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Styrets sammensetning: 
I 2017 har styret i hovedlaget hatt følgende sammensetning 

Funksjon Navn 

Leder Jon Gunnar Rønningen 

Nestleder Halstein Kvangraven 

Sekretær Ann Birgit Nyaas 

Kasserer Birgit Nygård 

Styremedlem/anleggsansvarlig Erik Østgårdsgjelten 

Representant skigruppa Stig Morten Hansen 

Representant o-gruppa Liv Meli 

Representant turngruppa Lene Westvold Eggen 

Representant Os/Nansen Fotballgruppe Anne Berit Nyhaug Rønningen 

Representant Nordavær Toini Berg Brynhildsvoll 

Representant Trim Laila Akeren 

Representant Skihytta Gunnhild Ryen 

 

Styrets arbeid: 
Styret har avholdt 4 styremøter, hvorav to med «hovedstyret» på 5 og to med fullt styre. 
Leder har vært representert i Os Idrettsråd og Os Løypemaskin. 
 

Viktige saker 2017 
Idrettslaget har hatt fokus på løpende drift av laget og vedlikehold av anlegg, styrke 
økonomien, samt å opprettholde god aktivitet i undergruppene.  
 

 Rehabilitering av skihytta ble planlagt og vedtatt i 2015, byggestart og 
gjennomføring høsten 2016, og fullført med tilkobling av vann/avløp først på 2017. 
Hytta har blitt mer brukt. Den har vært oppe hver søndag i skisesongen.  
 
Spillemiddelsøknad ble sendt i 2015 og fornyet i 2016 og igjen i 2017. Samlet 
spillemiddelgrunnlag er på kr 503 165,-. Selv om overflateoppussing av 
oppholdsrommet gjenstår, har vi nå valgt å sende sluttregnskap på spillemidler, og 
håper på utbetaling nå i 2018 på kr 167 722,-.  Vi har også søkt om 
momskompensasjon for anlegg på kr 87 613,-, og regner med å få utbetalt dette i år.  
 
Vi har forskuttert kostnader i 2016 og 2017, men ved utbetalte spillemidler og 
momskompensasjon så vil prosjektet se bra ut økonomisk. Vi har fått gavemidler på 
nesten 200.000,-. 

http://www.ilnansen.no/
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 Ny grasklipper til Nansen std er anskaffet – en Toro-klipper med økt klippebredde, 
og med kombinasjon bio/oppsamling. Kostnad 112.544. Fotballgruppa dekte 
investeringen. Søkt støtte fra jaktlaget. Den gamle klipperen krevde jevnlige 
reparasjoner. Bioklipping reduserer tidsbruken vesentlig. 

 Nytt regnskapssystem fra 2017: Visma eAccounting, som idrettsforbundet har avtale 
på. Nettbasert. Kan tas i bruk av undergruppene. 

 Åsenkollen K20 er oppgradert med nytt tilløp. Det montert stålskinner for spormal og 
investert i ny vinsj. Kvaliteten på sporet blir bedre, og bakkepreparering blir mindre 
arbeidssom. 

 Parkeringsplassen ved skihytta er utvidet. Østgård-Nordgård Utvikling og sameiet 
tok initiativ til dette, og Idrettslaget og Turforeninga er med på et spleiselag. 
  

Aktiviteten i laget: 
IL Nansen er et breddeidrettslag, med mål om å opprettholde høy aktivitet og gi barn og 
unge et godt tilbud. I tillegg favner vi trim/voksne. Vi har også som mål å gi våre unge 
utøvere et godt nok tilbud lenge nok til at de kan favnes av andre miljøer for å satse hardere 
på sine idretter. 
 
Undergruppene jobber godt og det er høy aktivitet: 

 Turn-gruppa har noe færre utøvere, men fortsatt høy aktivitet. Samarbeid med Røros 
på rekrutt/junior er avsluttet. Treningene foregår i Oshallen og i samfunnshuset 

 Skigruppa har bra aktivitet både i langrenn og hopp. På klubbrenn i langrenn deltar ca 
30 løpere, en liten nedgang. I hoppbakken er det også høy aktivitet. Det er stor 
aktivitet i alle bakkene i Åsenkollen på de faste treningene. På klubbrenn er det 
deltakelse på ca 20 utøvere. Det er også gledelig at flere unge er ute og representerer 
klubben i andre bakker. Kenneth Henningsmo Fredheim representerer klubben på 
høyt nivå, og har sterke plasseringer i NC Elite. Jarl Sander Nyaas Grue, Gyda 
Westvold Hansen og Håkon Eggen konkurrerer også i NC hopp/kombinert. 

 O-gruppa har også fin aktivitet. Bygdakampen opprettholdes med god deltakelse, og i 
år dro Nansen i land seieren for andre år på rad. Det samarbeides tett med Os om 
rekruttering og tilbud.  

 Fotball-gruppa er fortsatt den største gruppa med ca 160 utøvere (Os + Nansen). Det 
merkes at det er mindre kull, og det ser problematisk ut å stille lag i alle aldersklasser 
framover. 

 Håndball-gruppa har ikke fått det oppsvinget en skulle tro at Oshallen ville gi, og 
videre drift av gruppa diskuteres. Gruppa har stått uten leder i 2014. 

 
Aktivitetstall idrettsregistreringen 
(2016-tall siden 2017 ikke er rapportert. Rapporteres i april. 

http://www.ilnansen.no/
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Aktivitetstall 2016 0-5 6-12 13-19 20-25 26- Sum 2015

Fotball 0 28 20 16 16 80 66

Gymnastikk og turn 0 48 5 3 4 60 70

Orientering 9 22 1 6 61 99 141

Ski 6 73 16 17 35 147 157

  Hopp 0 24 2 4 11 41 50

  Kombinert 0 6 1 3 0 10 13

  Langrenn 6 43 13 10 24 96 94

SUM IL Nansen 15 171 42 42 116 386 434  
 
Økonomi 
Idrettslaget drives nøysomt. Som budsjettert ble det underskudd i år, med kr 53.697,-.  
Underskuddet skyldes i år som i fjor kostnadene ved rehabilitering av skihytta. Som 
beskrevet foran så forventer vi å motta spillemidler og momskompensasjon i 2018/19, og 
budsjetter da med betydelig overskudd.  
 
Undergruppene drives også nøysomt, og de fleste gruppene har overskudd. Vi ønsker å 
fortsette å sikre og styrke økonomien.  
 Hovedlag Ski Turn Orient Fotball Nordav Skihytta SUM 

Omsetn 674.297 109.823 92.382 305.712 716.054 171.979 39.000 2.109.247 

Resultat -53.697 -39.764 15.800 201.794 -135.306 42.377 7.310 18.514 

 
Dalsbygda 12/3-18  - Jon Gunnar Rønningen, leder  

http://www.ilnansen.no/

