
ÅRSMELDING for 2017 Nord-Odal IL, SKØYTER 

 

GRUPPAS SAMMENSETNING VED UTGANGEN AV ÅRET: 

Leder:   Tore Fløiten 

Nestleder:  Per Olav Jonsrud 

Sportslig leder: Tom Ole Løvås 

Sekretær:  Vegard Nyborg 

Kasserer:  Silje Nyborg     

Medlem:             Jonas S. Sagen  

Medlem:             Rolf Einar Sanderud  

Medlem:  Trond Grinden 

 

Asgeir Østli, Arne Eitrem og Simen Sæther gikk ut av styret på årsmøte.   

 

 

SPORTSLIG: 

Det var i vårsesongen rett i underkant av 40 unger som gjennomsnittlig deltok på Odal 

Sparebank- karusellen. Kun 6 løp ble gjennomført før forholdene ble for dårlige. I løpet av 

sesongen ble det satt flere klubb og kretsrekorder samt at vi hadde med deltagere både i junior 

NM Sprint og Junior NM Allround, NM Allround, NM sprint og NM enkelt. Det ble bronse 

medalje i Junior NM Allround. I Landsmesterskapet ble det 9 Gull, 5 sølv og 6 bronse til våre 

deltagere, i tilegg var Nord-Odal IL representert på lagtempo lagene som tok gull og sølv for 

Hedmark. Vi fikk gjennomført Mapei- løpet på en flott vinterdag og Odalskøyta ble også i år 

en suksess, vi arrangerte også NC 1 i Vikingskipet. Vi sendte 5 løperer til Herenveen, her fikk 

vi også med oss 2 bronsemedaljer på enkeltdistanser, men aller størst Hallgeir Engbråten som 

vinner G 16 sammenlagt.  

 

Vi har arrangert 2 stk en dags  samlinger for kretsens løpere på Prestberget med ca 35 

deltagere på den første og 20 på den andre. 

Skøytegruppa deltok med mange frivillige under Sandsdagene. 

Flere av våre løpere har deltatt på Jenteløftet, gutteløftet og skøytekampen, dette er samlinger 

som arrangeres av NSF. 

 

Rekrutt gruppa har i vinter vokst og blitt stor i løpet av vinteren. Gruppa med løpere fra 

rekrutt og opp til 12 år har blitt trent av Tom Ole Løvås, Jonas S. Sagen, Trond Grinden og 

Vegard Nyborg. Den eldste gruppa er trent av Runar Sanderud, og Benny Nyborg, Emil 

Mellem var trener for denne gruppa ut sesongen 16/17. 

 

Skøytegruppa har også i 2017 hatt mange eldre løper som har trent i diverse treningsgrupper, 

totalt 10 løpere. Dette ser vi positivt på, alle har gode treningsmiljøer å videreutvikle seg i. 

 

Skøytegruppa var i høstferien i Inzell med 44 personer, hvorav 17 løpere. 

 

 

MØTER/TILSTELNINGER: 

Det er gjennomført 10 gruppemøter. Vi hadde skøyteavslutning for de yngre i april. 

Benny Nyborg representerte Nord-Odal IL på skøyte tinget i 2017. 

 

 

 



MOTTATTE MIDLER: 

I løpet av regnskapsåret 2017 har skøytegruppa fått inn midler fra følgende hovedposter; 

 Sponsormidler:      

 Aktivitetsavgift:     

 Arrangemnetsinntekter:          

 Post 3 midler      

 Dugnadsinntekt                         

 Sandsdager                                

 

BRUK AV MIDLER: 

Våre største utgiftsposter dette året har vært: 

 

 Påmelding/Startkontingenter 

 Reise og oppholdsutgifter 

 Treningssamlinger 

 Kjøp av klær/overtrekk 

 LM, NM og Norgescup 

 

REGNSKAP/RESULTAT: 

Foreløpig regnskap vedlagt. 

Tallene for 2017 viser et underskudd, kr 56 000,-  

 

ANLEGG: 

Gruppa disponerer traktor i tillegg til ismaskin og vanningsbil.   

 

SPONSORER: 

Sponsorer for 2017 er foruten Odal Sparebank og Eidsiva som er sponsorer for 

 Nord-Odal IL:  Mapei AS, Odal trafikkskol, Mellem Bygg, Eurospar Skarnes, Byggeriet, 

Jobzone, Jovony og Odal VVS 

 

HVA HAR VI LYKKES MED I ÅRET SOM HAR GÅTT: 

Gruppa har lykkes med å få et tilbud til alle som ønsker å gå på skøyter, både gjennom 

treninger, skøyteskole og Onsdagsløp. Vi er fortsatt også velkjente og dyktige 

stevnearrangører. Vi har lykkes med å holde på den gode dugnad og hjelperollen som vi er 

avhengige av blant foreldre og andre. Trener situasjonen er vi veldig godt fornøyd med, og 

håper vi kan få med oss hele trener gjengen videre. 

 

HVA KAN VI BLI BEDRE PÅ? OPPGAVER Å JOBBE VIDERE MED: 

 Som tidligere jobbe ufortrødent videre med både rekruttering og for å få fram flere 

gode løpere blant juniorer og seniorer. 

 Få med flere foreldre i ulike funksjoner. 

 

Til slutt vil vi rette en STOR TAKK til alle foreldre og frivillige som stiller opp som 

funksjonærer og hjelpemannskap slik at vi ALLTID oppfattes som dyktige og seriøse 

arrangører. 

 

Tore Fløiten 

leder 


