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Innkalling til årsmøte 

 
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 – ingen inkomne saker 
8. Valg  

 
Styret har ikke mottatt saker til behandling på årsmøtet innen fristen 
som var 19.02.21.  
  
 
Styret   
 
  

Innkalling til årsmøte i Torpa Idrettslag  
tirsdag 09.03.21, kl. 19.00  

på Fredheim 
 

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, Ann Kristin Strømsjordet, Arngrim Gjerdalen, 

  Bjarne Perstuen  
Styre Allidrett:    Britt Tomter Fossum  
Styre Aktivitet for alle:   Maren Bergseng Øistad og Ranveig Gjerdalen  
Styre Hundegruppa:   Tore Halden, Karin Wiik, Thomas Wærner og Eli Vogt Godager 
Styre Fotballgruppa:  Anders Høst, Lise Koll, Hege Anita Lillehaug, Tommy Storheil, Aud 

Kristin Gjerdbakken 
Styre Westernridning Tommy Stormyrengen, Linda Johansen, Simen Sveen,  

Lene Christin Foss 
Orienteringsgruppa:   Vegar Jøranlid 
Banekomité Åmot:  Kai André Frøyslid og Simen Taraldstad  
Kiosk Åmot:   Aiga Upleja   
 
Kontrollkomité   Knut Kind, Tore Kind, Morten Normann 
Valgkomité:    Endre Slettum og Hege Klopp 
Revisorer:    Kjetil Rønningen og Odd Øistad 
 

Annerledesåret 2020  
Idrettslagets arbeid og aktivitet i 2020 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 dette året. 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 11.02.20 og har hatt fire (4) møter i løpet av året. I tillegg har styrets 
lukkede Facebook-gruppe blitt brukt avgjørelse i små og store saker gjennom året.  

 

Aktivitet generelt  
Torpa IL hadde ved årsskiftet rundt 500 medlemmer, etter innkreving av kontingent januar/februar 
2021 er medlemstallet nede i ca 450. 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).  
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. 2020 ble annerledes. Det er et ønske og håp at vi klarer å 
«rehabilitere» aktivitetsnivået etter hvert som koronarestriksjonene blir mindre strenge utover i 
2021.  
 
Facebook-siden til idrettslaget er revitalisert i 2019, dvs den er mer brukt til å legge ut informasjon 
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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 2020.  Siden har 
ca 500 følgere, og vi ser at viktige saker og gode nyheter blir delt av mange og når langt ut.  

 

Spesielle oppgaver 
I januar ble MUSH Synnfjell arrangert for åttende gang i 2020. Egen omtale av dette senere i 
rapporten. 
 
Etablering av ridebane på Åmot. Se egen omtale senere i rapporten. 
 

Fiberland 
Fiberland-prosjektet ble videreført i 2020. 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 mye arbeid med dette i 2019, ble det besluttet utbygging i følgende områder: Øvergjøvik, 
Presterud-Hogne og Vinjar-Nordrum. 
I 2020 har kun ett utbyggingsområde i vårt nedslagsfelt vært på blokka til Eidsiva/VOKKS/NLK. Våre 
ildsjeler i Skartlibygda-Skinnerlia har bidratt i arbeidet med informasjon her. Pga koronasituasjonen 
ble informasjonsmøte gjennomført digitalt. Etter planen vil området Fagerlund-Hugulia komme i 
2021. Arbeidet med Fiberland-prosjektet har i 2020 gitt idrettslaget noe inntekt også i 2020.  
 

Ny skole og idrettshall 
Arbeid med renovering av Torpa barne- og ungdomsskole og bygging av idrettshall ble «kronet med 
hell», da kommunestyret den 20.02.20 gjorde endelig vedtak om bygging slik at arbeidene kunne 
igangsettes. Idretten i Torpa har hatt en representant med i forprosjektgruppa som utredet ulike 
alternativer. Prosjektgruppen arbeidet fram til prosjektet ble lagt ut på anbud gjennom 
Innkjøpsenheten for Gjøvik-regionen. Arbeidet ble igangsatt umiddelbart etter vedtak var fattet. 
Dette gir oss gode muligheter for å utvikle idrettslagets aktivitet i årene som kommer.  
Riving av gammelskolen gjorde at det i 2020 ikke har vært muligheter til å gjennomføre allidrett.  
 
Idrettslaget har gjennom dialog med kommunen blitt enige om at kommunen sikrer fast inventar, 
mens idrettslaget jobber med å skaffe midler til løst utstyr til både idrettshall 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. 
Det kjøres ikke noen prosjektgruppe i byggeperioden, men vi har vært i løpende dialog med Nordre 
Land kommune også i 2020. Planlagt ferdigstilling av skole og hall er 10.12.21. Idrettslaget vil i 2021 
jobbe med planlegging av aktivitet med oppstart i ny hall i 2022.  
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Aktivitetspark  
Vi mottok i desember 2019 støtte fra Sparebankstiftelsen på kr200.000,- til etablering av en 
aktivitetspark. I en periode der elevene ved Torpa barne- og ungdomsskole er i midlertidige lokaler og 
uten gymsal er dette en kjærkommen utvidelse av mulighetene for aktivitet. Det ble tidlig i 2020 
brukt ressurser på å finne måter å realisere aktivitetsparken på, innenfor den økonomiske rammen, 
eventuelt med noe bruk av egne midler. Det lyktes oss å finne lokal entreprenør som kunne gjøre 
jobben med montering rimeligere enn leverandørens tilbud, samt at vi valgte å bruke sand og ikke 
mattedekke.  
 
Arbeidet med faktisk etablering av aktivitetsparken ble igangsatt sommeren 2020 og vi kunne invitere 
til å ta den i bruk fra 14.09.20. Dessverre gjorde koronasituasjonen at det ikke var mulig å invitere til 
noe festivitas rundt åpningen. Men erfaring viste at aktivitetsparken raskt ble et populært område for 
lek og aktivitet både for barnehage og skole. Området blir også brukt til fritidsaktivitet.  
 

 
 

 
 
I spleiselag mellom skolen, FAU og idrettslaget ble det høsten 2020 satt opp en utedo i området ved 
aktivitetsparken.  
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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 
denne sommeren, når alt var koronastengt, til å gjøre jobben med å rehabilitere dekke på fotballbana 
på Åmot.  
 

 
 

 
 
 
Det er gjort en kjempejobb med banen og vi kan i 2021 åpne sesongen med nyrehabilitert gressmatte 
på Åmot. Banekomiteen har også lagt planer for nye «tribuner» benker og andre forbedringer rundt 
selve banen. Dette er planlagt utført våren 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:  



7 
 

«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." 
 
Vedtaket ble umiddelbart etter årsmøtet oversendt VTUL. Det tok tid før vi mottok respons på 
forslaget, men den 06.10.20 var tre representanter fra styret I Torpa IL med på et Styremøte I VTUL. I 
etterkant av dette utformet vi et forslag til informasjonsskriv som begge lag skulle sende sine 
medlemmer., Pr medio januar 2021 er det ennå ikke mottatt svar på dette fra VTUL. Så vidt vi har 
bragt I erfaring vil VTUL ta saken opp på sitt årsmøte I 2021 for å finne svar på om de ønsker å være 
med på å utrede muligheten for sammenslåing.  
 

Andre enkeltsaker  
 
Ingar Finstuen har på vegne av idrettslagene i Torpa fremforhandlet en sponsoravtale med Intersport 
Lillehammer. Denne gir 7500,-i inntekt for laget, samt gode rabatter for våre medlemmer. Denne har 
vært gyldig også i 2020.  
 
Iditarod 2020  
Ikke så ofte Torpa IL har representanter i konkurranser med stor internasjonal deltagelse og 
oppmerksomhet. Det er derfor stas å formidle også i årsrapporten for 2020 at vi gratulerer Thomas 
Wærner som vinner av Iditarod 2020, verdens lengste og mest prestisjefylte langdistanseløp.  
 

 
 
Åmotdagen ble pga koronarestriksjoner ikke mulig å gjennomføre i 2020. 
 
Utebord til bruk ved midlertidige skolelokaler ved Korsvold Omsorgssenter ble innkjøpt høsten 2020, 
på bakgrunn av en uformell forespørsel fra skolen. Skolen «låner» disse fram til skole/hall er klare til 
bruk. Når hallen åpner vil utebordene brukes utenfor inngangspartiet til hallen.  
 

Vurdering av aktivitet i forhold til mål 
2020 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.  
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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 2020. Da fotball er en stor del av vår 
aktivitet er dette svært gledelig.    
 
De viktigste målene for 2021 vil være å bidra til at de ulike undergruppene får så gode arbeidsforhold 
som mulig for sin aktivitet. Det vil også være en prioritert oppgave å planlegge for aktivitet i hallen fra 
januar 2022.  

 
Økonomi 
2020 har vært et spesielt år også for idretten, og mange av våre vanlige aktiviteter har ikke kunnet 
gjennomføres som vanlig. Økonomisk sett har derimot resultatet blitt ganske likt som tidligere år, 
med et overskudd på i overkant av 93 000 kr, mot ca 99 000 kr året før.  
 
Vi har fått litt ekstra inntekter etter dugnadsjobb rundt verving av kunder i forbindelse med 
fiberutbygging i Torpa. Samtidig har salget av rabattkort bare gitt i underkant av ¼ av inntektene vi 
bruker på å få, 8 200 kr. Dette skyldes først og fremst at vi valgte å ikke gå dør til dør for å selge.  
 
Inntektene i skigruppa er også en god del mindre enn før, og mulige inntekter fra Åmot-dagen falt 
også bort. Grasrotandelen i Norsk Tipping stiger derimot for tredje år på rad. 
 
Idrettslaget har i 2020 investert i en klatrepark som vi håper har kommet spesielt mange barn og 
unge til gode. Vi fikk 200 000 kr fra Sparebankstiftelsen I 2019 og realiserte anlegget I 2020. Laget  
dekket resten av kostnaden på totalt 300 000 kr selv, altså ca 100.000,- i utgift for laget.  
 
Vi har også kjøpt en ny scooter til hundegruppa. Det er søkt refusjon via NIFS ordning med 
spillemidler til utstyr for denne nå i 2021.  
Vi har utnyttet pausen i fotballen til å oppgradere grasbanen på Åmot i vår/sommer.  
 
Det er altså brukt en del penger på ulike prosjekter, men vi har likevel en god økonomi og fremdeles 
penger igjen på bok, så vi er godt fornøyd med hvordan laget drives. 
 
På slutten av 2020 mottok vi også tilsagn om støtte på kr 140.000,- til utstyr i flerbrukshallen når den 
er ferdig. Midlene utbetales først i 2021 når vi går til innkjøp av utstyr.  
 
Aktiviteter for alle er innvilget en gave fra Etnedal Sparebank på kr 3500,-, men denne er ikke utbetalt 
pga offentlige retningslinjer til bankene om ikke å utbetale overskudd mens pandemien pågår. Trolig vil 
støtten bli utbetalt i 2021.  
 
Styret har løpende vurdert hvorvidt vi skulle søke på de ulike kompensasjonsordningene for 
frivilligheten som har blitt lansert i forbindelse med koronasituasjonen. Konklusjonen har vært at våre 
inntektstap har vært så små at de faller utenfor ordningene, eller det er andre årsaker til at våre 
inntektstap faller utenfor (f.eks. kompenseres det ikke for pengeinnsamlinger, slik som salg av 
rabattkort).  
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Rapporter fra undergruppene  
 

Allidrett 
Da skolen, inkludert gymsal, ble revet tidlig i mars 2020 ble det ikke lagt planer for allidrett i 2020. 
Gruppa kommer sterkere tilbake ved åpning av hallen for bruk i januar 2022.  

 

Aktiviteter for alle  
Aktiviteter for alle hadde lagt planer for vårhalvåret 2020:  

 

 
 
Man rakk å gjennomføre klatring 08.02.20 med 7 deltagere og bading med 33 deltagere den 25.02.20 
før all aktivitet måtte stenge ned. Gruppen gjenopptar aktiviteten I 2021 så fort dette blir mulig.  

 

Ski  
Sesongen 2020 har styret I skigruppa bestått av Arngrim Gjerdalen, Aina Haugen Lykkja, Ann kristin 
Strømsjordet, Marit Åbø og Bjarne Perstuen. Marit gikk ut av skigruppa etter årsmøtet, men fortsatte 
å bidra på lysløyperennene ut sesongen. Bjarne Perstuen kom inn i skigruppa etter årsmøtet.  
 
Skigruppa startet 2020 med å arrangere barneskirenn under Mush Synnfjell lørdag 4.januar. Det var 
gratis å delta, og deltakerne fikk medalje og saft etter målgang. 26 barn deltok på barneskirenn.  
 
Skigruppa la opp til 11 renn sesongen 2020. Det var planlagt 7 vanlige lysløyperenn, 1 klubb-
mesterskap og 3 telenorkarusellrenn (med lue i premie) hvorav det ene skulle arrangeres som 
skicross/skileik i kombinasjon med avslutning og premieutdeling på Engesethjordet. Alle rennene ble 
gjennomført som planlagt, bortsett fra det avsluttende arrangementet på Engesethjordet som måtte 
avlyses på grunn av COVID-19. Av smittevernhensyn ble det heller ikke arrangert vanlig 
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premieutdeling, men deltakerne møtte opp hos Marit for å hente pokalene sine den 21. Juni mellom 
kl 12.00 og 14.00.  
 
Totalt på lysløyperenn/telenorkarusellrenn denne sesongen var det 98 ulike deltakere, fordelt på 
barnehagebarn og skolebarn, samt noen få seniorer. Tidligere sesonger har det vært krav om 
deltakelse på minst tre renn for å få premie. I henhold til nye regler fra skiforbundet ble det innført 
premiering også for de som bare har deltatt på ett eller to renn iløpet av sesongen. 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 tre ulike størrelser.  
 
24 barn deltok på alle rennene og fikk største pokal. På klubbmesterskapet deltok 69 deltakere, som 
alle fikk utdelt medalje.  
 
Lysløyperennene ble arrangert med vekslende stilart, klassisk og fristil annenhver gang. 
Klubbmesterskapet ble gjennomført i fristil med enkeltstart. De øvrige konkurransene  ble arrangert 
som parstart. På de vanlige lysløyperennene ble det solgt toast, saft og kaffe, mens det ble solgt  
vafler under klubbmesterskapet og telenorkarusellrennene. Skigruppa handlet inn til kiosksalget, og 
det var bra oppmøte på dugnad under lysløyperennene. 
  
Skisportens dag har blitt arrangert på Nordre Felde på Vest-Torpa av VTUL i mange år. I 2019 
bestemte Torpa IL og VTUL seg for å arrangere denne dagen sammen. Vi hadde planlagt å videreføre 
felles arrangement i 2020, den 8.mars. Dessverre ble det veldig dårlig vær denne dagen, og 
Skisportens dag 2020 ble avlyst.  
 
Som nevnt premieres det med tre ulike pokalstørrelser i lysløyperennene, etter antall  deltagelser. 
Tidligere år måtte man delta på alle renn for å få største premie. Nytt av året var at Skisportens dag 
på Felde skulle inkluderes som et gyldig renn. I tillegg skulle det være lov å være borte fra ett renn, og 
likevel få største premie. Det betyr at selv om man var syk på et vanlig lysløyperenn kunne man ved å 
delta på Skisportens dag likevel sikre seg den største pokalen. Dessverre fikk vi ikke prøvd ut denne 
nye ordningen, ettersom Skisportens dag ble avlyst.  
 
Det ble inngått avtale med Spåtind Skisenter om rabatt på sesongkort og dagskort i slalåmbakken for 
medlemmer i Torpa IL. Det ble også inngått avtale om gratis kjøring for medlemmer i Torpa IL ved 4 
ulike datoer; 13. mars, 20. mars, 27. mars og 3. april. Dessverre satte COVID-19 en stopper for dette 
tilbudet.  
 
For å samle informasjon rundt arrangementene som angår ski i bygda ble det laget en skifolder, og 
delt ut på skole og barnehage. Dette ble for første gang gjennomført sesongen 2018, og videreført i 
2020.  
 
Kraftig vindvær gjorde at en av lysstolpene i nedre del av lysløypa knakk. Det ble satt opp ny stolpe og 
armatur høsten 2020.  
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Hundegruppa 
Styret i hundegruppa har i 2020 bestått av Thomas Wærner, Tore Halden, Karin Wiik og Eli Vogt 
Godager.  
 
MUSH Synnfjell 2020 
Det åttende MUSH Synnfjell ble arrangert 03.-05.01.2020 med til sammen 74 deltakende spann, 
fordelt på 41 i MUSH Synnfjell 33 i Synnfjell Rundt. Kortløpet «Synnfjell Rundt ble i 2020 arrangert for 
tredje gang. Vi ser en stadig økende deltakelse i det korte løpet.  
  
2020 var andre 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. Omleggingen var en ubetinget suksess.  
Det var leid inn lavvo med plass til om lag 200 mennesker. Ut fra den erfaring vi gjorde i 2019 stod vil 
selv for servering i lavvo’n i 2020. Frivillige rekruttert på tvers av tilhørighet i Torpa Il klarte dette på 
en utmerket måte.  Servering i lavvo er kommet for å bli. 
 
Det var stort fokus på at dette er et familiearrangement, med hundekjøring for barn og barneskirenn 
som supplerende aktivitet. Dette fokuset vil bli videreført i årene som kommer.  
 
Det ble samarbeidet med Nørstelikjeller’n om en pubkveld fredag før løpet og med Synnfjellporten 
om åpent lørdag kveld under løpet. Gjennom samarbeidet med Synnfjellporten fikk publikum en 
ekstra anledning til å se spannene i aksjon. Begge disse sidearrangementene fungerte etter hensikten 
i 2020.  
 
Som de siste årene ble det også i 2020 gitt ut et eget løpsmagasin. Dette er god markedsføring av 
kommunen generelt, Torpa og Synnfjellet spesielt samt hundesporten. 5000 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 2020. 
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. Det var planlagt nytt 

http://www.mushsynnfjell.no/
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sikringsskap i 2020, men kapasiteten strakk ikke til, så dette vil bli prioritert i 2021.  
 
Det har vært gjennomført flere dugnader i 2020 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. 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.  
 
Hundegruppa har i 2020 gjennomført en større dugnad (riving av låve). Dette ga 30.000,- i netto 
inntekt til Hundegruppas arbeid.  
 
Fra sesongen 2020 er det innført løypeavgift for medlemmer av Hundegruppa. Hver kennel betaler kr 
1000,- pr sesong. De av våre medlemmer som hovedsakelig trener andre steder betaler gjesteavgift 
på kr 70,- pr dag ved bruk av løypenettet i Synnfjellet.  
 
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.  
Vedlikehold og drift av utstyr for drift av løypenettet er de største utgiftspostene i MUSH Synnfjell og 
Hundegruppas virksomhet.  
 
Medlemsvekst  
Medlemstallet i Hundegruppa har vært stabilt gjennom 2020.   
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Westernridning  
Den nyetablerte gruppa for westernridning har gjennom sommeren 2020 arbeidet med å gjøre klar 
grusbanen på Åmot slik at denne kan benyttes som ridebane. Det er gjort avtale med grunneier og 
kommunen om bruken av banen til dette formålet. Gruppa har gjennomført flere dugnader for å 
fjerne busker/kratt og satt opp gjerde. Det har vært arbeidet med å skaffe midler til å gruse banen, 
slik at den blir helt klar. Det har foreløpig ikke lyktes å finansiere dette. Arbeidet med å finansiere grus 
til banen fortsetter i 2021.  
 

 
 

 

 

Toppturer – orientering  

 
 
Toppturene som O-gruppa legger til rette for har vært en suksess også i 2020. Dette er den enste 
aktiviteten som har gått som normalt dette året. Oppslutningen har vært svært god. 
 
I 2020 ble toppvandringene arrangert for 28. gang. Torpa O-lag ble lagt ned til nyttår 2014 og det er 
derfor orienteringsgruppa i Torpa IL som står som arrangør.  
 
Det ble, som tidligere år, oransje kasser på 5 topper i nærområdet (turmål) Beskrivelse av de ulike 
turmålene ble lagt ut på Facebook samt at det var mulig å plukke opp et turhefte i butikkene i bygda.  
Nytt i 2020 var at det ble satt opp 2 "bonuskasser", plassert på Skjervungsfjellet og Nylsfjellet.  
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Statistikken viser at 75 personer gikk alle toppene. Det er delt ut 106 diplomer, 90 voksne og 16 barn 
fikk diplom for å ha gått på alle toppene. Flertallet var 13 år og eldre, 16 barn var 12 år og yngre. 
Totalbesøk ca 3.200, fordelt som følger:  

• Bergvassknotten 479 besøk  

• Turrtinden 279 besøk  

• SANKT Olavskampen 238 besøk  

• Elgsmyrkampen ca 292 (ca tall, da boka blåste bort) 

• Gardsæterrunden 209 besøk  

• Nylsfjellet 483 besøk  

• Skjervungsfjellet ca 1.220 besøk  
 
Mange har gått turer, uten å ha gått alle. Premier ble gitt fra lokal handelsstand og poser med real 
turmat ble sponset fra Drytech (til barna). I overmot hadde man lovet premier til alle som gikk på 7 
topper. Det viste seg at dette ble såpass mange at premien ble en pose smash pr pers. 

 
 

Fotball  
 

Styrets sammensetning 2020 
 
Leder ungdom/senior: AnnMarie Voldheim 
Leder yngres avd: Anders Høst 
Kasserer:   Lise Koll 
Regnskapsfører: Ingveig Eli Sæteren 
Sekretær:  Anita Bratrud 
Styremedlemmer: Geir Ove Skogheim-Ruud, Anne Berit Myhre, Tommy Storheil, Aud Kristin 
Gjerdbakken, Steinar Sætheren, Siv Frydenlund, Aiga Upieiga, Hege Anita Lillehaug,  
Varamenn: Knut H Sæteren, Jostein Kjendseth  
 
Baneansvarlige Lundemoen: Rune Kjeldsrud og Kjetil Bjeglerud 
Baneansvarlige Åmot: Simen Taraldstad og Kai Andre Frøyslid 
 
Styrets arbeid 
Samarbeidsavtale mellom Torpa IL og VTUL 

- Oppdateres årlig 
- Innbetalinger årlig kr. 30.000 fra hver klubb. 

 
Styremøter 
Det er avholdt 7 styremøter der 4 har vært felles, 2 kun for barnefotball, 1 kun for ungdom/senior. 
Behandlet i alt ca 20 saker. 
 
Møter med kretsen:  
Vi har vært representert på 3 møter med kretsen i år. Disse har foregått på Teams. Erfaringene med 
denne måten å holde møter på er for vår del positive. Får god og nødvendig informasjon, samt 
mulighet å komme med innspill og spørsmål uten at det tar mye tid og kjøring.    
 
Andre møter  
Lagleder/trener møte før sesong. Små møter underveis med oppdatering av for eksempel 

smittevernregler. Ett møte med gutter/menn fra 10 år og opp tom senior i etterkant av sesongen.  
Spesielle oppgaver 
Dette året ble svært annerledes enn et «vanlig» fotball år. 12 mars ble Norge «stengt ned» på 
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alvorligste vis siden 2.verdenskrig pga Covid-19. Skoler ble stengt og alle aktiviteter inkludert fotball 
ble stoppet. Beskjeden breddeidretten fikk var at all felles aktivitet skulle stoppes fra denne dagen og 
ut april.  
Fra 3.April kom oppdateringene fra NFF jevnlig utover. Dette innebar da begrensinger for kontakt, 
begrensinger for antall, rutiner for desinfisering, opplæring på smittevern, restriksjoner på deling av 
utstyr, koronavennlig fairplay hilsen, - alt dette og mer til pakket inn i blant annet «koronavettregler», 
«koronahåndbok» og «koronakurs».    
Barne- og ungdomsfotballen fikk klarsignal for tilnærmet vanlige fotballtreninger fra 1.juni, og 
seriespill fra 1.august. NFF stilte krav til at alle klubber skulle følge prosedyrer for smittevern. Det ble 
nødvendig at alle fotballspillere over 13 år skulle ta obligatorisk digitalt koronakurs for å få spille 
kamper.  
Vi har hatt en gjennomgang av hjemmesiden vår Torpafotball.no. Med god hjelp fra Jon Lande er det 
gjort noen tilpasninger, og styret har fått ny motivasjon for å holde denne noenlunde ajour.  
 
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 favner 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 et ” levende” verktøy for styret, trenere og lagledere slik at 
vi har felles retningslinjer og være et hjelpemiddel i forhold til det sportslige, og i forhold til å skape 
gode holdninger både på og utenfor banen.  
 
 
Baner/Anlegg:  
Torpa IL gjorde tiltak rundt ny gressmatte på Åmot stadion. Med Simen Taraldstad og Kai Andre 
Frøyslid i spissen fikk Åmot en ny gressmatte som vi gleder oss til å bruke neste år. Takk til Simen, Kai 
Andre, Torpa idrettslag og VTUL for at dette lot seg gjøre. Vi er sikre på at dette kommer til å glede 
mange flere år fremover.  
 
De fleste lagene ble i år styrt fra Lundmoen pga arbeidet som ble gjort på Åmodt. Det var til tider ett 
komplisert puslespill for Ragnhild Thorvaldsen som tok på seg å styre baneoversikten. Mange lag, 
ulike kampformer (fra 3èr til 11èr..) og mange kampendringer var noen av utfordringene hun måtte 
holde styr på. Banemannskapet gjorde en flott innsats, med gjødsling 4 ganger gjennom sesongen og 
de har sørget for at banen har vært nyklipt så og si til enhver tid. Det har foregått omfattende 
byggeaktivitet på klubbhuset som skal være ferdigstilt våren 2021. 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.         
 
Klubb dommere: 
Det var 17 stk som meldte seg som dommere for klubben i år, fra 12 år og oppover. Det vi vanligvis 
kjører som tre timers kurs lokalt, ble nå kjørt på 45 minutter på Teams. Tom Harald Hagen holdt 
kurset for 200 ungdommer. Dette i seg selv lager noen utfordringer med å få kontakt og få den 

tryggheten som ønskes.   Det ble ikke rapportert noen utfordringer med å få tak i dommere i 
kampene i år. Alt i alt bra gjennomført sesong for dommere.    
Tommy Storheil er pr dags dato rekruteringsdommer i Indre Østland Fotballkrets og dømmer kamper 
opp til G16. Han har også jobben som dommeransvarlig i Torpa Fotball.  
 
 
 
Generelt yngres:  
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Torpa Fotball har i år administrert følgende lag i yngres serie: mix 6 år, mix 7 år, mix 8 til 9 år, gutter 10 til 11 
år, jenter 10-12 år og gutter 12 år 
 

Mix 6 år med Tor Håkon Schjørlien som hovedtrener (10 registrerte spillere), hadde fokus på lek 
denne sesongen. Siden vi kun hadde Lundemoen å spille på, valgte dette laget å låne en 3’er-bane og 
sette opp denne i hagen til Tor Håkon til stor suksess. De ønsker å spille serie neste år. 
 
Mix 7 år med Hege Anita Lillehaug og Frank Rustestuen som hovedtrenere (13 registrerte spillere) 
spilte for første gang 3’er serie med stort hell. De hadde før dette vært med på innecup i Etnedal så 
dette laget fikk virkelig spilt sammen tross Covid 19 situasjonen. De ble introdusert litt for 5’er fotball, 
noe som de skal spille neste år. Vi har også fått vite at laget deler seg i rent gutte -og jentelag til neste 
sesong, der Frank vil trene jentelaget og Hege guttelaget. Hva som skjer med evt. lagleder eller ass. 
trener på disse lagene er under planlegging. 
 
Mix 8 til 9 år med Frank Nordengen Sveum og Ole Henrik Ryttersveen som hovedtrenere (16 
registrerte spillere) og Ranveig Taraldstad som lagleder skulle spilt 5’er fotball i år, men da alle lagene i 
serien trakk seg ble det ingen kamper. De hadde 3 spillere på disp. som var 9 år. Slik vi har hørt og sett 
hadde laget ellers en normal treningsperiode på Lundemoen og alle virket fornøyd tross alt. Det ble 
gjennomført 2 treningskamper. 
 
Gutter 10 til 11 år med Anders Høst, Nils Olav Øistad og Anders Rønningen som hovedtrenere, samt 
Lise Koll og Trude Fossum som lagledere. 14 spillere registrert. Dette var første sesongen disse to 
lagene spilte sammen og alle var derfor veldig spent på hvordan dette skulle gå. Det ble i begynnelsen 
lagt opp til 2 treninger i uken samt 1 seriespill, men dette ble fort gjort om til 1 i uken p.g.a 
interessen. Sesongen begynte nervøst siden det var første gang guttene skulle spille 7’er fotball, men 
utover sesongen jevnet dette seg ut og laget sparket godt fra seg (1 seier og resten tap, men mange 
nesten seiere!). Laget har fra neste år bestemt seg for å dele laget i to igjen og gi tilbud for 10 
åringene fram til de blir 11 år. Treningene blir felles. 
 
Jenter 10 til 12 år med Silje Finstuen som hovedtrener og Marianne Nordby som lagleder (18 
registrerte spillere. 2 på disp). Stort sett 10 på hver kamp, de delte jentene i to lag og lånte spillere 
hver gang! Tapte alle kampene i serien. Spilte to cuper, Etnedal og lokal cup med Nordre Land! Vant to 
kamper i siste cupen. Jentene hadde gjennom hele sesongen kjempe humør og en flott lagånd. Silje 
annonserte før serieslutt at hun ikke ønsket å trene laget til neste år. Det ble derfor arrangert et 
trener/lagledermøte med en styrerepresentant (Anders Høst) for dette laget. Her ble det 
gjennomgått hvem som skulle ta over neste år og det ble enighet om Hege Nordberget som 
hovedtrener og Frank Sveum og Henrik Strømsjordet som ass.trenere. Silje Finstuen og Marianne 
Nordby blir lagledere. 
 
Gutter 12 år med Joachim Slettum og Britt Julie som hovedtrenere (11 registrerte spillere) hadde en 
«normal sesong». Plan er at disse skal meldes opp i Gutter 13 neste sesong og samarbeide med 
gutter 12 og gutter 16 om spillere.   
 
 

Generelt ungdoms lagene og senior:  
 
Senior herrer: 
Året startet svært positivt for senior herrer. I tett samarbeid med Gutter 15 laget stilte de i vinterserie 
i januar/februar. Disse kampene ble spilt i Valdres hallen over flere helger, og viste at VTUL/Torpa har 
noe å komme med i tiden fremover.  
Mange av de rutinerte seniorspillerne, samt noen nye ønsket å være med å satse i sesongen 2020. 
Men det var før korona …. Fra nedstegningen 13.mars frem til dd har det ikke vært tillatt med 
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kontakttreninger for spillere over 20 år. Ingar Finstuen som hadde tatt på seg trenerjobben fra denne 
sesongen kjørte tilpassede treninger sammen med G 15 laget. Vi hadde alle ett håp om at senior også 
etter hvert kunne komme i gang med tilnærmet normal aktivitet igjen også, og frem til 1.september 
holdt både motivasjon og oppmøtet til karene seg stabilt høy.   
 
 
Gutter 15: Dette ble påmeldt som sammensatt lag; Vest-Torpa/Torpa. På denne måten kunne 
spillerne fra 15 år og oppover spille på både G15 og på senior-herrer. Trenere var Odd Ivar Jøranli og 
Kristoffer Halvorsen i samarbeid med seniortrener Ingar. På slutten på sesongen kom Michael 
Enriques inn i trenerteamet. Lagleder har vært Camilla Ringvold. Spesielt med dette laget er at det 
inkluderer fem årskull med gutter, gjennomsnittsalder har vært rett i underkant av 15 år..  
Laget har gjort det godt denne sesongen og endte til slutt opp som nr 6 av 11 lag i serien sin.    
 
 
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 samtidig 
kunne holde fokuset på breddefotball. 
 
Jenter 14 ble administrert av Nordre Land. Trener Kristin Lyshaug og lagleder Nina Røste. Laget var 
påmeldt i 9`er serie, og endte til slutt som nr 2 av 4 lag i denne serien.  
Hadde store planer om Norway Cup, men pga covid-19 ble den lengste utflukten bortekamp på 
Dombås ….  
        
Jenter 15 ble også administrert av Nordre Land, med trener fra Nordre Land. De fleste spillerne har 
også hatt mulighet til å spille på dame/J19 laget.  
 
Damer 4.divisjon/Jenter 19: For damelaget som var påmeldt i 4.divisjon gjaldt også restriksjonene 
som gjorde at de over 20 år ikke skulle delta på «normalt vis» ifht kontakt. Etter hvert satte kretsen 
opp en J19 serie, som gjorde at de aller fleste spillerne kunne delta på treninger og i kamper. Trener 
Vegar Jøranlid og Kenneth Granlund (NLI) med lagleder Anita Fossum har styrt laget og 
kommunikasjonen gjennom en svært ustabil høstsesong. Vært mye endringer i både kampoppsett og 
deltakende lag. Laget vårt var imidlertid ikke ustabilt og spilte en jevn sesong.   
 
Avslutning:  
For de yngres ble det tilbudt 50,- for hver spiller for hvert lag som skulle brukes til en felles avslutning. 
De fleste valgte å ta dette på Lundemoen etter trening, mens noen dro til Pizzabakeren på Dokka. 
Trenere og lagledere mottok en flott termos med navn på. 

 
 
Dugnader:  
I mai hadde vi salg av sokker som gav oss en inntekt på 54 788 kr. Dette er planlagt å brukes til 
tribuner på begge anleggene våre.  
J15 og J19 hadde søppelplukking som vanligvis går til bidrag til cuper.  
Det foregår mye nødvendig dugnad gjennom en fotballsesong. I tillegg til alle de «vanlige» oppgavene 
(kiosk, vask, bane etc.) har det vært flere oppgaver å fordele i år pga de spesielle omstendighetene. 
Takket være fleksible og hjelpsomme folk har oppgavene gått greit.  
Vi hadde ingen dugnad på Åmot annet enn vask. En større dugnad er under planlegging våren 2021 
med blant annet nye tribuner, gjerder og fornyet scene. 

 
Vurdering av aktivitet (i forhold til mål) 



18 
 

Vi er svært fornøyde med rekrutteringen som har vært i Torpa Fotball. Tross pandemien der vi har 
vært nødt til å stenge ned aktiviteter for kortere periode, en forkortet serie og strenge regler, har vi 
ikke merket til synkende interesse. Dette har vært til stor glede og vitner om det engasjementet hver 
enkelt spiller har her i Torpa.   
 
Det har vært gjennomført grasrottrener kurs på 2 trenere i 2020 (Del 1) og ytterligere 3 skal på kurs i 
januar 2021. Det er svært lite utskiftninger på trenerteamet, noe som betyr at de som har tatt kurs 
blir værende. Dette er til stor fordel for klubben som øker kompetansen sin. Det kommer til å bli noen 
endringer i styret siden noen har meldt fra at de går av, men valgkomiteen settes på saken i forhold til 
dette. 
 
Vi takker alle våre spillere, foreldre, trenere og lagledere som tok reglene i forhold til pandemien 
alvorlig.  
 
Økonomi Torpa Fotball  
Se eget regnskap. 
 
Økonomi Torpa Fotball har en sunn og god økonomi. På grunn av pandemien ble det lavere aktivitet 
enn forventet, der både inntekter og utgifter ble lavere. Men alt i alt kom vi godt ut av det. 
Hovedinntektene har vært treningsavgift, sokkesalg og støtte fra Torpa IL og VTUL. 
 
 
Takk for godt samarbeid i året som gikk 
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Regnskap Torpa Fotball  
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Regnskap Torpa IL 2020  
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Balanse 
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Revisjonsberetning 
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Handlingsplan (budsjett) 2021 
 

Handlingsplan økonomi Torpa idrettslag 2021, inntekter: 

   

Januar Klubbrenn 5 000,- 

      

Februar Klubbrenn 5 000,- 

  Medlemskontingent 45 000,- 

      

Mars Klubbrenn 5 000,- 

      

April Fiberland 15 000,- 

  Spons Intersport 7 500,- 

      

Mai     

      

Juni Åmot-dagen 12 000,- 

  Støtte Synnfjell sameie 10 000,- 

      

Juli Aktivitetsmidler NIF 115 000,- 

      

August     

      

September     

      

Oktober     

      

November     

      

Desember Rabattkort 38 000,- 

  Norsk tipping grasrotandel 43 000,- 

  Momskompensasjon? 10 000,- 

  Kulturmidler NLK 50 000,- 

      

Totale inntekter   360 500,- 
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Handlingsplan økonomi Torpa Idrettslag 2021, utgifter: 

  

Administrasjon: Kontorrekvisita 1 000,- 

Administrasjon: Lys, varme 16 000,- 

Administrasjon: Gaver 4 000,- 

Administrasjon: Forsikring 12 000,- 

Administrasjon: Kurs, møter o.l. 3 000,- 

Administrasjon: Trykksak 5 000,- 

Administrasjon: Bank- og kortgebyr 1 000,- 

Renovasjon/kloakk Åmot 6 500,- 

Reparasjon/vedlikehold Åmot 5 000,- 

Drift bane Åmot 15 000,- 

Tilskudd løypekjøring Hugulia 8 000,- 

Allidrett 1 000,- 

Torpa fotball 30 000,- 

Skigruppa 20 000,- 

Bidrag Torpa Løypelag SA 62 500,- 

Engangsstøtte ny løypemaskin 50 000,- 

Utgifter Åmot-dagen 8 000,- 

Utgifter lavterskeltilbud 5 000,- 

Støtte fotballag 10 000,- 

    

Sum utgifter 263 000,- 

  

  

Resultat:  360 500 - 263 000 = 97 500 kr 
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Valgkomiteens instilling  
 

Valg 2021 
 
Hovedstyret: 
Leder: Eli Vogt Godager (gjenvalgt 2020, sier hun sitter til hallen er en realitet) 
Nestleder: Linda Tveit (gjenvalgt 2020, på valg 2022) 
Kasserer: Kristin Lyshaug (gjenvalgt 2021, på valg 2023) 
Sekretær: Marthe Sollien (gjenvalgt 2021 for ett år, på valg 2022) 
Vara: Anders Rønningen (gjenvalgt 2020, på valg 2022) 
 
Aktivitet for alle: 
Ranveig Gjerdalen (gjenvalgt 2021 for ett år, på valg 2022)  
Maren Øistad (gjenvalgt 2021, på valg 2023) 
 
Allidrett: 
Ann Christin Jonas (nyvalgt 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) 
Karin Wiik (gjenvalgt 2020, på valg 2022) 
Marius Hagen (nyvalgt 2021, på valg 2023) 
 
Skigruppa: 
Aina Haugen Lykkja (gjenvalgt 2021, på valg 2023) 
Arngrim Gjerdalen (gjenvalgt 2021, på valg 2023) 
Bjarne Perstuen (nyvalgt 2020, på valg 2022) 
Knut Åsødegård (nyvalgt 2021, på valg 2023) 
 
Fotballgruppa: 
Leder: Anders Høst (nyvalgt 2020, på valg 2022) 
Kasserer: Lise Koll (nyvalgt 2020, på valg 2022) 
Hege Anita Lillehaug (nyvalgt 2020, på valg 2022) 
Tommy Storheil (nyvalgt 2020, på valg 2022) 
Aud Kristin Gjerdbakken (nyvalgt 2020, på valg 2022) 
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