ÅRSMELDING
for idrettsåret 2021 Namdalseid IL

Foto: Svein Tore Kolstad

Styrets sammensetning:
Hovedstyret /arbeidsutvalg:
Leder:
Ken Morten Brørs
Nestleder:
Kjetil Hynne
Økonomiansvarlig:
Tore Kaldahl
Sekretær:
Tove Lise Sverkmo
IKT ansvarlig:
Stein Erik Hanssen
Ledere særgrupper:
Skigruppa:
Barnegruppa:
Fotballgruppa:
Trimgruppa:
Friidrettsgruppa:
Padlegruppa:
Håndballgruppa:
Innebandygruppa:

Tom Kristian Mork
Randi Meier
Erlend Gystad
Jostein Aardal
Jon Eirik Seierstad
Sverre Høgden
Bodil Berg
Sissel Stormo Holtan

Gjennom året har styret hatt 3 styremøter (25 saker) og 2 møter(7 saker) i arbeidsutvalget
og behandlet 32 saker til sammen. I tillegg har vi hatt flere møter angående hoopit
Regnskapsfører:
Revisorer:

Steinar Opdahl
Atle Opdahl og John Martin Buvarp

Aktivitet i regi av hovedlaget
2021 har som 2020 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. 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. Det ser ut som samfunnet går tilbake til normalen i løpet av idrettsåret 2022 så
aktivitetene kan gjennomføres som vanlig fremover. Dette gleder vi oss til.
Dugnad:
Pantedugnad 2021. Vi har også i år fått gjennomført pantedugnaden på tross av pandemien.
i år har vi kjørt dugnaden direkte med Infinitum og dette viste seg å bli mere lønnsomt for
oss. Har fungert godt og fikk inn et overskudd på 38 477,- (89 sekker med pant).
Gladag 2021:
Pga Covid 19 ble årets Gladag desverre avlyst. Vi er allerede i gang med planlegging til
Gladag 2022.
Økonomi:
Økonomien i NIL er god, vi har i 2021 et overskudd på kr 276 248. Idrettslaget har en
egenkapital på vel 3,3 mill. i bankinnskudd pr. 31/12-21. Det vises til regnskapet.
Hoopit:
Vi gikk i årsskifte 20/21 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
skianlegg. VI har fått brukt Hoopit et år nå, å har støtt på utfordringer vi har tatt tak i etter
hvert. Det er fremdeles noen utfordringer når det gjelder kontakt/varsler/beskjeder til
foreldre/utøvere, men ved dialog med Lucas fra Hoopit og foreldre håper vi dette løser seg
etter hvert.
Kontingentinnkreving 2022:
Kontigentinnkreving for 2022 er under kontroll. Vi har per nå 285 betalende medlemmer.
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Levrandør av klubbklær:
Macron er vår hovedleverandør av klubbklær og utstyr. Bodil Berg 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 2022:
●

Opprettholde og utvikle den idrettslige aktiviteten og bredden for barn/unge/voksne
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 2022

●

Følge opp lovpålagte oppgaver som politiattester.

●

Vi må fortsette jobben med å få alle medlemmer til å bruke Hoopit aktivt. 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.

●

Oppfølging av NIL sine interesser i bruk av ny hall.

●

Jobbe aktivt for å få et nytt klubbhus oppe å gå i løpet av 2022 ved bruk av både
profesjonell hjelp og dugnadsarbeid.
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Årsmelding for særgruppe: HÅNDBALL
ORGANISERING/STYRET HAR BESTÅTT AV:
Leder: Bodil Berg
Nestleder: Kirsti Åslaug Sæther
Sekretær: Tone Hynne
Regnskap: Kirsti Petersen
Arr.ansvarlig: Mari Petersen
Dommerkontakt: Elin Måøy

MØTER I LØPET AV ÅRET:
Styret har hatt 6 møter i løpet av året, enten fysisk eller digitalt. Vi har i tillegg løst en del
saker via vår facebookgruppe i stedet for møter der det har vært nødvendig.
Leder har deltatt på møtene i hovedstyret for NIL, og sekretær har deltatt på sonemøter i
regi kretsen.
2 styremedlemmer deltok på Håndballforum på Stjørdal i august.
Også dette året ble i stor grad styrt av koronatiltak og –restriksjoner, men vi har klart å ha
aktivitet gjennom hele året.

ANLEGG, STATUS:
Alle våre lag har dette året hatt alle sine treninger i Namdalseid idrettshall. De yngste har
hatt en trening pr uke, mens de eldre har hatt 2 treninger pr uke.
Arrangement i egen hall er fantastisk, og noen ganger utfordrende med tanke på at det blir
mange dører stående åpne med fri tilgang til hele skolen.
Det bør jobbes for en enklere løsning fra skolens/kommunens side for å slå på og av alarm
for idrettslagets medlemmer. Må gå an for oss å slå alarmen av og på der vi har dørtilgang.

AKTIVITET:
Vi har gjennom året hatt rundt 70 aktive spillere i Namdalseid håndball.
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Vårsesongen hadde vi 6 lag:
·

Jenter/gutter f. 2012/2013 – samarbeid med innebandy

·

J10 (f.2010/2011)

·

G10 (f.2009/2010/2011)

·

J12 (f.2008/2009) – 2 lag, en del spillere fra Beitstad.

·

J14 (f. 2005/2006/2007). Laget ble oppløst etter sesongen, 5 spillere meldt
overgang til Steinkjer HK.

·

4 gutter f. 2008 har spilt på Følling. Har etter sesongen meldt overgang.

Høstsesongen hadde vi 6 lag:
·

Jenter/gutter f. 2013/2014 – samarbeid med innebandy.

·

G9 (f.2012) – har også med 2 jenter

·

G10 (f. 2010/2011) – har med 2 spillere fra Beitstad. Dispans på de som er f.
2010.

·

J11 (f. 2010/2011)

·

J13 (f. 2007/2008/2009) – 2 lag, en del fra Beistad. Dispans for spiller f.2007.

Det har vært litt vanskelig å skaffe trenere til spesielt nye lag. Har løst seg med eldre spillere
som trenere og tilstedeværende foreldrekontakt/lagleder på treningene.
Vårsesongen ble all kampaktivitet avlyst som følge av koronarestriksjoner. Det ble arrangert
noen interne treningskamper, der vi brukte våre nye dommere slik at også de fikk litt
kamptrening.
I høst har det vært ganske normal kampaktivitet, og vi kunne endelig åpne hallen for
publikum! Artig for alle med liv i hallen på kamper.
Før oppstart i høst arrangerte vi Kickoff for alle lag, hvor leik med handball for små og store
var fokus. Vi serverte pizza, og alle spille og trenere fikk en drikkeflaske i gave.
Vi arrangerte Minihåndballcup 6. november 2021. Mindre påmelding enn vi håpa på, men en
fin dag i hallen likevel. Mange lykkelige spillere på livets første cup. Stor stas med premier
etter endt spill for alle lag.
2 dommere har gått dommer1-kurs høsten 2021.
Vi opplever en stor dugnadsånd blant foreldre, trenere og dommere. TUSEN TAKK!!!
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UTØVERE OG PRESTASJONER:
Vi opplever at våre spillere er på samme nivå som sine motstandere jevnt over. Det er stor
spilleglede både på trening og på kamper.
VIKTIGE ARBEIDSOPPGAVER FRAMOVER:
Det må jobbes videre med å tilby håndballaktivitet fra 2. klasse og oppover. Vi ser det er en
utfordring med mindre klasser, og må derfor se på muligheter for å slå sammen flere
årsklasser for å kunne stille lag.
Det er dommermangel i vår region (og resten av landet), og det må jobbes for å beholde de
dommerne vi har samt rekruttere nye dommere.
ØKONOMI:
Håndballgruppa har en solid økonomi.
Vi hadde i 2021 rekordsalg av våre påskekalendere, med 950 solgte kalendere! I tillegg gjør
det at vi har gratis halleie at vi kan tilby en forholdsvis lav treningsavgift i forhold til andre
klubber.

Sted/dato: Namdalseid 27.februar 2022
Tone Hynne
Sign
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Årsmelding for særgruppe: Fotball
ORGANISERING/STYRET HAR BESTÅTT AV:
Leder: Erlend Gystad
Kasserer: Espen Olsen
Sekretær: Maria Benden
Styresmedlem: Richard Sæther
Styresmedlem: Kent Inge Gripp
Styresmedlem: Pål Tørring

MØTER I LØPET AV ÅRET:
Vi har hatt to styresmøter og to trener- og lagledermøter. De fleste saker tas opp og løses
utenfor møtene etter hvert som de dukker opp, gjennom andre kommunikasjonskanaler.
ANLEGG, STATUS:
Kunstgressbanen har blitt vedlikeholdt på vanlig vis. Banen er i god stand. Banen ble
benyttet til trening fra starten av april til slutten av november (8 mnd).
Gressbanen ble merket opp som 9’er og to 7’ere slik at det er enklere å ta i bruk banen på
trening.
Hallen benyttes til trening når det er vinter ute.
AKTIVITET:
Fotballsesongen ble ikke startet før i august pga. covid-19.
UTØVERE OG PRESTASJONER:
I 2021 hadde klubben 5 guttelag og 5 jentelag for barn og ungdom, som aktiviserte 50 gutter
og 50 jenter (G16, G14, G13, G10, G7/8, J15, J13, J11, J8/9, J7). Lagene 10 år og eldre
spilte i kretsserie mens de yngste spilte bydelsserie i Namsos. G16, J15 og J13 spilte også
OBOS-cup. I tillegg hadde vi seniorlag for herrer som spilte i 6.divisjon. Totalt ca. 110 – 120
aktive spillere.
Det er oppsiktsvekkende mange gode jentespillere i klubben for tiden, og hele tre av jentene
har i 2021 blitt tatt ut til kretslagssamlinger. Det er sjelden klubben har lag som spiller i
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1.divisjon. Må derfor trekke fram J13 som spilte i 1.divisjon og hevdet seg i toppen av
trøndersk fotball, og kom til semifinale i OBOS-cup.
VIKTIGE ARBEIDSOPPGAVER FRAMOVER:
Skaffe godt nok tilbud til alle fotballspillere. Holde på spillerne lengst mulig gjennom gode
lagmiljø. Tilby en ekstra treningsarena for de som ønsker å trene mere enn laget (gjennom
treningstid på andre lag i klubben). Rekruttere flere ungdomsdommere.
ØKONOMI:
God økonomi, gikk omtrent i balanse.

Sted/dato: Namdalseid 21/2-22

Sign
Erlend Gystad
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Årsmelding for særgruppe: Barneidrett
ORGANISERING/STYRET HAR BESTÅTT AV:
Leder: Randi Meier
Regnskap: Inger Johanne Røthe
Styremedlemmer: Anniken Selbo og Hilde Kristine Lauvsnes
MØTER I LØPET AV ÅRET:
Vi har hatt to møter, der vi har laget aktivitetsplan for høst 2021 og vår 2022.
ANLEGG, STATUS:
AKTIVITET:
Høsten 2021 hadde vi 8 treninger, og 2 søndager med fellesbading i Oasen. Og vår 2022
har vi planlagt 12 treninger.

UTØVERE OG PRESTASJONER:
Vi har omlag 45 deltakere fra førskole til 4. klasse.

VIKTIGE ARBEIDSOPPGAVER FRAMOVER:
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: 07.02.2022

Sign: Randi Meier
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Årsmelding for særgruppe: Skigruppa
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 Møter
ANLEGG, STATUS:
Mangler noen lys i lysløypa ellers ok
AKTIVITET:
6 Karusellrenn og klubbmesterskap. Ski treninger ble gjennomført og 1 gruppe med
basistreninger. Hadde også tenkt å gjennomføre Eiderennet, men det ble avlyst pga Covid
19

UTØVERE OG PRESTASJONER:
Karusellrennene ble også denne sesongen et populært arrangement med mange glade og
fornøyde barn. 54 barn deltok iløpet av 6 kvelder.

VIKTIGE ARBEIDSOPPGAVER FRAMOVER:
Fokus på de minste barna. Lek og moro.
ØKONOMI:
Økonomien i skigruppa er god.

Sted/dato: 6/2-22 Namdalseid
Sign
Tom Kristian Mork
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Årsmelding for særgruppe: Innebandy
ORGANISERING/STYRET HAR BESTÅTT AV:
Leder: Sissel Stormo Holtan
Medlemmer: Erlend Stakset, Hilde Nilsen

ANLEGG, STATUS:
Nye vantet fungerer optimalt!!
De fleste køllene er fra første sesong så disse vil gradvis bli oppdatert framover. Det gått til
innkjøpes av to keepersett til junior.

AKTIVITET:
2.-3.trinn
Vi har videreført 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.
4.-7.trinn:
Deltakelsen har vært på 8-12 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.
Grunnet antallet har vi oprettholdt blandet trening med gutter og jenter sammen. Som tiltak
for å holde god steming, og opprettholde gode holdninger, deltar en forelder som
trenerassistent sammen med hovedtrener. Det gjelder også for 2-3.trinnet.
8-10.trinn:
Her er det 9-12 stk på trening hver uke. Denne sesongen har det vært fokus på å bruke
full-bane for trenging. Bård Erlend Steinshylla Solum, som nå spiller for NTNUI, kom innom
på flere treninger før jul og introduserte ulike øvelser.
Voksentrening:
Vi har heldigvis fått beholdt voksentreninger (16år og oppover) på søndager med
deltageremengde på ca 12-15 stk.
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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 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 13.01.2022

Sign
Sissel Stormo Holtan
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Årsmelding for Trimgruppa 2021

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
Koronaviruset har ikke hindret fysisk aktivitet i det fri. Mange har registrert seg i bøkene som
trimgruppa har lagt ut sesongen 2020-2021.
Som tidligere består tilbudet «Fem fjelltopper» av Øyensskavlen, Jektheia, Storsnøheia,
Brørsheia og Våttåheia. I tillegg er det trimbøker til noen poster andre rundt om i bygda.
Trimåret strekker seg fra 1. oktober til 31. september året etter. Sesongen 2020-2021 var det
til sammen 5.748 registreringer på de fem fjelltoppene. Dette er en liten nedgang fra
rekordåret 2019-2020 da det var hele 6.170 registreringer. Men det nest høyeste antallet i
Fjelltrimmens historie.
På de andre postene var det til sammen 2.663 besøk. Også dette er en liten nedgang fra
sesongen 2019-2020, noe som skyldes at posten i Magnushuken ikke har vært i bruk under
pandemien.
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Våttåheia er den mest besøkte fjelltoppen med 2.472 registreringer (2.708 forrige sesong).
Deretter følger Brørsheia 1.794 (1.901) Øyensskavlen 1.032 (1.047) Storsnøheia 271 (264)
og Jektheia 179 (250).
Som tidligere er det damene som dominerer fjelltrimmen i Namdalseid. Etter forrige sesong
kunne Astrid Aune og Jean P. Sæther noterte seg for hele ti sesonger med minst 25 besøk
på tre av de fem toppene. De gir seg ikke med det og er nå premiert for 11. året! Steinar
Heggdal og Unni Thorsen følger rett etter med ti sesonger. Steinar nøyer seg ikke med tre
poster men har 25 turer på alle fem toppene, mens Unni har 25 eller flere turer på fire
topper!
Nærmest disse følger Solrun Kolstad som har ni år med minst 25 besøk på tre topper og
hele 56 turer til Våttåheia siste sesong. Tove Moe har kommet til 8. året med tre topper, og
god margin med 65 turer på Våttåheia og 36 på Øyensskavlen.
Flere konsentrerer seg om en eller to topper og enkelte kan vise til imponerende mange
besøk på disse. Karin Husa har registert 64 besøk på Våttåheia og 55 på Brørsheia.
Ragnhild Westrum har hatt 36 turer på Våttåheia og 50 på Brørsheia.

Trimgruppa har lagt ut bøker flere steder. Dette er antall besøk på øvrige poster:
Sjøåsberget 434 (558 førre sesong), Andskaret 443 (336), Jektheivegen 110 (188),
Brørsåsen 308 (363), Gapahuk Ferja 555 (310), Kalnestjønna 255 (139),
Drestadåsen 230 (171), vegkryss Eldfjellet 328 (352).
Trimgruppa premierer ikke bare de aller ivrigste. Hvert å trekkes det ut vinnere på
alle postene. Her de premierte for sesongen 2020-2021:
Øyensskavlen: Eldbjørg F. Holtan, Ellen Nordal
Våttåheia: Svein Olav Dahl, Sol Hege Urtegård, Åshild Kolstad
Brørsheia: Birgith Kolstad, Ada Mølnå
Jektheia: Randi Paulsen
Storsnøheia: Tore Sundvik
Sjøåsberget: Oddveig Ressem, Amund Årbogen
Andskaret: Britt Reksten Nekkøy, Turid Sund
Jektheivegen: Eirik Høyland
Brørsåsen: Berit Anzjøn
Gapahuk Ferja: Trond Hundset, Roar Husa

Namdalseid Idrettslag
v/leder Ken Morten Brørs
7750 Namdalseid

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

13

Kalnestjønna: Sanna M. Sverkmo
Vegkryss Eldfjellet: Ellen Skevik
Drestadåsen: Marit Råen Brørs

Trimgruppa var sommeren 2021 involvert i «Stolpejakten», et nytt landsomfattende
tiltak med Namsos kommune som ansvarlig lokalt. Det ble satt opp stolper i hele
kommunen der en kunne registrere seg digitalt og finne informasjon om
stedene/postene.
Dette tilbudet skal videreføres sommeren 2022, og trimgruppa vil fortsatt være
engasjert i Stolpejakten.

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 i alle fall 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.
Alle som liker å gå på ski hadde gode muligheter for det også sesongen 2020/2021
Løypekjører Erling Einli gjør en uvurderlig frivillig innsats som vi setter stor pris på.

Namdalseid fjellstyre har som tidligere vist stor velvilje og stilt Øyenskavlstu til
disposisjon. Tross pandemien fikk vi gjennomført det meste som planlagt i februar og
mars med åpen hytte og servering av kaffe, saft og vafler. Tore Skjerve er
altmuligmann som sørger god løype også via Bjørfarvatnet og ordner det meste slik
at hytteverter kan ønske velkommen til åpen Øyenskavlstu.

I 2020 måtte Dåapma-turen avlyses da Norge stengte ned på grunn av
pandemien.Sammen med Namdal turlag hadde vi lagt opp til ny skitur lørdag 20.
mars 2021 fra Åfjord til Dåapma og videre til Langvassheimen. Denne måtte også
avlyses. Også turen som var planlagt 12. mars 2022 med cirka 40 påmeldte måtte
dessverre avlyses, denne gang pga. meldinger om problemer med kryssing av
Finnvollelva.
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Trimgruppa har god kontakt med Frivilligsentralen som har også trim/turtilbud.
Samlet håper vi at dette bidrar til at flere får en aktiv hverdag.

Arbeidsoppgaver framover
Fortsette med de tradisjonsrike aktivitetene og motivere enda flere til å delta:
* Fjelltrimmen - fem fjelltopper.
*Andre poster med trimbøker.
*Åpen Øyenskavlstu.
* Stolpejakten

Andre tiltak:
* Gjøre turmål mer tilgjengelige
* Oppsetting av skilt til viktige turmål.
* Merking av stier/ruter til turmål.
* Bedre informasjon om tilbud, særlig på nett

Økonomi:
Trimgruppa kom ut med et underskudd på kr. 8.865
Inngående balanse kr 103.922. Utgående balanse 95.065

Namdalseid 14.03.2022
Jostein Aardal (s)

Namdalseid Idrettslag
v/leder Ken Morten Brørs
7750 Namdalseid

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

15

Årsmelding for Padlegruppa.
ORGANISERING/STYRET HAR BESTÅTT AV:
Leder:

Sverre Høgden

Nestleder:

Odd Harry Svendsen

Sekretær:

Tom Kennet Brattberg

Regnskap:

Gro Hoffmann

Medlem: Sturla Dahl
Ungdomskontakt: Stefan Skulstad

MØTER I LØPET AV ÅRET:
Det er avholdt 2 styremøter og 3 planleggingsmøter i løpet av 2021.
ANLEGG, STATUS:
Det er ikke gjort noe med utstyr. Garasjen er rydda ut og plan for videre arbeid er
klar.
AKTIVITET:
5 dagers runde rundt i Helgeland og diverse små turer. Vi har prøvd å ha en tur hver
første torsdag i mnd fra juni til september. Med varierende oppmøte. Det har i år
også vært utfordrene med pandemien så en del av våre faste aktiviteter har gått bort.

VIKTIGE ARBEIDSOPPGAVER FRAMOVER:
Vi skal prøve å få orden i garasjen slik at det blir litt enklere for oss. Vi skal også ha
en runde med vedlikehold på det utstyret vi har, inkludert hengeren.

ØKONOMI:
Se regnskap.
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Sted/dato: Hundset 14.03.2022.

Sign
Sverre Høgden
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