ÅRSMELDING
for idrettsåret 2020 Namdalseid IL

Foto: Svein Tore Kolstad (tatt i 2017)

Styrets sammensetning:
Hovedstyret /arbeidsutvalg:
Leder:
Ken Morten Brørs
Nestleder:
Geir Sæther
Økonomiansvarlig:
Steinar Opdahl/Tore Kaldahl
Sekretær:
Tove Lise Mork
Styremedlem:
Tore Kaldahl
IKT ansvarlig:
Stein Erik Hanssen
Ledere særgrupper:
Skigruppa:
Barnegruppa:
Fotballgruppa:
Trimgruppa:
Friidrettsgruppa:

Tom Kristian Mork
Camilla F. Kristiansen
Christina Landsem
Jostein Aardal
Jon Eirik Seierstad

Padlegruppa:
Håndballgruppa:
Innebandygruppa:

Sverre Høgden
Siri Anzjøn
Sissel Stormo Holtan

Gjennom året har styret hatt 7 styremøter (42 saker) og 1 møte(8 saker) i arbeidsutvalget og
behandlet 50 saker til sammen.
Aktivitet i regi av hovedlaget
2020 har vært et utfordrende år for Namdalseid IL da vi, som alle andre, har stått midt i en
pandemi som har begrenset en del av aktiviteten vi vanligvis gjennomfører i løpet av et år. Vi
har måttet avlyse både Gladag, barneidrettsleir, cuper og skirenn. Periodevis har vi ikke
kunnet ha trening pga stengte haller. Barna har store deler av året måttet forholde seg kun til
treningsaktivitet og lite kampaktivitet. Vi har på tross av dette gjort det beste ut av det og
barna har hatt et treningstilbud så fremt smittevern reglene har tillatt dette. Trenere har vært
dyktige på å forholde seg til smittevern reglene slik at vi har kunnet gjennomføre treninger
tilnærmet som før og vi er veldig takknemlige for dette. Vi håper på at samfunnet går tilbake
til normalen i løpet av idrettsåret 2021 så aktivitetene kan gjennomføres som vanlig
fremover. Dette gleder vi oss til.
Dugnad:
Pantedugnad 2020. Vi har også i år fått gjennomført pantedugnaden på tross av pandemien.
Dette i samarbeid med Panteaksjonen. Har fungert godt og fikk inn et overskudd på 29000,(91 sekker med pant). Styret har blitt enige om at vi kjører samme aksjon også i 2021, men
neste år skal vi ta aksjonen direkte gjennom Infinitum da vi i år ble gjort oppmerksomme på
at det vil være mere lønnsomt for oss.
Gladag 2020:
Pga Covid 19 ble årets Gladag desverre avlyst.
Bua-Namsos:
Nytt av året samarbeider vi med BUA i Namsos. BUA er en nasjonal ideell organisasjon som
jobber for at barn og unge skal få mulighet til å prøve flere og mer varierte aktiviteter. De
bidrar med dette ved å låne ut forskjellig utstyr til forskjellige idretter og andre aktiviteter. På
Namdalseid innebærer det at vi står i klubbhuset hver onsdag. NIL hjelper til med
utlevering/innlevering på dugnad sammen med Kjell Inge Aas som i tillegg står for frakting av
utstyr til og fra Namsos.
Økonomi:
Økonomien i NIL er god, vi har i 2020 et overskudd på kr 289 568. Idrettslaget har en
egenkapital på vel 3 mill. i bankinnskudd pr. 31/12-20. Det vises til regnskapet.
Overgang til nytt system-Hoopit:
Vi har i årsskifte valgt å gå over til et nytt system som heter Hoopit. Her får vi samlet både
muligheten for å betale treningsavgifter i de ulike særgruppene, medlemskontigenten i NIL,
all korrespondanse mellom styre, trenere og medlemmer kan også gjøres gjennom Hoopit.
Her skal man kunne ha oversikt over alle treningstider i hall, på kunstgressbanen eller
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skianlegg. Vi er litt i startfasen enda, men har troa på at dette blir veldig bra når vi får tatt i
bruk alle mulighetene Hoopit gir oss. VI må legge ekstra trykk på å få inn både våre gamle
støttemedlemmer og nye ved å være behjelpelige med Hoopit appen.
Kontingentinnkreving 2021:
Kontigentinnkreving for 2021 er under kontroll. Vi har per nå 319 betalende medlemmer.
Levrandør av klubbklær:
På tampen av 2016 ble det inngått avtale med Macron som hovedleverandør av klubbklær,
og utstyr. Bodil Nordtvedt og Bente Sverkmo er ansvarlige for klubbkolleksjonen. Macron har
vært en god samarbeidspartner som har levert varer til fine priser og god kvalitet.
Leveransene kommer stort sett raskt etter bestilling er sendt, og de tar i mot reklamasjoner
uten spørsmål. De har også vært positive til å sponse premier når det har kommet spørsmål
om det fra særgruppene. Macron har deltatt på flere klubbsalg.
Aktivitet i særgruppene:
Det henvises til vedlagte årsmeldinger fra hver særgruppe, og det oppfordres til fortsatt stor
aktivitet.

Oppgaver og utfordringer i 2021:
●

Opprettholde og utvikle den idrettslige aktiviteten og bredden for barn/unge/voksen
og synliggjøre dette mht. våre rolle i kommunen som forebyggende aktører i
folkehelsearbeidet.

●

Bedre intern trenerkompetanse i NIL, laget må initiere og motivere trenere til å ta
kurs og bør tilgodeses gjennom nødvendig økonomisk bistand fra hovedlaget
(budsjettert).

●

Gjennomføre pantedugnad 2021

●

Følge opp lovpålagte oppgaver som politiattester.

●

Vi må fortsette jobben med å få alle medlemmer fra Klubbadmin over til Hoopit. Vi
skal bruke Hoopit optimalt med tanke på innkreving av medlemskontigent,
treningsavgifter og ellers all kommunikasjon innad i idrettslaget.

●

Oppfølging av arbeidet med sponsorer i idrettsparken.

●

Følge opp samarbeidet med kommunen/Frivilligsentralen og Idrettsrådet for
oppgradering av anlegg og eventuelt nye anlegg som skal inn i kommunens
handlingsplan for kultur og idrett.

●

Fortsatt fokus på en sunn økonomi både i gruppene og i hovedlaget.
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●

Oppfølging av NIL sine interesser i bruk av ny hall.

●

Jobbe aktivt for å få et nytt klubbhus oppe å gå i løpet av 2021 ved bruk av både
profesjonell hjelp og dugnadsarbeid.

Årsmelding Barneidrett 2020

ORGANISERING/STYRET HAR BESTÅTT AV:
Leder: Camilla F. Kristiansen
Regnskap: Inger Johanne Røthe
Medlemmer: Kristian Buvarp og Anniken Selbo

MØTER I LØPET AV ÅRET:
Vi har hatt et styremøte, hvor aktivitetsplanen for skoleåret 2020/2021 ble planlagt.
ANLEGG, STATUS:

AKTIVITET:
Covid-19 har lagt sine begrensninger for allidrettsesongen. Det har vært gjennomført
treninger under strenge smitteverntiltak. Til tross for flere nedstegninger, både lokalt og
nasjonalt, har vi gjennomført flere gode allidrettkvelder. Før covid-19 slo til hadde vi planlagt
å utvide allidrettåret med noen ekstra treninger, noe som medførte at vi fikk gjennomført
tilnærmet like mange treningskvelder som tidligere år (ca 14 kvelder totalt). Vi har også i år
gjennomført felles bading i Oasen, dog med smitteverntiltak.
Etter at idrettshallen ble åpnet i høst, kunne vi gjennomføre treninger for alle de tre gruppene
til samme tidspunkt. Det ser vi har vært gunstig, selv om det kan by på trengsel i
yttergarderoben.
Barneidrettsleiren ble avlyst pga covid-19.
Det rettes en takk til særgruppene som har stilt med trenere på allidrett.
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I løpet av treningsåret ble volleyball en undergruppe i barneidrett, her kommer deres
årsmelding:
Etter flere år uten aktivitet planla vi å starte opp volleyballgruppa igjen høsten 2020 i ny
idrettshall. Vi hadde et møte i forkant, der Jon Martin Buvarp, Sverre Høgden og Berit
Buvarp Aardal var til stede.
Vi bestilte en del nytt utstyr; bl.a antenner til tre nett, sugekopp for å få opp gulvbelegg for
feste av stenger, 2 stk mikasa ballkasser, 2 stk resultattavler, trykkmåler, 18 stk
stramme-mekanisme for nett og konkurransenett.
Første trening var 1. september og da møtte 17 ungdommer. På det meste hadde vi 20
ungdomsskoleelever, noe som var imponerende. Vi trena to ganger i uka, og vi så utvikling
på alle den perioden vi holdt på. Trenere var Jon Martin og Berit.
Etter som fotballsesongen ikke var ferdig, og det var snakk om sluttspill for guttene, så vi at
de falt ifra. Da håndballsesongen starta, falt mange jenter fra også, noe som var naturlig
etter som flere spilte håndball. I tillegg fortsatte de med fotballtreninger.
Tidligere har det vært god kommunikasjon om forventninger mellom trenerne i sommer- og
vinteridretter, og på den måten har vi greidd å få til gode overganger. I ettertid ser vi at det
burde ha vært avholdt møte mellom trenerne i de aktuelle gruppene.
Vi ga også tilbud om trening til 12-åringene en gang pr.uke. Det var godt oppmøte til å
begynne med, men de falt av da håndballsesongen starta. Trener for den gruppa var Marthe
Andersen.
Selv om en del ungdommer ikke hadde andre tilbud enn volleyball, så vi oss nødt til å
avslutte treningstilbudet. Vårt inntrykk er at ungdommene hadde stor glede av aktiviteten, og
vi håper at et samarbeid mellom gruppene vil føre til at volleyballaktiviteten kan gjenopptas.

For volleyballgruppa,
Berit Buvarp Aardal
UTØVERE OG PRESTASJONER:
Allidrett: Vi har hatt 45 deltakere fra førskole til 4.klasse.

VIKTIGE ARBEIDSOPPGAVER FRAMOVER:
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1.

La barna få et allsidig tilbud innen lekpreget barneidrett.

2. Bruke de ressursene vi har i idrettslaget som trenere, slik at vi kan rekruttere utøvere til
de andre særgruppene.

ØKONOMI:
Barneidrettsgruppa har god økonomi.

Sted/dato: Namdalseid, 16.03.21

Camilla F. Kristiansen
Sign.
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Årsmelding Trimgruppa 2020
STYRET HAR BESTÅTT AV:
Leder: Jostein Aardal
Medlemmer: Torkjell Brørs, Silje Mølnå, Hilde Gystad og Tove Moe

MØTER I LØPET AV ÅRET:
Vi har ikke hatt styremøter i løpet av siste år. Nødvendige beslutninger, avklaring og
fordeling av oppgaver er tatt gjennom uformelle treff eller via epost, sms og telefon.

ANLEGG, STATUS:
Trimnett V (uendret).
Trimnett VI (uendret)
Fjelltrimmen Fem fjelltopper (uendret).
Andre trimposter (mindre endringer).

AKTIVITET:
Som det meste i samfunnet er også trimaktiviteten påvirket og preget av koronapandemien.
Noe av avlyst eller trappet ned, mens andre aktiviteter har økt. Flere har funnet ut at trim i
friluft er flott.
Fjelltrimmen «Fem fjelltopper» er mer populært enn noen gang. Mange har besøkt en eller
flere av de fem toppene der det er utlagt trimbok: Øyenskavlen, Jektheia, Storsnøheia,
Brørsheia og Våttåheia.
Sesongen 2019-2020 var det til sammen 6.170 registreringer i fjelltrimmen. Dette mer enn
noen gang og en økning fra 5.496 besøk sesongen 2018-2019. Registrering foregår i
perioden fra 1. oktober til utgangen av september.
Selv med en liten nedgang er Våttåheia fortsatt den mest populære toppen med 2.708
registreringer (2.752 sesongen før). Deretter følger Brørsheia 1.901 (1.628), Øyenskavlen
1.047 (686), Storsnøheia 264 (332) og Jektheia 250 (98).
Etter siste sesong kunne Astrid Aune og Jean P. Sæther noterte seg for hele ti sesonger
med minst 25 besøk på tre av de fem toppene. Det er imponerende! Steinar Heggdal og
Unni Thorsen følger rett etter med ni sesonger. Steinar gikk 25 turer på alle fem toppene.
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Solrun Kolstad har åtte år med 3 x 25 turer, Tove Moe sju år, Ingveig Jerpstad tre år, Hilde
Vannebo to år, mens følgende kunne notere minst 3x25 turer for første gang: Anne Lise
Beiersen, Ann Helen Kolstad, Grete Helbostad, Berit Buvarp Aardal og Egil Bulling.
Andre konsentrerer seg om en eller to topper. Karin Husa noterte seg for hele 72 turer på
Brørsheia og 81 turer på Våttåheia.
Trimgruppa har lagt ut bøker flere steder og premierer ikke bare de aller ivrigste. Hvert å
trekkes det ut vinnere på postene. Disse postene har hatt totalt 3.067 besøk (3.588 året før).
Boka i Magnushuken ble tatt inn på grunn av koronaen. Det forklarer nedgangen her fra hele
1.791 noteringer i 2019 til 650 i 2020. Dette er besøket på de andre postene (fjoråret i
parentes): Sjøåsberget 558 (374), Andskaret 336 (300), Brørsåsen 363 (267), Drestadåsen
171 (205), Jektheivegen 188 (155), Kalnestjønna 139 (188), vegkryss Eldfjellet 352 (153) og
gapahuk Ferja 310 (155).
Alle som liker å gå på ski hadde gode muligheter for det også sesongen 2019/2020 både i
Bygdaløypa, Fautgårdløypa samt Myrmoen-Øyenskavlen. Løypekjører Erling Einli gjør en
uvurderlig frivillig innsats som vi setter stor pris på.
Namdalseid fjellstyre stilte som tidligere Øyenskavlstu til disposisjon og hytta var åpen med
salg av kaffe, saft og vafler fra til koronaen rammet oss alle. Tore Skjerve er «altmuligmann»
som sørger god løype og stiller opp slik at hytteverter kan ønske velkommen til åpen
Øyenskavlstu.
Sammen med Namdal turlag hadde vi lagt opp til ny skitur lørdag 14. mars fra Åfjord til
Dåapma og videre til Langvassheimen. Denne måtte avlyses på kort varsel etter beslutninga
om korona-stenginga. Nå kan vi også konstatere at planlagt Dåapma-tur 20. mars 2021 er
avlyst.
Trimnett VI med 20 kjentmannsposter ble igangsatt sommeren 2019. Også de 20 postene i
Trimnett V er fortsatt på plass og venter på besøk. Begge tilbudene blir stående til høsten
2022. Det kreves 12 stempla turer for deltakere som er under 12 år (når de kjøper kort),
mens alle over 12 år må ha 16 stempla poster for å få premie. Kort/kart kan kjøpes på
Sentrum Auto.
Trimgruppa er involvert i «Stolpejakten», et nytt landsomfattende tiltak med Namsos
kommune som ansvarlig lokalt. Det blir satt opp stolper i hele kommunen der en kan
registrere seg digitalt og finne informasjon om stedene/postene og samtidig få en kortere
eller lengre trimtur. Dette skal etter planen startes våren/sommeren 2021.

ARBEIDSOPPGAVER FRAMOVER:
Fortsette med de tradisjonsrike aktivitetene og motivere enda flere til å delta i:
*Fjelltrimmen - fem fjelltopper.
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*Andre poster med trimbøker.
*Åpen Øyenskavlstu.
*Vengstadtrimmen.
Nye tiltak:
*Stolpejakten
*Skilting til viktige turmål

ØKONOMI:
Trimgruppa kom ut med et overskudd på kr. 7.691.
Inngående balanse kr 96.230. Utgående balanse kr. 103.922

Namdalseid 21.03.2021
Jostein Aardal (s)
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Årsmelding Innebandy 2020

ORGANISERING/STYRET HAR BESTÅTT AV:
Leder: Sissel Stormo Holtan
Medlemmer: Erlend Stakset, Hilde Nilsen

ANLEGG, STATUS:
Helt fantastisk å endelig kunne spille i egen ny hall og med splitter nytt vant!
Idrettslaget har et splitter nytt vant med split-boards og fire ekstra rundvant. Dette er
betydelig enklere å sette opp og er mye bedre å spille med.
Vantet gir oss muligheter til å lage to småbaner med rundvant eller dele av hele banen i tre
deler. Det betyr at vi kan dele opp deltagerne på to eller tre baner noe som fører til enda
mindre venting.
Vi har gått til innkjøp av flere baller. De fleste køllene er fra første sesong så disse vil
gradvis bli oppdatert framover. I tillegg må det kjøpes inn to keepersett til junior da vi er så
heldige at mange ønsker å prøve seg som målvakter.
AKTIVITET:
Pga covid-19 situasjonen så har det naturlig nok blitt en ganske amputert sesong. Før
nedstengingen i mars hadde vi en ganske stabil gruppe på voksentreninger på søndager
med 6-12 deltagere, men disse treningene har nå vært «forbudt» i over et år. Aktiviteten for
barn og unge under 20 har vi hatt når reglene har tillatt dette.
2.-3.trinn
Denne sesongen har vi også hatt et samarbeid med hånballgruppa hvor aldersgruppen
2.-3.trinn har hatt annenhver uke med håndball og innebandytrening. Dette synes vi i
innebandygruppa har fungert bra og det har stort sett vært 12-15 deltagere på hver trening.
Vi må evaluere denne ordningen sammen med håndballgruppa for å finne ut om dette er
noe vi skal fortsette med eller ikke.
4.-7.trinn:
Deltakelsen har vært på 13-15 stk. på hver trening. Med en jevn fordeling fra hvert trinn og
kjønn.
Denne gruppen holder trening frem til påske, og starter opp igjen når
vintersesongen starter igjen.
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Neste sesong kan det være å se på opsjon for å dele i jente- og gutter. Det kan være stor
forskjell i fysikk når det kommer til 4.-7.-trinn, og for at alle skal være sikret å føle mestring å
glede i spillet. For å sikre dette trenger vi å få rekruttert flere fra foreldregruppen som trener
eller assistent.
8-10.trinn:
Her er det 9-15 stk på trening hver uke hvorav fire spillere er fra Malm. Vi har to stk faste
målvakter. Siden sesongen har vært ganske amputert og ingen av spillerne på denne gruppa
er aktive fotballspillere, har vi snakket med dem og sammen blitt enige om at vi fortsetter
med treninger også etter påske. Dette vil også gi oss mulighet til å trene på hel bane i noen
uker fram mot sommeren.
UTØVERE OG PRESTASJONER
Vi har kun hatt treninger denne sesongen, men vi har en stabil spillergruppe nå som gjør at
treningene blir mer forutsigbare og morsomme for både trenere og spillere.
VIKTIGE ARBEIDSOPPGAVER FRAMOVER:
·

Vi må prøve å få til slik at de største fra neste sesong kan ha mulighet til å bruke hele
hallen under deler av treningen sin.

·

Vi trenger også flere trenere og ressurspersoner så vi må prøve å tromme sammen til et
«velkommen til innebandy» kurs før neste sesong hvis det lar seg gjøre

·

Arrangere innebandyaktiviteter som turneringer, innebandycamper etc. for å få med flere
klubber i nærheten. Har dialog med utviklingskonsulenten slik at vi har mulighet for
bistand derfra neste gang vi skal arrangere noe.

ØKONOMI:
Forholdsvis god økonomi, men vi må oppgradere en del utstyr som beskrevet over.

Sted/dato: Namdalseid 20.03.2021
Sign: Sissel Stormo Holtan

Namdalseid Idrettslag
v/leder Ken Morten Brørs
7750 Namdalseid

Telefon: 950 52 672
Org.nr: 993637483
ken.morten.brors@tine.no

10

Årsmelding Håndball 2020

ORGANISERING/STYRET HAR BESTÅTT AV:
Leder:

Siri Anzjøn

Nestleder:

Bodil Berg

Sekretær:

Tone Hynne

Regnskap:

Linda Modell

Dommeransvarlig: Silje Finvik Sæther
Arrangementansv: Mari Petersen
Arrangementansv: Malin Sætre

MØTER I LØPET AV ÅRET:
Styret har hatt 6 styremøter dette året, samt noen mindre møter ved omberamming av
terminlister etc. Vi har i tillegg hatt en Facebookgruppe hvor vi har løst mindre saker mellom
møtene.
Leder har deltatt på sonemøter i regi kretsen, og nestleder har deltatt på møtene i
hovedstyret til NIL.
Vi opplever å ha brukt mye tid på koronatiltak i forhold til treninger og ikke minst
arrangement dette året. Det har til tider vært vanskelig å skjønne hvordan vi i det hele tatt
skal få arrangement til å gå rundt, men synes i etterkant at vi har løst det godt.

ANLEGG, STATUS:
Våren 2020 (fram til koronastenging 12.mars) hadde vi treninger i Beitstadhallen for spillere
født 2009 og eldre. De yngste lagene trente i gymsalen.
Fra høsten 2020 har alle lag trent i vår nye og flotte idrettshall på Namdalseid!
I Beitstadhallen hadde vi alle kioskvarer lagret i låst skap, samt baller og utstyr i egen
utstyrsbod. Dette ble i løpet av våren flytta derfra og er nå lagret i 2 boder i Namdalseid
idrettshall.
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Det oppleves for oss fantastisk å få trene i egen hall, mindre organisering for trenere og
foreldre i forhold til kjøring.
AKTIVITET:
Vi hadde i vårsesongen 6 lag:
Jenter/gutter f. 2012 hadde Else Mari Myren som trener. De trente i perioder sammen med
laget over. Deltok på en minihandballcup, med forsterkninger fra laget over.
Jenter/gutter f. 2011 hadde Kjersti Vannebo og Kine S. Mork som trenere. Deltok på
minihandballcuper.
Jenter f. 2010 hadde Ingjerd Enoksen og Kristin Modell som trenere. Deltok på
minihandballcuper.
Gutter f. 2009/2010 hadde Ottar Anton Kaldal som trener. Spilte serie som G10.
Jenter f. 2008/2009 hadde Siri Anzjøn og Linda Modell som trenere. Hadde med spillere fra
Beitstad/Følling i tillegg, og var delt i 2 lag. Har spilt serie som J11.
Jenter f. 2005/2006/2007 hadde Beate Toldnes, Tomas O. Malmo, Sandra Størvold og
Ingunn Bulling som trenere. Har hatt med en spiller fra Sprova, og spilt serie som J13.
4 gutter f. 2008 har spilt på Følling.

Høstsesongen hadde vi også 6 lag:
Jenter/gutter f. 2012/2013 har hatt Tore Kaldahl og Else Mari Myren som trenere. De har hatt
samarbeid med innebandy, og har hatt håndball/innebamdy annenhver gang. Det har pga
korona ikke vært arrangert minihandballcuper.
Jenter f. 2010/2011 har hatt Ingjerd Enoksen, Kristin Modell, Kjersti Vannebo og Kine S.
Mork som trenere. Har spilt serie som J10. Kun hatt en kampdag, resten avlyst.
Gutter f. 2009/2010/2011 har hatt Aurora Nordtvedt, Ariel Bratberg, Synne Størvold og Elvira
Sverkmo som trenere. Har spilt serie som G10. Har hatt 2 kampdager, resten avlyst.
Jenter f. 2008/2009 hadde Siri Anzjøn og Linda Modell som trenere. Hadde med spillere fra
Beitstad i tillegg, og var delt i 2 lag. Har spilt serie som J12.
Jenter f. 2005/2006/2007 hadde Beate Toldnes som trener. Har hatt med en spiller fra
Sprova, og spilt serie som J14
4 gutter f. 2008 har spilt på Følling.
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Vi arrangerte Minihandballcup i Beitstadhallen 2. februar 2020.
Planla minihandballcup i Namdalseid idrettshall 8.november 2020, men den måtte vi avlyse
grunnet koronarestriksjoner.
10 stk gjennomførte høsten 2020 dommerkurs i barnehåndball. Vi håper noen av dem går
videre slik at de kan dømme også eldre lag.

UTØVERE OG PRESTASJONER:
Vi opplever at spillerne fra Namdalseid håndball er på samme nivå som våre motstandere på
kamper. Tap og vinn med samme sinn – ikke alltid like enkelt!
Det telles ikke mål på kamp før J/G12, men spillerne har likevel stort fokus på antall mål og
hvem som vant. (Går som regel i vår favør…i deres øyne)

VIKTIGE ARBEIDSOPPGAVER FRAMOVER:
Det jobbes for å fortsette seriespill for de lagene vi har pr i dag. Det er viktig at spillerne
trives på trening for å holde gløden og engasjementet oppe. Lite kampaktivitet har nok tatt litt
av gnisten hos mange, så vi håper på en normal sesong fra høsten 2021.
Vi gleder oss til å invitere alle som ønsker å se handballkamper i Namdalseid idrettshall
velkommen, uten restriksjoner!
Vi må jobbe for å beholde de dommerne vi har pr i dag, og for at de skal gå videre kurs.

ØKONOMI:
Namdalseid håndball har en solid økonomi.
Det siste året har gitt mindre inntekt på arrangement enn forventet. Påskekalendersalg er
derimot en sikker og god inntektskilde, som gjør at vi kan ha en forholdsvis lav treningsavgift
i forhold til mange andre klubber.

Sted/dato: Namdalseid 9.mars 2021
Sign:
Tone Hynne
Sekretær i håndballgruppa
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Årsmelding Fotball 2020

ORGANISERING/STYRET HAR BESTÅTT AV:
Leder:

Christina Landsem

Nestleder:

Siv Kristin Bratberg

Medlem:

Richard Sæther

Medlem:

Kent Inge Gripp

Regnskap:

Espen Olsen

Medlem:

Maria Benden

Sportslig leder: Knut Bernhard Thorsen

MØTER I LØPET AV ÅRET:
Gjennomførte møter for fjordåret er ca 2 møter hvorav 7 saker tilsammen.
Utenom dette er det evt saker som har blitt tatt opp på alle styresmøter.

Har også hatt ett trener/lagledermøte. Dette foregikk på høsten for å planlegge
lagspåmelding til våren 2021.

ANLEGG, STATUS:
Treninger foregikk ute til langt på høsten. Kunstgressbanen ser ut til å få snøfri så fort det blir
mildt i været og sol, da det ikke er så mye snø og is som ligger i bunn.
Plan på anlegget er å skifte nett og se at alt er greit med mål. Det er disse som står for tur.

AKTIVITET:
2020 ble et spesielt fotballår der det meste ble nedstengt på våren. Det ble lite og delvis
ingen treninger for de minste, mens det har vært stengt for treninger for de over 19 år hele
veien. Kretsserien ble gjennomført med noen endringer for de som fikk spille dette. Ikke alle
kamper ble spilt.
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UTØVERE OG PRESTASJONER:
Det har vært 9 aktive lag i sesongen. Har ikke oversikt over hva hver enkelt har vært med på
pr dags dato, da som sagt dette året har vært spesiell. De fleste var med i seriespill.
I de minste lagene har det vært samarbeid mellom kull 2012 og 2013.
Senior fikk spilt litt ute, men ble fort nedstengt igjen da restriksjonene ble for vanskelig å ta til
følge.

VIKTIGE ARBEIDSOPPGAVER FRAMOVER:
Viktig for fotballgruppa framover er å skaffe et godt nok tilbud til alle fotballspillere, samt å
støtte opp for utvikling til fotballspillere.
Ingen planer fremover med tanke på usikker situasjon med covid-19. Er ikke meldt på Tine
Fotballskole pr dags dato. Får se til høsten angående Oktoberfest J

ØKONOMI:
God økonomi.

Sted/dato: Namdalseid 09.03.21
Christina Landsem
Sign
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Årsmelding Skigruppa 2020
ORGANISERING/STYRET HAR BESTÅTT AV:
Leder: Tom Kristian Mork
Nestleder:
Sekretær: Geir Even Solum
Regnskap: Tore Sundvik
Medlem: Christina Staven Damås

MØTER I LØPET AV ÅRET:
4 styre møter iløpet av året

ANLEGG, STATUS:
Lysløype mangler fortsatt oppkobling av de 4 siste lyspunktene. Hoppbakkene er i grei nok
stand til vårt bruk
AKTIVITET:
Barmarkstrening fra oktober til jul(kondis) Basistreninger fra oktober (2 grupper pr uke) Ski
trening fra jul/skiføre 1 kveld i uka. Karusellrenn x 5. (57 utøver) og Eiderennet
UTØVERE OG PRESTASJONER:
Flotte prestasjoner av flere fra Namdalseid på Eiderennet

VIKTIGE ARBEIDSOPPGAVER FRAMOVER:
Da vi sliter med dårlig oppmøte på ski treningene ønsker vi nå i større grad å legge til rette
for de minste i form av mere ski lek og lek forøvrig

ØKONOMI:
Økonomien er positiv

Sted/dato:
Mork 25/3 21
Sign:
Tom Kristian Mork
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Årsmelding Friidrett 2020

ORGANISERING/STYRET HAR BESTÅTT AV:
Leder: Jon Eirik Seierstad
Nestleder: Kristina Kolstad
Medlem: Kristoffer Reitan Buvarp

MØTER I LØPET AV ÅRET: 2
AKTIVITET:
Eide leikene ble avlyst PGA Corona, Kristoffer ønsket å ordne en egen sammenkomst
tilsvarende Eide leikene men denne ble avlyst da det var for få påmeldte.
UTØVERE OG PRESTASJONER:
Flere har vært med på det som har vært på NA karusellen. Men generelt lite stevner i
gjennom året grunnet Corona.
VIKTIGE ARBEIDSOPPGAVER FRAMOVER:
Er meldt inn at vi i år også ønsker å gjennomføre Eide lekene om det er mulighet for det og
at det ikke blir noe utbrudd lokalt.
ØKONOMI:
Økonomien er god og stabil.

Sted/dato: Namsos 04.04.2021

Sign Jon Eirik Seierstad
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Årsmelding Padlegruppa 2020
ORGANISERING/STYRET HAR BESTÅTT AV:
Leder: Sverre Høgden
Nestleder: Odd Harry Svendsen
Sekretær: Tom Kennet Brattberg
Regnskap: Gro Hoffmann
Medlem: Sturla Dahl
Ungdomskontakt: Emma Sofie Høgden
MØTER I LØPET AV ÅRET:
Det er avholdt 3 styremøter og 4 planleggingsmøter i løpet av 2020.
ANLEGG, STATUS:
Det er kjøpt 2 nye kajakker med diverse utstyr.
AKTIVITET:
7 dagers runde rundt Vikna og diverse små turer. Det har vært utfordrene med pandemien
så en del av våre faste aktiviteter har gått bort.
Men der er ingen hindringer for muligheten til å ta seg en tur på vannet.
VIKTIGE ARBEIDSOPPGAVER FRAMOVER:
Vi har fortsatt planer med bua. Det har blitt et behov for mer plass da vi utvider kajakk
beholdningen, håper vi får ryddet ut det som ikke hører gruppa til.
ØKONOMI:
Se regnskap.
Sted/dato: Hundset 30.03.2021.
Sign
Sverre Høgden
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