RENNEBU IDRETTSLAG 2016
STYRETS ÅRSMELDING

1. STYRE OG ADMINISTRASJON:
Leder
Nestleder
Styremedlemmer

Magnar Langklopp
Lars Brattset
Kjetil Værnes
Olav Stavne
Gunnar Bruheim
Eli Irene Grøtte
Ragnhild L Øverland
Ingvild Meslo

Forretningsfører

Atle Rikstad

Forretningsførers adresse

Myrvegen 4 7391 Rennebu

Telefon

980 86 744

E-post

foretningsforer@rennebu-il.no

Revisorer

Eli Krogstad
Arild Bruheim

- ski
- fotball
- trim
- friidrett
- håndball
- idrettsskolen

2. MØTER OG REPRESENTASJON
Styret har siste arbeidsåret holdt 5 styremøter med 28 protokollerte saker.
Laget har vært representert i Idrettsrådet med 2 medlemmer: Magnar Langklopp og
Lars Brattset

Når det gjelder representasjon til de enkelte særkretser- og ting vises det til de enkelte gruppers
årsmeldinger
3. MEDLEMSKAP
Ved idrettsregistreringen 2016 var det registrert 841 medlemmer i Rennebu idrettslag. Dette er en
nedgang på 36 i forhold til 2015, men flere har kommet til etter telledatoen. Av medlemmene var det
134 jenter under 19 år, 134 gutter under 19 år, 261 kvinner og 312 menn.
Det er etter lagets lover påkrevd at alle som deltar i organisert aktivitet skal være medlem av laget.
Dette er spesielt viktig i forbindelse med forsikring av den enkelte utøver. Derfor er lagets grupper
ansvarlig for å registrere alle som deltar, for at dette skal bli fulgt opp.

Vi må arbeide aktivt for at flere skal bli medlem i laget, og ta del i idrettslagets arbeid.
Vi er helt avhengig av at foresatte og andre stiller opp og tar et tak for at vi skal opprettholde
aktiviteten, særlig i aldersbestemte klasser, men ellers i all vår virksomhet.

4 UTMERKELSER
•

INNSATSPOKALEN 2016
Jo Krogstad

•

LAGSPRISEN 2016
Ingen lagspris udelt

•

FORTJENSTMERKET 2016

Rennebu idrettsråd tildelte Lars Rokkones årets Ildsjelpris , som ble tildelt ham på Clarion Hotell
Conferense i Trondheim
5. ANLEGG
Rennebu Skistadion
Rennebu Skistadion fungerer godt som et helårsanlegg for folk i alle aldre. Tufteparken,
rulleskiløypa og skiskytterstadion benyttes helt til snøen kommer.
«NM-bakken» er fortsatt en yndet tumleplass for de yngste. Skistuggu benyttes ofte til
barnebursdager i kombinasjon med aktiviteter utendørs. Og toalettet som endelig kom på plass i
2015 er kjærkomment året rundt.
Lysløypene
Siste vinter er det kun lysløypa på Berkåk som har vært i drift. Lysløypa på Havdal ble
demontert i 2016.
Hoppbakker
Værnesbakken på Berkåk har vært lite eller ingenting brukt, men er i god stand. Lundabakken er
heller ikke like mye brukt som tidligere, men bakkene er i ok stand, og kan benyttes hvis snøen
kommer.
Trollvang
På Trollvang har det vært arrangert terrengløp i 2016.
Frambanen
Fotballgruppa har et eget styre som har oppsyn og drift av Frambanen. Hjemmekampene til
Rennebu`s A-lag spilles på Frambanen, med Berkåk kunstgress som reservearena. Det er stor
aktivitet innen fotball, og kapasiteten på banene våre er på det nærmeste sprengt.
Ballbinge Berkåk
Ballbingen ved skolen er mye brukt, både i skoletida og på fritida.
Styret arbeider for at Rennebu kommune, evt skolen, skal overta ansvaret for ballbingen. Det er
imidlertid ikke blitt noen løsning/konklusjon på dette inneværende år på tross av flere
henvendelser til kommunen.
6. IDRETTSLIG AKTIVITET
Året som har gått har vært et normalår for de idrettslige aktivitetene i laget. Snøforholdene har
ikke vært optimale denne sesongen heller, men løypene har stort sett vært brukbare. Både
lysløypa m/skistadon og trimløypene har vært åpne hele vinteren !
Aktiviteten innen håndball har tatt seg opp de siste årene, og gledelig er det også at vi har et
dame-lag som biter godt fra seg !
Fotball står for den største aktiviteten, men det gror godt i de andre tilbudene vi har.
Vi viser til årsmelding fra gruppene for mer detaljerte opplysninger om den idrettslige
aktiviteten.
Høsten 2015 ble det også vedtatt å opprette sykkelavdeling i laget! Sykkelavdelinga vil foreløpig
bli en del av Trim-gruppa! På årsmøtet i mars 2016 ble så sykkelgruppa ofisiellt en del av
Rennebu il.
7 MEDLEMSBLADET
Medlemsbladet er også i 2016 kommet ut med to nummer, vår og høst. Mediaprofil produserer
bladet. Redaksjonskomiteen har bestått av arbeidsutvalget i hovedlaget!

Bladet blir godt mottatt, og lest, både av de som er medlemmer og de som ikke er medlemmer i
idrettslaget.
Skigruppa har inneværende år hatt ansvar for distribusjon, noe som blir utført til alles tilfredshet.
Det ble i styret besluttet at medlemsbladet fra og med våren 2017, skal utgis bare en gang per år!
Bladet vil heretter bli distribuert på våren/forsommeren !
8 ØKONOMI
Årets regnskap viser et underskudd på kr 144 224,- (43 816,- i 2016).
Det ble fordelt kr. 473 416 på gruppene, kr. 46 819,- mer enn i 2015.
I medlemskontingent er det blitt innbetalt kr 79 902,- (79 120,- forrige år).
Kommunale midler på kr 48 650,- (43 000,- forrige år)) og statlige aktivitetsmidler på
kr 115 399,- (113 398,- siste år.) er mottatt.
Alt av statlige aktivitetsmidler, er fordelt på gruppene.
Idrettslaget (hovedlaget) har fått tilbakebetalt kr 135 889,- i momskompensasjon.
(kr 103 000,- forrige år).
Fra Grasrotandelen fikk Ril utbetalt kr 56 571,- i 2016 (51 055,- forrige år).
Intersportavtalen ga oss i utbytte kr 11 573,- i 2016 (9 180,- i 2015). Husk å bruk rabattkortet!
Adventskalenderen ble også i 2016 solgt i regi av hovedlaget og ga et overskudd på
kr 41 830,- (39 990,- i fjor).
Ellers viser vi til revidert regnskap!

9. ANNEN AKTIVITET
Nerskogsrittet:
Nerskogsrittet så dagens lys, 20.juni 2010. Rennebu idrettslag er arrangør sammen med
Nerskogen Grendalag. I og med at Sykkelgruppa nå er en del av RIL, er Opdal sykkelklubb nå
ute av arrangørstaben!
Løpet ble arrangert for 7. gang i juni 2016. Det ser ut som dette rittet har fått en bra status i
regionen. Mange og gode syklister deltar , både fra fjern og nær !
Arrangementet ble også i år en suksess med finvær og entusiastiske syklister!
Trimrommet:
Trimrommet har blitt en stor suksess. Mange frekventerer hit, både yngre og eldre! Vi har også
fysioterapeuter her hver uke som rettleder de som ønsker dette!
Faktum er vel at rommet til tider kan bli for lite! Dette er bra !
Kontaktmøte med Rennebu kommune:
Det har ikke vært noe kontaktmøte med kommunen inneværende år!
Dette er noe vi ønsker å ta opp igjen, behovet er tilstede !
Felles bestilling av Rennebuhallen:
For 9 år siden fant Rennebu idrettslag det nødvendig å legge inn felles bestilling av treningstid i
Rennebuhallen på vegne av alle grupper. Denne endringen har vært bare positiv, både for
idrettslaget og Rennebu kommune. Idrettslaget har fått den halltiden vi har ønsket og idrettslaget
selv fordeler halltiden mellom gruppene, noe som ble gjort fra kommunen tidligere. Og i høst
kunne vi ta i bruk en nyombygd Rennebuhall som framstår meget lekker og funksjonell!
Styret vil takke alle medlemmer i idrettslaget for et godt samarbeid i året som har gått. En
spesiell takk til alle trofaste medhjelpere som alltid stiller opp når det skal tas et tak. Takk
til tillitsvalgte på alle plan, våre samarbeidspartnere, annonsører, Hovedsponsorene KRK
og Meldal Sparebank og alle andre som gjennom året har støttet oss for at Rennebu
Idrettslag skal holde aktiviteten på et høyest mulig nivå.

Berkåk 29.03.2017
For styret i Rennebu idrettslag
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