
Torpa IL – styremøte 06.05.21 – referat  

Tilstede: Kristin B.L., Anders H., Lise K, Tommy S, Linda J., Linda T.B., Aina H.L, Eli V.G og Simen T. 

Forfall: Marthe S., Ranveig T., Mare B.Ø. og Anders R, Vegard J.  

 

Dagsorden:  

- Økonomistatus  

- Åmot fotballbana – status og planlegging fram mot åpning  

- Åmot – ridebana – status og arbeid fremover  

- Fotballen – organisering generelt  

- Status undergrupper  

- Åmotdagen 2021  

- Hjertestarter  

- Treningstider Dokkahallen 2021-2022  

Økonomistatus  

Pr dags dato er det 492.000 på hovedkonto. Økonomien er stabil. Noe mer midler ventes også inn.  

Åmot – fotballbana  
Simen T fra banekomiteen orienterte om status. Planen er å gjødsle bana og gi den 4-5 klippinger før 

den tas i bruk. Viktig at vi passer på den nå, så ikke arbeidet fra sist sommer blir forgjeves…..  

Det gjennomføres en befaring 07.05.21 for å legge konkrete planer for dugnader. Det som skal på 

plass er «tribuner» og gjerder primært og kiosken må vasker før sesongstart. Det er ønske om 

innkjøp av en kantklipper. Torpa Fotball har avsatt 25.000,- til hver av banene (Lundmoen/Åmot). All 

bruk innenfor det er greit. Blir kostnadene større tas det med styret før bruk av penger.  

Pga en del hærverk tar Anders H tak i hvordan vi kan få satt opp noen form for overvåkning.  

Det er innkalt til en første dugnad den 20.05.21        

 

Åmot – ridebana  
Westernridegruppa har samla inn 9000,- på spleis og kakesalg. Det er bestilt materialer til gjerde og 

dugnad avholdes 8.-9.05.21. Før bana kan tas i bruk trengs grusing. Dette har gruppa klart å skaffe 

gratis (fra Kjetil Koll). Da mangler kun midler til transport. Dette er kostnadsberegnet til ca 20.000 + 

mva. Styret bevilger derfor disse midlene, slik at anlegget kan tas i bruk.  

Baneleie settes til kr 100,- pr ekvipasje (rytter/hest) pr dag. Hvis interesse settes pris for årskort til kr 

1000,-. Prisen gjelder også ved arrangementer der bana leies ut f.eks. for et helgekurs. Det settes på 

en kodelås for å komme inn på bana. Kode oppgis etter at betaling er gjort over VIPPS.  

Westernridegruppa forteller om interesse for å ta bana i bruk også fra folk utafor Torpa. Dette blir 

spennende og et bra tilskudd til annen aktivitet vi har.  

Fotballen generelt  
Organiseringa av fotballen i Torpa er komplisert. Torpa Fotball er en overbygning for fotball i Torpa IL 

og VTUL. Fotball fra unger i Torpa IL for ungdom og voksne i VTUL. Lag består ofte av spillere fra 

begge klubber….. Indre Østland Fotballkrets har sagt fra om at de gjerne ser at idrettslagene slår seg 

sammen. Dette sammenfaller med Torpa ILs initiativ overfor VTUL om sammenslåing. Det jobbes 

med saken og vil være ønskelig å få til et nytt møte mellom Torpa IL og VTUL om saken. På et slikt 



møte bør vi få med representanter fra Innlandet Idrettskrets og evt Indre Østland Fotballkrets, for å 

hjelpe oss å finne en løsning.  

Eli tar kontakt med kretsen for å høre hva de kan bidra med.  

Lise K holder dialog med Anne Marie Voldheim i VTUL-fotball for å se hva vi kan få til fremover.  

Status undergruppene 

Fotballaktivitet  

Det er påmeldt 10 lag med i alt 76 spillere i yngres fotball for denne sesongen. I alt 21 trenere og 

lagledere er engasjert. Dette er 3 lag mer enn forrige sesong.  

Økonomien i Torpa Fotball er god. Bra med dugnader, f.eks. gir søppelplukking for Mesta 25.000,- i 

kassa. Det skal også organiseres en ny runde med sokkesalg som sist sesong ga en netto på ca 

50.000,-  

Aktiviteter for alle  

Nylig avsluttet super-opplegget «Torpa Rundt» med stor suksess. 1242 gjennomførte turer. Masse 

flotte premier delt ut. Veldig gode erfaringer med opplegget med QR-koder, men også mye jobb. 

Håper å få til de vanlige aktivitetene som klatring og bading etter ferien.  

Ski  

Sesongen er avsluttet med premieutdeling. 83 unike deltakere på klubbrenn. 41 som har gått mer 

enn 6 renn. Vært veldig positiv stemning selv om alt ikke har kunnet være som det pleier.  

Skigruppa har søkt midler hos Olav Thon Stiftelsen til utvikling av et skileikanlegg i nærheten av 

aktivitetsparken og i tilknytning til lysløypa. Søknaden vil gjentas også til Gjensidigestiftelsen og 

Sparebankstiftelsen. Det er dialog med kommunen om disponering av grunn, men dette kan vise seg 

å bli komplisert pga hva området er regulert til. Det satses på å få til et møte med kommunen slik at 

våre planer kan avstemmes med hva som er mulig ift reguleringsplanen. Kommunen er positive til 

tiltaket.  

Hundegruppa  

Sesongen er stort sett avslutta. «Anlegget» på Camp Halden skal få et løft. Det blir innkalt til 

dugnader for dette og det skal gjennomføres dugnader for plukking av potesokker og rester av 

stikker langs løypa i fjellet (ca 100 km løype). Det er søkt på kr 10.000,- fra Statsskogmillionen. Om vi 

får avklares i juni.  

Hjertestarter  
Linda T.B. ordnet med søknad til Ida Eides Minnefond, som deler ut hjertestartere til idretten. Vi fikk 

vår søknad innvilges. Det vil bli en utdeling på Lillehammer, samt kurs. Hjertestarteren er mobil og kan 

være i kiosken på Åmot om sommeren og på Camp Halden om vinteren.  

Åmotdagen 2021  
Vi håper å kunne få til å arrangere Åmot-dagen lørdag 19.06.21.  

Aina H.L. finner fram tidligere opplegg, så ser vi nærmere på det i Facebook-gruppa. Skal vi få det til, 

må vi begynne organiseringa nå.  

Treningstider Dokkahallen 2021-2022  
Søknadsfrist 31.05.21. Ingen i Torpa IL som bruker Dokka-hallen. Ungdomsfotballen gjør. Anne Marie 

Voldheim ordner med dette (tilsier erfaring).  

Ref Eli V.G. 


