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ÅRSMELDING FOR SKIGRUPPA 
2018 

 
 
Styret har bestått av: 
Leder: Stig Morten Hansen 
Nestleder: Atle Lillebakken 
Kasserer: Anne Britt Østgård 
Sekretær: Anne Berit Rønningen 
Styremedlem: Petter Nygård 
Styremedlem: Håvard Østgård 
 
Revisorer: Leif Olav Ryen 
                  Leif Ivar Østgårdstrøen 
 
Bakkeansvarlig: Kjetil Eggen 
Løypeasvarlig: Kristin Kokvoll 

 
 

 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
Møter: 
Det har blitt avholdt 3 styremøter og det har blitt behandlet 11 saker. 
Komitemøte før Nansenrennene i langrenn og hopp. Nansen var 
representert ved kretsting på Elverum ved Stig Morten.  
 
 
Anlegg: 
Det har blitt gjennomført ordinert vedlikehold på Gladheim stadion og 
oppi Åsenkollen. 
 
 
Arrangement: 
Det har blitt gjennomført 7 renn i langrenn. Hopp ble det gjennomført 5 
renn. Deltagelsen på klubbrennene ca.35 utøvere i langrenn og ca. 20 i 
hoppbakken. Nansenrennet i langrenn ble gjennomført den 20/1 gikk i 
klassisk, der vi hadde 46 startende. Nansenrennet hopp ble gjennomført 
den 12/2.med 78 hoppere. Dalrennet gikk av stabelen den 18/3. Henrik 
Rønningen og Malin Brynhildsvoll var raskest i sine klasser. 
 
 
Langrenn: 
Treninger 2 kvelder i uka. Vi har hatt utøvere som har deltatt i NM, 
KM,HL og kretsrenn med gode resultater. Forelhogna tur med god 
deltagelse.  
 
 
Hopp og kombinert: 
Treninger 1 kveld i uka. Vi har hatt yngre utøvere som har deltatt i FIS 
Youth Cup, NM, HL, KM og kretsrenn med flotte resultater. Flere 
utøvere har deltatt på kretssamlinger i hopp og kombinert. 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
Sluttord: 
IL Nansen er en forholdsvis liten klubb, med et stort engasjement. Vi 
blir lagt merke til både i langrennsmiljøet og hopp/kombinertmiljøet i 
Norge. Derfor vill vi takke alle trenere, dugnadsfolk, sponsorer og andre 
som støtter skigruppa. 
 
Dalsbygda 7/2. 2019 
Stig Morten Hansen.    
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ÅRSMELDING 2018 

 
Styret: 

 Liv Meli, leder 

 Per Engebakken, nestleder 

Anja Øren Ryen, sekretær 

Mona Østgårdstrøen, materialforvalter 

Kay Johanne Aamo, kasserer 

Atle Berg, vara 

 

Det har vært avholdt 4 styremøter, deltakelse på møter i hovedlaget og for NØ o-
region. En av sakene som er tatt opp i o-regionen er etablering av ny o-krets. Dette 
skal vedtas i alle klubber på årsmøte før avgjørelse i o-regionen.  

Arrangementer: 

23.04. Sesongåpning Dalsbygda skole                19 deltakere 

07.05. Klubbløp  Dalsbygda sentrum                    

10.06.  Stolpeslipp/Finn Fram dag   Breansmoen 

27.06.  Karusell-løp  Nordervollia                        52 deltakere 

28.08.  Bygdakamp  Brattåsen 

27.09.  Nattløp  Breansmoen 
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Kommunemesterskapet: 

 Ble arrangert av Os, på Røstvollen i Nørdalen. Fra  IL Nansen var det 13 løpere, +2 
fra 2017. Årets deltakere var Per Engebakken(klubbmester), Per Helge Ryen, Linnea 
M. Meli, Natalie Meli Homnes, Ask Simensgjelten, Ola Krog, Nina Veslum, Birgit W. 
Berg (klubbmester), Adele Meli Homnes, Liv Meli, Rolf Olav Aamo, Anne Britt Østgård, 
Bjørn Øverhaug. 

 

O-stafesten: 

 Arrangert på Kvikne den 27.05. Der deltok vi med 1 lag og løp inn til 1.plass. På 
laget startet Per Engebakken, Birgit Vikan Berg, Liv Meli, Linnea M. Meli og Anders 
Tingstad. 

 

Natt-cup: 

Tolga/Vingelen, Os og Nansen arrangerte hvert sitt løp i månedskiftet 
september/oktober, 10-15 deltakere. 

 

MNM: 

Midt-Norsk Mesterskap ble arrangert av Trondheimsklubbene Wing (sprint) og Freidig 
(langdistanse og stafett) på Oppdal. Per og Atle løp inn til 4. Plass i klasse H180 
sammen med Tore Stubbe på stafetten. Randi Rise, Birgit W. Berg og Liv M tok en 
bronse-medalje på samme stafett. Ellers ingen store resultater på de andre løpene. 

 

Bygdakampen: 

Røros og Tolga/Vingelen ga tilsynelatende opp, men Osingene ga oss sterk 
konkurranse helt til siste løp. IL Nansen stilte med rekord-mange løpere på 
hjemmebane, da vi innviet det nye Brattåskartet. 92 små og store skulle bidra til at 
vandrepremien (kopperfat) kunne forbli i bygda. Og for å være helt sikker reiste 66 
løpere til Tolga for å delta på siste og avgjørende runde. 

 

Turorientering: 

Marit Westmo og Elin Krog hadde nok en gang funnet fine turmål for de som ønsker 
å gå etter poster om sommeren. Denne sommeren var postene ute i områdene 
Bergehammeren, Holla, Rabblia og Storbekkdalen/Åslifjellet. 53 solgte konvolutter 
og 30 klippekort, omtrent samme som forrige år. 

 

 



 
 

Stolpejakt: 

8668 stolper ble registrert på 354 deltakere. Av disse var det 105 stk som var på alle 
stolpene. 

 

Barneski-jeger: 

Gratis opplegg for de minste, lagt til Brattås-kartet, der ble det innlevert 10 
registrerte klippekort. Stor økning fra i fjor, så det tyder på at denne aktiviteten bør 
legges så enkel og nære sentrum som mulig. 

 

Barne-turorientering: 

Gratis opplegg for de minste på sommers tid på Breansmoen. 13 innleverte kart med 
klipp, samme som forrige år. 

 

Ski-jeger`n: 

Samme opplegg som tidligere, men denne gangen kunne vi friste med ett gavekort 
fra Trollkroa til en av de som kjøpte skijeger konvolutt. Dette var ingen suksess og 
vi har ikke fått noen tilbakemelding fra vinner av gavekortet. 19 konvolutter solgt. 

 

Aktivitetskort: 

Vi har ett aktivitetskort for alle under 19 år. Det koster kr 100,- og alle som kjøper 
det og deltar på minst 5 løp, er med i trekning på premie ved årets slutt. Alle under 
19 år har dessuten fri startkontingent på alle løp. 18 kort levert inn. 

  

Treninger: 

Innendørs opplegg for aldersgruppen 3-10 år. Tidspunkt februar-april. Treningene 
gikk ut på orienteringsrelaterte leker for å lære om kart, tegn og farger. 

 

 

O-gruppa har fornyet avtalen med Os kommune om flaggheising på offentlige 
flaggdager. Vi har fordelt oppgaven oss styret imellom. 

Vi tok opp ny  bestilling på o-trøyer, da det begynte å gå tom for flere størrelser. Det 
er nå 40-45 løpere som har o-trøya til IL Nansen, som er ei veldig lett og god trøye 
å løpe med. 

Etter den flotte bygdakamp-suksessen hadde vi en ekstra stor avsluttnings-fest i 



 
 

samfunnshuset etter sesongslutt. Siste fredag i oktober møtte oppimot 70 små og 
store o-løpere til lek, konkurranser, premieutdeling og masse mat og drikke. 

  

Det er begynt å jobbe med kartet Skarvdalen igjen, ettersom vi i juli 2019 skal 
arrangere Dølaspretten på det kartet. Vi har lagt samlingsplass til Trøavollen og i det 
området er det gjort noen forandringer etter at kartet ble laget i 2010. Os og Røros 
skal være medarrangører på henholdsvis sprint i Røros sentrum og mellomdistanse i 
Nørdalen, dette vil foregå 5.-7. Juli. Da vil nok en del av bygdafolket bli spurt om en 
liten jobb igjen og vi setter stor pris på de som tar seg tid til å bidra for o-idretten. 

 

Da vil jeg på vegne av styret få takke alle som har vært med og bidratt i o-idretten i 
IL Nansen i året 2018. Alle som har stilt i komite, deltatt på våre aktiviteter og ikke 
minst gjennomført ett eller flere løp i bygdakampen slik at Vandretrofeèt forble i 
Dalsbygda. Jeg vil også takke styret for en voldsom flott jobb de gjør på hver sin 
måte. Noen fører regnskap med stor nøyaktighet, noen henger ut og tar inn poster, 
likedan med stolper, noen skriver kart og lager løyper, fyller ut skjemaer og søknader 
og noen holder orden på utstyret vi har på banen. 

 En flott gjeng!!! Tusen takk! 

 

Hummelvoll, 3.2.2019 

Liv Meli 

 

 

  











Nr. Budsjett denne periode Budsjett hittil i årKontonavn

Salgs- og driftsinntekt
Tur-o3100 8 330 cr8 330 cr
Skijeger`n3102 3 194 cr3 194 cr
Treningsløp,Karusell,Bygdakamp3103 5 196 cr5 196 cr
Aktivitetskort3104 2 000 cr2 000 cr
Start kontingent Sommerløpene3105 50 000 cr50 000 cr
Salg/ grill/Småtroll 3106 12 000 cr12 000 cr
Lagstrøyer3111 3 000 cr3 000 cr
EKT-Brikker3113 2 500 cr2 500 cr
Flaggheising3114 4 000 cr4 000 cr
Salgsinntekt, avgiftsfri 90 220 cr 90 220 cr
Spillemidler/Utstyrsmidler3401 18 000 cr18 000 cr
Sponsorinntekter MNM 20163405 0    0    
Sponsorinntekt diverse3407 1 000 cr1 000 cr
Stolpejaktmidler3408 10 000 cr10 000 cr
Spesiell offentlig tilskudd for tjeneste3440 5 000 cr5 000 cr
Offentlig tilskudd/refusjon 34 000 cr 34 000 cr
Salgs- og driftsinntekt 124 220 cr 124 220 cr
Varekostnad
Kolonialvarer Arrangement4301 7 000    7 000    
Premier4302 25 000    25 000    
Løpsavgift4303 15 000    15 000    
Drakter4304 0    0    
Karttrykk/ kopiering4306 5 000    5 000    
Forbruk av innkj. varer for videresalg 52 000    52 000    
Resynfaring,Rehab o-kart.4502 30 000    30 000    
Fremmedytelse og underentreprise 30 000    30 000    
Varekostnad 82 000    82 000    
Dekningsbidrag 42 220 cr 42 220 cr
Lønnskostnad
Godtgjørelse til styremedlemmer5331 2 500    2 500    
Annen oppgavepliktig godtgjørelse 2 500    2 500    
Lønnskostnad 2 500    2 500    
Driftskostn. og av- og nedskrivninger
Leie lokale6300 6 110    6 110    
Kostnad lokaler 6 110    6 110    
Driftsmateriale6550 5 000    5 000    
Datautstyr6551 15 000    15 000    
Rekvisita6560 5 000    5 000    
Verktøy, inventar ,mv som ikke
aktiveres

25 000    25 000    
Regnskapshonorar6705 767    767    
Fremmed tjeneste 767    767    
Porto6940 98    98    
Telefon, port o l 98    98    
Driftskostn. og av- og nedskrivninger 31 975    31 975    

0101
O-Gruppa Nansen

Budsjett - Resultat (Budsjett 2019)
1

for
Side:

Periode -
Dato fra-til: -

KOA O-Gruppa Nansen (KON) 09.02.19 11:24



Nr. Budsjett denne periode Budsjett hittil i årKontonavn

Annen driftskostnad
Annonser, reklame7320 1 042    1 042    
Salgs- , reklame- og repr.kostnad 1 042    1 042    
Kontingent, fradragsberettiget7400 27 500    27 500    
Start kontingent+div kont.7401 3 634    3 634    
Kontingent og gave 31 134    31 134    
Styremøter,avsluttningskv.7711 3 500    3 500    
Bank- og kortgebyr7770 617    617    
Annen kostnad7790 135    135    
Annen kostnad 4 252    4 252    
Annen driftskostnad 36 428    36 428    
Driftsresultat 28 683    28 683    
Renteinntekt bankinnskudd8051 3 973 cr3 973 cr
Finansinntekt 3 973 cr 3 973 cr
Rentekostnad leverandørgjeld8155 0    0    
Finanskostnad 0    0    
Ordinært resultat før skattekostnad 24 710    24 710    
Ordinært resultat 24 710    24 710    
Ekstraordinær inntekt8400 0    0    
Ekstraordinær inntekt 0    0    
Årsresultat 24 710    24 710    
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Årsmelding for Nordavær 2018 
 
Redaksjonen har i 2018 bestått av: 
Leder:      Toini Berg Brynhildsvoll 
Redaktør/layoutansvarlig:   Inge Morten Smedås 
Kasserer:     Marit Bakken Nygård 
Annonseansvarlig/nestleder:   Mari Kvernbekkeng 
Redaksjonsmedlem:   Petter Aamo 
Redaksjonsmedlem:   Iren Holte 
Redaksjonsmedlem:   Erik Lillebakken 
Redaksjonsmedlem:   Anita Tuveng 
 
 
Vi har også i år levert fire nummer av Nordavær på tilsammen 280 sider. En liten økning 
fra i fjor, noe som betyr at vi er flinke til å produsere stoff. Vi registrerer en liten nedgang 
i abonnenter, samtidig som vi har en ganske bra økning i løssalg.  
 
Nordavær har et lite underskudd i 2018, dette skyldes at vi i 2018 betalte 5 fakturaer fra 
Flisa trykkeri, den siste gjaldt det siste nr. i 2017. I tillegg har også portoen steget. 
 
Vi søkte Dalsbygda Jaktlag om støtte til nytt datautstyr og var så heldig å fikk innvilget 
30.000 kr. Tusen takk til Dalsbygda jaktlag for dette.  
Vi har byttet ut alt av datautstyr og gått over fra Linux til windows. Det har vært mye 
jobb og få alt på plass, men nå begynner vi å ha det klart og ser helt klart fordelen med å 
ha byttet til windows. 
 
Redaksjonen har også i år bestått av åtte personer, hvorav sju skrivende. Marit tar seg av 
økonomien. Vi produserer nesten alt stoffet sjøl og ønsker oss fortsatt bidrag utenfra, 
undergruppene er flinke til å levere etter forespørsel fra oss. 
  
Jeg vil til slutt takke redaksjonen for godt utført arbeid med bladet og ikke minst 
samarbeidet i året som har gått. 
Alle i redaksjonen gjør en utmerket jobb med ideer, skriving og layout, i tillegg til å bidra 
sosialt, noe som også er viktig. Det er moro å være med i redaksjonen i Nordavær. 
 
Iren har valgt å gå ut av redaksjonen og vi takker henne for en god jobb. Vi har foreløpig 
ikke greid å skaffe noen erstatter. 
 
Må også få rette en takk til Aud Grue som har levert stoff til spalten «Fra den gang» til 
alle fire nr. 
 
15/2-2019,  
Toini Berg Brynhildsvoll 
leder Nordavær                                                                                                               
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Årsmelding for Nansenhytta 2018 
 
 
 
Skihyttekomiteen har bestått av:  
Leder: Gunnhild Ryen 
Kasserer: Erling Tingstad 
Innkjøpsansvarlig: Ellen Østgård 
 
 
 
2018 har vært et år med mye aktivitet på skihytta. Hytta hadde åpent 16 dager i perioden 7. 
januar til og med 1. april. I tillegg til å ha åpent hver søndag var det åpent skjærtorsdag, 
langfredag og påskeaften. Åpningsdagen 7. januar ble det solgt sodd. Det ble solgt ca. 15 
porsjoner. Tradisjonen tro var det gudstjeneste på hytta langfredag, og påskeaften ble det igjen 
arrangert pub. Pub `n ble i år åpnet med en quiz hvor Øivind Engan stilte opp som quizmaster. 
Det var god oppslutning om arrangementet. 
I 2018 har skihytta vært leid ut til ulike arrangementer og møter 8 ganger, i tillegg til 
idrettslagets egne møter og hopprenn. 
 
I desember startet arbeidet med skiftet av vinduer og legging av nytt gulv. Hytta stod klart til 
2019 sesongen. Det har kommet mange gode tilbakemeldinger.  
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I forbindelse med dette arbeidet ble det observert muselort under serveringsbenken. En kontroll 
av PELIAS viste imidlertid at ikke har vært aktivitet etter dette. Som del av avtalen 
gjennomføres det jevnlige kontroller for å se om det er nødvendig med tiltak.   Utenfor hytta og i 
uthuset er det aktivitet.  
 
Skihyttekomiteen har hatt tre møte i løpet av 2018. I tillegg til en rekke dugnadstimer i 
forbindelse med matservering, maling/vedlikehold av hytta og planlegging, rydding/opprydding 
og vasking i forbindelse med istandsettingen.   
 
Regnskapet viser at det i 2018 ble et overskudd på kr. 35 678. En stor del av overskuddet skyldes 
påskepub `n. Hytta er godt besøkt i sesongen, men som årene før ser vi at antall besøkende daler 
utover sesongen. I 2018 har det ikke vært særlig behov for innkjøp av utstyr til oppgradering av 
f.eks. kjøkken. NRK lisensen er redusert grunnet sesongåpning.  
 
Det budsjetteres med overskudd i 2019. Det forutsettes at påskepub `n arrangeres som planlagt.  
 
 
Budsjett Nansenhytta 2019  
Inntekter    
Utleie  5000  
Utleie IL. Nansen  5000  
Inntekt salg/pub 40000  
Sum inntekt  50000  
    
Utgifter     
Innkjøp varer  20000 
NRK lisens   1500 
Skjenkebevilgning  360 
Div. vedlikehold  4000 
Sum Utgifter 25860 25860 
Overskudd  24140  

 
 
 
På vegne av skihyttekomiteen vil jeg takke alle som har bidratt til drift – og aktivitet ved 
Nansenhytta det siste året. Til slutt vil jeg ønske den nye komiteen lykke til videre i arbeidet med 
driften av Nansenhytta.  
 
 
Bekketrøen 17.03.19 
Gunnhild Ryen 
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