
 
 

Årsmelding for Nordavær 2017 
 

Redaksjonen har i 2017 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 produsert og levert fire nummer av Nordavær, på til sammen 260 sider. 

Det er i 2017 registrert ca. 350 abonnenter. Altså en liten økning. Noe som er veldig 

gledelig er at disse nye for det meste er av den yngre generasjonen. 

 

Nordavær fortsetter å ha et bra overskudd, vi øker litt fra 2016 og havner på 42377,65 kr. 

Vi kommer til å investere i nye maskiner dette året, og håper vi har dette på plass og klart 

til blad nr. 2. Vi har sendt en søknad til Dalsbygda jaktlag og håper på at de kan være med 

å støtte oss.  

 

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, 

spesielt fra undergruppene. Noen eksterne bidragsytere har vi også. En takk til dem. 

  

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 derfor gledelig at vi fortsetter med det samme 

mannskapet dette året også. 

 

En stor takk går også til Aud Grue som fortsetter å ha spalten «Fra dengang» i tillegg til å 

være en bidragsyter på andre måter også. 

 

 

 

28/2-2018, Toini Berg Brynhildsvoll 

leder Nordavær                                                                                                               
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ÅRSMELDING  2017 
 

Nansenhytta 
 
Hyttekomiteen har bestått av følgende: 
Leder: Gunnhild Ryen 

Kasserer: Erling Tingstad 
Innkjøpsansvarlig: Ellen Østgård 
 

2017 har vært et år med mye aktivitet på skihytta. Hytta hadde åpent 16 

søndager fra og med 8. januar til og med 16. april. I påsken ble det som 

vanlig holdt gudstjeneste på hytta og pub påskeaften. 

 

Skihytta er merkbart mer besøkt, og har vært leid ut til ulike arrangementer 

og møter 8 ganger. Folk er villige til å stille opp i komité. Det har vært mange 

positive tilbakemeldinger både fra komiteen, besøkende og de som har leid 

skihytta. Betaling med vipps og kort fungerer bra, og har vært positivt. 

 

Det har ikke vært observert skadedyr inne i hytta siden istandsettingen. 

Utenfor hytta og i uthuset er det imidlertid aktivitet.  

 

Kommentarer til regnskapet: 

Regnskapet viser at det i 2017 ble et underskudd på drøyt 11 000 kr. Dette 

skyldes i hovedsak flere engangsutgifter. Det ble arrangert en dugnadsfest 

etter istandsettingen, og det blitt kjøpt inn mye utstyr blant annet service, 

glass, flere bord og ekstra kjøleskap. Sistnevnte er innkjøp som ansees som 

nødvendig for å kunne leie ut til ulike arrangementer. I tillegg måtte hytta 

betale til sammen over 5000 i TV – lisens fra 2016.  Erfaringen fra årets 

sesong er imidlertid at det er behov for TV, og at lisensen er en utgift vi må 

ta. Det er imidlertid viktig å unngå gebyrer knyttet til for sen betaling.  
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Budsjett 2018: 

Inntekter salg 35000 
 Leie inntekter  4000 
 Innkjøp varer 18000 

NRK lisens 
 

2970 

Renovasjon 
 

1380 

Skjenkebevilling avg. 340 

pub 
 

5000 

Div innkjøp 
 

4000 

Overskudd 
 

7310 

Sum 39000 39000 

 

 

 

Gunnhild Ryen,  

Østgårdstrøen 13.03.18 
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Skigruppa 

 

IDRETTSLAGET 
NANSEN 
 
2552 Dalsbygda 
www.ilnansen.no 
 
 
 
 
 

ÅRSMØTE 2017 
Gladheim 15/3 KL.19.30 

 
 

SAKLISTE: 
Åpning 

Årsmelding 
Regnskap 

Innkommende saker 
Valg 

 
 

 
 
 

Styret skigruppa 
 
 
 
 

 
 
 

 

http://www.ilnansen.no/


 

 

ÅRSMELDING FOR SKIGRUPPA 
2017 

 
 
Styret har bestått av: 
Leder: Stig Morten Hansen 
Nestleder: Atle Lillebakken 
Kasserer: Petter Nygård 
Styremedlem: Stig Ole Henningsmo 
Styremedlem: Håvard Østgård 
 
Revisorer: Leif Olav Ryen 
                  Leif Ivar Østgårdstrøen 
 
Bakkeansvarlig: Kjetil Eggen 
Løypeansvarlig: Kristin Kokvoll 

  
 

 
 
 
 
 

 
 



 

 

 

 

Møter: 
Det har blitt avholdt 2 styremøter og det har blitt behandlet 9 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. 25 i 

hoppbakken. Nansenrennet i langrenn ble gjennomført den 4/2 gikk i 

klassisk, der vi hadde 110 startende. Nansenrennet hopp ble gjenomført 

den 12/2.med 65 hoppere. Dalrennet gikk av stabelen den 2/4. Henrik 

Rønningen var raskeste i sine klasser. 

 

 

Langrenn: 
 Vi har hatt utøvere som har deltatt i NM, KM og kretsrenn med gode 

resultater. Klubben hadde miljø samling i Ramundberget og Forelhogna 

tur med god deltagelse.  
 

 

Hopp og kombinert: 
Treninger 1 kveld i uka. Kenneth Henningsmo Fredheim og Jarl Sander 

Grue er to utøvere som har gjort seg bemerket i nasjonale renn. 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 8/3. 2018 

Stig Morten Hansen.    

  
 

 

  







 
 

 

Orientering 

 

IDRETTSLAGET 
NANSEN 
 
2552 Dalsbygda 
www.ilnansen.no 
 
 
 
 
 

                ÅRSMELDING 2017 

 
Styret: Liv Meli, leder 

              Per Engebakken, nestleder 

              Kay Johanne Aamo, kasserer 

              Anja Øren Ryen, sekretær 

              Mona Østgårdstrøen, materialforvalter 

              Atle Berg, vara 

 

Det har vært avholdt 6 styremøter og vi har behandlet/diskutert 42 saker. Styret har deltatt på 

noen hovedlagsmøter, men ikke alle da det har passet dårlig på de oppsatte møtene. 

Styremedlemmer har også deltatt på møter i NØ o-region. 

 

Arrangement: 
03.04. Løypeleggerkurs                        Atle 

20.04. Sesongåpning                             Øyvind, Kay Johanne, Odd, Mads sr 

24.05. Verdens o-dag                             Liv, Linnea 

08.06. Bygdakamp                                Per, Elin, Randi R. 

20.06. Vårkarusell 4, finale                   Atle, Jon Gunnar, Sivert, Elisabeth K., Nina M., Liv 

23.06. Finn Frem dagen                        Mona, Anja 

07.08. Regiontrening                             Per E., Marit W., Halstein 

21.09. Kommunemesterskap                 Liv, Sigmund, Ola K., Atle 

 

Kommunemesterskap: 
Arrangement ved Sætersjøen (Nøstran) godt uti september (21.09.). 18 deltakere, der de fleste 

var under 10 år. Klassene var inndelt som året før med deltakere under 12 år i egen klasse, 

jenter/gutter 13-17 år, damer/herrer 18-40 år, damer/herrer 41-60 år og damer/herrer over 61 år. 

Konkurransen gikk ut på å samle flest poeng og poster i løpet av en viss tid. Fra IL Nansen 

deltok Einar og Jenny Østgårdsgjelten, Tarjei og Åsmund Ryen, Synnøve Aamo Solem, Sanne 

Dyrøy Meli, Anny og Anna Østgårdstrøen Ryen, Natalie Meli Homnes, Per Engebakken og 

Mads Berg sr. 

 

O-troll leir:  
Ble arrangert på Røros 12.-13. mai og fra IL Nansen deltok Isabella Kamsvåg og Maria 

Tømmerhoel. 

 

O-stafesten: 
Fastsatt til 02. september på Kvikne. Kun 4 lag fra Tynset meldte seg på og det endte med at 

løpet ble avlyst. 

 

 

 

http://www.ilnansen.no/


 

 

 

Natt-cup: 
Tolga/Vingelen og Os arrangerte hvert sitt nattløp, IL Nansen har hatt så dårlig oppmøte de siste 

årene, så vi avsto fra å arrangere. 

 

Bygdakampen:  
Som forrige år ble det stor spenning helt til siste løper var i mål. Men med oppslutning, spesielt 

fra barnefamilier og besteforeldre, klarte vi å dra seieren i mål også dette året. Da står alle 4 lag 

med to napp hver i vandrepremien, kobberfatet. 

 

MNM: 
 Ble arrangert av Frol IL, Levanger og fra IL Nansen deltok Liv M og Per E. 

 

Skijeger`n: 
 Kartene Sætersjøen/Vola, Vangrøftdalen og Gruva/Nordervollia. Vi la ut konvolutter til salg på 

Best, TOS og Dalsbygda Handel. Det ble ikke solgt noen fra Best, så vi har besluttet å ikke legge 

konvolutter der heretter. 35 konvolutter+35 klippekort til salgs. 24 konvolutter+ noen ekstra 

klippekort solgt. 

 

Barneski-jeger`n: 
 Gratis opplegg, kart søndre del av Vola benyttet, 1 innkommet klippekort. Konklusjonen er at 

det sannsynlig ble for langt, så vi prøver ett lettere/kortere alternativ i 2018. 

 

Turorienteringa: 
 Elin og Marit W. styrer opplegget og sommerens turorientering gikk på kartene Skarvdalen 

fjellområde, Åsan og Gruvåsen. Solgt 54  konvolutter og 32 klippekort. 

 

Barneturorientering: 

 Kart Sætersjøen. 13 innkomne klippekort.  

 

Stolpejakt: 
 En stor suksess som over alt ellers i landet. 50 stolper utsatt rundt omkring i bygda og det var 

7332 registreringer bare i Dalsbygda, fra 393 deltakere 

 

Rekruttleir for småtasser: 
 Planlagt på skihytta  samme helg som o-troll leir på Røros (12.-13. mai), men avlyst pga 

snø/kulde. 

 

 

O-gruppa har i 2017 inngått avtale med kommunen om flaggheising av offentlige flaggstenger i 

Dalsbygda. Dette utgjør kun 1 flaggstang, på skola. En liten ekstra-inntekt for gruppa, der vi har 

fordelt flaggdagene mellom oss i styret. 

 

Etter at o-gruppa i 1982 hogde ved for salg til egen inntekt i skogen til Alf Kåsen i Olen, ble det 

kjøpt inn hyttebok og lagt i den åpne bua. Den var utskrevet etter 14 år og nå, etter 21 nye år, er 

nok en bok utskrevet. Eystein Ryen har tatt ansvaret og kjøpt inn ei ny bok for o-gruppa. Kåsbua 

blir ofte brukt som postdetalj både for tur-orienteringa og ski-jeger`n. 

 

O-gruppa i Os IL fylte 70 år i 2017, og hadde i den forbindelse jubileumsfest. Fra IL Nansen 

representerte Mads og Solbjørg Berg og Ola Krog. 

 



 

 

 

 

 

Vi har nok en gang lagt ett svært aktivt år bak oss. Når vi ser på bredden i idretten vår er det 

ingen tvil om at vi gjør mye riktig. Orientering som tur er blitt veldig populært, men vi hadde 

nok ønsket at flere kunne tatt «ett steg videre», altså prøvd seg litt på konkurranseklasser. For de 

unge er det viktig at de lærer å bli sjølstendig ute i skogen, og tørre ta egne valg og prøve seg 

fram. Orientering er jo en idrett som kan følge en livet ut og ikke noe du slutter med fordi om 

formen begynner å svikte. Så vi vil oppfordre alle som er glade i naturen om å komme seg ut, ta 

med kart og gjerne kompass og la ungene prøve seg på å finne detaljer. Lykken er stor når de ser 

at de kan! 

Da vil jeg nok en gang takke for god hjelp i styret og som medhjelpere på arrangementene vi har 

hatt året 2017! 

 

 

 

Hummelvoll, 07.02.18 

 

_______________ 

Liv Meli 

  



















Nr. Budsjett denne periode Budsjett hittil i årKontonavn

Salgs- og driftsinntekt
Tur-o3100 7 573 cr7 573 cr
Skijeger`n3102 2 662 cr2 662 cr
Treningsløp,Karusell,Bygdakamp3103 8 091 cr8 091 cr
Aktivitetskort3104 1 300 cr1 300 cr
Kartsalg3107 4 000 cr4 000 cr
Lagstrøyer3111 450 cr450 cr
EKT-Brikker3113 3 000 cr3 000 cr
Flaggheising3114 4 000 cr4 000 cr
Salgsinntekt, avgiftsfri 31 076 cr 31 076 cr
Spillemidler/Utstyrsmidler3401 10 000 cr10 000 cr
Sponsorinntekt diverse3407 0    0    
Stolpejaktmidler3408 20 000 cr20 000 cr
Spesiell offentlig tilskudd for tjeneste3440 5 000 cr5 000 cr
Offentlig tilskudd/refusjon 35 000 cr 35 000 cr
Salgs- og driftsinntekt 66 076 cr 66 076 cr
Varekostnad
Kolonialvarer Arrangement4301 1 000    1 000    
Premier4302 5 000    5 000    
Løpsavgift4303 1 455    1 455    
Forbruk av innkj. varer for videresalg 7 455    7 455    
Varekostnad 7 455    7 455    
Dekningsbidrag 58 621 cr 58 621 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 1 045    1 045    
Kostnad lokaler 1 045    1 045    
Annen leiekostnad6490 0    0    
Leie maskiner, inventar o.l 0    0    
Driftsmateriale6550 3 965    3 965    
Rekvisita6560 20 000    20 000    
Verktøy, inventar ,mv som ikke
aktiveres

23 965    23 965    
Regnskapshonorar6705 387    387    
Fremmed tjeneste 387    387    
Møte, kurs, samlinger,6860 3 000    3 000    
Kontorrekvisita, trykksaker o.l 3 000    3 000    
Porto6940 46    46    
Telefon, port o l 46    46    
Driftskostn. og av- og nedskrivninger 28 443    28 443    
Annen driftskostnad
Annonser, reklame7320 1 476    1 476    
Salgs- , reklame- og repr.kostnad 1 476    1 476    

0101
O-Gruppa Nansen

Budsjett - Resultat (Budsjett 2018)
1

for
Side:

Periode -
Dato fra-til: -

KOA O-Gruppa Nansen (KON) 19.03.18 07:10



Nr. Budsjett denne periode Budsjett hittil i årKontonavn

Kontingent, fradragsberettiget7400 27 500    27 500    
Start kontingent+div kont.7401 5 310    5 310    
Gave, fradragsberettiget7420 550    550    
Kontingent og gave 33 360    33 360    
Styremøter,avsluttningskv.7711 2 841    2 841    
Bank- og kortgebyr7770 353    353    
Annen kostnad7790 500    500    
Andel overskudd MNM Os IL 7791 0    0    
Annen kostnad 3 694    3 694    
Annen driftskostnad 38 530    38 530    
Driftsresultat 10 852    10 852    
Renteinntekt bankinnskudd8051 3 620 cr3 620 cr
Finansinntekt 3 620 cr 3 620 cr
Rentekostnad leverandørgjeld8155 4    4    
Finanskostnad 4    4    
Ordinært resultat før skattekostnad 7 236    7 236    
Ordinært resultat 7 236    7 236    
Årsresultat 7 236    7 236    
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