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Årsmelding hovedlaget 2022 
 
Styret 
Leder:       Andrè Moen                    
Kasserer:  Per-Erik Heksem 
Sekretær:  Margrethe Aunøien 
 
Styrets arbeid 

Vi trives godt med å gjøre en innsats for idrettslaget i Haltdalen og synes det er givende arbeid. 
Det er fortsatt veldig bra aktivitet i laget, og vi setter stor pris på alle som engasjerer seg for 
idretten i bygda.  
 
De ulike gruppene i HIL fungerer godt, og det legges ned mye innsats fra mange for å gi barn og 
unge gode tilbud. Vi har turn-, ski-, fotball- og trimgruppe. I tillegg til disse gruppene har vi et 
hovedlag, bestående av leder, kasserer og sekretær. HIL sitt styre består av lederne i de fire 
undergruppene samt hovedlaget. 
 
For den eldre garde har vi mange fine trimløyper som kan benyttes både sommer og vinter. 
Fjorårets nykomling Trimpoeng har vært en suksess og skapt økt interesse rundt bygdas mange 
flotte turmål.  
 
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 god og innholdsrik aktivitet i HIL. 
 
Både vår og høst ble det gjennomført dugnader i idrettsanlegget. Tusen takk til alle som stiller 
opp på dugnad! Vi er helt avhengig av den tradisjonsrike dugnadsånden om idrettsanlegget vårt 
fortsatt skal framstå slik det gjør i dag.  
 
Mye arbeid ble lagt ned i 2022 for å planere området for aktivitetspark og sette opp den nye 
parken vår. Den ble utrolig fin, og vi håper både barn, unge og voksne benytter seg av 
mulighetene den tilbyr. Det gjenstår å legge et dekke under apparatene, og dette blir prioritert så 
fort snøen forsvinner og bakken er tørr. Som en del av parken, har den gamle 
sandvolleyballbanen oppstått i ny drakt, og vi håper mange finner glede i å spille volleyball her. 
 
I 2023 blir det flere ulike dugnader på og rundt Haltdalen stadion. Informasjon kommer på 
idrettslagets Facebookgruppe og hjemmeside.   
 
Møtevirksomhet i 2022 

 Hovedlaget: 15.03., 20.04., 24.08. og 06.10. 
  For hovedlaget er det mye informasjonsflyt via Messenger, telefon og e-post. 

 Styremøter: 27.04. og 01.11. 
 Årsmøte: 30.03. 
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Medlemstall 

I 2022 var totalt 314 personer registrert som medlemmer i HIL. 289 betalte medlemskontingent, 
og den massen inkluderer to æresmedlemskap. Per i dag er det Berit Aune og Randi Bakken som 
er æresmedlemmer i Haltdalen idrettslag. 
 
Det er veldig gledelig at idrettslaget vårt tiltrekker seg mange barn fra nabobygdene, og det har 
stor innvirkning på medlemsmassen vår. Vi ser derimot at mange godt voksne melder seg ut av 
idrettslaget. Dette er noe vi ønsker å se på videre framover. Vi trenger medlemmer i alle aldre. 
 
Org navn Kjønn 0 - 5 6 - 12 13 - 19 20 - 25 26 Total   
Haltdalen Idrettslag Kvinner 10 55 19 6 94 184   

 Menn 4 12 18 4 92 130   

                  

Org navn Kjønn 0 - 5 6 - 12 13 - 19 20 - 25 26 Total   
Haltdalen IL - Langrenn Kvinner 1 19 13 3 14 50   
 Menn 1 5 12 0 18 36   

Haltdalen IL - Turn Kvinner 8 53 13 1 13 88   
 Menn 4 6 4 0 1 103   

Haltdalen IL - Fotball - Fotball Kvinner 1 13 7 0 3 24   
 Menn 0 6 13 2 2 23   

Haltdalen IL - Skiskyting Kvinner 1 0 0 0 1 2   

 Menn 0 1 0 0 1 2   

                  

Org navn Kjønn 0 - 5 6 - 8 9 - 10 11 - 12 13 - 16 17 - 19 Total 
Haltdalen IL - Allidrett Kvinner 2 4 7 3 0 0 16 

 Menn 0 0 2 1 0 0 3 

 

Allidrett 2022/2023 

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. I fjor høst utvidet vi 
allidrettstilbudet, slik at 9- 12- åringer har mulighet til å bli med på noen av aktivitetene. 
 
Aktivitetene inneværende sesong er orientering, klatring, svømming, miniatyrskyting, håndball og 
utebandy. Det har også blitt gjennomført lommelykttur i høstmørket til Lesetvollen og skitur til 
Envollen. Oppmøte på aktivitetene har vært veldig bra, så det er tydelig at allidrett er populært.  
 
Tilbudet er gratis til barn og unge, men må være medlem av Haltdalen idrettslag for å kunne 
delta. For et barn koster det kun kr 50,- å melde seg inn i idrettslaget, så vi håper det ligger til 
rette for at flest mulig kan bli med på allidrett.  
 
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.  
 
En stor takk til alle som bidrar til å opprettholde et mangfoldig allidrettstilbud!  
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Plan for allidrett 2022/ 2023 
 

Dato Tidspunkt Aktivitet Gruppe Sted Ansvarlig 
Torsdag 
20.10. 

18.00-19.00 Utebandy 5-8 år Kunstgressbane 
Aunegrenda 

Ann Kristin Gundersen 
Kjetil Lagerstrøm 

Mandag 
24.10. 

18.00-19.00 Lommelykttur Alle Lesetmarka Sunniva A. Bakås 

Torsdag 
03.11. 

18.00-19.00 Utebandy 5-8 år Kunstgressbane 
Aunegrenda 

Morten Heksem 
Kari Flatberg 

Fredag 
11.11. 

16.30-18.00 Svømming 5-8 år Hovet Sunniva A. Bakås 
18.00-19.30 9-12 år 

Fredag 
18.11. 

16.30-18.00 Svømming 5-8 år Hovet Sunniva A. Bakås 
18.00-19.30 9-12 år 

Fredag 
17.02. 

16.30-18.00 Svømming 
 

5-8 år Hovet 
 

Sunniva A. Bakås 
18.00-19.30 9-12 år 

Søndag 
26.02. 

12.00-14.00 Skitur m/ rast i 
gapahuken 

Alle Til Envollen Sunniva A. Bakås 

Fredag 
03.03. 

16.30-18.00 Svømming 
 

5-8 år Hovet Sunniva A. Bakås 
 18.00-19.30 9-12 år 

Søndag 
05.03. 

18.00-19.00 Miniatyrskyting 
 

5-8 år Løvåsen Leir Anders Brennås 
Kenneth Gundersen 

Søndag 
12.03. 

17.00-19.00 Klatring  
 

Alle 
 

Hovet Marianne Tronsaune 
André Moen 

Håndball Ålen IL, håndballgruppa 

Søndag 
26.03. 

18.00-19.00 Miniatyrskyting 
 

5-8 år Løvåsen Leir Anders Brennås 
Kenneth Gundersen 

Søndag 
16.04. 

17.00-19.00 Klatring 
 

Alle 
 

Hovet Marianne Tronsaune 
André Moen 

Håndball Ålen IL, håndballgruppa 

Mandag 
08.05. 

17.00-19.00 Avslutning med 
orientering og 

kveldsmat 

Alle 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, Per-Erik Heksem og Margrethe Aunøien 
Revidert og vedtatt: På årsmøtet 30.03.22 
 

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. 
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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 
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 

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. 
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under tak som brukes til 
lagringsplass. 

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 

Fellesskap skaper samhold, og samhold skaper glede. I HIL finner vi mye glede. 

Det er stor aktivitet i idrettslaget vårt, og vi håper at den positive utviklingen de siste årene 
opprettholdes videre. Mange unger er med på både turn, fotball og ski, og det er kjempebra. 
Allidretts- og trimtilbudet er det også mange som benytter seg av, noe vi setter stor pris på.  

Vi ser at både barn, unge og voksne benytter seg av trimløypene sommer og vinter, og det er 
svært gledelig. Vi håper alle som benytter seg av de fine løypene, kan støtte opp om medlemskap 
i idrettslaget og Holtålen Turforening. Ingenting kommer av seg selv, og lagene trenger både 
midler og medlemmer for å opprettholde god aktivitet. 

Det blir ingen tilbud uten engasjement og positive sjeler. Vi er helt avhengig av at voksne stiller 
opp som trenere, lagledere, styremedlemmer og heiagjeng. I HIL fungerer dette godt, og vi er 
heldige. Når noen takker for seg, kommer det nye personer på banen. Vi vil likevel oppfordre 
enda flere til å engasjere seg, for vi ser at mange i ulike verv, har sittet ved roret ei stund. 

Vi vil trekke fram de fire undergruppene våre, som legger ned utallige timer med planlegging, 
tilrettelegging og innsats for å opprettholde stor aktivitet i Haltdalen idrettslag. 

I 2022 skjedde det mye nytt i gruppene. Ski- og skiskyttergruppa arrangerte Haltdalsrennet for 
første gang på mange år, og det ble en kjempesuksess. Det var mye glede og stor aktivitet på 
Haltdalen stadion denne marsdagen. Trimgruppa satte opp en etterlengtet gapahuk ved Envollen 
og satset på Trimpoeng. Begge deler har gitt økt aktivitet. Fotballgruppa arrangerte nok en gang 
en vellykket grendaturnering. Nytt av året var en egen turnering for de yngste. Det var populært 
og bør komme for å bli. Sist ut er turngruppa, som har et medlemstall som har eksplodert. Solid 
arbeid over flere år har virkelig gitt positive resultater, og gruppa teller nå hele 80 turnere. 

Hver gruppe er viktig for idrettslaget vårt, og vi ser at godt samarbeid innad i gruppene bærer 
frukter. Fortsett det gode arbeidet, alle sammen! 

HIL har solide samarbeidsavtaler med fotballgruppa i Ålen og med Ålen Skisenter, og disse 
fungerer bra. Når det gjelder turn, foreligger det ingen slike avtaler. Det er fordi verken Singsås 
eller Ålen har egne turngrupper, så det er ingen å samarbeide med. 

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. 

Samhold, mestring og glede vil vi alltid skal være til stede! 
Vi er et lite, men levende idrettslag og ønsker alle velkommen i klubben!  
 
Hovedlaget 
v/ Margrethe Aunøien 
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Årsmelding turngruppa 2022 
 
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. Både vår og høst har vi 
hatt fire turnparti. Ca annen hver lørdag har det vært knøtteturn med turnlek.  
 
Våren 2022 var Hanne Kirsti Aftret Bergan og Elisabeth Haukaas hovedtrenere, mens Marit 
Johanne Aftret Bergan og Elisabeth Haukaas hovedtrenere var hovedtrenere på høsten.  
I løpet av året har Vilde Buvarp, Ingeborg Rognes, Jenny Heksem Sivertsvold, Eli Øverhaug Aasen, 
Sebastian Hansen, Kristoffer Svendsen, Grethe Lund, Berit Aas Aune, Rebecka Hov og Sunniva 
Aunøien Bakås vært hjelpetrenere. Våren 2022 var Anne Gøril Aftret Langeng ansvarlig for 
knøtteturn og på høsten Marianne Tronsaune.  
 
På vårparten ble det med mange turnere fra Ålen, og vi hadde i overkant av 60 aktive turnere 
inkludert knøtteturnerne. Høsten 2022 økte turngruppa til 80 turnere, inkludert knøtteturn.  
Det er nå over 20 ålbygger og 15 singsåsbygger med på turn i Haltdalen. 
 
En lørdag i mars leide turngruppa Verket på Røros. Det var veldig vellykket og morsomt for 
turnerne å prøve apparater vi ikke har i Haltdalen. 
 
I mai arrangerte vi hyggekveld i et fullsatt samfunnshus.  
 
Ei helg i juni dro 33 turnere og mange voksne på barnekretsturnstevnet i Trondheim. I Leangen 
ishall mottok Ida Aftret Langeng, Anna Rognes og Maren Bakås sjuårsmedaljer for 7 
gjennomførte barnekretsturnstevner, BKTS.  
 
I november var tre turnere på ungdomssturnstevnet på Steinkjer.  
 
I forbindelse med påska solgte turngruppa roser fra Coop Haltdalen. 
 
 
 
Økonomi 
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Økonomisk ble 2022 et greit år for turngruppa. Treningsavgiftene blir sendt ut på høstparten. 
Turngruppa har en sunn og god økonomi. Vi investerte i ei ny landingsmatte. 
 
Sluttord 
 
Det gror fortsatt godt i turnmiljøet i Haltdalen. Det er positivt at det er med mange turnere fra 
Ålen og Singsås. På knøtteturn er det noen ålbygger med. Med 80 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. Spesielt positivt er det at mange fra både Ålen og 
Singsås har blitt med på turn i Haltdalen.  
 
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! 
 
Vi retter også takk til sponsor Haltdalen Sparebank og takk til Haltdalen Samfunnshus for 
samarbeidet i året som har gått. 
 
 
For turngruppa 
 
Sunniva Aunøien Bakås, leder 
Haltdalen, 03.02.23 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

10 av 14 

Årsmelding ski- og skiskyttergruppa 2022 
 
Styret 
Leder:    Kjell Ove Oftedal 
Kasserer:   Olav Tronsaune 
Sekretær:   Ottar Bakås 
 
Arrangement 
 
Ski- og skiskyttergruppa har arrangert turrennet Aunegrenda Rundt, 6 lysløyperenn og 
Haltdalsrennet med 91 deltakere. 
Vi er spesielt godt fornøyd med deltakelsen blant de unge på lysløyperennene. I løpet av 
sesongen deltok hele 45 barn og unge på våre lysløyperenn. Haltdalsrennet ble også en suksess 
med flott vær og perfekte rammer for gode skiopplevelser for ungene. Hele 32 barn og unge fra 
egen klubb deltok på Haltdalsrennet, noe vi er veldig fornøyd med. 
 
Treninger 
 
Vår viktigste aktivitet sammen med lysløyperennene er treningene. Vi hadde skitreninger 1 gang i 
uka gjennom vinteren. 
Vi er en liten klubb og har stor spredning i alder, ferdighets- og ambisjonsnivå. Derfor har vi 
fokusert på treninger og aktiviteter som gjør det mulig for alle å delta. Målt etter antall 
innbyggere har vi god deltakelse på skitreningene i de yngste aldersgruppene.  
Treninger i Haltdalen har generelt større oppmøte enn i Aunegrenda, noe som kan tyde på at 
avstand til oppkjørte treningsløyper kan være en begrensende faktor for deltakelse på 
skitreninger, og begrense ungers mulighet for deltakelse på skitreninger. 
Vi hadde også i år en vellykket barmarkssamling på Haltdalen stadion sammen med Røros og Ålen 
med god deltakelse.  
Vi prøvde oss på å arrangere en subsidiert treningssamling i Ramundberget som flere år tilbake i 
tid var veldig populært med stor deltakelse. For lav påmelding gjorde at vi valgte å avlyse denne.  
 
Anlegg 
 
Det er gjennomført beitepussing og kosting av rulleskiløypa. Det er også ryddet skog under 
strømledningen i lysløypa i Haltdalen. 
 
Representasjon 
 
Haltdalen IL har vært representert i lokale/regionale konkurranser i aldersbestemte klasser. 
 
Økonomi 
 
Ski- og skiskyttergruppa har en sunn økonomi ut fra aktivitetsnivået vårt, til tross for et lite 
regnskapsmessig underskudd.  
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Sluttord 
 
Dersom vi som en veldig liten klubb skal klare å tilrettelegge for alle, er vi avhengig av foreldre 
som stiller opp med stort engasjement og også som trenere/tilretteleggere. Vi er fortsatt inne i 
en positiv trend med ivrige unger og foreldre, og det er mye opp til foreldrene 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 sosiale treff på treninger og konkurranser med passelige utfordringer til alle, så vil ungene 
fortsette med å gå på ski på ett eller annet ferdighetsnivå. 
Foreldrene er normalt sett den største begrensende faktoren for om barn og ungdom velger å 
trene og fortsette å konkurrere på ski. Det sosiale og det å ha det artig er ekstremt viktig, for det 
er ytterst få som ender opp som verdensmester, selv om det ser ut som Norge fortsatt 
produserer verdensmestere i fleng. Det er foreldrene som skaper det gode miljøet sammen med 
ungene.  
 
Vi har et verdensmesterskap i Trondheim om kort tid, som bør brukes til å skape entusiasme for 
skiidretten i Haltdalen og som kan gi artige opplevelser for barn og voksne på tribunen. For at 
dette mesterskapet skal bli en suksess er det viktig med fulle tribuner. Det å oppleve stemningen 
og rammene rundt kan også gi en ekstra motivasjon for ungene i Haltdalen til å få seg noen 
forbilder som de kan strekke seg etter og kanskje prøve seg på en egen karriere. Vi heier på alle 
som prøver, og kanskje kommer det en verdensmester fra Haltdalen om 15-20 år som en 
konsekvens av et bra klubbmiljø. Og hvis det ikke kommer en verdensmester fra Haltdalen, så har 
vi likevel lyktes for vi har hatt unger som har lært seg å mestre skigåing, som har hatt det artig 
sammen med en sunn aktivitet. 
 
Vi i styret takker alle som har bidratt til treninger og arrangement i året som gikk. Ivrige unger og 
engasjerte foreldre er med og skaper et godt miljø i ski- og skiskyttergruppa. 
 
 
For ski- og skiskyttergruppa 
 
Kjell Ove Oftedal, leder 
Haltdalen, 06.03.23 
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Årsmelding fotballgruppa 2022 
 
Styret 
Leder:   Guri Kvernmo Aune 
Kasserer:  Anne Bergan 
Sekretær:  Liv Elin Aftret 
Styremedlem:  Ragnhild Oftedal 
 
Møter 
 
Vi har hatt 5 styremøter og ett foreldremøte denne sesongen. Vi har også hatt 2 
samarbeidsmøter med representanter fra Ålen IL fotball. I tillegg har vi hatt en del telefonisk 
kontakt og kontakt via Messenger. 
 
Lag, treninger og kamper 
 
Denne sesongen har det vært to lag i Haltdalen, fordelt på J7 og J11. Vi har også hatt med flere 
spillere på samarbeidslag med Ålen IL i de andre klassene. Spillerne på lagene i Haltdalen har hatt 
ca èn trening pr. uke gjennom sommerhalvåret. Det har vært stor stas å se så mange ivrige barn 
spille fotball på Haltdalen stadion! 
 
J11 har deltatt i seriespill både vår og høst. I september deltok de også på Nidelv-cup. J7 har 
deltatt på en minicup i Ålen. 
 
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.  
 
Arrangementer 
 
Vi arrangerte grendaturnering under Bygdaliv i juni-22. Dette ble en suksess med godt vær og 
mye folk. Nytt av året var mikro/minikamp for alle barn under 9 år. 
I tillegg ble tradisjonen med Sjampinjong Liig tatt opp igjen. I år foregikk dette på Haltdalen 
stadion som et samarbeidsarrangement med Ålen IL fotballgruppa. 
 
Økonomi 
 
Fotballgruppas årsresultat for 2022 viser et greit overskudd. Dette er bra da neste års 
treningsavgifter går ned. Inntektene kom fra grendaturneringa og treningsavgift.  
 
Sluttord 
 
Fotballgruppa er glad for at aktiviteten i gruppa har tatt seg opp igjen etter pandemien. Det har 
vært god deltakelse av barn som ønsker å spille fotball. Neste år satser vi på enda bedre tilbud 
med flere kamper også for de minste. 
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Vi vil takke trenere, spillere, foreldre og andre frivillige som har bidratt til å gjennomføre denne 
sesongen. Vi ser nå frem mot en ny fotballsesong med forhåpentligvis like høyt aktivitetsnivå 
både blant lagene i Haltdalen og i Ålen/Haltdalen.  
 
 
For fotballgruppa 
 
Liv Elin Aftret, sekretær 
Haltdalen, 11.01.2022 
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Årsmelding trimgruppa 2022 
 
Styret 
Leder:    Anders Brennås 
Kasserer:   Marte Yseth 
Sekretær:   Ingvill Erlien Borren 
Styremedlem:  Bente Vårhus 

 
Møter 
 
Vi har hatt 5 styremøter. I tillegg har vi hatt telefonisk kontakt og kontakt via Messenger.  
 
Aktiviteter/info 
 
Vår og vinter gikk med til å sette opp gapahuken på Envollen. Gapahuken er nå så godt som 
ferdig, kun beising gjenstår. Vi hadde offisiell åpning av denne i forbindelse med trimgruppas 50-
års jubileum 8. oktober, utført av ordføreren i Holtålen. Det ble servert kaffe og kaker til de 
frammøtte. Det var litt labert oppmøte, men der tror jeg vi kan skylde på været. 
 
Ellers tok vi ett stort skritt inn i den digitale verden ved å investere i appen trimpoeng, noe som 
viste seg populært: 170 deltakere og 2496 innsjekk på de 28 forskjellige turmålene. Dette ble lagt 
ut gratis i fra vår side bare for å se om det ville engasjere folk til å komme seg ut i skog og mark. 
 
Vintertrimmen 22/23 valgte vi å fortsette med trimpoeng, 100 kr for voksne, gratis for barn 
under 18 år. Det var litt mindre interesse nå med 79 deltakere totalt. 
 
Besøk på vinter- og sommertrim er økende. 
Vintertrim 2021/22:  3500 besøk (3416 stk 2020/21) 11 solgte kort, 3 barn 
Sommertrim 2022: 2496 besøk (1800 stk 2021) Gratis Trimpoeng. 
 
Økonomi 
 
Inntekter er som før basert på salg av trimkort, litt støtte fra enkeltpersoner på vipps og 
sponsorgaver. Trimpoeng er dyrt. Styret i trimgruppa jobber med å få sponsing på trimpostene 
for å få dekt inn en større andel av kostnadene. Sponsorer får logo på trimposten i appen + evt på 
trimkassen i tillegg. Vi ser den positive effekten bruken av Trimpoeng har, og må jobbe for å få en 
god økonomi i bruken av denne. Saldo pr 31.12.2022: Kr 14 267,88 
 
Sluttord 
 
Trimgruppa ser en økende interesse for trim sommer som vinter, og vil takke alle som har bidrar 
til aktivitet. 
 
For trimgruppa 
Anders Brennås, leder /Marte Yseth, kasserer 
Haltdalen, 01.03.23 
 


