SAMMENSLUTNING
AV IDRETTSLAGENE I NORD ODAL
Austvatn FK, Bruvoll BK, Mogutten IL og Sand IF

Rapporten tar for seg positive og negative sider av en eventuell sammenlutning av
idrettslagene i Nord-Odal.
Rapporten ser på beslutningsprosess, anleggssiden, økonomi, juridiske sider av
sammenslutning, deltakere og søker konklusjoner om sammenslåing av idrettslagene
eller ei.
Rapporten skal være grunnlaget for ekstraordinære årsmøter i idrettslagene hvor
sammenslutning er tema.
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BAKGRUNN FOR SAMMENSLUTNING
Idrettslagene i Nord-Odal har til alle tider vært svorne fiender, enten det er på
fotballbanene, i skisporet eller på andre arenaer. Noen større fiender enn andre. Det var
de dager hvor en overgang fra Austvatn FK til Sand IF ble nær sett på som
landsforræderi. Og felles lag var en utenkelig tanke. Følelsene for de «gamle»
idrettslagene har vært og er sterke, og har opp i gjennom stanset en hver tanke om å få
til noe sammen. Man sitter med en følelse av at dette er annerledes når vi nå skriver
2015.
Tidene har forandret seg. Tiden hvor det å ha et idrettslag i en grend var synonymt med
at grenda var i live er over. Identitetsfølelsen i bygda har blitt annerledes. Man er ikke
bare stolt over å være Knappergarding, men av å være nord-odøling. Kommunikasjon
innad i bygda er helt annerledes enn det var, dog ikke kollektivt. Å reise til Bruvoll på
trening for jentene i Mo har blitt en selvfølge og ikke nødvendigvis en belastning.
Gjennom mange år har blant annet fotballklubbene samarbeidet tett og nært, både på
jente- og guttesida. Samarbeidet på jentesida førte etter hvert til at jentesatsingen ble lagt
til Bruvoll BK, mens samarbeidet mellom Sand IF og Austvatn FK på guttesida har
utviklet seg helt siden den spede starten høsten 1993. Nå samarbeides det på guttesida
på svært mange alderstrinn for å kunne gi et best mulig tilbud til våre barn og unge.
Ildsjelene i klubbene er på ingen måte borte, men det er færre hender i idrettslagene i
dag enn det øyensynlig var tidligere. Det er stadig større problemer med å sette sammen
styrene i de ulike klubbene, belastningen på det frivillige arbeidet blir for stor for mange.
Flere av klubbene har nærmet seg oppløsning grunnet mangel på styreleder flere ganger,
men blitt reddet av gongongen. Dugnadsånden har endret seg. Det er vanskeligere i dag
å få med folk på dugnad enn det var for noen år tilbake. Dette har selvsagt sammenheng
med de endringene vi ser i samfunnet ellers, med stadig større tidsklemme og mye annet
å henge fingrene i. Dermed blir belastningen stor på få.
I dette bildet har tankene om å konsolidere samarbeidet vi har i dag gjennom en
sammenslutning av idrettslagene, og dermed bakgrunnen for arbeidsgruppas eksistens.
Er det riktig å ha to til tre skiklubber i bygda vår, som slåss om de samme pengene,
sponsorer og ikke minst utøvere. Er det lenger slik at det er rett å ha tre fotballklubber i
bygda vår? Eller kan det være slik at vi kan få til en skikkelig satsing på sporten og gi et
enda bedre tilbud gjennom en sammenslutning? Er det slik at vi stiller sterkere opp mot
eventuelle sponsorer? Vil en sammenslutning gi bedre rammebetingelser for den daglige
driften av våre idrettslag og ikke minst gi mulighet, både økonomisk og sportslig, til å
kunne utvikle idretten i Nord-Odal videre.
Er 2015 året hvor dette kan være mulig? Arbeidsgruppa håper å kunne finne svar på
dette gjennom denne rapporten.
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ARBEIDSGRUPPA
Arbeidsgruppa ble satt ned etter initiativ i Nord-Odal Idrettsråd. Fra diskusjonene i
Idrettsrådet var det stor enighet om at alle klubbene som ønsket å være med i tankene
rundt sammenslåing måtte delta i gruppa.
Samtidig var det viktig å sette ned en gruppe med relativt få deltakere, da en større
gruppe ville bli vanskelig å samle og man lette kunne havne på avsporinger. Derfor ble
det tidlig sagt at man ønsket en representant fra hver av klubbene.
I samtalene om arbeidsgruppa så klubbene det som en fordel at en uhildet person stod
som koordinator for arbeidet, en person utenfor klubbene. Valget falt på kultur- og
idrettskonsulenten i Nord-Odal kommune, Alexander Halland.
Arbeidsgruppa har dermed bestått av:







Lasse A. Weckhorst, Austvatn FK
Egil Solberg, Bruvoll BK
Lena Sundet Grinna, Mogutten IL
Jan Benny Nyborg, Sand IF
Tore Fløiten, Sand IF skøyter
Alexander Halland, Nord-Odal kommune

Målet for arbeidsgruppa var å levere en rapport ut til dagens eksisterende idrettslag, slik
at det kunne være mulig å avholde ekstraordinære årsmøter høsten 2015.
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BESLUTNINGSPROSESS
For å kunne komme frem til en innstilling fra arbeidsgruppa var det nødvendig å sette
opp mål for idretten i Nord-Odal. Dersom en sammenslutning av idrettslagene vil gjøre
det mer sannsynlig å nå disse målene vil en sammenslutning anbefales fra
arbeidsgruppas side:

HOVEDMÅL
Barn og unge i Nord-Odal skal ha et best mulig tilbud innen organisert idrett. Idretten skal være en
naturlig plass å søke tilhørighet i for barn og unge i Nord-Odal.

UNDERMÅL
1. Økt deltakelse på utøversiden
a. Flere utøvere
b. Flere aktiviteter og idrettsgrener
c. Hindre frafall i barne- og ungdomsidretten
2. Økt deltakelse på frivilligsida
a. Administrasjon
b. Arrangementer
c. Idrettsledelse
3. Tilrettelegge for bedre prestasjoner for de som ønsker det
4. Styrke idrettslagenes økonomi
a. Tilgangen til sponsorer
b. Samordne betalingssystemer
5. Være en aktiv pådriver for god folkehelse i kommunen
For å danne et beslutningsgrunnlag ville det være nødvendig å innhente en god del
informasjon som man kunne ta stilling til. Derfor har arbeidsgruppa sett på følgende
områder:







Gjennomgang av juridiske krav for å se om det finnes umiddelbare hindringer
som kan stoppe en sammenslutning av idrettslagene
Aktiviteter som foregår i idrettslagenes regi
Aktiviteter som foregår i kommunen utenfor idrettslagenes regi
Idrettslagenes eiendeler i form av anlegg
Idrettslagenes eiendeler i form av utstyr
Idrettslagenes økonomi

Arbeidsgruppa har i tillegg skottet til lignende prosesser i andre idrettslag hvor det enten
har vært diskutert sammenslutning eller faktisk sammenslutning er gjennomført.
Gjennomgangen av disse punktene danner beslutningsgrunnlaget. Arbeidsgruppas
innstilling og konklusjon følger av denne rapporten. Arbeidsgruppa har også søkt å
inkludere informasjon i denne rapporten som kan være relevant og behjelpelig i den
videre prosessen.
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AKTIVITETER I IDRETTSLAGENE
Her følger de aktiviteter som idrettslagene har i sin regi.

Aktiviteter Austvatn FK


Fotball, aldersbestemte klasser

Aktiviteter Bruvoll BK










Fotball, aldersbestemte klasser – jenter
Fotball, seniornivå – damer
Langstråmyrrennet
Basar
Julegrantenning
Julemiddag for pensjonister
2 puber årlig
Husmortrimmen
Aktivitetsgruppe

Aktiviteter Mogutten IL










Skikarusell
Modilten
Stifinnergruppa
Mo Skiløypelag
Løypekjøringsgruppe
Skigruppe – treninger og konkurranser
Hopp – sovende
Friidrett – sovende
Idrettsskole

Aktiviteter Sand IF







Fotball, aldersbestemte klasser
Skøyter
Ski
Sandsdagene
Odalsskøyta
Mapeiløpet
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AKTIVITETER UTENFOR
IDRETTSLAGENES REGI
Det foregår en rekke aktiviteter utenfor de berørte idrettslagene i Nord-Odal.
Arbeidsgruppa mener det må være et langsiktig mål å inkludere flere aktiviteter under
paraplyen som et nytt idrettslag blir.
Arbeidsgruppa finner det ikke hensiktsmessig i denne omgang å liste opp alle de
aktivitetene som finnes utenfor idrettslagene, men mener at interimstyret (midlertidig
styre) må ta opp dette til drøfting.

JURIDISKE SPØRSMÅL
Idrettsforbundene ønsker ikke i utgangspunktet samarbeid mellom klubber, men heller
flere klubber eller sammenslutning. Dermed er tankene om en sammenslutning trygt
forankret i lovverket.
I henhold til Idrettsregistreringen anbefales det at sammenslutning skjer i høsthalvåret,
da opprydding av medlemmer m.m. skjer ved årsskiftet. Idrettskretsen formidler en
eventuell sammenslutning til alle særforbundene.
Ved sammenslutning av idrettslag skal man etter lovverket (Basis lovnorm for idrettslag)
beholde eldste stiftelsesdato fra det eldste idrettslaget, og dermed da også dette
organisasjonsnummeret. Klubbnummeret til det eldste idrettslaget beholdes også. I
Nord-Odal innebærer dette at det vil være Sand IFs klubb- og organisasjonsnummer
som vil bli beholdt, samt stiftelsesdato og navn.
Ved en sammenslutning av idrettslagene i Nord-Odal mener arbeidsgruppa at det må
etableres et nytt klubbnavn, gjerne gjennom en konkurranse i lokalmiljøet på navn og
logo. Fra eventuelle ekstraordinære årsmøter vil laget da hete Sand IF (dersom en
sammenslutning tilrås) til nytt årsmøte velger nytt navn. Dette må skje med 2/3 flertall.
Dersom arbeidsgruppa tilrår sammenslutning skal dette tas opp i ekstraordinære
årsmøter i idrettslagene (14 dagers varsel) og krever 2/3 flertall i det enkelte årsmøte.
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ANLEGG / EIENDELER
Denne delen inkluderer lister over anlegg / eiendeler som de eksisterende klubbene
innehar.

Anleggs- / eiendelsliste Austvatn FK










Myra stadion
Klubbhus – Myra stadion
Lysanlegg – Myra stadion
Redskapsskjul – Myra stadion
Gressklipper i relativ god stand
Merkemaskin
Vanningsanlegg
Parkeringsplass
Inventar og diverse utstyr til drift av fotballen

Anleggs- / eiendelsliste Bruvoll BK



















Løypemaskin
Løypenett
Snøscooter
Garasje til løypemaskin
Skihytte under oppføring
Gapahuk
Ljørkoie
Akebakke
Klubbhus
Inventar og bestikk
Vanningsanlegg
Vertikalskjærer
Gammel gressklipper
Gressbane
Grusbane med lys
Kunstgressbane (60x40) med lys
Skatepark
Rulleskøytebane (200 m)

Anleggs- / eiendelsliste Mogutten IL








Hoppbakke i Knappåsen
Brakker i Knappåsen
Skileikanlegg Steinbekken
Skihytte Steinbekken
Lysløype
Løypemaskin
Snøscooter
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Anleggs- / eiendelsliste Sand IF










Dalen idrettsanlegg, grusbane og gressbane
Fotballøkke oppe på Prestberget
Speakerbu med kontor og varmebu
Garderobebrakke ved garasjene
Skileikanlegget
Ismaskin
Gressklipper
Merkemaskiner
Diverse eiendeler og utstyr

ØKONOMI
Her settes det inn økonomisk oversikt over klubbene. Tallene er i henhold til regnskap
pr. 31.12.14.

Økonomi Austvatn FK
EIENDELER
kr. 530.573,63

BANK
kr. 310.000,-

GJELD
ca. kr. 10.000,-

BANK
ca. kr. 900.000,-

GJELD
ca. kr. 600.000,-

BANK
kr. 300.000,-

GJELD
ca. kr. 50.000,-

Økonomi Bruvoll BK
EIENDELER
ca. kr. 7.000.000,-

Økonomi Mogutten IL
EIENDELER
kr. 509.892,58

Økonomi Sand IF
Hovedlaget
Fotball
Skøyter
Ski

EIENDELER
kr. 447.527,kr. 154.637,kr. 159.157,kr. 188.064,-

BANK
kr. 819.494,kr. 113.342
kr. 132.507
kr. 177.514,-

GJELD
kr. 132.625,kr. 42.030,kr. 21.276,kr. 6.799,-
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KONKLUSJON / OPPSUMMERING
Arbeidsgruppen anbefaler følgende:

Idrettslagene Austvatn FK, Bruvoll BK, Mogutten IL og Sand IF
sammensluttes til et idrettslag. Idrettslaget skal være et allidrettslag, som
driftes etter samme modell som Sand IF har i dag.
Det avholdes ekstraordinære årsmøter i idrettslagene 11. november 2015
hvor sammenslutning er tema. Årsmøtene avholdes på samme sted, slik at
lik informasjon kan bli gitt til alle idrettslagene.
På det samme årsmøtet skal det også avholdes valg til et interimstyre1 i
det sammensluttede idrettslaget. De fire idrettslagene bes finne
kandidater etter forslag til sammensetningsmodell som beskrevet under.

Arbeidsgruppa er av den oppfatning at det bør utlyses en logokonkurranse i lokalmiljøet
for det nye idrettslaget, samt at navneforslag på det nye idrettslaget bør sendes ut på
høring når den tid kommer.
Anbefalingen fra arbeidsgruppa forutsetter at det nye idrettslaget gjennomfører følgende
tiltak:
1. Styrking og profesjonalisering av kvaliteten i ledelse og trenerkompetanse
a. Utdanne trenere og støtteapparat
b. Kurse styremedlemmer, trenere og støtteapparat
c. Motivere til kontinuitet (være bevisst på å gi tilbake)
2. Tilby flere aktiviteter og idrettsgrener enn i 2015
a. Videreutvikle dagens aktiviteter
b. Tilgjengeliggjøre anlegg som i dag ikke benyttes
c. Rekruttere flere idretter
d. Rekruttere flere aktiviteter
e. Rekruttere idretter og aktiviteter som foregår i privat regi inn i
idrettslaget
f. Organisere turneringer
g. Organisere andre arrangementer
3. Effektivt formidle tilgjengelighet på anlegg og timeplaner for tilbudte
aktiviteter (på tvers av idrettsgrener)
a. Oppslag
b. Internett (hjemmesider)
c. Facebook
Interimstyre vil si et midlertidig styre. I det nye idrettslaget vil det være styrende frem til første ordinære
årsmøte.
1
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d. Aviser og eventuelt medlemsblad
e. Annonsering av andre aktiviteter som avslutning på en utført en
4. Tilby forenklede betalingsbetingelser og –metoder
a. Dele større regninger opp i flere små biter
b. Betaling per deltakelse
c. Kvartals- eller halvårsavgift for korte sesonger og/eller tilreisende
d. Betaling per SMS og lignende
5. Økt fokus på sponsorer og hva de mottar i retur
a. Ved økt deltakelse vil flere personer kunne nås via idrettslagets
kommunikasjon
b. Én klubb å forholde seg til for sponsorer
c. Ved økt verdi og fokus på kvalitet for hva sponsorene får tilbake vil det
øke muligheten for høyere sponsorinntekter per sponsor
Interimstyret i det nye idrettslaget bør settes sammen med representanter fra dagens
eksisterende klubber, hvorav dagens ledere i klubbene bør være medlem av
interimstyret.
Arbeidsgruppa er av den oppfatning at interimstyret bør settes sammen på følgende
måte





1-2 representanter fra Austvatn FK
1-2 representanter fra Bruvoll BK
1-2 representanter fra Mogutten IL
2-3 representanter fra Sand IF

Som styreleder i interimstyret mener arbeidsgruppa at det bør rekrutteres en styreleder
utenfra det eksisterende idrettsmiljøet.
Interimstyret i det nye idrettslaget må sette ned arbeidsgrupper for å jobbe med disse
satsningsområdene slik at disse kan bli virksomme det andre leveåret for det nye
idrettslaget.
En sammenslutning vil ikke medføre store endringer for skøytemiljøet i Nord-Odal. I
og med at skøytegruppa i dag er en undergruppe under Sand IF, vil dette bare være en
endring i navnet på hovedlaget.
Arbeidsgruppa mener at en sammenslutning vil styrke skimiljøet i Nord-Odal. Å samle
kreftene som i dag står bak det enorme dugnadsarbeidet som ligger bak det store
skiløypenettet i Nord-Odal vil kunne være med å forenkle mye av dette arbeidet. Selv
om det store maskineriet vil være stedbundet vil man ha et større miljø å ta av, dette vil
være positivt.
Arbeidsgruppa er av den klare oppfatning at det må være sterkt fokus på å opprettholde
og videreutvikle de anleggene vi allerede har i klubbene fra før.
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Derfor mener arbeidsgruppa at på fotballsiden bør det tilstrebes følgende, det bemerkes
at dette ikke er en konklusjon, men at interimstyret må drøfte dette videre:





Jentefotballen har sentrum i Bruvoll
Guttefotballen har sentrum i Sand
 Eventuell ny kunstgressbane bør fortrinnsvis benyttes
av de eldste lagene til daglig
Barnefotballen har sentrum i Austvatn.

I sum mener arbeidsgruppa at det dermed kan tilbys flere aktiviteter til en større
medlemsmasse. En økt kommunikasjon om aktiviteter og tilbud, samt forenklede
betalingsordninger, vil etter arbeidsgruppas mening øke sannsynligheten for at flere av
klubbens medlemmer og andre både deltar og betaler for dette.
Dersom dette fokuset opprettholdes vil dette etter arbeidsgruppas oppfatning på sikt gi
økt deltakelse / aktivitet og dermed også bedre klubbens økonomi.

for Arbeidsgruppa

Alexander Halland

Lasse A. Weckhorst

Egil Solberg

Lena S. Grinna

Jan Benny Nyborg

Tore Fløiten
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