
Referat fra styremøte i Torpa IL 02.05.2022 

Tilstede: Eli Vogt Godager, Kristin Buflaten Lyshaug, Trude Fossum, Henrik Blom, Maren Bergseng 

Øistad, Guro Byfuglien, Ingvild Walhovd Taaje, Kristin Ulsaker (ref) 

 

Styret:  

• Lotteri 

- Planlagt lotteri med slag av lodd, hvis vi selger alle tjener vi ca 92000 kr, totalt har vi da solgt 

for 150 000 kr. Tanken er 10 loddbøker med 10 lodd pr bok pr familie eller enkeltmedlem. 

Obligatorisk å selge disse loddene. 

- Målet er unngå treningsavgifter, med tanke på at vi får økte utgifter i forbindelse med 

halleie. Inntektene går til idrettslaget som helhet, undergruppene kan «søke» om midler av 

disse inntektene, men hovedmålet er å betale halleie. 

- Premie: mat fra Vest-Torpa Gårds og Viltkjøtt.  

- Vippsnummer til Torpa IL er trykt på loddbøkene, men kontantbetaling må også være mulig.  

- Trekning på Åmodtdagen.  

 

• Åmodtdagen 

- Det blir ulike aktiviteter slik som før; straffekonkurranse, annen fotballaktivitet, 

ansiktsmaling, rideoppvisning, frisør m.m.  

- Undergruppene har fått utdelt arbeidsoppgaver som følger: Orienteringsgruppa har ansvar 

for Torpingenes mester, Westerngruppa skal ha rideoppvisning. Allidrett lager natursti. 

Aktivitet for alle har ansvar for loddsalg på dagen. Innebandy og svømmegruppa skaffer 

premier til loddsalg. Håndballgruppa og hundegruppa skaffer grillvakter og kioskvakter. 

Fotballgruppa handler inn kioskvarer. Skigruppa sørger for øvrig aktivitet, frisør, 

ansiktsmaling, luftgeværskyting, ridning m.m. Alle er stort sett i rute med sine oppgaver. 

- Er det laget en tidsplan for dagen? Sjekke med Aina 

- Eli hører med Anne Hilde Taraldstad om å lage en plakat. 

 

• Ulik praksis ang trenere på fotball 

 

- Torpa IL har hatt som praksis at alle som er trenere/lagledere for egne barn får halv pris på 

treningsavgift, i VTUL får trenere/lagledere som trener egne barn slippe treningsavgift helt.  

Ønske om at vi skal fatte et vedtak på hva vi ønsker videre, vi ønsker å fortsette med samme 

praksis som tidligere. Det samme bør også gjelde andre aktiviteter hvis vi skal innføre 

treningsavgift på andre aktiviteter. Vi prater også litt om å betale trenere, det er ikke noe vi 

ønsker, da idrettslagsarbeid vanligvis er på dugnad for at flest mulig skal ha mulighet til å 

delta på fritidsaktiviteter.  

 

 

 



• Halltider og tider i svømmehall for høsten 2022 

 

- Ønske om å fortsette med tirsdager for allidrett. Tidligere har det vært svøm og allidrett 

annenhver gang, kanskje det er en bedre løsning? Det er litt forskjellige ønsker. 

Svømmegruppa ønsker å ha svøm for 1. – 4. klasse, men bare en gruppe, vil fortsette å ha 

svøm på tirsdager.  

 

- Innebandy har treningstid på torsdager, 4. – 6. klasse kl 18.00-19.00 og. 7. – 9. klasse kl. 

19.00-20.00 på torsdager. Søndager er det treningstid for voksne. Noe dårligere oppmøte på 

den siste gruppa på torsdager, kan være en mulighet å slå sammen denne med de voksne på 

søndager. 

 

- Håndballgruppa har fått tilbud om tirsdager resten av våren, men da en halvtime mindre 

treningstid enn de har nå. Velger derfor å holde på fredager frem til skoleferien. Til høsten er 

det stort ønske fra trenerne om mandager 17.30 – 20.00.  

 

- Fotballgruppa. Vi ønsker allsidighet for de yngste og at de kanskje ikke trenger å trene fotball 

hele vintersesongen. Eli hører med fotballgruppa om hva som er ønske i forhold til halltider 

til høsten.  

 

- Svømmehall. Pr. nå er det førstemann til mølla, skolen som har ansvar for tildeling.  

 

 

• Økonomi 

- Bra beholdning på konto. Ikke fått faktura for første halvår med halleie enda, vi regner med 

at det blir rundt 80 000 kr.  

- Helselaget har kjøpt hjertekomprimeringsmaskin, som vi tidligere har gitt 5000 kr i støtte til. 

Erling Marius Grønvold skal disponere denne. Vi er invitert med to personer til 

overleveringen av denne 10.05.22. 

- Nordre Land/Torpa jenter 15 ønsker støtte til å reise til Norway Cup. De har fire spillere 

tilknyttet Torpa, men laget er avhengig av disse spillerne for å stille lag i cuper og serie. Det 

koster 2750 kr pr spiller + 2000 kr i lagavgift for å delta. De stiller seg gjerne til disposisjon for 

evt. dugnadsoppgaver i bytte mot støtte. Vi støtter dem med 10 000 kroner, Nordre Land IL 

betaler allerede påmeldingsavgift og har alt administrasjonsansvar. Hvis det dukker opp et 

oppdrag de evt. kan gjøre kommer vi tilbake til det.  

 

 

 

 

 

 

 



Undergruppene 

 

• Allidrett- og svømmegruppa prater sammen om organisering til høsten; dag, tidspunkt og 

alder m.m.  

- Svømmegruppa avslutter sesongen 10. mai, noe dårligere deltakelse de siste gangene.  

 

• Aktiviteter for alle 

- Det blir klatring på Tyrili lørdag 07.05.22 og Skyland Trampolinepark (Gjøvik) 27.05.22. Det er 

bra med påmeldinger, spesielt til trampolineparken. 

- «Torpa Rundt» er avsluttet, ikke hatt noen oppsummering enda, men tror det er bra 

deltakelse.  

 

• Innebandy 

- Bra oppmøte på første gruppe på torsdager, litt dårligere på siste gruppa. Kanskje en 

mulighet å slå sammen denne med de voksne på søndag. Kan være aktuelt med 

treningskamper til høsten hvis interesse.  

 

• Skigruppa 

- Sesongen er avsluttet, det har vært premieutdeling på Lundemoen.  

 

• Fotballgruppa 

- 5 lag er påmeldt seriespill. 

- De yngste, 16-kullet, er påmeldt cupspill. 

- Åmodt er ikke klar enda, alle hjemmekamper er derfor byttet bort til over 17. mai.  

- Gruppa er i gang med søppelplukkedugnad i samarbeid med VTUL. 

- Det er bestilt skap til hjertestarter slik at den kan stå ute og ikke inne i kiosken.  

- Det er purret på kommunen om å få på plass ballbingen, svaret er at det ikke skjer før til 

høsten på grunn av arbeid med parkeringsplass. 

- Ønske om å kjøpe inn to 7`er mål, Eli har gitt tillatelse til det. 

- Ønske om lys på Åmodt, Linda innhenter tilbud på det.  

 

• Håndballgruppa 

- I vinter/vår har det vært en gruppe for 1-4. klasse og en gruppe for 5. klasse og oppover. 

Ønske om å dele opp mer til høsten, da det er ganske mange som er med, og det er mulig at 

det også kommer noen fra Snertingdal. 

- Mulig seriespill for de eldste til høsten. 

 

• Oppskrift på å drifte undergrupper 

- Eli har laget utkast, legges ut på facebookgruppa, så kan alle lese gjennom.  

Alle undergrupper tar en runde til høsten på å legge ut info om medlemskap, viktig at alle 

som deltar på aktiviteter er medlemmer.  

 

 


