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Innkalling - saksliste 
 

 
 

Årsmøtet holdes I allrommet på Torpa barne- og 
ungdomsskole. 

 
Dagsorden  
 

1. Godkjenning av møteinnkallingen. 
2. Godkjenning av sakslisten.  
3. Konstituering  

a) Møteleder  
b) Sekretær 
c) To representanter til å underskrive protokollen.  

4. Idrettslagets årsberetning. 
5. Idrettslagets regnskap og revisors beretning.  
6. Idrettslagets handlingsplan/budsjett/økonomiplan. 
7. Innkomne saker.  
8. Valg  

 
 
Styret har ikke mottatt saker til behandling på årsmøtet innen fristen 
som var 27.02.22.  
  
 
Styret   
 
  

Innkalling til årsmøte i Torpa Idrettslag  
torsdag 10.03.22, kl. 19.00, TBUS  

https://mushsynnfjell.no/pho/Annonser%20til%20forsiden/torpa-il/simpleBlog-36bae8d8-142e-4b6e-9978-d4274e518080.png?w=1800
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Årsberetning  
 

Styrets sammensetning 
 
Leder:     Eli Vogt Godager  
Nestleder:   Linda Tveit Berge  
Kasserer:    Kristin Buflaten Lyshaug 
Sekretær:    Marthe Sollien  
Vara:   Anders Rønningen 
 
Styre Skigruppa: Aina Haugen Lykkja, Arngrim Gjerdalen, Bjarne Perstuen og Knut 

Åsødegård  
Styre Allidrett:    Ann Christin Jonas  
Styre Aktivitet for alle:   Maren Bergseng Øistad og Ranveig Gjerdalen  
Styre Hundegruppa:  Tore Halden, Karin Wiik, Thomas Wærner, Marius Roe Hagen og Eli 

Vogt Godager 
Styre Fotballgruppa:  Anders Høst, Lise Koll, Hege Anita Lillehaug, Tommy Storheil og Aud 

Kristin Gjerdbakken 
Styre Westernridning Tommy Stormyrengen, Linda Johansen, Simen Sveen og Lene Christin 

Foss 
Orienteringsgruppa:   Vegar Jøranlid 
Banekomité Åmot:  Kai André Frøyslid, Simen Taraldstad og Marius Ulsakerhaugen 
Kiosk Åmot:   Ikke besatt    
 
Kontrollkomité   Knut Kind, Tore Kind og Morten Normann 
Valgkomité:    Hege Klopp, Camilla Svarthol og Malin Klopp 
Revisorer:    Kjetil Rønningen og Odd Øistad 
 

Det andre annerledesåret 2021  
Idrettslagets arbeid og aktivitet både i 2020 og 2021 har vært preget av at verden ble rammet av en 
pandemi. Fra 12.03.20 har det vært strenge både nasjonale og lokale tiltak for å hindre spredning av 
smitte. Smitteverntiltakene har gjort at aktiviteten i idrettslaget har vært svært redusert også i 2021.  
De ulike undergruppene har gjort sitt beste for å gjennomføre aktivitet når det har vært mulig ut fra 
de til enhver tid gjeldende restriksjoner.  

 
Styrets arbeid 
Styret ble valgt på årsmøte 09.03.21 og har hatt  6 møter i løpet av året, pluss ett møte for å 
kvalitetssikre bestillingen av utstyr til hall/Svømmehall. I tillegg har styrets lukkede Facebook-gruppe 
blitt brukt avgjørelse i små og store saker gjennom året.  

 

Aktivitet generelt  
Torpa IL har etter innkreving av kontingent januar/februar 2022 ca 450 medlemmer. Medlemstallet nå 
speiler bedre hvor mange som faktisk deltar i våre aktiviteter på et eller annet vis. Laget har 
undergrupper for fotball, ski, aktivitet for alle, allidrett, orientering, hundesport og westernridning (ny 
fra 2020).  
Følgende nye grupper er under etablering ved utgangen av 2021; Innebandy og håndball.  
Aktiviteten i de ulike gruppene presenteres i egne avsnitt senere i rapporten.  
 
Normalt forteller rapportene fra undergruppene om et idrettslag med stor aktivitet, sett i forhold til 
folketall og antall medlemmer. Både 2020 og 2021 har vært annerledes. Vi har en jobb å gjøre for å 
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«rehabilitere» idretten i Torpa i 2022. Den nye hallen viser at vi allerede er på god vei.  
 
Facebook-siden til idrettslaget er revitalisert i 2019, dvs den er mer brukt til å legge ut informasjon 
om arrangementer og informasjon f.eks. om arbeid med Fiberland-prosjektet eller renovering av 
TBUS og bygging av flerbrukshall. Dette førte i 2019 til flere likere av siden. Arbeidet med å bruke 
Facebook-siden som informasjonskanal ut til medlemmer og bygdefolk har fortsatt i 2021.  Siden har 
ca 660 følgere, en økning på ca 150 fra forrige årsrapport.  
 

Nettside 
I 2021 har idrettslaget fått etablert en egen nettside der all informasjon fra laget er samlet og det gis 
informasjon om alle undergrupper. Siden fungerer godt som «base» for deling av saker på Facebook.  
Se www.torpa-il.no  

 

 

Hjertestarter  
Torpa IL mottok i 2021 hjertestarter fra Ida Eides minnefond, på bakgrunn av søknad. Mandag 
6.9.2021 var 3 representanter fra styret i idrettslaget på Lensbygda for opplæring og overrekkelse av 
IDA-sekken.   

Sekken inneholder hjertestarter med varmepose som gjør at den kan tas med ut på oppdrag om 
vinteren. Da holder den seg varm i 10-12 timer før varmekabelen må lades opp igjen. 
Sekken inneholder også førstehjelpsutstyr.  

Sekken oppbevares i perioden juni- oktober inne på kiosken på Åmot. Ellers i året vil den være 
plassert i hallen.  

  

http://www.torpa-il.no/
https://idaeidesminnefond.no/
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Spesielle oppgaver 
I januar 2021 ble MUSH Synnfjell arrangert for niende gang. Egen omtale av dette senere i rapporten. 
 
Ferdigstilling av ridebane på Åmot. Se egen omtale senere i rapporten. 
 
Rehabilitering av fotballbanen på Åmot. Se egen omtale senere i rapporten.  
 
Prosjekt utstyr til hall (Sparebankstiftelsen DNB). Se egen omtale senere i rapporten.  
 

Fiberland 
Fiberland-prosjektet har «stått stille» i 2021. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom VOKKS, Eidsiva 
BREDBÅND og bla Nordre Land kommune. Målsetting er å få på plass fiberutbygging også i områder 
som ikke er kommersielt lønnsomme. Idrettslagene i området blir på bakgrunn av samarbeidsavtaler 
og en økonomisk kompensasjon «brukt» som informanter og selgere i sine områder.  
Etter planen vil området Fagerlund-Hugulia komme i 2022. Arbeidet med Fiberland-prosjektet har  
gitt idrettslaget noe inntekt også i 2021.  
 

Prosjekt «Utstyr til hall og svømmehall» 
Vi fikk i november 2020 innvilget kr 140.000,- fra Sparebankstiftelsen til håndballmål, turnutstyr og 
annet som øker mulighetene for nye aktiviteter både for barnehagebarn, skolens elever og bygda 
ellers. Da det ble klart at kommunen hadde anskaffet håndballmål, søkte Torpa IL Sparebankstiftelsen 
om å få omdisponere midlene som var avsatt til det til annet utstyr. Omdisponeringen ble godkjent.  
 
I slutten av november 2021 kunne ønsket utstyr bestilles. Varer er mottatt løpende i perioden etter at 
kommunen overtok anlegget. Innkjøpt utstyr er til bruk for alle som bruker hallen.  
 

 
 
 

Oppstart av nye grupper  
Før hallen ble ferdigstilt startet arbeidet med planlegging av ny aktivitet. Det ble tatt initiativ til 
etablering av innebandy og håndball som nye aktiviteter, samt «restart» av allidretten.  
 
Alle tre aktivitetene kom i gang så fort det ble mulig å bruke hallen.  
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Rehabilitering av dekket på Åmot Stadion  
På initiativ fra banekomiteen for Åmot Stadion ble det bestemt at det ville være klokt å benytte 
sommeren 2020, når alt var koronastengt, til å gjøre jobben med å rehabilitere dekke på fotballbana 
på Åmot. Arbeidet fortsatte sommeren 2021.  
 

 
 

 
 
 

Vest Torpa Ungdomslag – invitasjon til vurdering av sammenslåing 
På vårt årsmøte 11.02.20 vedtok Torpa IL å ta et initiativ overfor VTUL med tanke på å utrede 
mulighetene for å slå sammen de to idrettslagene. Vårt vedtak lød som følger:  
«Torpa IL vil i 2020 ta initiativ til at mulighetene for en sammenslåing av de to idrettslagene i Torpa 
(VTUL og Torpa IL) til ett idrettslag, utredes i samarbeid mellom de to idrettslagene." 
 
Det ble høsten 2021 gjennomført et felles møte mellom VTUL og Torpa IL, der Innlandet Idrettskrets 
også deltok. Målsettingen var å finne en vei videre.  
 
Det er pr 2021 ikke etablert noe grunnlag for sammenslåing av de to lagene, men vi er ett skritt 
videre gjennom å ha fått til en god avtale om samarbeid om fotballen og nedleggelse av 
organisasjonsleddet Torpa Fotball fra årsskiftet 2021/2022.   
 

Andre enkeltsaker  
 
Åmotdagen ble pga koronarestriksjoner ikke mulig å gjennomføre i 2021. 
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Vurdering av aktivitet i forhold til mål 
Også 2021 har vært et annerledes år for alle, nasjonalt og globalt. Pandemien har gjort det vanskelig 
og delvis umulig å gjennomføre aktivitet som normalt. Rapporteringen fra våre aktiviteter preges 
derfor av dette. Alle undergrupper har gjort sitt beste for å gjennomføre aktivitet ut fra de 
retningslinjer som til enhver tid har vært gjeldende.  
 
Styret har jobbet godt sammen, og undergruppene styrt seg selv på god måte. Kontakten med Torpa 
Fotball, og fotballaktiviteten generelt har blitt god i løpet av 2021. Da fotball er en stor del av vår 
aktivitet er dette svært gledelig.    
 
De viktigste målene for 2022 vil være å bidra til at de ulike undergruppene får så gode arbeidsforhold 
som mulig for sin aktivitet.  

 
Økonomi 
I 2021 hadde Torpa idrettslag nok et år med et solid økonomisk resultat; rett i underkant av 130 000 

kr mot 93 000 kr året før. Dette på tross av enda et uvanlig idrettsår med en del mindre aktivitet.  

 

I 2021 bestemte styret at vi ikke skulle gjennomføre dugnaden med å selge rabattkort, så inntektene 

derfra har nå falt bort. Inntektene fra skigruppa har også blitt noe mindre enn året før pga mindre 

kiosksalg, og noen færre løpere. Til gjengjeld har Grasrotandelen fra Norsk Tipping økt, og vi har fått 

nesten 40 000 kr fra jobben som ble gjort rundt Fiberland. Overføringene fra Norges Idrettsforbund 

har nesten doblet seg, og bidrar kraftig til at resultatet holder seg godt.  

 

Idrettslaget ble tildelt 140 000 kr fra Sparebankstiftelsen for å kjøpe utstyr til den nye hallen og 

bassenget på skolen, men dette blir utbetalt i 2022. 

 

På kostnadssiden har utgiftene til skigruppa gått noe ned bl.a. pga det nevnte mindre kiosksalget. 

Fordi Torpa fotball er bestemt avviklet, ble ikke den årlige utbetalingen på 30 000 kr dit gjennomført. 

Men for det kommende året må vi regne med en del økte kostnader for fotballaktiviteten nettopp 

fordi Torpa IL overtar ansvaret for de under 12 år. Utgiftene til aktiviteter for alle har derimot økt noe 

fordi vi faktisk fikk gjennomført noen flere aktiviteter i 2021, og det er veldig bra. 

 

Se også regnskap.  
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Rapporter fra undergruppene 
Rapportene fra undergruppene er presentert i alfabetisk rekkefølge.  

 

Aktiviteter for alle  
 

 
 
Styret i «Aktiviteter for alle» har vært av Maren Bergseng Øistad og Ranveig Gjerdalen Taraldstad. 
Dette er ett lavterskeltilbud i Torpa idrettslag, der deltakelse i aktivitetene er gratis, men fordrer 
medlemskap i Torpa IL.  
 
Gruppa har i 2021 lagt til rette for  

• Badedag på Jorekstad fritidsbad på Lillehammer. 

• Besøk på Over Skog og Heiberg på Gjøvik 

• «Torpa Rundt» gåturer, skiturer og trugeturer i Torpa og Synnfjellet.  
 
I januar måtte vi innse at også dette året kom til å bli et litt annerledes år. Mye var nedstengt og 
de fleste aktivitetene våre lot seg ikke gjennomføre pga Koronaviruset og de stadige endringene i 
smitteregler. Vi måtte derfor prøve å finne aktiviteter som lot seg gjennomføre til tross for dette.  
Vi konkluderte med at det viktigste vi kunne bidra med var å få folk ut i frisk luft.   
 
Vi bestemte oss derfor for å lage et lavterskeltilbud for å få folk ut på tur. Vi startet derfor 
kartleggingen av fine turer i vårt nærmiljø for å kunne tilby «Torpa Rundt».  
Mange flotte forslag kom inn, men til slutt sto vi igjen med 4 gåturer, 5 skiturer og en trugetur. Da 
var alle løypelag representert og vi hadde turer på både aust, nord og vesttorpa. Mappe med kart 
og turbeskrivelse ble laget, og QR-koder produsert og hengt opp. 25/1 gikk startskuddet for 
Torpa Rundt. Varigheten av opplegget var litt væravhengig, men den 11/4 ble siste koden hentet 
ned igjen. Det var da registrert 1242 deltagere. Ungene som hadde gått mer enn 5 turer fikk 
premie og voksne som hadde deltatt på alle. Vi kåret også rundevinnere og tilfeldige vinnere fra 
hver tur. Hovedpremien ble sponset av Torpa Fjellstyre, de lokale nærbutikkene deltok med hver 
sin premie, lokal leverandør av aloe vera produkter ville sponse oss og nettbutikken Hekta på tur. 
Idrettslaget bidro med øvrige premier.  
 
Badedag på Jorekstad på Lillehammer i høstferien har etter hvert blitt en tradisjon. Vi var derfor 
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veldig glade da dette lot seg gjennomføre. Ca. 60 store og små satte også pris på dette og kastet 
seg med. Svømmetilbudet har vært veldig redusert med tanke på byggingen av ny skole, så 
derfor var det ekstra gledelig at vi kunne tilby dette i år.   
 
Over Skog og Heiberg er en Villmarkscamp på Gjøvik. De er et aktivitetsselskap som tilbyr et 
utendørs aktivitetstilbud. Dette har vært vurdert tidligere, men nå var det en perfekt anledning 
til å teste ut tilbudet. Ca 70 torpinger deltok. Øksekast, pil og bue, luftgevær, spikring, valpekos, 
kubb og bålkurs var noen av aktivitetene. I tillegg var det grilling og en varm koselig lavo som 
gjorde turen enda mer komplett. En veldig sosial og hyggelig dag i skogen. Ungene lekte på tvers 
av alderstrinn og de voksne var rause i tilbakemeldingene om opplegget.  
 
Som idrettslag er det viktig å skape aktiviteter som er inkluderende også for barn, unge og 
voksne som kan trenge litt ekstra tilrettelegging for å kunne være med. Det er også ett mål å tilby 
idrettslagsaktivitet der det ikke koster noe å delta. Dette gjør det mulig for flere familier og være 
med. Gruppa er en unik mulighet for at hele familien kan være aktive sammen på fritiden. 
Målgruppa er også de som ikke deltar på faste aktiviteter.  
 
I 2021 ble aktivitetene hovedsakelig finansiert av idrettslaget. Vi søkte også Etnedal Sparebank 
om bidrag og var så heldige at de ville sponse aktivitetene våre.    

 

 

Allidrett 
 
Da skolen, inkludert gymsal, ble revet tidlig i mars 2020 ble det ikke lagt planer for allidrett i 2021.  
 
Det har vært utfordringer knyttet til at det ikke ble valgt et komplett styre for allidretten på årsmøtet i 
2021. Det er derfor svært viktig at det velges et arbeidsdyktig styre for Allidretten på årsmøtet i 2022.  
 
Arbeidet med å dra i gang allidrett i januar 2022 har blitt gjort av medlemmer i hovedstyret.  
 

 

  
 

Bildene er fra allidrett i ny hall februar 2022.  
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Fotball – årsberetning for Torpa Fotball (VTUL/Torpa IL) 

 
Styrets sammensetning 2021 
 
Leder ungdom/senior: AnnMarie Voldheim 
Leder yngres avd: Anders Høst 
Kasserer:   Lise Koll 
Regnskapsfører: Ingveig Eli Sæteren 
Sekretær:  Anita Bratrud 
Styremedlemmer: Kjetil Bjeglerud, Michael J.Enriquez, Jostein Kjendseth, Tommy Storheil, Aud 
Kristin Gjerdbakken, Steinar Sætheren, Hege Anita Lillehaug,  
Varamenn: Knut H Sæteren, Anne Berit Myhre, 
Baneansvarlige Lundemoen: Rune Kjeldsrud og Kjetil Bjeglerud 
Baneansvarlige Åmot: Simen Taraldstad, Kai Andre Frøyslid og Marius Ulsakerhaugen 

 

Styrets arbeid 
Samarbeidsavtale mellom Torpa IL og VTUL 

• Det er gjort flere vurderinger siste årene på at Torpa Fotball ikke fungerer som ønsket. Blandingen 
av de to klubbene og mangelen på en organisering har komplisert mye av arbeidet for styret 
rundt drift av fotballen. Vi har i år fått tydelig beskjed fra fotball kretsen om at denne måten å ha 
samarbeidet på må gjøres noe med snarest.  

• Torpa IL og VTUL har samarbeidet om å se på muligheter for å organisere fotballen under en 
klubb. Det har vært møter mellom klubbene om dette. Foreløpig har dette ikke løst seg. Klubbene 
hadde møte med kretsen høsten -21 for å se på andre muligheter å få til ett godt samarbeid på. 
Vi ble enige om at Torpa Fotball som begrep oppløses. Kontoen blir delt likt mellom Torpa IL og 
VTUL-fotball. Samarbeidsavtale ble skrevet og signert.     

• Innbetalingene som årlig har vært kr. 30.000 fra hver klubb ble ikke gjort dette året.  

 

Styremøter 
Det er avholdt 7 styremøter der 4 har vært felles, 2 kun for barnefotball, 1 kun for ungdom/senior. 
Behandlet i alt ca 10-15 saker. 

 

Møter med kretsen  
Vi har vært representert på 1 fysisk møte med kretsen i år. Dette ble avhold i Vind idrettshall. Her ble 
det blant annet tatt opp et mer alvorlig tema som stygt språkbruk og aggressiv atferd fra spillere, 
trenere og publikum. Kretsen fortalte at selv med en avkortet sesong mottok de mer anmeldelser i år 
enn noensinne om dette. Derfor har hver klubb nå blitt anbefalt å ha en fair play representant ved 
banen til enhver kamp slik at sånne hendelser forhåpentligvis minsker. Det skal dog sies at disse 
hendelsene inntraff for det meste på lag der trenere ikke var representert i ungdom eller voksen 
fotball, men uansett helt uakseptabelt. 

 
Andre møter  
Lagleder/trener møte før og etter sesong. Små møter underveis ved behov. Ett møte med 
gutter/menn fra 11 år og opp tom senior i etterkant av sesongen.  

 

Spesielle oppgaver 
Korona var med oss dette året også og førte til en del begrensinger i vårsesongen. Fra høstsesongen 
var all fotball aktivitet åpnet, men smittevernreglene fulgte oss delvis videre. 
 
Magne Hasli døde brått og uventet denne høsten. Det var trist for alle, og vi kommer til å savne han 
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som den «altmuligmannen» han har vært for oss i fotballgruppa.  
 
Det ble avholdt hjerte og lungeredningskurs i regi av Ida stiftelsen der Torpa I.L var såpass heldig å få 
en hjertestarter som portabel i en ryggsekk. Det var 3 fra Torpa i ulike idretter som deltok, Anders 
Høst representerte Fotball og får oppgaven med å lære opp resten av trenerteamet i løpet av 
sommeren 2022. 
 
Årskullene i Torpa har i alle år vært svært variable i antall barn, og dette har mye å si på hvordan 
sammensetningene i lagene er. Fotball er imidlertid en aktivitet som tilfaller mange, i alle aldre i 
bygda. Visjonen til Torpa Fotball er at vi skal være en klubb hvor det er plass til alle uansett sportslig 
nivå, og vi ønsker å skape et sosialt miljø for foreldre og andre på sidelinja. Dette er befestet i 
sportsplanen vår. Sportsplanen skal være ett” levende” verktøy for styret, trenere og lagledere slik at 
vi har felles retningslinjer og være et hjelpemiddel i forhold til det sportslige, og når det gjelder å 
skape gode holdninger både på og utenfor banen. Denne ligger tilgjengelig for alle på Torpafotball.no.    

 

 
Baner/Anlegg:  

Torpa IL gjorde tiltak rundt ny gressmatte på Åmot stadion våren 2020. Denne ble vurdert 
som ikke klar i vårsesongen 2021, men ble tatt i bruk fra 1.august-21. Stor forandring og forbedring!! 
Banemannskapet på Åmot har gjort en formidabel jobb.  
 
De fleste lagene ble da fortsatt styrt fra Lundmoen i vårsesongen. Mange lag, ulike kampformer (fra 
3èr til 11èr…) og mange kampendringer var utfordrende, men vi hadde nå trening på dette fra 
fjoråret så det gikk slik noenlunde greit. Banemannskapet på Lundmoen gjorde en flott innsats og 
holdt banen nyklipt og godt vedlikeholdt til enhver tid. Banen ble sprøytet og kalket i juli.  
Det har foregått omfattende byggeaktivitet på klubbhuset. Dette har i tillegg til koronarestriksjoner 
gjort at kiosk og garderobe forhold har vært noe mangelfullt i år.   
 
Ungdomslagene på jentesiden og damelaget har takket være samarbeidet med Nordre Land IL hatt 
alle sine treninger og hjemmekamper på Brovold i år pga banekapasiteten.         

 

 

Generelt yngres: 
Torpa Fotball har i år administrert følgende lag i yngres serie: mix 6 år, mix 7 år, gutter 8 år, gutter 
9 år, jenter 8 og 9 år, gutter 11 år, jenter 10-12 år og gutter 12 år 
Har valgt å la trenere fra hvert lag om å si noe om sesongen, da det er trenerteamet som sitter med 
hele inntrykket og erfaringen igjennom sesongen. 
 
 
Mix 6 år Med Hans Olav Sæteren og Oddleif Øistad som hovedtrenere hadde kun fokus på lek i år. De 
hadde dette å si om årets sesong 
«Vi kjørte 1 trening i uka fra mai frem til sommerferien, og det samme fra skolestart til høstferien. 
Veldig kjekt med 3er banen som stod oppe på Åmot til enhver tid. På vårt trinn var det kun turneringer 
og vi var med på en turnering i Etnedal. Det syns unga var veldig gøy. Ellers godt tilrettelagt med 
utstyr etc. fra styret sin side. Ikke noe spesielt negativt å nevne» Trener teamet sier de ønsker å 
fortsette, men må ha et møte for å få dette bekreftet. 
 
Mix 7 år med Tor Håkon Schjørlien og Sakir Alhan i spissen som hovedtrenere, 9 registrerte spillere i 
motsetning til 10 i fjor. Her fikk vi ingen tilbakemelding, men etter inntrykket er at denne gruppen har 
hatt en fin sesong med vanlig seriespill. 
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Gutter 8 år med Hege Anita Lillehaug som hovedtrener og Ragnhild Sæteren som lagleder. 9 
registrerte spillere i motsetning til 10 i fjor (en som sluttet midt i sesongen p.g.a flytting). De hadde 
dette å si om årets sesong 
«Gutter 8 startet med treninger etter påske 2021 i Snertingdalshallen fram til det var mulig å ta i bruk 
gressbanen på Lundemoen. Trening en dag i uka på Lundemoen før sommeren p.g.a Åmodt ikke var 
klar enda. Kampene gikk også her. Etter sommeren ble treningene og kampene på Åmodt. De har spilt 
kamper stort sett hver uke. Spilte mot nabokommuner, og det var veldig jevne lag og artige kamper 
som var ganske jevne. Lagene vi spilte mot var Snertingdal, Etnedal, Nordre Land (2 lag) og 
Hedalen/Bagn/Begnadalen. De fleste av lagene ble spilt mot to ganger, både på vår og høstsesongen. 
Det ble en lang tur til Hedalen, ellers var vi svært fornøyde med å være i denne gruppa med jevne lag.  
Det var 10 gutter som var med på laget. Litt frafall innimellom, så stort sett ca. 8 stk på kamper og 
treninger. Det var første året de spilte 5èr fotball, men gutta håndterte denne overgangen bra. De 
vokste veldig på dette og det var flere som prøvde seg som målvakt. To stk var med på «keeperskole» 
sammen med Ole Kristian Lauvli. Mange av gutta deltok også på fotballskolen i sommerferien.  
Hege Anita Lillehaug fungerte som trener og Ragnhild Sæteren Thorvaldsen som lagleder. Mot slutten 
av sesongen så gikk Erik Øksnevad inn som hjelpetrener og var med på mange av de siste kampene.  
Laget var med på Valdres cup i Valdreshallen og dette var en meget bra cup.» 
 
Jenter 8 og 9 år Med Frank Rustestuen, Ole Henrik Ryttersveen og Hans Petter Lykkja som trenere. De 
hadde dette å si om årets sesong: 
«Vi slo sammen lagene for 2012 og 2013-modellene før sesongen og stilte med 2 lag. Vi var hele 18 
stk. Begge lagene hadde halvparten fra hvert års trinn. Vi opplevde veldig godt samhold og store 
framskritt på tvers av aldersgruppene. Selv om jentene hadde det fint sammen og opplevde stor 
framgang merket vi tidvis at det er forskjell bare du er et år eldre. Derfor tenkte vi at vi i kommende 
sesong deler oss i aldersklasser igjen hvis interessen tillater det. Vi fortsetter å trene sammen.» 
 
 
Gutter 9 år med Morten Normann og Simen Taraldstad som hovedtrenere og Ranveig Taraldstad som 
lagleder. 8 registrerte spillere i motsetning til 9 (en som sluttet midt i sesongen p.g.a flytting) De 
hadde dette å si om årets sesong: 
En tilnærmet normal sesong til tross for Korona med en trening i uka. All aktivitet var flyttet til 
Lundmoen på begynnelsen av sesongen da Åmot var under rehabilitering. Etter sommerferien var det 
treninger og kamper på Åmot.   
Vi var satt opp på 6 kamper mot lokale lag. Etter avtale med Nordre Land ble det 4 ekstra kamper pga 
manglende kamptrening i fjor.  
En engasjert og energisk gjeng, med veldig bra oppmøte på treninger og kamper.  
 
 
Gutter 11 år med Anders Høst og Anders Rønningen som hovedtrenere, samt Lise Koll som lagleder. 8 
spillere registrert som spilte 7’er fotball med hjelp fra gutter 12 år og på enkelte kamper spillere fra 
J11. Dette året bestemte lagene seg for å melde på 2 lag i serie, men å fortsette med fellestrening. 
Gutter 11 år hadde ingen annet enn positive opplevelser både på banen og utenfor. De hadde dette å 
si om årets sesong:  
«Vi ser stor utvikling i dette laget der hver enkelt av spillere tar store steg fra trening til trening. Laget 
i år kan se på store prestasjoner som uavgjort mot Vind på bortebane, seier mot både Gjøvik/Lyn og 
Biri. Det er stor glede innad i laget og dette vises veldig godt når guttene møtes for å sparke fotball. Vi 
gleder oss allerede til neste sesong og alle i teamet ønsker å fortsette videre.» 
 
 
Jenter 10 til 12 år Med Hege Nordberget, Frank Sveum og Henrik Strømsjordet som hovedtrenere og 
Silje Finstuen og Marianne Nordby som lagledere. De hadde dette å si om årets sesong  
Vi hadde to lag. Ett 7er og ett 9er lag. Før ferien spilte vi mot nordre, Etnedal og Hedalen. Tror vi 
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møtte disse 2 ganger. En gang med hvert lag. Etter ferien. 9 er spilte 9 kamper. Og 9 tap. 7er spilte 5 
kamper, en uavgjort, 2 tap, og 2 seiere. Spillergruppa har bestått av til sammen 18 stk. Alle har spilt 
på begge lag. Vi har fast hatt ei trening i uka, pluss 2 kamper. 
 
Gutter 12 år med Nils Olav Øistad som hovedtrener og Trude Fossum som lagleder. 7 spillere 
registrert som spilte 7’er fotball med hjelp fra gutter 11 år. De hadde dette å si om sesongen 
Denne sesongen har vi hatt felles treninger med G11 med trenerne Nils Olav, Anders R og Anders H. 
Treninger en dag i uka, supplert med en ekstra trening i uka mot slutten av høsten. 
Vi var påmeldt med eget lag i serien G12, til tross for at vi bare var 7 spillere i utgangspunktet. Vi fikk 
også en langtidsskade så i realiteten var vi bare 6 spillere. Dette gjorde at vi var avhengige av å låne 
noen fra G11 til kampene. Vi hadde også med oss to jenter fra J12 på en bortekamp. Alle stilte velvillig 
opp og gjorde en god innsats. 
Sesongen ble allikevel noe tung resultatmessig, vi fikk ikke med oss noen seire selv om vi gjorde gode 
forsøk. 
To av våre spillere fikk prøve seg på sonesamlinger i høst. De gikk dessverre ikke videre etter 
uttakssamlingene, men fikk med seg god læring allikevel. 
Alt i alt er vi fornøyde med sesongen og håper at alle fortsetter når vi sparker i gang sesongen 2022. 
 

 

Generelt ungdomslagene og senior:  
 
Gutter 13 år med Joachim Slettum som trener og Britt Julie Bjørkeli som lagleder. De har hatt 11 
registrerte spillere og spilt 9`er denne sesongen. Trener har ett ønske om å etter hvert koble på en 
trener til. Laget har gjort det godt og er klare for ny sesong uten forventet særlige endringer.    
 
Gutter 16: I vårsesongen hadde vi påmeldt ett 11`er lag i G16. Trenere var Michael Enriquez og 
Kristoffer Halvorsen. Lagleder var Camilla Ringvold. I utgangspunktet var det blitt få faste spillere igjen 
på dette laget og det ble mye jobb for å samle full tropp til kamper. Man vurderte da etter hvert to 
alternativer; Slå sammen med seniorlaget eller etterspørre samarbeid med Nordre-Land IL. Gutter 16 
ble da avsluttet etter vårsesongen. Noe vemodig.   
 
Senior herrer: 
Siden G16 laget ble oppløst etter vårsesongen ble alle som ønsket å fortsette med fotball med over 
på senior laget. Trener teamet hadde i forkant samtaler med hver og en av ungdommene og gikk 
igjennom alternativene (senior / samarbeid med Nordre Land) Pga koronarestriksjoner har ikke 
seniorlaget hatt noen ordinære fotballtreninger eller kamper siden mars 2020, så det var svært 
etterlengtet da det ble åpnet for kontakttreninger 15.juni. Laget startet godt opp med treninger og 
treningskamper så fort det lot seg gjøre, og med god blanding av de erfarne seniorspillerne og de nye 
ungdommene viste seg at vi hadde at lag som slo godt fra seg. Hoved trener Ingar hadde med seg 
Michael, Knut og Hans Olav som medhjelpere rundt laget og fungerte godt som team. Camilla 
Ringvold fulgte opp kamprapportering i de fleste kamper, og Camilla Lundemo stilte opp med 
behandlinger til lite treningsvante kropper.  
Utover sesongen merket mange av spillerne på ett noe svakt treningsgrunnlag og skadene ble flere og 
flere. Laget gjorde det imidlertid godt etter forholdene og er tydelige på at ambisjonene for neste 
sesong er opprykk til 5.divisjon.  
 
 
Fra ungdom på jentesiden opp til damelaget har vi i flere år hatt samarbeid med Nordre Land. Dette 
har fungert godt og vi har kunnet gi alle spilletilbud uten å måtte gjøre overganger til andre klubber. 
Samtidig som det har vært spillere fra to klubber, har lagene samarbeidet godt mellom seg med lån 
og utlån av spillere. Dette er svært positivt å ha mulighet til, -med tanke på spillerutvikling og 
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samtidig kunne holde fokus på breddefotball. 
 
Jenter 15 ble administrert av Nordre Land. Trener Kristin Lyshaug representerer Torpa i teamet rundt 
laget. 
        
Jenter 17 ble også administrert av Nordre Land, med trener fra Nordre Land. Dette laget ble oppløst 
etter vårsesongen og denne aldersgruppa ble da delt mellom J 15 og damelaget.   
 
Damer 4.divisjon/Jenter 19: For damelaget som var påmeldt i 4.divisjon gjaldt også korona 
restriksjonene som gjorde at de over 20 år ikke skulle delta på «normalt vis» i vårsesongen. Laget 
stilte derfor i J19 i vårsesongen, og damelag i høstsesongen. Flere på dette laget flyttet i løpet av 
sommeren pga skole og det ble derfor nødvendig å slå sammen J 17 og dame for å ha tilbud til alle. 
Trener Vegar Jøranlid og Kenneth Granlund (NLI) styrte laget sammen med Anita Fossum i 
vårsesongen, men Anita gav seg etter denne. På høsten ble trener/lagleder teamet styrket med Paul 
Brandvold og Rigmor Frøyslid fra NLI 

 

 

Avslutning:  
Vi var svært heldige da Lundmoen ble klarert for bruk i november og vi da fikk lov å samle alle i 
barnefotball under samme tak 21.november. Dette ble svært vellykket med hele 240 påmeldte barn 
og foreldre. Serveringen ble gjort på enkelt vis siden blant annet kjøkkenet ikke var klart enda. 
Kokeplater og kjeler med pølser, samt medbrakte kaker fra flere av foreldrene. Barna fikk pokaler og 
trenere/lagledere fikk gavekort i Landsbyen Dokka.  
På ungdomsfotball valgte lagene å ha egne avslutninger med da ett pengebidrag fra Torpa Fotball til å 
dekke noe av utgiftene.  
Seniorlaget ble samlet på Lundmoen 4.desember for julebord/avslutning. Det var 30 påmeldte som 
alle betalte egenandel på 200kr. Mat var bestilt fra Gynther, priser og gaver ble utdelt.       

 

 

Dugnader:  
På våren hadde vi søppelplukking. Alle lagene ble delt inn i roder og vi tjente til sammen: 23 943,- 
 
I september hadde vi salg av sokker. Her ble årets inntekt: 73 111,-  
Den spilleren som solgte mest fra hvert lag ble belønnet med gavekort på pizzabakeren. 

 

 

Vurdering av aktivitet (i forhold til mål) 
 
Vi er svært fornøyde med rekrutteringen som har vært i Torpa Fotball. Tross pandemi har vi ett stort 
engasjement for fotball i Torpa.  
 
Vi vil jobbe videre med oppløsing av Torpa Fotball, men samtidig jobbe for en bedre måte å 
samarbeide om fotball aktiviteten i våre to idrettslag. Vi som kjenner godt til organisering og drift av 
fotballaktiviteten mener det er svært viktig å ha «en rød tråd» fra barnefotball – ungdomsfotball og til 
senior. Dette er også noe vi har fått tilbakemeldinger fra fotballkretsen om at vi må jobbe med. Et 
varig og forutsigbart samarbeid mellom fotballgruppene i Torpa IL og VTUL blir derfor ett mål for 
kommende år.    
 
 
Vi takker alle våre spillere, foreldre, trenere og lagledere som tok reglene i forhold til pandemien 
alvorlig.  
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Økonomi 
 
Budsjett for 2021 var noe usikkert på grunn av koronasituasjonen. Vi hadde budsjettert med et 
underskudd på 35 710,-. Vi endte opp med et overskudd på i underkant av 3000,-. Se vedlagte 
årsregnskap for detaljer.  
 
På grunn av avvikling av Torpa Fotball ble det bestemt at VTUL og Torpa IL skulle dele innestående 
beløp i to (ikke tatt hensyn til i årsregnskapet). Dette ble gjort rett før årsslutt. På grunn av avviklingen 
ble ikke den årlige summen på 30 000,- fra hver klubb overført til Torpa Fotball noe som gav 60 000,- 
mindre inntekter enn budsjettert. I et normalår uten avvikling ville vi derfor hatt et overskudd på 
overkant av 60 000.  
 
Når det gjelder salg/dugnader fikk vi inn 27 000,- mer enn budsjettert. Dette skyldes veldig bra 
«Bambusasalg»  (73 000,-), samt at vi tok på oss en søppelplukkingsdugnad (24 000,-). Vi fikk også inn 
10 000,- mer i sponsormidler enn det vi hadde regnet med. 
 
Når det gjaldt treningsavgift fikk vi inn ca 12 000,- mindre enn budsjettert fra seniorer. Dette skyldes i 
hovedsak at mange av spillerne på Herrer Senior var spillere som i vårsesongen spilte på G16 lag. 
Betalingen ble derfor lagt under juniorposten. G16 laget ble avviklet i sommerferien og de fleste av 
disse spillerne gikk over til seniorlaget. Men totalt sett ble inntekt fra treningsavgift omtrent det 
samme som antatt. 
 
Koronasituasjonen gjorde også sitt at det ble avvik på noen poster, hovedsakelig utgiftsposter. De 
største avvikene gjaldt lagavgift som ble 37 000,- mindre (betalte bare halve avgiften) og total halleie 
som ble 25 000 mindre enn antatt (i perioder ikke lov til å trene inne).  
 
Det ble lagt til to nye utgiftsposter i 2021. Den ene er utgift til trenere fordi det ble bestemt at trenere 
som ikke er foresatte skal få 2000,- i lønn hvert år. Posten utgjorde 6800,-. Den andre er utgift til 
sonespill/sonelagsuttak som utgjorde 5250,-.  
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Hundegruppa 
 
Styret i hundegruppa har i 2021 bestått av Thomas Wærner, Tore Halden, Karin Wiik, Marius Roe 
Hagen og Eli Vogt Godager.  
 
MUSH Synnfjell 2021 
Det niende MUSH Synnfjell ble arrangert 01.-03.01.2021 med til sammen 63 deltakende spann, 
fordelt på 33 i MUSH Synnfjell 30 i Synnfjell Rundt. Kortløpet «Synnfjell Rundt» ble i 2021 arrangert 
for fjerde gang. Vi ser en stadig økende deltakelse i det korte løpet.  
 
Løpene ble arrangert under strenge smitteverntiltak grunnet corona, og derfor også uten publikum.  
Omtrent samtidig med at de siste kom i mål i MUSH Synnfjell, strammet Regjeringen inn tiltakene. 
MUSH Synnfjell ble derfor et det eneste langdistanseløpet av noe størrelse som ble arrangert denne 
sesongen.  
  
2021 var tredje år med konseptet der alt skjer med utgangspunkt i Sjekkpunkt Halden, start, 
sjekkpunkt og målgang. Erfaring viser at det å samle alt på et sted gjør det enklere både for 
arrangører, kjørere og publikum (når vi kan arrangere med publikum). Omleggingen var en ubetinget 
suksess.  
 
Som de siste årene ble det også i 2021 gitt ut et eget løpsmagasin. Dette er god markedsføring av 
kommunen generelt, Torpa og Synnfjellet spesielt samt hundesporten. 3500 eksemplarer ble spredt i 
regionen. Salg av annonser ga et bra overskudd som tilførte løpet «friske» midler.  
 
MUSH Synnfjell skaper stort engasjement i Torpa. Mange frivillige er med for å løse ulike oppgaver 
gjennom selve løpshelga, og en mindre gruppe jobber med løpet store deler av året. Det legges ned 
opp mot to årsverk i frivillig arbeid knyttet til løpet, inkludert løypekjøring. MUSH Synnfjell er med på 
å sette Torpa og idrettslaget på kartet på en svært positiv måte.  
 
Det er utarbeidet en egen rapport for MUSH Synnfjell som er sendt Nordre Land kommune og andre 
viktige samarbeidspartnere.  
 
Nettsiden www.mushsynnfjell.no og en egen Facebook-side har blitt vedlikeholdt gjennom hele 2021. 
Statistikk for nettsiden viser at den er godt brukt fra september til ut i januar hvert år. Det kommer 
200-300 nye følgere til Facebook-siden årlig.  
  
Det jobbes kontinuerlig for å sikre økonomien i løpet. Søknader sendes kommune, fylkeskommune og 
andre aktuelle instanser, samt at det jobbes opp mot kommersielle sponsorer.  
 
Camp Halden  
I 2016 fikk Hundegruppa grendeutviklingsmidler fra Nordre Land kommune (kr 41.500,-) til etablering 
av Camp Halden. Et overnattingstilbud for tilreisende hundekjørere. 2 brakker ble satt opp og 
innredet. Stedet er lagt til rette med parkeringsmuligheter, vann, ved og utedo. Etableringen har vært 
en suksess. Brakkene ble i 2019 flyttet og «slått sammen» med to nye brakker. De to nye brakkene 
utgjør sekretariat under MUSH Synnfjell og er ellers møterom/møteplass for Hundegruppa. Arenaen 
kan selvsagt også brukes av andre. I tillegg er det satt opp en brakke i forbindelse med start- og 
målområdet for MUSH Synnfjell. Denne gir bedre arbeidsforhold for tidtaking og resultatservice.  
Det er gravd ned strømkabler og er nå permanent innlagt strøm i brakkene.  
 
Nytt sikringsskap er satt opp i 2021, dette gjør at utgiftene til strøm blir redusert i motsetning til bruk 
av byggestrøm.  
 

http://www.mushsynnfjell.no/
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Det har vært gjennomført flere dugnader i 2021 både for opprydding på jordene etter vinteren og for 
å holde brakkene i tilfredsstillende stand. Oppmøtet har vært bra, men vi ser behov for å organisere 
oss bedre, for å få gjort alle nødvendige oppgaver.  
 
Investeringer og drift av Camp Halden dekkes over MUSH Synnfjell/Hundegruppa sitt budsjett.  
Besøkende betaler kr 70 pr døgn/dag.  
 
Det er ikke ført eksakt statistikk over bruken av campen, men anslagsvis blir det kjørt 400-500 turer 
med Camp Halden som utgangspunkt sesongen 2020/2021. Det er ulike kjørere med sine spann som 
benyttet mulighetene. De fleste tilreisende.  
 
Økonomi - inntektsbringende arbeid 
Regnskapet for MUSH Synnfjell/Hundegruppa er skilt ut fra idrettslagets regnskap og har en 
regnskapsperiode som går fra juli til juli. Dette for å ha oversikt over kostnadene for det enkelte løp. 
Det er idrettslagets kasserer håndterer regninger og innbetalinger, mens ekstern regnskapsfører fører 
regnskapet.  
 
Fra sesongen 2020 ble det innført en løypebidrag for medlemmer av Hundegruppa. Hver kennel 
betaler kr 1000,- pr sesong som et bidrag til løypekjøringa. De av våre medlemmer som hovedsakelig 
trener andre steder betaler et gjestebidrag på kr 70,- pr dag ved bruk av løypenettet i Synnfjellet. 
Bidrag til løypene er juridisk sett frivillig.  
 
Det kan vurderes om man skal skille MUSH Synnfjell og Hundegruppa i to ulike regnskap, men pga at 
løypekjøring og utstyr til dette er en så stor del av økonomien er det foreløpig vurdert som lite 
hensiktsmessig.  
 
Treningsløyper  
Gjennom hele sesongen vedlikeholder hundegruppa i Torpa IL en nett av treningsløyper for 
hundekjøring, ca 10 mil. Det mottas noe støtte fra Nordre Land kommune til dette arbeidet. Det 
legges gjennom hele sesongen ned et stort antall dugnadstimer i oppkjøring av løyper. Løypenettet 
benyttes både av lokale og tilreisende hundekjørere, som oppmuntres til å betale kr 70,- pr dag.  
Vedlikehold og drift av utstyr for drift av løypenettet er de største utgiftspostene i MUSH Synnfjell og 
Hundegruppas virksomhet.  
 
Medlemsvekst  
Hundegruppa har fått noen nye medlemmer i 2021.   
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Ski  
  
Styret i skigruppa har bestått av Arngrim Gjerdalen, Aina Haugen Lykkja, Ann Kristin Strømsjordet og 
Bjarne Perstuen. Knut Åsødegård kom inn for Ann Kristin Strømsjordet etter årsmøtet 2021.  
 
Sesongen 2021 ble preget av både bygging av ny skole og Covid-19 restriksjoner. Norges Skiforbund 
utarbeidet klare retningslinjer for gjennomføring av trening og konkurranse, og både nasjonale og 
lokale retningslinjer la føringer for aktiviteten som ble gjennomført. All aktivitet foregikk ute, og det 
var forhåndspåmelding via SMS/Facebook. Startnummeret ble utdelt ved første konkurranse, og 
beholdt av deltakeren gjennom hele sesongen. Startoppstillingen var derfor den samme hvert renn, 
inndelt etter klasse. Betaling foregikk med vipps. Alle som var tilstede på rennene ble registrert, i 
tilfelle behov for smittesporing. På grunn av anleggsarbeider ved skolen ble et område ved Furuholtet 
benyttet som stadion, og doktorhaugrunden var stengt.  
 
Det var planlagt 9 vanlige klubbrenn, klubbmesterskap og avslutning med skicross og premieutdeling. 
3 renn ble avlyst på grunn av kulde, og 1 renn på grunn av Covid-19-situasjonen i kommunen. På 
grunn av tre avlysninger i januar som følge av kulde valgte vi å sette opp et eksta renn på lørdag 
6.februar. Dette ble godt mottatt, og flere signaliserte at de ønsket seg flere lørdagsrenn. 
Lørdagsrennet, samt et mandagsrenn, ble gjennomført som Telenorkarusellrenn og deltakerne fikk 
drikkeflaske og buff i premie. Det ble med andre ord gjennomført 6 vanlige klubbrenn i tillegg til 
klubbmesterskapet, og skigruppa besluttet at man fikk største pokal både for 6 og 7 renn, på grunn av 
de strenge smittevernsreglene. Mange som har vært borte ett renn ville i en normalsituasjon valgt å 
delta med litt lett forkjølelse. Av smittevernhensyn ble premieutdelingen  gjennomført på samme 
måte som i 2019 med ”kom og hent innenfor et tidsrom”. Det foregikk utendørs på Skytterhuset 
søndag 25.april.  
 
Totalt på lysløyperenn/Telenorkarusellrenn denne sesongen var det 83 ulike deltakere, fordelt på 
barnehagebarn og skolebarn, samt 6 seniorer. I henhold til nye regler fra skiforbundet (fom. 2020-
sesongen) var det premiering fra første renn. Løperne som hadde deltatt i ett eller to renn fikk utdelt 
medalje. Løperne som hadde deltatt på tre eller flere renn fikk utdelt pokal. Pokalene var av to ulike 
størrelser. 16 barn deltok på 6 renn, mens 26 barn deltok på alle rennene. Disse barna fikk største 
pokal. Klubbmesterskapet hadde 59 deltakere, og premien var medalje i gull, sølv eller bronse.   
 
Lysløyperennene ble arrangert som enkeltstart med 15 sekunders startintervall, med vekslende 
stilart, klassisk og fristil annenhver gang. Klubbmesterskapet ble gjennomført i klassisk stil, også med 
enkeltstart. Ettersom vi ikke kunne benytte lokaler på skolen og alt foregikk utendørs, ble det ikke 
gjennomført kiosksalg. Det ble kun servert gratis varm saft etter målgang.  
 
Det ble ikke gitt ut skifolder i 2021.  
  
På grunn av Covid-19 ble det ikke arrangert Skisportens dag i 2021.  
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Toppturer – orientering  
 
Styret i O-gruppa har vært Vegar Jøranlid, mens Gunn Marit Øistad, Mari Jøranli og Magne Hasli har 
organisert toppvandringene, godt hjulpet av en gjeng dugnadsfolk som har merket og satt opp kasser.  
For toppvandringen er Magne Hasli sin brå bortgang et stort tap. Man har mistet en viktig 
ressursperson gjennom mange mange år. Han vil bli dypt savnet.  
 
O-gruppas store felles prosjekt er toppvandringene. I 2021 med 7 turmål.  

- 34 barn under 12 år har gått alle 4 eller flere av toppene.  
- 94 stk har besøkt alle 7 turmål og fått diplom.  

 

 
UsynligO1 ble introdusert i tilknytning til toppvandringen som et alternativ til turorientering. UsynligO 
er en app som gjør O-løyper tilgjengelig året rundt, uten at det trenger å være skjermer i terrenget. 

 

 
 

  

 
1 https://usynligo.no/  

https://usynligo.no/
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Westernridning  
 

Styret har bestått av Tommy Stormyrengen, Linda Johansen, Simen Sveen og Lene Christin Foss. 
 
Den nyetablerte gruppa for westernridning har gjennom 2021 fortsatt  arbeidet med å gjøre klar 
grusbanen på Åmot slik at denne kan benyttes som ridebane. Utallige dugnadstimer har blitt lagt ned 
i løpet av våren og sommeren. Det har blitt satt opp gjerder og lagt på grus.  

Det har vært arrangert fellestreninger høsten 2021.  

Anlegget er åpent for alle som er interessert i hest og enten driver med ridning eller kunne tenke seg 
å begynne med det, enten det er dressurridning, westernridning eller andre varianter av 
hestesporten er du velkommen til å ta banen i bruk. Det planlegges å sette opp bokstavmerker for 
dressurridning.  

Det planlegges både kurs og oppvisninger i 2022.  

  

  

 
 



21 
 

Regnskap Torpa IL 2021  
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Balanse 
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Revisjonsberetning 
 

 

 

Kjetil Rønningen  

Odd Øistad  
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Handlingsplan (budsjett) 2022 
 

Handlingsplan økonomi Torpa idrettslag 2022, inntekter: 

   

Januar Klubbrenn 4 000,- 

      

Februar Klubbrenn 4 000,- 

  Medlemskontingent 45 000,- 

      

Mars Klubbrenn 4 000,- 

      

April Fiberland 25 000,- 

  Spons Intersport 7 500,- 

  Støtte Sparebankstiftelsen 140 000,- 

      

Mai     

      

Juni Åmot-dagen 12 000,- 

  Støtte Synnfjell sameie 10 000,- 

      

Juli Aktivitetsmidler NIF 150 000,- 

      

August     

      

September     

      

Oktober     

      

November     

      

Desember Rabattkort?   

  Norsk tipping grasrotandel 55 000,- 

  Kulturmidler NLK 50 000,- 

      

Totale inntekter   506 500,- 
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Handlingsplan økonomi Torpa Idrettslag 2022, utgifter: 

  

Administrasjon: Kontorrekvisita 1 000,- 

Administrasjon: Lys, varme 25 000,- 

Administrasjon: Gaver 4 000,- 

Administrasjon: Forsikring 25 000,- 

Administrasjon: Kurs, møter o.l. 5 000,- 

Administrasjon: Trykksak 4 000,- 

Administrasjon: Bank- og kortgebyr 1 000,- 

Renovasjon/kloakk Åmot 7 000,- 

Drift bane Åmot 45 000,- 

Tilskudd løypekjøring Hugulia 8 000,- 

Allidrett 1 000,- 

Utgifter lysløype 10 000,- 

Skigruppa 20 000,- 

Bidrag Torpa Løypelag SA 62 500,- 

Utgifter Åmot-dagen 8 000,- 

Utgifter lavterskeltilbud 37 000,- 

Støtte fotballag 10 000,- 

Utstyr hall og svømmebasseng 168 000,- 

Leie hall og svømmebasseng 80 000,- 

    

Sum utgifter 521 500,- 

  

  

Resultat:  506 500 - 521 500 = -15 000 kr 
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Valgkomitéens innstilling 2022 
 
Enkelte poster er ikke besatt pr 09.03.22, det avventes formelt svar fra flere forespurte kandidater.   
 
Hovedstyret: 
Leder:  Eli Vogt Godager (1 år 2022)  
Nestleder: Øistein Sørensen (nyvalg 1 år 2022) 
Sekretær: Kristin Ulsaker nyvalg 2022, på valg 2024) 
Kasserer:  Kristin Lyshaug (gjenvalgt 2021, på valg 2023.) 
Hallkoordinator Knut Lium (nyvalg 2022, på valg 2024.) 
Varamedlem:  Anders Rønningen (gjenvalg 2022, på valg 2024.) 
 
Aktivitet for alle: 
Ranveig Gjerdalen Taraldstad (gjenvalg 2022 for ett år, på valg 2023) 
Maren Øistad (gjenvalg 2021, på valg 2023) 
 
Hundegruppa: 
Eli Vogt Godager (gjenvalgt 2021, på valg 2023)  
Tore Halden (gjenvalgt 2021, på valg 2023) 
Thomas Wærner (gjenvalgt 2021, på valg 2023) 
Marius Hagen (nyvalgt 2021, på valg 2023)  
Karin Wiik (gjenvalg 2022, på valg 2024) 
Øistein Sørensen (møtende varamedlem, 2022-2024)  
 
Skigruppa: 
Aina Haugen Lykkja (gjenvalgt 2021, på valg 2023) 
Arngrim Gjerdalen (gjenvalgt 2021, på valg 2023)  
Knut Åsødegård (nyvalgt 2021, på valg 2023)  
Ole Henrik Ryttersveen (2022-2024) 
 
Fotballgruppa:  
Leder:   Linda Tveit Berge – inntil ny leder av fotballen er på plass 
Dommeransvarlig: Tommy Storheil (gjenvalg 2022, på valg 2024) 
Banedisposisjonsansvarlig: Ragnhild S. Thorvaldsen (nyvalg  2022, på valg 2024. Slipper styremøter) 
Kioskansvarlig: Monica Engevold ( nyvalg 2022 for ett år, på valg 2023) 
Sportslig leder: Anders Høst (gjenvalg 2022, på valg 2024.) 
 
Banekomite Åmot: 
Kai Andre Frøyslid (gjenvalgt 2021, på valg 2023) 
Simen Taraldstad (gjenvalgt 2021, på valg 2023) 
Marius Ulsakerhaugen (nyvalgt 2021, på valg 2023) 
Valgkomiteen foreslår at man tar inn en ekstra på denne gruppa i år for opplæring da alle 3 har 
signalisert at de ikke tar gjenvalg neste år. Ikke funnet kandidat. 
 
Western ridning:  
Tommy Stormyrengen (gjenvalg 2022, på valg 2024)  
Linda Johansen (gjenvalg 2022, på valg 2024)  
Simen Sveen (gjenvalg 2022, på valg 2024)  
Lene Christin Foss (nyvalg 2022, på valg 2024)  
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Torpa O-lag:  
Vegar Jøranlid (gjenvalgt 2021, på valg 2023). 
 
Revisorer:  
Odd Øistad (gjenvalgt 2021, på valg 2023) 
Kjetil Rønningen (gjenvalgt 2021, på valg 2023) 
 
 
Kontrollkomite:  
Knut Kind (gjenvalgt 2022, på valg 2024)  
Morten Normann (gjenvalgt 2022, på valg 2024)  
Tore Kinn (gjenvalgt 2022, på valg 2024) 
 
 
Håndball: 
Trude Fossum (nyvalg ett år i 2022, på valg 2023) 
Kari Bjørnli Halden (nyvalg 2022, på valg 2024) 
Stine Sveum (nyvalg ett år i 2022, på valg 2023) 
 
Innebandy: 
Henrik Blom (nyvalg 2022, på valg 2024) 
Eva Åmot Blom (nyvalg 2022, på valg 2024) 
 
Svøm: 
Helen Bakke Klemoen (nyvalg 2022, på valg 2024) 
Stig Thorvaldsen (nyvalg 2022, på valg 2024) 
Ingvild Walhovd Taaje (nyvalg 2022, på valg 2024) 
 
Allidrett: 
Guro Byfuglien (nyvalg 2022, på valg 2024) 
Siri Sollien (nyvalg 2022, på valg 2024) 
 
 
Valgkomite: 
Hege Klopp (gjenvalg for ett år 2022, på valg 2023) 
Camilla Svarthol (nyvalgt 2021, på valg 2023) 
Malin Småladen (nyvalgt 2021, på valg 2023) 
 


