
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ÅRSMELDING FOR OTTESTAD IDRETTSLAG 
 

2015 
 
  



1. Årsmøte 
Ordinært årsmøte ble avholdt på klubbhuset 15.04.2015. 
Ekstraordinære årsmøter ble avholdt 28.1.2015 for låneopptak til oppussing av klubbhus og 
10.06.2015 for å sluttføre valg på hovedstyre.   
 

2. Styret i Ottestad idrettslag 
Styret har bestått av: 
Leder: Torfinn Kringlebotn  
Nestleder: (Vakant) 
Sekretær: Bård Bjøntegaard 
Kasserer: Per Torgerhagen 
Klubbhusansvarlig:  Bente Skjønsberg 
1. varamedlem: (Vakant) 
2. varamedlem (Vakant) 
 
Følgende personer har representert gruppene i styret: 
Fotball: Thommy Mikkelsen 
Håndball:       Dag Westby 
Ski:  Endre Hjelseth 
Sykkel: Bjørn Ruud 
Eldres:             Per Arne Lillehagen 
  
Revisor:        Harald Oustad, Lokal Revisjon AS 
 
Bragdmerkekomité: 
Leder OIL, Endre Palfi, Halvor Halvorsen, Trond Hulleberg, Tore Penzen 
Varamedlem: Jan Botten 
 
Styrehonorarer for 2014 i Ottestad IL:  
Leder: kr 40 000  
Nestleder: kr 10 000  
Kasserer: kr 30 000  
Sekretær: kr 6 000  
Klubbhusansvarlig: kr 6 000  
Varamedlem: kr 6 000 

 

2. Møtevirksomhet 
Det er i løpet av 2015 avholdt 9 styremøter.  
 

3. Kontingent og medlemmer 
Det ble innbetalt 186.900 i medlemskontingent i 2015 mot 81.800 i 2014. Kontingenten ble 
endret til kr. 200 per enkeltmedlem, og familiekontingenten ble endret til 500 kr. Gjennom 
idrettsregistreringen 2015 er det pr. 31.12.2015 registret 1401 personlige medlemmer i 
Ottestad IL. En god del av medlemmene er aktive i flere idrettsgrupper.  
  

4. Representasjon 



Idrettsrådet i Stange: Kristin Børresen representerer OIL i Idrettsrådet med Merete Nissen 
som vara.  
 

5. Utmerkelser og arrangementer 
Det ble ikke avholdt Bragdmerkefest i 2015. 
Det er ikke utnevnt nye æresmedlemmer i 2015. Det er pr. 31.12.2015: 8 æresmedlemmer 
og 65 bragdmerkeinnehavere.  
 

6. Anlegg 
Idrettsparken brukes nær daglig året rundt, med yrende fotballtreninger og kamper om 
sommeren, skirenn, skileik og -treninger om vinteren. I 2015 har det ikke vært 
snøproduksjon i idrettsparken. 
 
Aktiviteten på Hias-bana er høy, særlig i vinterhalvåret. Banen hadde en leieinntekt på 
196.544 kr i 2015.  
 
Det var ingen organisert aktivitet på grusbanen i Åkershagan i 2015. 
 
Høsten 2015 ble Ottestads nye idrettshall åpnet. Ottestadhallen eies av Stange kommune og 
driftes av Stangehallen. Hallen har siden åpningen vært en viktig treningsarena for Ottestad 
IL, og vi håper at den også vil bli vår hjemmearena for kamper i håndball og innebandy. 
 

7.  Klubbhuset 
Klubbhuset er i bruk hele året, både til medlemsmøter, kveldsmat for skigruppa og treninger. 
I tillegg drives utleie til barnedåp, konfirmasjon og møter 
 
I løpet av 2015 har vi helrenovert kjøkken, kontor og lillesal på klubbhuset. Storsalen og 
toaletter står for tur i 2016. Vi håper det «nye» klubbhuset vil bli en attraktiv møteplass for 
våre grupper og lag, og at vi i enda større grad kan bruke huset til sosiale arrangementer og 
sunn matglede. 
 

8. Prosjekter 
Gjennom prosjektet Aktiv i Ottestad (AiO) tilbys 5.-7. klassinger ved Arstad og Hoberg skoler 
idrettsaktiviteter i skoletiden. Modellen bygger på at elever ved Stange Videregående skole 
(idrettsfag) lager aktivitetsopplegg for gruppa. I gjennomføringen bistår en ansatt ved 
barneskolen. Ottestad IL er ansvarlig for organiseringen, og har i tillegg en person på plass på 
hver skole for å veilede og evaluere VGS-elevene. I 2015 har ca. 120 barn deltatt i opplegget.  
 

9. Klubbutvikling 
I 2015 ble det gjennomført en sportsplanprosess for hele klubben, initiert av sportslig leder 
Tommy Olsen. Prosessen har involvert medlemmer og støtteapparat, og resultatet er at 
Ottestad IL har vedtatt ny sportsplan som danner fundament for undergruppenes planer. 
Sportsplaner for sykkel- og skigruppa ble godkjent i 2015, mens håndball- og fotballgruppa 
vil godkjenne sine planer i 2016. 
 



I 2014 startet OIL arbeidet med leverandør av nye hjemmesider, der målet var å få samlet 
alle klubbens idrettsgrupper i en felles webløsning. Senhøsten 2015 brøt vi med 
leverandøren på grunn av manglende progresjon, og valgte en ny leverandør til våre 
hjemmesider. Per 31.12. var hele klubben samlet under www.ottestadil.no. 
 

10. Administrasjon 
I 2015 har administrasjonen i Ottestad IL bestått av daglig leder i 100% stilling (Mari Blokhus 
Nordtun), sportslig leder i 50% stilling (Tommy Olsen) og anleggsansvarlig i tilnærmet 20% 
stilling (Erik Schriwer). Sportslig leder har vært leid ut til prosjektet «Sommerskiuka» tilsv. et 
helt månedsverk. Renholder Esma Talic er ansatt på timebasis, og jobbet i 2015 ca. en 40% 
stilling i Ottestad IL.  
 

11. Økonomi 
Regnskapet for 2015 viser et underskudd på 470.076 kroner etter finans. Mot fjorårets 
underskudd på 139.276  kroner. Tallene er ikke er sammenliknbare, da regnskapet for 2014 
omfattet hovedlaget, ski- og håndballgruppa, mens regnskapet i 2015 også omfatter fotball- 
og skigruppa. 
  
Styret er av den oppfatning av økonomien i klubben er tilfredsstillende og  
fortsatt drift er lagt til grunn ved utarbeidelsen av idrettslagets regnskap for 2015. 
 
 
 
Ottestad, 6. april 2016 
 
 
 
Torfinn Kringlebotn             Per Torgerhagen           Bård Bjøntegaard           Bente Skjønsberg 
Leder                                      Kasserer                          Sekretær            Klubbhusansvarlig 
 
 
 
Dag Westby                         Bjørn Ruud                      Endre Hjelseth                 Thommy Mikkelsen  
Leder håndball                    Leder sykkel                    Leder ski                           Leder fotball 
 
 
 
Herleif Halvorsen                Mari B. Nordtun 
Leder eldregruppa              Daglig leder  
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Styrets sammensetning 

 

Thommy Mikkelsen (leder) 

Henning Olsen (nestleder) 

Odd Arne Røe 

Hilde Borchgrevink (sekretær) 

Lars Henrik Myklebust 

Bjarne Kise 

Tore Roseth 

 

 

Styrets arbeid 

 

Styret har hatt som oppgave å fortsette arbeidet med å samle Ottestad IL fotball som en 

organisasjon og enhet. Arbeidet med dette hadde sin første sesong i 2013. Etter at det det i 

desember 2012 ble bestemt å starte Nye Ottestad fotball.  

 

Arbeidet i 2013 gikk veldig mye ut på å etablere “1-klubb” både organisatorisk, økonomisk 

og ikke minst felles identitet.  

 

I 2013 ble det lagt en del føringer for hvordan dette kunne bli, og dette ble grunnlaget for 

videre arbeid.  

Organisasjonsmodellen med avdelinger og nødvendige roller står derfor fortsatt som 

fundamentet i organisasjonen med 3 ulike avdelinger.  

 

 
 

 

Det ble gjort en hel del i 2013 for å avdekke hvilke oppgaver og aktiviteter som er nødvendig 

for å “drifte” Ottestad IL fotball på denne måten. I 2014 fortsatte arbeidet med å få på plass 

rollene.  

 

Fokuset i 2015 har vært å videreutvikle og «drifte» den etablerte modellen, samtidig som 

organiseringen vurderes kontinuerlig. 

 

Styret har hatt møter i alle årets måneder i perioden mai 2015 til mars 2016, med unntak av 

juli. Arbeidet som er gjort er fordeling av diverse arbeidsoppgaver og roller. Samt diskusjoner 

om prinsipper og vedtak om driften. Styrets medlemmer har alle vært aktive i den daglige 

driften når det kommer til administrasjon, marked, sportsligledelse, arrangementer, kioskdrift, 

fotballskole og dugnader. 

Styret mener at vi har gjort et godt bidrag til Ottestad fotballen. 



 

Til årsmøte er følgende plasser i styret på valg: 

Leder 

Nestleder 

Sekretær 

Styremedlem 1 

Ikke på valg: 

Styremedlem 2: Bjarne Kise  

Styremedlem 3: Lars Henrik Myklebust 

Styremedlem 4: Tore Roseth 

 

Om året 2015 

 

Sportslig 

I 2015 har vært preget av å arbeide med sportsplan. Dette arbeidet har medført en del 

gruppearbeid, samt flere møter for meldemmen slik at disse har kunnet komme med 

meninger. Arbeidet med sportsplanen ferdigstilles i H1 2016.  

 

Det har videre vært fokus på å innarbeide tankene og forsøkt etablert rammene rundt rollene,  

for å få en god organisering på det enkelte lag. Modell hvor 

lagledere(Oppmann/kontaktperson) er “sjefen” på laget blir mer og mer etablert. Dette vil 

etter hvert gi at lagleder er styrets utsendte, og at vedkommende har alt ansvar i lagets 

indreliv.  

Modellen bygger allikevel oppunder at trenere er den sportslige ansvarlige på sitt lag. For 

barnefotballen, er lagleder ansvarlig for at det er trener(-e) på laget. I ungdomsfotballen, er 

også lagleder involvert i trenerkabalen, men her er den sportslige delen av Ottestad Fotball en 

større eier og derfor den ansvarlige for utnevnelsen av trenere. For A-laget gjøres utnevnelsen 

av trener av sportsligledelse på A-laget i samråd med sportsligutvalg og styret. 

I den nye sportsplanen vi klubbstyringen stå sterkere, og det vil i tillegg være enda klarere 

hvem som styrer hva siden det etableres en hoved lagleder og en hovedtrener på hvert trinn 

skilt på kjønn. 

 

En identitet 

Det ble jobbet fortsatt med dette. Profileringshåndboka som ble utarbeidet i 2013 ble 

videreutviklet. Det er viktig at dette arbeidet fortsetter da det ser ut til å gi gode resultater. I 

2015 ble all profilering gjort på samme måte, og en ser da hvor tydelig klubben kan synes 

utad som 1 klubb. Siden det ikke kom nye modeller fra Adidas dette året, ble bekledning fra 

2014 videreført. 

 

Økonomi 

Høsten 2014 besluttet Ottestad IL at alle undergrupper skal inn i samme regnskapssystem 

Arbeidet med dette startet med Håndball-gruppa og Ski-gruppa, og Ottestad IL fotball startet 

fra nyttår 2015.  Styret i Ottestad IL fotball håpet at dette skulle gi gode økonomiske og 

administrative fordeler allerede i 2015. 



Arbeidet med å få på plass alle konteringer og de nye rutinene ble nok litt tøffere enn antatt. 

Derfor ser vi at det ikke har blitt helt slik man skulle tro at det ville se ut ved inngangen til 

2015. 

Imidlertid er regnskapet for 2015 mye mer oversiktlig slik det foreligger pr 31.12 enn 

erfaringen fra året før. Dette er skyldes i hovedsak at det er innført et annet regnskapssystem. 

Men det at man tok en stor opprydding i 2014, har også hatt betydning for den nye 

oversiktligheten.  

 

Medlemsregisteret som ble innført i 2014, så også i 2015 ut til å fungere meget bra. Og 

ryddigheten for 2015 ble også mye bedre. Imidlertid kom det som en stor overraskelse at når 

det i 2014 nesten ikke var noen som unnlot å betale aktivitetsavgiften, så ble det ikke slik i 

2015. Ved inngangen til 2015 var det litt over kr 1.000,- var utestående i aktivitetsavgift etter 

at alle som hadde sluttet var ryddet vekk. Ved utgangen av 2015 var det tilsvarende tallet kr 

60.300,-. Dette tallet er ikke et bokført tall, så det er heller ikke noe som vil fremkomme noe 

sted i regnskapet. Aktivitetsavgift bokføres først når pengene er på konto. Det som imidlertid 

tallet viser, er at det budsjettet som ble lagt for 2015 og det medlemstallet man hadde ved 

inngang av året sviktet. Svært mange fant ut at de skulle slutte midt i året. Dvs etter at 

aktivitetsavgiften ble sendt ut. Og selv om dette skulle bety at de skulle ha betalt lot folk dette 

være. Det ble gjennomført sanksjoner for spillere som ikke hadde betalt, men mange valgte å 

ignorere dette og /eller slutte. Sanksjoner ga i 2015 ikke den samme effekten som året før. 

Vi opplevde også en betydelig svikt i sponsorinntekter i forhold til det budsjetterte. Samt at 

inntekter på sesongkort til A-lagets kamper ikke sto til forventningene. For slutten av 2015 og 

inngangen til 2016, er det gjort betydelige endringer for å få et bedre 2016 på disse områdene. 

 

En annen viktig endring som kom med i økonomien for 2015 var at alle inntekter og 

kostnader for kunstgressbanen er ført inn i regnskapet til fotballgruppa. For 2015 medførte 

dette flere store poster inn i regnskapet på slutten av året. Men samtidig var det riktig å få det 

inn i 2015 siden dette uansett ble et år med store endringer i bokføringen.  

 

Organisering 

Alle funksjoner som tidligere har vært i Ottestad fotball er fortsatt besatt. Det har også komme 

til noen nye. Noen av disse er basert på frivillig arbeid og andre har kommet til som en 

endringer i forbindelse med bokføringen av HIAS. Det er gjort noen grep sammen med daglig 

leder for å få gjort om noen rutiner. Dette arbeidet vil fortsette også i 2016.  Daglig leder tar 

nå flere administrative oppgaver i Ottestad IL fotball. Dette er blant annet Fakturering, 

betaling av fakturaer, henting av post, bistand i sponsorarbeidet mm. Vi ser fortsatt store 

fordeler med dette på sikt. Siden kostnaden til daglig leder dekkes inn av fellesinntekter til 

idrettslaget, har fotballgruppa merket minimalt til denne kostnaden i 2015.  

For 2016 vil ser styret at det vil bli gjort mer på organiseringen både av administrasjonen og 

på sportslig organisering og tilpassing. 

 

  



Vurdering av fakta for 2015 

 

2015 var et år på det jevne, og hadde sine topper.  

 

Barnefotballen hadde 37 (39 i 2014) lag hvorav 15 jentelag i 2015. Endringen i antall lag i 

Barnefotballen skyldes en bedre tilpassing av antall lag og antall spillere men også mindre 

kull. I 2015 ble det innført 3’er fotball i den yngste klassen. Dette betød 2 lag mer enn året 

før. 3’er fotball har blitt svært godt mottatt, og vil fortsette også i 2017. 

 

Barnefotballen later fortsatt til å ha et godt rykte ute blant naboklubbene, og de sportslige 

prestasjonene viser at klubben holder et godt høyt nivå. Imidlertid er styret klar over at 

klubber som hevder seg kan bli sett på mer kritisk enn andre. Derfor vil styret ha fokus på å 

bedre rykte til Ottestad IL fotball.  I 2015 fikk Ottestad fotballen medieomtale i forbindelse 

med uønsket adferd av en trener på et motstanderlag. I etterkant ble det jobbet på innad i 

lagene som var involvert. Mellom klubb og laget, og mellom Ottestad og den andre involverte 

klubben. Ottestad kom bra ut av denne situasjonen. 

 

Våre dommere får mye positive tilbakemeldinger fra de lagene som besøker Ottestad. 

 

I ungdomsfotballen var det 7 guttelag og 4 jentelag. Dette var ett lag færre enn året før, og 

skyldes hovedsakelig at vi ikke har hatt særlig mange spillere hverken i 1996 eller 1998 

årgangene, og derfor ble det heller ikke noe andrelag i G19. Flere av lagene var deltagere i 

NM og adidas cup. Både J16 og G16 kom til mellomrunder i NM en ble slått ut.  G19 ble sått 

ut i første NM runde. Flere av lagene hadde en svært god vårsesong.  

 

Den store turneringen i 2015 var Dana cup Hjørring. Det ble anbefalt fra klubben at lagene 

fokuserer på Dana cup i årene fremover da turneringen er god organisert og gir en finn ramme 

både rundt det sportslige og det sosiale. Dette ble fulgt opp, og Ottestad stilte med 120 

spillere. Jentene slo godt fra seg også i 2015, og beste lag fra Ottestad ble J14 som tok sølvet 

etter en jevn kamp mot Haugar. J13 tok med seg bronsen, og er nok et bevis på at det vil 

komme mange gode jentelag fra Ottestad i fremtiden. Om ikke sølvet i Danacup var bra, ble 

også J14 kretsmestere i 2015. Guttelagene gjorde det også svært bra i cup’en. Vi gleder oss til 

fremtiden. 

 

A-laget til Ottestad spilte også i 2015 i 3 divisjon. Det som var spesielt med 2015 sesongen, 

var at sesongen startet tungt med mange skader og en måtte hente opp yngre spillere. Det 

gjøres tiltak inn mot 2016 sesongen for å ha en sikrere stamme av etablerte seniorspillere. 

Sesongen startet derfor noe tyngre enn året før. Imidlertid kom laget tilbake og etter en sesong 

på det jevne endte Ottestad opp med 37 poeng, god og sikker plassering i 3. div. Dette er 

heller ikke mer enn 13 poeng mindre enn året før. Det ble dessverre ikke noen NM-runde i 

2015. Summert er konklusjonen at A-laget til tross for en dårlig start, vil få godkjent 

sesongen. 

 

Vi klarte å etablere et B-lag i 2015. Dette var ment som et tilbud til de som ønsket fotball, 

men ikke vil bruke mer enn 1-2 dager i uken på dette. Ente opp med 13 poeng, og det må sies 

å være bra for en første sesong.  

 

Totalt var det 50 lag, ca 560 aktive spillere og 110 i støtteapparatet i 2015.  

 



Forholdet til Brøndbystrand er fortsatt uavklart. Det er ønskelig å å fortsette dette forholdet. 

Men det virker som om BSI trenger tid på å omstille seg for fremtiden. Styret ønsker å 

avvente dette, og vil derfor ikke ta noe initiativ til å invitere BSI i 2016. 

 

På spillerutviklingssiden er det gjort en stor jobb med å etablere en organisasjon for 

spillerutvikling. Det skal litt til å få dette til å fungere i praksis, og i påvente av ny sportplan 

regner sportsligledelse med at organiseringen først vil fungere optimalt i slutten av 2016. 

Spillerutvikleren vi hadde fra 2015 valgte å takke ja til en annen klubb som trener. Vi 

inngangen til 2016, er det etablert avtale med en ressurs med tung trener- og 

instruktørbakgrunn til rollen.  

 

 

Økonomi  

 

Ottestad IL fotball ble stiftet etter sesongen 2012 med regnskapsmessig start fra 1. januar 

2013. Dette kom som en følge av at styrene i Yngres avdeling og fotball senior valgte å legge 

ned sine styrer til fordel for en ny organisasjon.  

 

Ottestad Idrettslag ville imidlertid at evt egenkapital og eventuelle fordringer samt gjeld 

skulle overtas av den nye organisasjonen. Som en følge av dette ble regnskapet til 

Seniorgruppa sitt regnskap flyttet inn i regnskapet til Yngres avdeling. Ved inngangen til 

2013 hadde dette regnskapet en bra egenkapital. Denne egenkapitalen har i ettertid vist seg å 

være basert en litt uavklart beholdning av varer. Ottestad il fotball har derfor valgt å nedskrive 

mye av denne egenkapitalen. Etter 2015 vil denne egenkapitalen kun bestå av faktiske aktiva 

som finnes på lager og til innkjøpspris som nedskrives etter gjeldende regler og prinsipper. 

 

Resultatet i grupperegnskapet for 2015 viser et underskudd på kr 70.512,-. Når en da ser bort 

fra tap på fordringer, avskriving og nedskriving av egenkapital, vil se at det utover dette 

driftsmessig ikke står så galt til. Om i tillegg ser at det er sviktende inntekter på 

aktivitetsavgift, er underskuddet ikke stort og uoversiktlig.  

 

Som nevnt ble regnskapet til HIAS også ført inn i regnskapet til fotballgruppa. Av denne 

grunn samsvarer ikke fremlagt regnskap direkte med budsjett. Men mellomværende ville 

uansett vært ca det samme. Da inntektene sviktet på HIAS i 2015, bør det vurderes hvordan 

dette kan håndtere i fremtiden. 

 

Det må nevnes at styret tidlig i 2015 så trenden i de lavere inntektene. Dette gjorde at 

kostandene ble justert til å matche denne nedgangen. Driftsmessig skulle inntektene dermed 

matchet utgiftene. Imidlertid kom de bokføringsmessige utgiftene og HIAS regnskapet til 

syne først etter at året var omme, og var vanskelige å forholde seg til. 

 

Styret har vurdert regnskapet, og ser at dette viser godt hvordan året 2015 var. De store 

postene som ikke slo til var aktivitetsavgift og sponsorinntekter, samt nye poster på HIAS. De 

ulike avvikene fordeles da forholdsvis likt mellom de 3 ulike avdelingene.  

 

Underskuddet for 2015 vil dra ned egenkapitalen til Ottestad IL fotball isolert sett, men dette 

er helt kontrollert og i henhold til ønsket om å ha aktiva i systemet som er reelle. 

 

For inngangen til 2016 er kontrollen svært god, og alle elementer etter sammenslåingen med 

Ottestad IL sitt regnskap bør bære gode frukter.  











 

 

Ottestad IL SKI 

Årsrapport sesongen 2015-2016 
Styrets beretning 

 

 

Styret har i denne perioden bestått av: 

Leder             Endre Hjelseth 

Nestleder       Hans Olav Høiby 

Sekretær        Inger-Kristin Larsen Vie 

Styremedlem Rasmus Lang-Ree (leder sportslig utvalg) 

Styremedlem Kjell Sandal (arrangementsansvarlig) 

Styremedlem Herbjørn Liahagen (dugnadsansvarlig) 

 

Årsmøtet til skigruppa i 2015 fikk ikke valgt leder. Det ble derfor innkalt til ekstraordinært 

årsmøte 2. juli 2015 der Endre Hjelseth ble valgt til leder. Det har blitt avholdt fem styremøter fra 

august 2015 - februar 2016. Leder har representert skigruppa på styremøter i hovedlaget samt 

samarbeidsmøter med klubbene i Hamarregionen. Leder av sportslig utvalg har deltatt i 

styregruppemøter i Skiteam Hedmark. Leder av hovedlaget i Ottestad Idrettslag, Torfinn 

Kringlebotn, har representert skigruppa i styret for Sommeskiuka på Hamar og Tour de 

Hedmarken. Sportslig leder i Ottestad Idrettslag, Tommy Olsen, representerer skigruppa i 

arbeidsgruppen som skal fremlegge en utviklingsmodell knyttet til klubbsamarbeid på 

treningssiden i Hamarregionen.   

 

Organisering i skigruppa 

Det sittende styret begynte høsten 2015 med å strukturere arbeidet og organisering av 

skigruppas aktiviteter da dette manglet ved oppstart av styreperioden. Styret fordelte roller seg 

imellom.  

 

Rasmus Lang-Ree har ledet sportslig utvalg. Sportslig utvalg består av Stine O. Kirkevik og 

Mette Holland i tillegg til Rasmus. Sportslig utvalg har denne sesongen satt opp en plan for 

arbeidet og fordelt ansvar. Mette Holland har vært trenerkoordinator og sørget for at 

treningene er blitt avviklet på en meget god og koordinert måte. Videre har hun jobbet med 

trenerkurs for alle våre trenere. I tillegg har hun hatt ansvaret for materiellet til bruk på 

treningene. Stine O K har jobbet videre med å utvikle treningssamarbeidet med naboklubbene 

for de mellom 11-16 år, og dette har vært veldig positivt for utøverne i denne aldersgruppa. 

Videre har hun hatt ansvar for å sette opp prioriterte renn med smøreservice for de under 

junioralder, motivert for stafetter, samt koordinert overnatting til renn som krever dette. 

 

Kjell Sandal har hatt funksjonen som arrangementsansvarlig og jobbet spesielt med Tour de 

Hedmarken i tillegg til å ha koordinert med sportslig leder Tommy Olsen som har vært primus 

motor for flere av våre arrangementer. 

Herbjørn Liahagen har vært dugnadsansvarlig i styret. Han har organisert og hentet inn 

dugnadsvakter. Allerede i høst var dugnadsplanen klar og ble sendt ut til medlemmene. Dette 

har skapt god forutsigbarhet. 

Denne sesongen har vi etablert en fast tidstakergruppe som er blitt kurset i det nye 

tidstakersystemet EQtiming som skigruppa har anskaffet. Gruppa består av Tom Åsen, 

Trygve Slokvik og Trygve Bjerke. 

Trygve Slokvik og Edvin Mathiassen har utgjort løypeteamet denne sesongen. De har gjort så 

godt de har kunne med den begrensede mengden av snø som har vært i vinter. 



 

Helene Åstebøl Larsen og Thea Børresen tok over som kveldsmatansvarlige i november etter 

at familien Hjelseth/Hagen tok oppstarten av sesongen.   

 

Sportslig/trening 
Det har vært stor aktivitet i treningsgruppene også denne sesongen: 

Skileik 0: Det har vært arrangert skilek to lørdager etter jul for førskolebarn. To måtte avlyses 

pga. manglende snø. 

Skileik I: 2009 har hatt tilbud hver mandag siden november 2015. Det har vært god oppslutning. 

Skileik II: 2008 startet treningen i oktober og har holdt det gående hver mandag hele vinteren. 

2007 og eldre: Det har vært tilbud om barmarkstrening siden høstferien, samt skitreninger fra 

snøen kom. Mange har også deltatt på sirkeltreningene hver tirsdag i gymsalen på Arstad i tillegg 

til spenst-, styrke- og hurtighetstreningene på Tarzanhaugen fredag ettermiddag i 

barmarksesongen. 

 

Det har i år vært et godt samarbeid med naboklubbene på treningssiden for de mellom 11-16 år. 

11 og 12-åringene har hatt 4 dagssamlinger med godt opplegg og god oppslutning. 13-16-åringene 

har trent ukentlig med Hamar både på barmark og snø, og vi ser at et større miljø er positivt både 

for det sosiale og for god matching på trening. I tillegg ble det gjennomført felles langturer med 

alle naboklubbene hver søndag fra juni til november og noen kreative fellesøkter enkelte torsdager 

med felles kveldsmat etterpå. 

 

Turlangrenn 17+: Har fast sirkeltrening på tirsdager i gymsalen på Arstad. Det var forsøk med 

felles løpetrening på søndager sommeren 2015 uten noen stor oppslutning. Som tidligere år settes 

det opp buss til Birkebeinerrennet i 2016. 

 

Vi har hatt 9 utøvere med i Skiteam Hedmarken (2 i gruppe 1 og 7 i gruppe 2). 4 deltok på 

Norgescup i Steinkjer i januar og 4 på Norgescup på Hovden i februar. Beste plasseringer hadde 

Lars-Haakon Kvernvolden i Steinkjer der han ble nr. 17 på sprintprolog (nr. 4 i kvartfinale), nr. 31 

på 7,5 km skøyting og nr. 35 på 10 km klassisk. 3 utøvere deltok på junior NM på Gåsbu i 

begynnelsen av mars, der Oskar Kjonerud-Waage ble nr. 62 på 10 km klassisk og nr. 65 på 10 km 

fristil. Agnes L. Børresen ble nr. 84 på 7,5 km klassisk og nr. 70 på 5 km fristil. Begge deltok på 

stafettlagene til Hedmark skikrets. Det gjorde også Martine Slokvik. Lars Haakon er kvalifisert til 

finale i Norgescup på Beitostølen senere i mars. 

 

Våre utøvere har også deltatt på Sjusjøcup og KM. Ottestad har en del utøvere som deltar på 

Sjusjøcup rundt i Hedmark, og det har her vært flere gode resultater gjennom vinteren. KM: Lars-

Haakon tok sølv i KM fristil M17. Lars Kringlebotn, Anders Lang-Ree og Oskar Kjonerud-

Waage tok sølv i KM stafett menn junior. Ottestad hadde ingen deltakere i Hovedlandsrennet 

denne sesongen. I Ungdommens Holmenkollrenn for 13-14 åringer stilte 3 løpere, og det beste 

resultatet fikk Simen Olsen Kirkevik med en 50.plass i klassisk. 

 

Mandagstreningene har vært stor suksess og det har vært samlet opp mot hundre barn.   

De fleste gruppene har beholdt antall barn gjennom hele sesongen men vi ser at vi sliter på grunn 

av lite snø. Mange mister motivasjonen da vi må begynne å reise til Budor. For øvrig må vi 

berømme Nordbygda/Løten ski som har leid ut skistadion på Budor helt gratis til oss i vinter. 

 
Mange utøvere har vært med på klubbrennene på Gåsbu i tillegg til terminfestede sone-, krets- og 

landsrenn, selv om vi kunne tenke oss enda bredere deltakelse. Sportslig utvalg satt opp noen 

prioriterte renn med samlingsplass og smøreservice noe vi ser på som viktig miljø-og 

inkluderingsfaktor. OIL har også prioritert å delta på stafetter med flere lag, bl.a. 

Madshusstafetten hvor vi stilte med hele 17 lag. 

 



 

Flere av våre turrennløpere har vært aktive i vinter hvor Birkebeinerrennet som vanlig blir 

høydepunktet. Der stiller Ottestad med 19 løpere. 

 

Arrangement 

Nytt av sesongen var Sommerskiuka på Hamar i august. Dette var et arrangement som kom i 

stand i samarbeid mellom Sparebanken Hedmark og klubbene Ottestad, Hamar Skiklubb, Vang 

skiløperforening og Nordbygda/Løten Ski. Arrangementet hadde ulike konkurranser og 

treningsopplevelser i løpet av sommeruka der over 200 utøvere fikk oppleve ski på sommerføre. 

Ottestad fikk 21 000 kroner i inntekter fra arrangementet.  

Skigruppa arrangerte siste helga i oktober HA løpsfestival/Ottestadstien rundt med stafetter på 

lørdag og enkeltløp søndag. Totalt var det ca. 450 løpere i sving i løpet av helga. Start og mål var i 

år lagt til den nye Ottestadhallen og den offisielle åpningen av hallen ble lagt sammen med vårt 

arrangement. Potensialet for å få enda flere deltakere med på denne løpsfestivalen er absolutt 

tilstede. Ved bredere markedsføring og litt tidligere start med dette så skal vi kunne få til det. 

Arrangementet ga oss en inntekt på 40 000 kroner. 

20. desember arrangerte vi renn nr. 2 i 2015-utgaven av Tour de Hedmarken, Ottestadrennet. På 

grunn av lite snø måtte vi flytte rennet fra Gåsbu til Natrudstilen på Sjusjøen med få dagers 

planleggingstid. Rennet ble avviklet på en meget profesjonell måte og nærmere 700 løpere startet. 

Regnskapet viser 67 000 i overskudd på arrangementet. 

13. og 14. februar var det tid for det spektakulære Budor skifestival/Helt konge som i år var renn 

nr. 7 og 8 i Sjusjøcup. Lørdag kveld gikk rennet som motbakkerenn i flomlys opp alpintbakken på 

Budor. Søndag var det langdistanse fristil. Totalt hadde vi ca. 550 starter. Inntektene fra helga ble 

ca. 60 000 kroner. 

I tillegg har det vært arrangert to Telenorkarusellrenn og på Idrettsplassen i vinter. Det siste ble 

sammenslått med klubbmetserskapet. På det første rennet startet over 120 barn og på det siste 

inkludert klubbmesterskapet rundt 150 løpere. 

 

 

Miljø 

Miljøsamlingen på Venabu første helgen i desember ble en fin opplevelse for 80 store og små fra 

klubben vår. Vi hadde fine skiforhold og en flott sosial opplevelse. 

Det har vært tilbud om kveldsmat på alle mandagstreningene og oppslutningen har vært stor. På 

siste trening før jul ble det servert julegrøt. Det synes som om barna setter stor pris på dette 

tilbudet. 

 

Snøproduskjon/utfordringer 

Vi har denne sesongen ikke hatt snøproduksjon på Idrettsplassen etter beslutning på årsmøtet i 

2015. Med en så snøfattig vinter som vi har hatt så ser vi at dette er noe vi trenger. Snø og gode 

skiforhold er vesentlig for motivasjonen og rekrutteringen og vi tror det er viktig at vi prioriterer å 

få til snøproduksjon. 

 

Regnskap 

Skigruppas regnskap (egen sak på årsmøtet) viser et årsresultat på kr 8 852,-. Det kan også nevnes 

at klubben har valgt å støtte deltagelse på alle skirenn, ved å betale kontingenten (gjelder ikke 

turrenn). Dette er en stor utgift for klubben, men vi ser det som en viktig del av tilbudet å 

stimulere til deltagelse på skirenn. Likefullt har klubben valgt å sponse Miljøsamlingen på 

Venabu med kr 20 000, noe som medførte reduserte priser for alle, samt rabatter for trenerne (halv 

pris).  

Styret vil takke alle glade skiløpere, trenere og støtteapparat. 

 

Styret 

Ottestad IL Ski 



Årsberetning 2015

Ottestad IL sykkel



Oppsummering av 2015

• Stor aktivitet

• Norgescup landevei

• Synkende oppslutning



Styret

Bjørn Ruud Leder 
Dag Schartum-Hansen Nestleder
Konrad Sel Sportslig leder
Thor Arne Rønning Kasserer 
Trond Fjæstad Arrangementsansvarlig
Hege Jahen Andresen Sektretær
Torleif Finstad Materialforvalter



Arrangementer 2015

Gylne gutuer (rankingritt)

Hamarrittet  

Offroad Ottestad 

Hamar Kriterium (NC ranking)

Gylne Gutuer (NC)

Energirittet

Maxirittet

Mjøsa terrengsykkelcup

BDO-mila



Tall

0

50

100

150

200

250

300

350

2008 2009 2010 2012 2013 2014 2015

Medlemmer Lisenser



OIL sykkel 2015

2015 var jubileumsåret.  Vi fylte 10 år og hadde tanker om å 
arrangere en fest for å markere dette. Denne festen ble avlyst. 
Det viste seg at medlemmene ikke ønsket å delta på en slik 
markering.  

Gylne Gutuer sykkelfestival arrangeres for første gang. Hamar 
Kriterium (NC ranking) og Gylne Gutuer (NC), ble veldig godt 
mottatt.

Sykkelsporten ser en nedgang i antall deltakere. Flere lokale små 
ritt blir avlyst grunnet for lav deltakelse.  Offroad Ottestad gikk 
likevel som planlagt med 57 deltakere. Kun 13 fra Ottestad. 

Trenden med stadig dalende engasjement fortsetter, og gir oss 
noe utfordringer i tiden som kommer.
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