
ÅRSMELDING 2016 - Nord-Odal IL, SKØYTESTYRET 
 

Styret har i 2016 bestått av: 
Simen Sæther 

Jon Sannerud (til juni 2016) 

Silje Nyborg 

Arne Eitrem 

Trond E. Grinden 

Jonas Sutterud Sagen (fra oktober 2016) 

Per Olav Jonsrud (fra oktober 2016) 

Asgeir Østli 

 

Styret har avholdt 9 styremøter (siden stiftelsen av Nord-Odal IL 11.april). 

Siden mai 2016 har skøytestyret vært uten leder og styrets medlemmer har delt på 

lederoppgavene. 

 

 

Kortfattet oversikt over sportslige aktiviteter: 
 

 Region Innlandet hadde samling på Prestberget 6-8.mai 

 

 Nord-Odal IL gjennomførte kretssamling på Prestberget 18 og 19.juni. 

 

 Skøytetrening for rekrutter startet opp 25.oktober, men grunnet værforholdene var det 

ikke mulig å arrangere klubbløp på Prestberget høsten/vinteren 2016. Rekruttrenere 

har vært Tom-Ole Løvås, Trond Grinden, Vegar Nyborg og Jonas Sutterud Sagen. 

 

 Ida Sanderud deltok under NM enkeltdistanser i Bjugn 21-23.oktober. 

 

 Skøytegruppa var også i år i Inzell i høstferien. I alt deltok 44 personer var med på 

turen. 

 

 Det ble arrangert rekruttdag i Vikingskipet 19.november, med 20 deltagere. 

 

 Under ASK-cupen i november, ble Nord-Odal IL 3. beste klubb. Håkon Sæther, Tuva 

Fløiten, Sarah Marie Sanderud, Hanna Engebråten og Sigurd Særher deltok for Nord-

Odal IL. 

 

 Odalsskøyta ble arrangert i Vikingskipet 26-27.november, med 262 deltakere. 

 

 Tre av våre løpere deltok på NM Allround i Trondheim, 18.desember: Thea Fløiten 

(nr.6 sammenlagt), Ida Sannerud (nr.8 sammenlagt) og Robin Nicolai Gruben (nr.16 

sammenlagt). 

 

 Tor Jøran Sætre kom inn som sportslig leder i desember 2016. 

 

 Følgende har deltatt i Norgescup i 2016: 

Thea Fløiten, Robin Nicolai Gruben, Gina Engebråten, Tobias Fløiten, Hallgeir 

Engebråten, Ida Sannerud. 



Skøytegruppas sponsorer sesongen 2016/2017: 
Mapei AS 

Eurospar Skarnes 

Byggeriet Østmoen Sag (ny) 

Jovony AS 

Kjøkkensenteret AS 

Odal VVS 

Jobzone 

Mellem Bygg og Interiør 

 

Eidsiva og Odal Sparebank var tidligere store sponsorer av skøytegruppa i Sand IF, men etter 

sammenslåingen til Nord-Odal IL, har de valgt å sponse hovedlaget. 

 

 

Regnskap 
Regnskapet legges frem på årsmøtet, i skrivende stund er det ikke klart. 

 

 

Anlegg 
Gruppa disponerer traktor i tillegg til ismaskin og vanningsbil.   

 

 

Hva har vi lykkes med i året som har gått: 
2016 har vært en stor opptur sportslig sett, med meget bra resultater både regionalt, nasjonalt 

og internasjonalt av våre eldste utøvere. 

På rekruttsida har det også vært en veldig bra sesong, med mange utøvere og god deltagelse 

på trening og stevner. Trenersituasjonen har også i år vært veldig god. Vi har dyktige trenere 

og fornøyde unger / foreldre.  

 

Hva kan vi bli bedre på / Oppgaver å jobbe videre med: 
Det må arbeides enda mer aktivt med å øke gruppas inntekter i tida framover. Nord-Odal IL 

Skøyter har hatt veldig mange utøvere med i mesterskap og på representasjonsoppgaver og 

skøytegruppa dekker deler av kostnadene for utøverne. Det at to av Sand IF skøytegruppes 

sponsorer «forsvant» (se under avsnittet «sponsorer») og heretter sponser hovedlaget, er en 

utfordring som må diskuteres med hovedstyret. 

Samarbeid med andre treningsteam har gitt noen utfordringer i sist sesong. Utfordringene har 

på ingen måte vært uløselige, men vi bør få på plass klarere retningslinjer for samarbeidet. 

Dessuten er det under utarbeidelse en løperkontrakt som vil bidra til klare retningslinjer i 

forholdet mellom løper og klubb. 

 

 


