Torpa Idrettslag – styremøte 06.06.22 – referat
Tilstede:
Kristin Lyshaug, Aina Haugen Lykkja, Linda Tveit Berge, Guro Byfuglien, Helen Bakke Klemoen, Kari
Bjørnli Halden, Knut Lium, Anders Rønningen, Eli Vogt Godager (ref)
Forfall:
Kristin Ulsaker, Maren Øistad, Ranveig Gjerdalen, Øistein Sørensen, Eva/Henrik Blom, Tommy
Stormyrengen

Dagsorden
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Lotteri 2022
Åmot-dagen 2022
Hallbruk og bruk av svømmehall skoleåret 2022/2023
Bevilgning – «turkasser»
Lys Åmot-stadion – informasjon
Status undergrupper
Annet

1.Lotteri 2022
Vinnere skal offentliggjøres på Åmot-dagen 18.06.22. Bøker må samles inn og trekning organiseres.
Loddhefter leveres til Kristin Lyshaug. Det sendes ut mail (Kristin) til medlemmer og legges ut info på
nett/FB (Eli). Frist for innlevering av loddhefter er satt til 14.06.22.
Anders R og Kristin står for trening ved hjelp av app.
2. Åmot-dagen
Program blir i hovedsak slik det er lagt ut på nett/FB:
https://www.torpa-il.no/v2/nyheter/velkommen-til-amot-dagen-2022-/49
Aina holder i koordinering av dagen (med glans). Vi gikk gjennom ansvarsfordelingsliste.
Det er samlet inn masse flotte premier til lotteri denne dagen. Premieliste sendes Eli slik at det kan
brukes i markedsføring av dagen. Guro sjekker opp om programmet kan suppleres med «valpekos».
3. Hallbruk og bruk av svømmehall skoleåret 2022/2023
Søknadsfristen gikk 31.05.22, alle ønsker ble levert inn som følger:

Svar fra Hallstyret vil foreligge i slutten av juni.
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4.Bevilgning – «turkasser»
Toppturene fyller 30 år i år. Det er behov for nye kasser. Da de gamle er svært tunge og ikke lengre
vanntette. Toppturgruppa planlegger å søke ulike stiftelser om midler, de fleste med søknadsfrister
høsten 2022.
Det er innhentet priser på kasser, de koster ca 3000,- pr stk og det er behov for 7 kasser.
Styret bevilger kr. 21.000,- til innkjøp av kasser nå, slik at kasser kan byttes ut.
Tross muligheter for digital registrering av turer, mener vi det er bra med kasser i flere år enda.
5.Lys – Åmot-stadion – informasjon
Det er behov for lys på fotballbanen, særlig utover høsten. Aktualisert grunnet flytting av
hjemmekamper fra vår til høst. Armatur er innkjøpt, det er satt en ramme på kr 10.000,-.
Stian Berge er på saken. Det er dialog med Torpa EL-installasjon om montering av lyset.
6.Status undergrupper
Fotball
-

Åmot stadion åpnet for sesongen 05.06.22
Banen er ferdig merka med 3’er, 5’er og 7’er baner.
5 lag skal på cup i Hov helga 11-12.06.22.
Gjerde med sponsorskilt er på plass.
Det letes etter en til å supplere banekomiteen – forslag mottas med takk!
Lys – se punkt 5.
5 nye sponsorer på plass, kanskje kommer to til (godt jobba).
Under vurdering om hjemmekamper kan spilles i hallen våren 2023.
Mulig endring av gutter12 til gutter 13 (Anders R)

-

Ny reguleringsplan for området rundt Elveromsfeltet er klar, det betyr at det nå vil være
mulig å anlegge et skileikanlegg, slik vi tidligere har søkt om. Det fortsettes å søke om midler
til dette.
Det er behov for noe reparasjon/justeringer i lysløypa, pga en bratt bakk som har blitt ekstra
skummel etter bygging av et nytt bolighus på feltet. Aina holder i dette og sørger for at vi får
dette utbedret før vinteren.

Ski

-

Håndball
-

Det jobbes med å melde på lag til høstens spill. Dette krever trolig innmelding i
Håndballforbundet.
Styret i idrettslaget støtter en innmelding i Håndballforbundet.

Hund
-

Lite aktivitet på denne tiden av året, vil bli noe dugnadsvirksomhet i løpet av sommeren.
Det jobbes med å få Dogrun til Torpa og Synnfjellet: https://www.dogrun.no/
Aktuell dag er lørdagen mellom de to høstferieukene.

Aktivitet for alle
-

84 personer deltok på trampolineparktur til Gjøvik
Av disse var det over 50 voksne til stede, som vi ikke betalte for. En veldig positiv og sosial
dag for liten og stor.
2

-

Det jobbes også med premieutdeling for «Torpa Rundt» og er snart i mål. Ca. 700 registrerte
turer.

Allidett
-

Starter opp etter høstferien.
Ungdommene vi hadde med som instruktører for 1-4.klasser er trolig interessert i å fortsette.
Foreldre rullerer på opplegg for barnehagebarn.
Det er ønskelig å få til bading/svømming annenhver gang, men dette forutsetter at aktuelle
foreldre tar livredningskurset. Det skal jobbes med mobilisering til dette via nett/FB (og live).
Hvis aktuelt flytter svømminga sin tid til 18-19, slik at allidrett kan ha 17-18 i bassenget.
Eli bestiller 17-18, slik at vi har svømmehallen hvis vi får på plass nok med livredningskurs.

Svømming
-

Det blir svømming tirsdager 17.30-18.30 eller 18-19, avhengig av om vi får til
allidrettssvømming.
Tilbudet blir for 1.-4-klasse.
Skal tilbudet utvides må flere melde seg til livredningskurs.
Det er ønskelig å få til folkebading for familier (barn og voksne) en del lørdager utover
høsten. Hyppighet avgjøres av antall med livredningskurs. Testes ut fra høstferie til jul.
Planen er 2 X 1 time.

O-gruppa/toppturer
Se tidligere sak om «turkasser».

Westernridning
-

Oppvisning og barneridning på Åmot-dagen 18.06.22

7.Annet
-

-

Gave til 1.klasser
Det har (visstnok) vært en tradisjon at idrettslaget gir en gave til førsteklassene som starter
opp ved TBUS i form av fotball. Dette tas opp igjen fra høsten 2022, slik at den nye
førsteklassen da får en ball eller to.
Hallen
o Stort sett ryddig og bra.
o Det er et sterkt ønske om å få på plass skohyller og knaggrekker ved inngangen.
Dette tas med kommunen.
o Musikkanlegget fungerer ikke optimalt, da man må legge fra seg mobiltelefon ved
anlegget…. Kan det finnes bedre løsninger? Dette tas med kommunen.
o Medisinballene som ble kjøpt inn er ikke optimale – kan de byttes i noen mindre.
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