangerte både på Tolga og i Vingelen.
Klubbmesterskapet ble arrangert i Knappåsen i slutten av juni. Mjøs-o hadde treningssamling i
distriktet og var med på klubbmesterskapet.
Klubben arrangerte 10 løp med treninger, karuseller, o-stafest og bygdakamp. Sprint-cup ble arrangert
ved Sætershallen 1. mai, bygdakamp i slutten av mai ved Borkgrubban. O-stafesten ble arrangert på
Kvennan med 10 lag, i midten av mai.

Kretstilhørighet
På årsmøtet ble det vedtatt å gå fra Hedmark o-krets til Sør-Trøndelag o-krets sammen med de andre
klubbene i regionen på Hedmarksiden.
Deltagelse på terminfestede løp:
O-gruppa har hatt 30 ulike personer som har stilt til start i terminfestede løp. I tillegg har det vært
med noen flere på bygdakampene.
O-Festivalen 4 deltakere
NØK-Sprintcup 22 forskjellige deltakere

NØK karusell
KM Mellom
Pinseløpene
MNM normal

6 forskjellige deltakere
3 deltakere, D15-16: 2 Eline Horten Jordet, 4 Andrea S Verdenius
8 deltakere på 1 eller flere løp.
11 deltakere; 1 Terje Hansen H65,
2 Dagrunn Urset D65-,
2 Eline Horten D15-16
MNM Sprint 11 deltakere 2 Eline Horten Jordet D15-16
Sommerløpene 11 deltakere
NØM
5 deltakere
Veteran NM
2 deltakere, Bjørn Ivar og Lars
Hovedløpet, Tynset
På årets hovedløp for 14-16 åringer som gikk på Tynset hadde klubben med 3 løpere som gjorde en
fantastisk innsats. På langdistansen slo Eline Horten Jordet til med sølv. I tillegg ble Andrea Sæther
Verdenius nr.8, begge i D15. På Sprinten gikk det enda bedre med gull til Eline Horten Jordet og
bronse til Andrea Sæther Verdenius i D15. På sprinten deltok også Lars Horten Jordet i H14 med en
hederlig 17 plass

Stolpejakten
Også i år arrangerte klubben Stolpejakt. Som tidligere år var det poster i Vingelen, Tolga og Hodalen.
Totalt var knappe 540 forskjellige personer innom en eller flere poster. Totalt var det 7500
stolpebesøk i løpet av årets sesong.
Kart
Det er ikke gjort noe på kartfronten i 2019.

Sluttord
Selv om vi er en liten klubb med få aktive løpere så viser resultatene fra sesongen at det er fullt mulig
å være fra en liten klubb og gjøre det bra. Ikke bare med en enkelt løper, men med flere løpere. Takk
til alle for solid innsats i 2019 sesongen og velkommen tilbake neste år.
Tolga, mars 2020

