Årsmelding Heidal il 2019
Styret i Heidal il 2019 har bestått av
Leder: Anne Djupdalen
Nestleder: Karen Marie Aaseng
Leder økonomi: Rune Storødegård
Leder Anlegg: Tor-Henning Luseter
Leder Ski: Torstein Vollen
Leder Fotball: Kristin Baardvik
Leder padling: Jon Kristen Garmo
Leder Trim: Anne Julie Luseter
Leder Orientering: Lene C. Hestnes
Leder Håndball: Turid Svindland
Representant Sel idrettsråd: Ola Stormyrengen
Valgkomite: Rolf Grindstuen (leder). Grete Lyen og Jon Kristen Garmo

I 2019 har vi hatt 5 styremøte, deriblandt oppstartsmøte der alle gruppemedlemmer var invitert.
Styret har arbeid med nye avtaler med Diadora og Holum sport/ sport 1, siden MX Rondane jakt og fritid la ned
sin butikk på Otta. Det er igangsett arbeid med nye avtaler med Slettøya og Heidalskogen Skianlegg.
Heidal IL stilte 3 lag (3x15 etappar) på årets Holmenkollstaffett.
HIL deltok på ope helg med and-dels salg til andeløpet.
Aktivitetsdagen vart arrangert 21.september. Der var det aktivitetar for store og små, som klatring, padling,
mesternes mester, fotball i 3er bana, måling av skuddfart og andeløp. Det var og grilling og open kiosk.
Styret har samarbeid med Sel Kommune om open svømmehall annakvar laurdag i januar-mars og oktoberdesember, der vi deler på badevakter.
HIL har bistått Sel Kommune i arbeidet med utstyrsbank i Heidal, som opna Januar 2020.
Heidal iL hedra æresmedlem Erling Steineide, som gjekk bort i oktober 2019, med å døype tidtakerbua på
Rindvang for «Erlingbue».

Redskapshuset er under tak kome, og vi ser fram til å ta det i bruk.
Styret kjøpte inn 2 beachflagg til profilering av Heidal IL under ulike arrangement.

Heidal 27.februar 2020
Anne Djupdalen, styreleder Heidal IL

Årsmelding økonomigruppen 2019
Gruppen har hatt fire medlemmer.
Hovedaktivitetene i gruppen for 2019 har vært:
-

Dugnadsliste og organisering av flaskeinnsamlinger
Deltakelse i planlegging og gjennomføring av aktivitetsdag
Fakturering av aktivitetsavgifter
Fakturering av medlemsavgifter aktivitetsrom
Regnskapsføring
Kvalitetssikring medlemslister
Budsjettering og oppfølging av økonomien i idrettslaget
Søknader om tilskudd og annet
Behandling og betaling av inngående fakturaer mv.
Håndtering av kioskøkonomien (kasse og varepåfylling)
Oppfølging aktivitetsrom
Oppfølging sponsorer
Deltakelse i prosjektgruppe for renovering av Rindvang lysløype
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Økonomigruppen

ÅRSHJUL
Økonomigruppa Heidal IL
Januar

•
•
•
•
•

Februar

•
•

•
•

Dugnadsliste flaskeinnsamling og sende ut ev. flyer
Kvalitetssikre medlemsregister før nyttår

•
•
•
•
•

Mars

April

Mai

Juni
Juli
August

September
Oktober
November
Desember

Løpende oppgaver:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Påstarte regnskapsavslutning og budsjettprosess mot gruppene
Fakturere aktivitetsavgift håndball og trim (dametrim og Rindvang)
Flaskeinnsamling i begynnelsen av januar
Fakturere hovedsponsor
Koordinere ev. søknad GD-fondet (1.mars), Prosjektmidler/gavemidler
Sparebank1 (15.feb), Sparebankstiftelsen (1.feb), Eidefoss (1.feb)
Ferdigstille budsjett og regnskap inkl møter med revisorer
Ferdigstille årsmøtedokumenter med årsmeldinger, årsplan, regnskap, budsjett
og revisorrapport
Fakturering Sel kommunen for baneleie
Avholde årsmøte
Fakturere aktivitetsavgift ski
Fakturere sponsorinntekter
Lage dugnadsliste flaskeinnsamling etter påske, og sende ut informasjon med
dette
Fakturere treningsavgift A-lag for hele året
Ev. flaskeinnsamling hvis påsken er i april
Sende ut medlemskontingenter som flyer til alle husstander
Rapportere medlemsopplysninger til NIF på klubbadmin.no
Søke momskompensasjon
Varepåfylling kiosk og kasse
Registrere regnskapet mtp grasrotandel og lotteritilsynet
Søke driftstilskudd til Sel kommune. Skjema på sel.kommune.no
Varepåfylling kiosk og kasse
Fakturere treningsavgift fotball aldersbestemt
Varepåfylling kiosk og kasse
Dugnadslister flaskeinnsamling
Flaskeinnsamling første uken etter skolestart
Koordinere ev. søknad GD-fondet, Sparebankstiftelsen DNB
Varepåfylling kiosk og kasse
Ev søknad Sparebankstiftelsen (1.sep), GD-fondet (1.sep)
Varepåfylling kiosk og kasse
Fakturere treningsavgift padling
Søke ev. investeringstilskudd.

Sponsorjobbing
Regnskapsførsel og rapportering
Ev. avholde basar
Fakturering av leie klubbhuset (faste leietakere juni og desember, løpende ellers)
Fakturering medlemsavgift aktivitetsrom
Betaling av fakturaer
Ev. oppsett av dugnadslister
Skaffe andre inntekter
Tømme pantelappkassene på Kiwi og Coop tre ganger i året

Årsmelding 2019
Anlegg

•
•
•

•

Vi har gjennom 2019 hatt flere dugnader på ulike prosjekter
samt stell på banene. Det ble klipt, vannet og stelt i løpet av våren. Mye arbeid med både merking og klipping av banene.
Ljosløype på Rindvang ble ferdigstilt i løpet av høsten og tatt i
bruk i vinter. Her ble det lagt ned mange verdifulle dugnadstimer.

•
•

•

Redskapshuset ved idrettsbana er vi nesten i mål med, her har
det også gjennom våren, sommeren og høsten blitt lagt ned
mange timer på dugnad. Her gjennstår det kun porter og beising .

Årsplan Anlegg 2020
Gjennom sesongen er det fast stell med klipping og stell på banene. Og det blir dugnad på rydding rundt idrettsplassen før
17.mai.

•
•

Vi håper å komme langt i planlegging samt oppstart på noen
nye prosjekter. Flomlys rundt bane, ordne nytt dekke på treningsbane og muligens en liten tribunedel. Dette må vi søke
midler til. Ellers er det noen småting som snøfangere og bytte
av toalett som må gjøres.

•
•

Anleggsgruppa

Årsmelding håndball 2019
Heidal IL hadde ingen sportslig aktivitet for håndball i 2019.
Det ble planlagt for håndballaktiviteter på høsten, der invitasjon ble sendt til barn i 1. og 2. klasse,
men interessen var ikke tilstrekkelig for å starte aktivitet.

Årsmelding skigruppa sesongen 18-19
Skigruppa har hatt følgende medlemmer:
Leder:

Torstein Vollen

Medlemmer: Pål Ellingsbø og Synnøve Harerusten
Skigruppa har hatt 1 styremøte der vi sette opp lista for sesongens lysløyperenn. Ellers treffes
vi på renn og treninger og drøfter saker ved behov der.
Torstein representerer oss i Nordalen Langrenn, Synnøve i driftsstyret på Heidalsskogen.
Skigruppa har hatt følgjande aktivitetar i 2019:
Lysløyperenn fra januar til april, renn på Heidalskogen. Vi og Lalm IL arrangert omtrent
annakvar gong.
28 store og små deltok på lysløyperenn denne sesongen.
Sesongen 18-19 var for oss, i likheit med resten av landet, prega av liten deltagelse og dårleg
interesse for skisport.
Årets klubbmesterskap ble arrangert på Heidalsskogen med langrennscross og med
påfølgende premieutdeling.
Rulleski og barmarkstrening starta opp fyrst i september, med ca 10 deltakarar. Dei heldt det
gåande til snøen kom, og byrja da på ski.
På nyåret begynte vi med torsdagstrening på Heidalsskogen, felles med Lalm og Vågå der vi
holder trenere og Lalm ordner med kveldsmat. For de minste er det skileik og resten var delt
inn i to grupper. Etter trening er det kveldsmat som alle betalte kr 10 for.
Etter at skisesongen var over hadde vi skiavslutning på Heidalsskogen sammen med Lalm IL
med premieutdeling for lysløyperenna.
Det er trening på Rindvang mandagar nesten hele året, med eit snitt på 18 deltakarar.
Vi stilte med tre lag på Holmenkollstafetten.
Sammen med Lalm IL arangerte vi GD-cup på Heidalsskogen i mars, med 132 startande.
Vi arrangerte sprintstafett i Grannekarusellen, der Heidal IL stilte med 6 lag på startstreken.

ÅRSHJUL
skigruppa

Januar
Februar
Mars
April
Mai
Juni

start lysløyperenn tirsdager, skitrening/skileik torsdager.

lusløyperenn, grannekarusell, evt. KM eller GD-cup
merkerenn, klubbmesterskap
bestille premier
avsluttning/premieutdeling

Juli
August
September
Oktober
November
Desember

søke om kretsrenn (helst gd-cup, det er her det kommer mest deltagere) frist 1. september.
planlegge haustviku sammen med Lalm IL.
Få tak i trenere til torsdagstrening/leik

Møte i grannekarusellen
planlegge lysløyperenn sammen med Lalm IL.
sette opp dugnadsliste på tidtagere/saft/kjøkkenvakt.
sende oversikt over lysløyperenn til Rindvang. (det er Rindvang som har kiosken når det er renn
der).

.

Årsmelding Padlegruppen 2019
Padlegruppa har hatt bassengtreninger i svømmehallen gjennom vinteren med god
deltakelse.
På sommeren var det Sjoa River Festival med eget opplegg for barn mellom 5 - 12
år. Dette var veldig populært med 48 deltakere, fra både nært og fjernt. Senere på
sommeren hadde vi padletreninger på Lågen hvor rekruttene endelig fikk prøvd seg
på skikkelig elv.
På Ope Helg og aktivitetsdagen hadde vi bassengpadling for alle som ville prøve.
Padlegruppa begynner med bassengtreninger i Heidal Svømmehall på etterjulsvinteren.
Tidspunkt legges ut på Heidal IL si facebookside.

Årshjul Padlegruppa Heidal IL
Januar - Påske
Bassengtrening i Heidal Svømmehall
Mai
Pause i aktivitet - sjekk av utstyr før utesesong
Juni
Begynne organisert aktivitet ute. Fokus på flattvann for nybegynnere. Elv for viderekommende. Deltakelse på Youngboaters vårsamling for de som er interessert.
Juli
Sjoa River Festival. Deltakelse for de som er interessert.
August-September
Utepadling. Ta med nybegynnerne på elva. Deltakelse på Youngboaters høstsamling.
Oktober.
Sesongavslutning
November-Desember
Bassengtrening

Årsmelding 2019 for orienteringsgruppa i H.I.L

Styre:
Lene Hestnes (Leder)
Henning Granli (medlem)
Arne Westerås (medlem)
Mona Bråtesveen (medlem)
Aktiviteter:
Stolpejakten har hatt økende antall besøk, 17. 035 besøk fordelt på 1767 stolpejegere. I Heidal
er det Kalvlykkja og Klubbhuset som har vært mest besøkt med litt under 400 besøk. De
andre stolpene ligger på mellom 150- 250 besøk. Det var anbefalt ifra stolpejakten sentralt å
bytte ut noen stolper til 2020. I Heidal har det vært gjort en endring for 5 av 10 stolper der vi
har innhentet nye koordinater som vil tre i kraft fra våren 2020.
Turorienteringen har vært gjennomført med en inntekt på: 3000 kr og en utgift på 1305 kr. I
2018 var det 22 stk deltagende, mot 20 stk deltagende i 2019, altså ganske stabilt.
Heidalsdilten hadde godt oppmøte med 87 deltagere. Vi fikk gode tilbakemeldinger på terrenget og løypene som ble satt opp. Det er litt rotete opplegg rundt registrering som må bearbeides til neste løp. Løp for 2019 er ikke satt opp med dato, Henning jobber med saken og om
hvordan vi skal samarbeide framover.

Møtevirksomhet:
-

Vi har hatt 1 møte for hele orienteringsgruppa, i tillegg til styremøtene.

-

Styremøtene har omfattet planlegging og vurdering av Turorientering, Turskilt-

prosjektet og Stolpejakten.

Årshjul for 2020, Orientering H.I.L
- Drift av Stolpejakten: det må vurderes om det må inn en person til i gruppa på grunn
av at det er en del jobb med S-jakten.
-Oppstart stolpejakten i lavlandet er 1. mai 2020.
-Oppstart stolpejakten i fjellet er 1. juni 2020.
-Stolpeplasseringer og koordinater hadde frist 1. november i 2019.
Er kanskje lurt å sette fristen tidligere på høsten pga at flere av de svarte stolpene er vanskelig
å nå etter at snøen har kommet.
-Fra 2019:
- Drift av Stolpejakten: det må vurderes om det må inn en person til i gruppa på grunn
av at det er en del jobb med S-jakten.
- Heidalsdilten: Henning jobber med å få til en litt annen løsning for organiseringen av o-løpet. Vi ønsker at Tormod Il skal ha hovedansvaret, men at vi bistår med arrangementet. Dette
på grunn av at Tormod Il alt står for store deler av
arrangementene. Det ble en rotete organisering med registrering på selve o-løpsdagen, det må
legges opp med en forberedt plan. (Tina kan bistå med det)
- Turorientering: gruppa ønsker å styrke turorienteringen etter nedgangen i 2018. Det er budsjettert med lavere prisen på kartene, og gruppa må jobbe mer for å selge de. Flere
av løpene går over til Vågå, vi ønsker å trekke løypene nedover selve Heidal.
- Innkjøp av orienteringsposter. Budsjettert innkjøp er regnet ut i fra idrettsbutikken.no
sine priser.
Orientering

Årsmelding Trimgruppa
Under trimgruppa er allidrett, dametrimmen og innebandy.
Leder i Trimgruppa er Anne Julie Luseter
Åse Bente Broløkken og Evyan Bråten leder dametrimmen.
Anne Julie Luseter er leder i Allidretten.
Torje Bjørke er leder for Innebandy.
ALLIDRETT:
Allidrett er først og fremst et tilbud for barn under skolealder (0-6år) Men eldre søsken er
velkommen til å delta.
Vi holder til i Heidalshallen. Torsdager fra kl.17.00-18.00. Med unntak av ferier og
helligdager.
Aktivitetene vil i hovedtrekk bestå av fri utfoldelse i Heidalshallen, men vi prøve å få til
aktivitet med dans og muligens hinderløyper iblant.
Fri leik og fysisk aktivitet er nøkkelordene.
Pr i dag er det ca 28 barn som er aktive i allidretten.
DAMETRIM:

INNEBANDY:
Innebandy er et nyoppstarta aktivitet i Heidalshallen.
Innebandy holder til i Heidalshallen torsdager frå 20.30-22.00.
Aktive medlemmer er pr i dag 15 stk. Innebandy blir for det meste på høst/vinter.
Er en aktivitet for medlemmer frå 16 år og oppover.

ÅRSMELDING FOTBALL 2019
Styret har bestått av: Inge Hansen, Geir Rindhølen, Anders Ryen og Kristin Baardvik.
Det har vært stor aktivitet med miniturnering, seriespill, turneringer og fotballskole.
I år har vi hatt følgende lag: GJ7, GJ8, G10, J10/11, G12, G14 og A-lag, samt samarbeidslaget
Kvam/Heidal G19 i vårsesongen.
Vi har hatt spillere både på sonesamlinger og i Nasjonalparkriket Fotball.
Totalt antall aktive fotballspillere i Heidal har vært ca 90 personer.
HIL er så heldige å ha noen få, ivrige og dyktige dommere. Det har i år vært færre miniturneringer
enn de siste årene, så behovet har noe mindre, men 5 ulike dommere har dømt for HIL i år.
Kamparrangement har i år gått fint, og dette jobber vi videre med. Anleggsgruppa har ansvar for vedlikehold og merking av baner, og oppmenn har ansvar for utplassering av mål. Slettøya ble fortrinnsvis brukt i vårsesong og Heidal Idrettsplass i høstsesong, med unntak av miniturneringer som må foregå på Heidal Idrettsplass pga målsituasjon.
Slettøya var ikke i god stand i 2019. Bana på Heidal Idrettsplass fikk i år igjen veldig mye skryt gjennom hele sesongen.
Vi arrangerte for femte gang fotballskole for de yngste, og vi hadde 35 påmeldte, som er en ganske
stor nedgang fra 2018. Anders Ryen var ansvarlig for fotballskolen og A-lagsspillere stilte opp som instruktører.
Det var to dager med mye aktivitet, men grunnet minkende interesse vurderer vi å ta en pause og
ikke arrangere fotballskole i 2020.
Vår utfordring med å rekruttere lagledere og frivillige til dugnadsinnsats har også i år vært stor.
Styret i fotballgruppa har fungert bra og alle møter er referatført.

Fotballgruppa.

ÅRSHJUL
FOTBALLGRUPPA

Januar

Påmelding G16/J16 (medio januar)
Hente inn politiattester etter HIL sine bestemmelser

Februar

Skrive årsmelding og budsjett
Påmelding GJ6-GJ15 til Kretsserie og Ottadalsserien

Mars

Etter årsmøte skal nytt styre i fotballgruppa fordele ansvarsområder
Planlegge dommerkurs
Trenermøte: Informasjon om rutiner, serier, turneringer, banebruk, fotballskole etc.
Følge opp kontaktperson for NPR og Sone

April

Dommerkurs
Gjennomgang terminlister
Sette opp dommerlister, kioskvaktlister, billettørlister for Idrettsplassen og Slettøya.
Bestille garderober
Sende kamplister til Øytun
Planlegge fotballskole hvis aktuelt
Møte med Anleggsgruppa
Opplæring i Fiks for aktuelle lagledere
Delta på Klubbmøte Sone Gudbrandsdal

Mai

Seriestart
Sørge for at alle har betalt medlemsavgift før de spiller første kamp
Terminliste sendes ut til alle husstander i Heidal
Oppdatere nettside med laginfo og bilde
Planlegge keepertreninger/samlinger

Juni

Påmelding til NPR sommerfotballskole/Førsonetiltak
Fotballskole i månedsskiftet juni/juli hvis aktuelt

Juli

Ny terminliste høst for GJ12-GJ16. Sett opp nye dommer og kiosklister

August

Seriestart
Terminliste sendes ut til alle husstander i Heidal
Nominasjon NPR og Sonelag
Meld på lag til Ottacup

September

Planlegge fotballavslutning. Bestille premier. Husk dommere
Planlegge sesongavslutning for A-lag + trenere + oppmenn

Oktober

Start planlegging neste sesong for A-laget
Fotballavslutning. Før Ottacup
Delta på Klubbmøte Sone Gudbrandsdal

November

Få på plass aldersbestemte lag og trenere for kommende sesong
Sette opp halltider

Desember

Påmelding junior- og seniorlag
Signere spillere og trener for A-laget

