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Årsmelding hovedlaget 2021 
 
Styret 
Leder:       Andrè Moen                    
Kasserer:  Grethe Lund 
Sekretær:  Margrethe Aunøien 
 
Styrets arbeid 

Vi synes det er veldig givende å gjøre en innsats for idrettslaget i Haltdalen. Det er bra aktivitet i 
laget, og vi setter stor pris på alle som engasjerer seg for idretten i bygda. Gruppene i HIL 
fungerer godt, og det legges ned mye innsats fra mange for å gi barn og unge gode tilbud.  
 
Covid19 har også preget 2021, men alt stoppet ikke opp i HIL. Store arrangement som 
turnstevner og fotballturneringer ble dessverre avlyst, men treninger, kamper og lysløyperenn 
gikk stort sett som tidligere år. Både Aunegrenda Rundt og Svenukrennet ble gjennomført, med 
en vri, og det var kjempebra. 
 
Våre sponsorer er fortsatt Haltdalen Sparebank (hovedsponsor), Bergstaden Bygg, M. Bjørgum 
Maskinstasjon AS, FIAS, Midt Energi, Løvåsen Leir og Intersport Røros. Vi takker for at de bidrar 
med midler, slik at vi kan ha et godt tilbud til barn og unge. 
 
Det ble dessverre ikke gjennomført dugnader på Haltdalen stadion i 2021. Covid19 var en 
medvirkende årsak til dette. 
 
I 2022 er det bare å brette opp armene, for vi har tenkt å ha flere dugnader i idrettsanlegget vårt, 
og vi håper at mange av våre medlemmer møter opp. Vi har et stort uteområde å ta vare på, og 
våren 2022 starter arbeidet med aktivitetsparken som skal anlegges. Parken ble bestilt i høst, og 
den har allerede kommet. I tillegg skal klubbhuset males på vårparten. 
 
Blinken står per dags dato uten redaksjon og kan ikke driftes videre. Siste nummer ble utgitt før 
jul i 2021. Dette er vemodig, men vi har et håp om at nye krefter kan bære bladet videre ved en 
senere anledning. 
 
Møtevirksomhet i 2021 

• Ålen IL fotball, HIL fotball og hovedlaget: 10.01. 

• Blinken (gammel og ny redaksjon) og hovedlaget: 12.01. 

• Idrettsrådet og Holtålen kommune: 24.01. 

• Hovedlaget: 09.02., 10.03., 14.06. og 24.08. 
  For hovedlaget er det mye informasjonsflyt via Messenger, telefon og e-post. 

• Styremøter: 20.01. og 04.11. 

• Årsmøte: 28.06. 

• Holtålen Turforening, HIL skigruppa og hovedlaget: 03.03. og 08.11. 
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Medlemstall 

Det har vært en positiv medlemsutvikling i HIL siden forrige årsmøte. I 2021 var det registrert 301 
medlemmer i idrettslaget, mot 313 medlemmer i 2022.  
 

 

 
 

Økonomi 

2021 var nok et rolig år som var preget av Covid19. Vi har ikke hatt noen inntekt på arrangement. 
Hovedinntekten vår dette året har kommet fra våre kjære og viktige sponsorer, og ikke minst 
medlemmene våre. 
 
Vi har inneværende år gjort noen store investeringer som gjør at vi går med  
underskudd på kr. - 82 288, 23,- 
 
Noen hovedtall:  

- Inntekten på medlemskontingenten har hatt en liten økning 
- Sponsorinntekter fra Haltdalen Sparebank, Bergstaden Bygg AS og M.Bjørgum 

Maskinstasjon AS ble glemt fakturert i 2020, men vi fikk etterbetalt for tapte 
sponsormidler i 2021 

- Grasrotandelen har hatt en liten økning fra fjoråret 
- Under diverse inntekter har blant annet momskompensasjon og diverse utbetalinger 

gjennom NIF, som medlemskontingent, havnet 
- Utgiftsposten husleie har økt. Her inngår leie av samfunnshuset til turntreningene og 

leie av Hovet til allidretten 
- Til Holtålen Turforening har det blitt betalt for både 2020 og 2021. 2020-regningen 

kom samtidig som 2021-regningen 
- Investeringer vi gjorde i 2021 var blant annet en ATV med henger og plenklipper. Vi 

har kjøpt to nye 5’er-mål til fotballgruppa á kr. 20 000,-, og vi har bidratt med nye 
postkasser til trimgruppa 
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- Årsaken til det høye underskuddet er investeringer i utstyr, kr. 107 857,-. Denne 
kostnaden kunne regnskapsmessig blitt aktivert, og kostnaden dermed fordelt over 
driftsmidlet levetid, men det har vært tradisjon å kostnadsføre i sin helhet det året 
investeringen har blitt betalt 

 
Allidrett 2021/2022 

Målet med allidrett er at barn og unge i alderen 5 - 8 år skal ha et variert aktivitetstilbud, samtidig 
som de skal bli presentert for idretter/aktiviteter de ikke har prøvd før. 
 
Aktivitetene inneværende sesong har vært orientering, klatring, svømming, dans, håndball og 
utebandy. Miniatyrskyting gjenstår, samt vårens avslutningskveld med orientering og kveldsmat i 
klubbhuset. Oppmøte på aktivitetene har vært veldig bra, så det er tydelig at dette er populært.  
 
Allidrett er et gratis tilbud til barn og unge. Det er hovedlaget som har ansvaret for allidretten, 
men vi bruker ikke mye penger på dette. Vi er heldige som har foreldre som stiller opp på de 
fleste aktivitetene. Håndballinstruktørene fra Ålen IL, håndballgruppa, får påskjønnelser når 
sesongen er over. Det er artig å se at så mange barn møter opp på allidrett.  
 
En stor takk til små og store som har stilt opp inneværende sesong! 
 
Årsplan 2021/2022 

Dag Dato Tidspunkt Aktivitet Sted Ansvarlig 
Mandag 11.10. 17.30-18.30 Orientering Idrettsplassen Sunniva A. Bakås 

Margrethe Aunøien 

Torsdag 
 

21.10. 18.00-19.00 Utebandy Kunstgressbane 
Aunegrenda 

Arnt Egil Haugen 
Morten Thørn Heksem 

Torsdag 28.10. 18.00-19.00 Utebandy Kunstgressbane 
Aunegrenda 

Øystein Dybdalsbakk 
Stig Olav Forseth 

Fredag  12.11. 17.00-18.30 Svømming Hovet i Ålen Sunniva A. Bakås 

Fredag 26.11. 17.00-18.30 Svømming Hovet i Ålen Sunniva A. Bakås 

Søndag 05.12. 17.30-19.00 Dans 
Kveldsmat 

Klubbhuset Grethe Lund 
Margrethe Aunøien 

Fredag 11.02. 17.00-18.30 Svømming Hovet Sunniva A. Bakås 

Søndag 06.03. 17.00-19.00 Klatring  Hovet André Moen 
Grethe Lund 

Håndball 
 

Eirin Storsve 
Tea Trondsetås 

Søndag 
 

20.03. 17.00-19.00 Klatring Hovet André Moen 
Grethe Lund 

Håndball 
 

Malin Grønli 
Kristine Nilsgård 

Fredag  25.03. 17.00-18.30 Svømming Hovet  Sunniva A. Bakås 

Søndag 03.04. 18.00-19.00 Miniatyrskyting Løvåsen Leir Anders Brennås 

Søndag 24.04. 18.00-19.00 Miniatyrskyting Løvåsen Leir Anders Brennås 

Mandag 
 

09.05. 17.00-19.00 Avslutning 
med 

orientering og 
kveldsmat 

Idrettsplassen Sunniva A. Bakås 
Margrethe Aunøien 
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Handlingsplan Haltdalen idrettslag 2021 - 2028 
Visjon: Idrett for alle! 
 
Hovedmål 
Haltdalen idrettslag skal: 

• formidle positive holdninger og verdier 

• la positive holdninger og verdier være gjennomgående tema i arbeidet i gruppene 

• tilrettelegge idrettsaktiviteter på en trygg måte, slik at alle skal kunne delta 

• drive fysisk aktivitet med lek og moro 

• arrangere sosiale sammenkomster 

• rekruttere nye medlemmer 

• rekruttere ungdom som trenere/ledere og styremedlemmer 

• få med foreldre i aktiv støtte for egne og andres barn 

• finne flere inntektskilder 

• sørge for forsvarlig økonomisk drift av alle anlegg 

• gi tilbud innen tradisjonelle idretter som turn, langrenn, skiskyting, trim og fotball 

• ha et allsidig allidrettstilbud, slik at de yngre barna får prøve idretter som idrettslaget 

ikke har å tilby 

 
Vi har lagt vekt på at målene skal: 

• være realistiske og så konkrete som mulig 

• være retningsgivende for HILs virksomhet 

• kunne evalueres 

Handlingsplanen er tenkt som et arbeidsredskap. Planen skal evalueres hvert år. 
 
Handlingsplanen er utarbeidet av: André Moen, Grethe Lund og Margrethe Aunøien 
 
Revidert og vedtatt: På årsmøtet 30.06.21  
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Tid Handling Beskrivelse Behovsvurdering 

2021/2023 Anlegge 
aktivitetspark  

Parken er en utendørs treningspark 
med selvforklarende apparater, som 
er enkle å bruke. 
 
Arealet som er beregnet brukt, er på 
120 kvadratmeter. 
 
Anlegget blir vedlikeholdsfritt og vil 
dermed ikke bringe flere kostnader i 
årene framover. 
 

Hovedmålet er å skape et enda større og 
bredere aktivitetstilbud, spesielt med tanke 
på barn og unge. 
 
Idrettsplassen skal være et sted hvor det 
legges til rette for god aktivitet. 
 
Aktivitetsparken innbyr til lek og fysisk 
aktivitet gjennom hele året, og man kan ha 
både organisert og uorganisert aktivitet der. 
 
Haltdalen oppvekstsenter, med barnehage 
og skole, bruker området ukentlig, så for 
barna i Haltdalen vil et slikt område kunne 
brukes både i barnehage/skole-tida og på 
fritida. 
 
Parken blir lett tilgjengelig for alle som 
besøker idrettsplassen. 

2021/2023 Rehabilitere 
volleyballbane 

Det er en gjengrodd volleyballbane, 
som ligger i det området hvor det 
skal bygges aktivitetspark. 

Behovsvurderingen er den samme som for 
aktivitetsparken.  

2023/2024 Arrangere 
idrettsfestival 

Dette blir en dag/helg med 
aktiviteter på/ved Haltdalen stadion, 
både for små og store. 

Fotballbanen ble innviet i 1974, og vi ønsker 
å arrangere en festival i 2024, både for å 
skape aktivitet, positivitet og glede i bygda, 
men også for å få litt inntekt. 

2024/2026 Rehabilitere 
og oppgradere 
klubbhus 

Hver etasje i klubbhuset er på 127 
kvadratmeter. 
 
Øvre etasje består av et stort 
hovedrom med åpen kjøkkenløsning, 
en gang, et kontor, et bøttekott og et 
handicaptoalett. 
 
Nedre etasje består av to garderober 
med dusjanlegg, gang, to toalett, et 
bøttekott, et lagerrom og en garasje. 
Her ønskes en totalrenovering av 
toalettene, samt bøttekottet. 
 

Klubbhuset er slitt og bærer preg av mye 
aktivitet over flere tiår. Underetasjen ble 
bygd på midten av 70- tallet, mens 
overetasjen ble innviet i 1985. 
 
Huset trenger en skikkelig oppgradering, og 
da spesielt øvre etasje. Denne etasjen 
trenger nye golv, en oppgradering av det 
elektriske anlegget, maling, samt kjøkken og 
toalett som tilfredsstiller dagens krav og 
standarder. Planen er å rive veggen mellom 
dagens toalett og bøttekott og ordne to 
toalett i stedet, med muligheter for lagring 
av vaskeutstyr. 
I 2009 ble det søkt om midler til oppussing 
av dusj- og garderobeanlegg i underetasjen, 
og dette arbeidet ble etter hvert iverksatt 
og fullført. 
Toalettene i underetasjen skulle vært 
pusset opp. 
 
I Haltdalen ser vi en positiv utvikling med 
tilflytning av barnefamilier og vekst i 
gruppene i idrettslaget. Dette er veldig 
gledelig, og det er nå større aktivitet i 
klubbhuset og idrettsanlegget enn det har 
vært på flere år. Å ha et operativt og 
velholdt klubbhus, mener vi er svært viktig 
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for all aktivitet på og rundt idrettsplassen i 
Haltdalen.  
 
Klubbhuset er et bygg som brukes hyppig av 
gruppene i idrettslaget og andre i 
lokalmiljøet. Det er et samlingspunkt for 
mange i bygda, og det er stor aktivitet i 
huset gjennom hele året.  
Huset leies ut til private arrangement, som 
f.eks. dåp, konfirmasjon og bursdager. 
Haltdalen oppvekstsenter bruker 
underetasjens toaletter på aktivitetsdager 
og turer. 

2026/2027 Rive 
hoppbakke 

Hoppbakken i Haltdalen har sett sine 
beste dager og er ikke brukt på flere 
tiår. Den er falleferdig og har ingen 
funksjon lenger. 

Siden hoppbakken er falleferdig, bør den 
rives. Den kan være til skade både for 
mennesker og dyr. 

2026/2027 Rive/ruste opp 
skytterbu  

Skytterbua ved skyteanlegget er ikke 
i bruk og er i dårlig forfatning. 
Utenfor bua er det et lite område 
under tak som brukes til 
lagringsplass. 

Skytterbua må enten rives eller rustes opp, 
siden den er i dårlig stand og ikke brukes. 
Ved bua er det glass og søppel, i tillegg til at 
den gror igjen. 

2027/2028 Feire  
HIL 100 år! 

Innholdet i denne feiringen 
planlegges senere. 

HIL ble stiftet i 1928, og 100-årsjubileet må 
feires til gangs! 

 
 

Sluttord 

Det er stor aktivitet idrettslaget. Mange unger er med på både turn, fotball og ski, og det er 

utrolig artig! Fellesskap skaper samhold, og samhold skaper glede. Allidrettstilbudet er det også 

mange som benytter seg av, og det setter vi stor pris på.  

Vi har fortsatt samarbeidsavtaler med fotballgruppa i Ålen og Ålen Skisenter. Når det gjelder 

turn, foreligger det ingen samarbeidsavtale med Ålen, da bygda ikke har turngruppe lenger. 

Turnerne herfra har meldt seg inn Haltdalen IL.  

Skigruppene i Haltdalen og Ålen har som i fjor, hatt et tett og godt samarbeid inneværende 

sesong, men her foreligger det ingen bestemt avtale. 

 Til slutt vil vi rette en stor takk til alle trenere, lagledere og foreldre som stiller opp for at barn og 

unge i Haltdalen skal ha et bredt og aktivt tilbud, og som bidrar sterkt til inkluderende og trygge 

miljø å være i. 

Vi er et lite, men levende idrettslag og ønsker flere velkommen i klubben!                            

Samhold, mestring og idrettsglede vil vi alltid skal være til stede! 

 

Hovedlaget 
v/ Grethe Lund, André Moen og Margrethe Aunøien 
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Årsmelding turngruppa 2021 
 
Styret 
Leder:   Sunniva Aunøien Bakås 
Kasserer: Hege Fætten 
Sekretær: Berit Aas Aune 
 

Møter, kurs og informasjon 

Vi har hatt ett styremøte. Det er også sendt ut skriftlig informasjon til foreldre/foresatte. I tillegg 
har styret hatt møter/diskusjoner på e-post og Messenger.  
 
Treninger, aktiviteter og arrangement 

Treningene startet opp i slutten av januar, og vårsesongen sluttet i mai. Turntreningene startet 
opp igjen i oktober. Alle treninger har foregått i Haltdalen Samfunnshus. Vinteren/våren 2021 
hadde vi tre turnparti, mens på høsten har vi hatt fire. Ca annen hver lørdag har det vært 
knøtteturn med turnlek.  
 
I hele 2021 var Hanne Kirsti Aftret Bergan og Elisabeth Haukaas hovedtrenere. Våren 2021 var 
Sidny Van Kooten, Vilde Buvarp, Ingeborg Rognes, Jenny Heksem Sivertsvold og Jo Sindre Moen 
hjelpetrenere. Vilde Buvarp, Ingeborg Rognes, Jenny Heksem Sivertsvold, Eli Øverhaug Aasen, 
Sebastian Hansen, Marit Johanne Aftret Bergan, Grethe Lund og Sunniva Aunøien Bakås var 
hjelpetrenere i høstsesongen. Våren 2021 var Grethe Lund ansvarlig for knøtteturn og på høsten 
Anne Gøril Aftret Langeng. Berit Aas Aune ble hovedtrener for de yngste turnerne høsten 2022. 
Det er med mange turnere fra Ålen. Det har vært i overkant av 60 aktive turnere inkludert 
knøtteturn. 
 
En lørdag i mars leide turngruppa turnhallen på Os. Det var veldig vellykket og morsomt for 
turnerne å prøve apparater vi ikke har i Haltdalen. 
 
De eldste turnerne, seks jenter, dro til turnhallen til Trondheim Turnforening en dag i mai. 
Ingeborg Rognes var så heldig å få ta med hele turnpartiet sitt ditt gjennom organisasjonen MOT.  
 
Den tradisjonelle hyggekvelden ble ikke arrangert på grunn av Covid-19. Planen var en 
utehyggekveld, men heller ikke det lot seg gjennomføre. Det var verken barnekretsturnstevnet 
eller ungdomsstevnet i 2021. 
 
I forbindelse med farsdag i november solgte turnere blomster fra Coop Haltdalen 
 
Økonomi 

Økonomisk ble 2021 et greit år for turngruppa. Treningsavgiftene blir sendt ut på høstparten. 
Turngruppa har en sunn og god økonomi. Vi budsjetterte med et underskudd i 2021 da vi planla å 
kjøpe en ny AirTrack. I stedet for AirTrack ble det investert i en JumpTrack. 
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Sluttord 

Det gror fortsatt godt i turnmiljøet i Haltdalen. Det er positivt at det er med mange turnere fra 
Ålen, både på knøtteturn og de andre turnpartiene. Med 60 aktive barn og ungdom er vi i 
turngruppa veldig godt fornøyd med deltakelsen. Stort sett alle jentene og noen gutter ved 
Haltdalen oppvekstsenter deltar på turn.  
 
Takk til alle foreldre og foresatte for dugnadsinnsatsen som dere bidrar med i løpet av året.  
Styret i Haltdalen IL Turn vil rette en stor takk til trenerne som stiller opp for oss. Uten dere 
hadde det blitt vanskelig. 
 
Takk til sponsor Haltdalen Sparebank og takk til Haltdalen Samfunnshus for samarbeidet i året 
som har gått. 
 
 
 
For turngruppa 
 
Sunniva Aunøien Bakås, leder 
Haltdalen 30.01.2022 
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Årsmelding ski- og skiskyttergruppa 2021 
 
Styret 
Leder:   Kjell Ove Oftedal 
Kasserer:  Olav Tronsaune 
Sekretær:  Ottar Bakås 
Styremedlem:  Helge Sivertsvold 

Helge Sivertsvold sovnet stille inn 19. januar 2022, etter lang tids sykdom. 
Han hadde en viktig rolle for idretten i bygda, og vil bli dypt savnet. 

Arrangement 

På tross av et år preget av korona, har ski- og skiskyttergruppa fått gjennomført lysløypeserie, 
Aunegrenda Rundt og Svenukrennet.  

Skigruppa arrangerte 5 lysløyperenn vinteren 2021. På grunn av kuldeperioden på nyåret måtte 
enkelte lysløyperenn flyttes eller avlyses. I løpet av sesongen deltok ca. 40 barn på våre 
lysløyperenn, og det er spesielt artig å se at deltakelsen blant de yngste er svært god. 

Aunegrenda Rundt ble arrangert med en kreativ vri, da koronasituasjonen gjorde at det ikke var 
trygt å samle så mange. Derfor kom vi opp med ideen om at AR kunne gjennomføres alene eller i 
egen kohort i løpet av februar måned. Vi var spente om noen kom til å bli med på et slikt 
arrangement, men vi fikk hele 84 deltagere med denne løsningen. 

Svenukrennet ble besluttet å følge samme modell med gjennomføring på egenhånd. På tross av 
mye vind i påska, fikk vi hele 107 personer som gjennomførte Svenukrennet i løpet av påskeuka. 

Treninger og aktivitet 

Vår viktigste aktivitet sammen med lysløyperennene er treningene. Vi hadde skitreninger en gang 
i uka gjennom vinteren 2021 og frem til påske. Det er en rekke typer aktivitet og trening i løpet av 
året som søker å skape skiglede og samhold gjennom lek, trening og ulike aktiviteter for løpere 
på alle nivå. Treninger på barmark startet opp igjen på høsten 2021.  

Nytt av året er at vi fikk gjennomført en barmarkssamling sammen med Røros IL på Haltdalen 
stadion lørdag 23. oktober. Hele 28 ivrige skiløpere fra Haltdalen, Ålen og Røros var samlet til 
trening og fellesskap. 

Skiskyting har pr i dag ingen aktive utøvere. Anlegget ligger klart dersom foreldre og barn ønsker 
å starte opp med dette.  Skigruppa har flere våpen som ligger klar til bruk og lån. Dersom noen 
ønsker å starte med skiskyting er det bare å ta kontakt med ski- og skiskyttergruppa. 

Anlegg og utstyr 

Det er gjennomført beitepussing og kosting av rulleskiløypa. Videre støttet skigruppa Holtålen 
Turforening med 20.000 for bidrag til innkjøp av slodd/sporkjelke.   
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Representasjon 

På grunn av korona ble det ikke gjennomført mange sonerenn og kretsrenn i regionen i 2021, og 
derfor ingen representasjon på regionale løp dette året. Vi har hatt flere fra Ålen som har deltatt 
på våre treninger og renn, noe som er positivt for skimiljøet i kommunen. 

Skigruppas leder mottok Holtålen kommunes Ildsjelpris for 2021 på idrettens hederskveld i 
Trondheim 5. november. 

Møter og kurs  

Vi har hatt ett fysisk styremøte i september. I tillegg har styret hatt en rekke diskusjoner og 
avklaringer på Messenger og e-post. Olav og Ottar deltok på et kurs i regi av skikretsen i 
november. Kurset omhandlet gjennomføring av arrangement (f.eks. sonerenn) og rollen som TD 
(teknisk delegat).  

Økonomi 

Ski- og skiskyttergruppa har en sunn økonomi ut fra aktivitetsnivået vårt. Samlet sett endte 
skigruppa med et underskudd i 2021 på 9.661 kr.  

Sluttord 

Dersom vi som liten klubb skal klare å tilrettelegge for alle, er vi avhengig av foreldre som stiller 
opp med engasjement og som trenere. Vi er inne i en positiv trend med ivrige unger og foreldre, 
og det er opp til oss foreldre om vi klarer å legge til rette slik at det fortsatt er gøy å drive med 
skiaktivitet i årene fremover. Klarer vi få til artige treninger med passelige utfordringer til alle, så 
vil ungene fortsette. Vår største utfordring er å få til gode og spesifikke treninger og stort nok 
miljø for de eldste ungene slik at de også finner det attraktivt å være med. Både langrenn og 
skiskyting er idretter som godt lar seg kombinere med sommeridretter godt opp i junior og 
senioralder, og er viktige for allsidigheten i et allidrettslag som Haltdalen IL. Vi har valgt å ikke 
kjøre fellestreninger i sommerhalvåret for å unngå mest mulig kollisjoner med sommeridrettene. 

En grunnleggende motivasjon for oss som sitter i styret i ski og skiskyttergruppa er å legge til 
rette for positiv fysisk aktivitet for våre egne og andres barn og unge. Vi er også med på å 
videreføre skitradisjoner med våre arrangement. For at ungene skal oppleve mestring gjennom å 
lære seg skiteknikk på en positiv måte, kreves det tilrettelegging fra oss foreldre på flere nivå 
gjennom dugnadsarbeid. Dugnad er avgjørende for å kunne gi våre barn en aktiv og allsidig 
oppvekst. Vi i styret vil derfor takke alle som har bidratt til treninger og arrangement i året som 
gikk.  

 

For ski- og skiskyttergruppa 

Kjell Ove Oftedal, leder 
Haltdalen, 29.01.2022  
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Årsmelding fotballgruppa 2021 

 
Styret 
Leder:   Per-Erik Heksem 
Kasserer:  Anne Bergan 
Sekretær:  Guri Kvernmo Aune 
Styremedlem:  Arnt Egil Haugen 
Styremedlem:  Faste G. Grödt 
 
Møter 

Vi har hatt 3 styremøter og ett foreldremøte denne sesongen. I tillegg har vi hatt telefonisk 

kontakt og kontakt via Messenger. 

Lag, treninger, kamper og arrangement 

Denne fotballsesongen har vi hatt hele fire lag i Haltdalen IL, fordelt på jenter 7, jenter 9, gutter 9 

og jenter 11. Vi har også hatt med spillere på samarbeidslag med Ålen IL i de eldre klassene.  

Spillerne på lagene i Haltdalen har hatt èn trening pr. uke gjennom sommerhalvåret. Det har vært 

stor stas å se så mange ivrige barn spille fotball på Haltdalen stadion! I tillegg har lagene i J9, G9 

og J11 deltatt på serie etter sommerferien. På grunn av COVID-19 ble det dessverre ikke 

deltakelse i noen cuper i år heller.  

Ellers har fotballbanen i Haltdalen vært mye brukt, både til kamper og treninger. I tillegg til våre 

egne lag, har også lag fra Ålen kjørt treninger på banen. Vi legger merke til at banen er til stor 

glede for mange! Klipping av fotballbanen har gått på dugnad blant foreldrene. Hovedlaget 

kjøpte også inn et ekstra sett med fotballmål denne sesongen. 

Det ble ikke gjennomført noen arrangementer på grunn av COVID-19 i 2021.  

Økonomi 

Fotballgruppas årsresultat for 2021 viser et lite overskudd. Det har vært svært begrenset med 

inntekter denne sesongen, mens kostnader til drift av fotballbanen har vært den samme. Den 

eneste inntektskilden til fotballgruppa denne sesongen har vært treningsavgifter, i tillegg til et 

vellykket loddsalg i høst.  

 

Sluttord 

Selv om sesongen 2021 ble spesiell på grunn av pandemien, er fotballgruppa i Haltdalen glad for 

at det kunne gjennomføres treninger og kamper for våre spillere. Det har vært stor deltakelse av 

barn som ønsker å spille fotball. Vi vil takke trenere, spillere og foreldre som har bidratt til å 

gjennomføre denne sesongen. Vi ser nå frem mot en ny fotballsesong med forhåpentligvis høyt 

aktivitetsnivå både blant lagene i Haltdalen og i Ålen/Haltdalen.  

For fotballgruppa 
Per-Erik Heksem, leder 
Ålen, 30.01.2022  
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Årsmelding trimgruppa 2021 
 
Styret 
Leder: Anders Brennås 
Kasserer: Hallstein Gundersen 
Sekretær: Marte Yseth 
Styremedlem: Andre van Kooten 
 
Møter 

Vi har hatt 2 styremøter. I tillegg har vi hatt telefonisk kontakt og kontakt via Messenger gruppa 

vår. 

Informasjon 

Vi søkte på midler via Arbeidets Rett og Sparebankstiftelsen til å sette opp gapahuk ved Envollen, 

og fikk tildelt kr 10 000,-. Gavesjekken fra Haltdalen Sparebank på kr 2500,-, som ble utdelt på 

årsmøtet i fjor, kom godt med da vi skulle sette i gang arbeidet. 

Grunnarbeidet for gapahuken på Envollen ble utført høsten 2021, og selve bygget er bestilt av 

Bjørn Rønning. Vi satser på å få det opp før påska 2022. 

Ellers fikk vi inn friskt blod i styret etter årsmøtet i 2021. Bente Vårhus og Ingvill Erlien Borren ble 

med i trimgruppa. Vi gleder oss til å jobbe sammen. 

Aktiviteter 

Bringen-treff ble gjennomført 7. august, litt sterk vind på toppen, men god temperatur. Det ble 

servert kaffe og saft til alle som tok turen opp. Gassgrillen ble også flittig brukt av de ca. 50 

besøkende fra begge sider av fjellet. 

Det er nå satt opp nye trimkasser på samtlige poster, takket være sponsing fra hovedlaget. Det er 

en ny trimpost av året, Renåtjønna. Denne ble hengt opp til sommertrimmen 2021. Den vil 

fortsette som vintertrim 21/22, så får vi se om denne faller i smak. 

Arbeidet med merking og rydding av stier til trimpostene, er en pågående prosess. Det arbeides 

nå med skilting av sommertrimpostene.  

Besøk på både sommer- og vintertrim er økende, og det er gledelig. 

Vintertrim 2020 – 2021:  

• 9 solgte kort, hvorav 3 barn 

• Totalt ble det 3416 besøk (2401 besøk forrige sesong) 
 
Sommertrim 2021: 

• 9 solgte kort, hvorav 7 barn 

• Totalt ble det 1800 besøk (1600 besøk forrige sesong) 
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Økonomi 

Inntekter er som før basert på salg av trimkort, og litt kaffesalg på Bringentreff. 

Saldo pr 31.12.2021: Kr 60 941,34 

Sluttord 

Trimgruppa ser en økende interesse for trimpostene, og vil takke alle som har bidratt til 

aktiviteten. 

 

For trimgruppa 

Anders Brennås,leder /Marte Yseth ,sekretær 
Haltdalen 15.02.2022  
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Årsmelding Blinken 2021 
 

Redaksjon 

Redaktør: Margit B. Nygård 
Medlemmer: Marie Volden, Synnøve B. Lillevold 

 
Hele den «gamle» redaksjonen ga seg i 2020. Dette ble markert med en avslutning for alle 12 
involverte på Kaffekråa. Kun Marie Volden ble med et år til og hadde ansvar for Gjesteskribenten, 
Fotogjesten og 80-tallsminnet.  
 
Ny redaksjon tok over for en prøveperiode på et år med Synnøve Lillevold som redaktør og Margit 
B. Nygård som økonomiansvarlig og skribent. Dessverre kom det opp noe uforutsett for Synnøve 
Lillevold og hun måtte si fra seg alt arbeid for første utgivelse av Blinken. Margit Nygård tok på seg 
oppgaven som redaktør. Synnøve kom tilbake som skribent til andre utgivelse.  
 
En liten redaksjon og usikkerhet angående økonomien til Blinken, førte til at det ble bestemt at 
det kun skulle gis ut to utgaver av bladet i 2021. Årsabonnementet på 200 kr ble opprettholdt 
tross færre utgivelser. Løssalgsprisen ble hevet fra 80 til 100 kr på første utgivelse og til 120 kr på 
andre utgivelse.  
 
Trykkeriet som Blinken har brukt i mange år skulle legges ned, så ny designer og kontakt til 
trykkeriet ble opprettet gjennom Astri Wolden i Nordic Design crew. Første utgave ble trykket på 
Fagtrykk Trondheim og andre Trykkpartner.  
Astri Wolden har vært til veldig stor hjelp og hun satt opp bladet for oss kostnadsfritt.  
 
Georg Melien har stilt opp med kryssord og rebus og Magne Idar Evenås har vært behjelpelig med 
å få det til rett format.  
 
Gruppene i idrettslaget har vært flinke og kommet med rapporter. Det samme gleder for skolen 
og barnehagen. Det har vært trykket maks sider av bladene og det har vært stoff til overs.  
 
Begge utgivelsene har blitt godt mottatt.  
 
Vi har mistet noen av de gamle abonnementene, men heldigvis har det kommet til en god del 
nye.  
 
Dessverre så ønsker hverken Synnøve Lillevold eller Margit Nygård å fortsette etter 
prøveperioden. Pr dags dato vet vi ikke om hvordan det blir med videre drift av  
bladet.  
  
Haltdalen 7.3.2022 
 
Margit B. Nygård 
Redaktør 


