
Årsberetning for Nordre Trysil Idrettslag 2019 

Hovedstyret har bestått av: 

Leder    Irene Stengrundet 
Idrettsskole   Solfrid Eggen 
Kasserer   Ann Merete Mienna 
Sekretær   Erik Lund 
Skigruppa   Trond Engerbakk  
Fotballgruppa   Linda Holmseth 
Økonomiutvalg   Bente Nysæter 
 
Styret har i inneværende år avholdt 10 styremøter, og behandlet 30 saker. I tillegg tar hver 
undergruppe opp saker til diskusjon og orientering. Møtene avholdes til vanlig andre mandag i 
måneden. 
Styrets representanter har deltatt på møtene i samfunnshuset, idrettsrådet, samt bingomøter. 
 
Betalende medlemmer i 2019 har vært 222.  
 
Forrige regnskapsår ga en salgs- og driftsinntekt på ca 1,5 millioner og et positivt resultat på kr. 376 
871. Dette var vesentlige bedre enn budsjettert. Økonomien er som vanlig hovedfokus utenom 
aktivitetene, og vi har som mål å alltid ha en ordnet økonomi.  
 
Det har vært stor sportslig aktivitet i NTI også i 2019, som beskrevet i undergruppenes 
årsberetninger. Barneidrettsskolen har hatt et hvileår fra høsten 2019 på grunn av at den kommunale 
barnehagen har leid skolens gymsal i byggeperiode for ny barnehage. 
 
Hovedstyret jobber overordnet og samler undergruppenes arbeid. Saker vi har jobbet med dette 
året: Vi har utarbeidet sportslig plan for idrettslaget med årshjul for undergruppene, som gjøres 
tilgjengelig gjennom vår hjemmeside. Vi har solgt bilen vi hadde, satt i stand «kvilbua» på 
Omformeren, kjøpt ny ATV, arrangert dugnad ved hoppbakken sammen med Jordet Vel, arrangert 
torgdager i Jordet sentrum, arbeidet i prosjektgruppe om flerbrukshall og inngått avtale om å drifte 
Vikinghallen på Mosanden. 
 
I idrettslaget har vi en egen sponsorgruppe (Pontus Åkesson, Tomas Myrvold og Dag Nordli) som 
jobber med å få inn sponsorinntekter, som er et veldig viktig bidrag til den økonomiske tryggheten 
vår sammen med arbeidet i økonomiutvalget. 
 
Vi har fra 2019 fått en egen webredaktør, Wenche Holdbak, som sørger for at vår hjemmeside og 
Facebook-side oppdateres med nyhetssaker. 
 
Vi hadde en egen turkasse-komité (Arve Myrvang, Hege Stengrundet, Marielle Heien og Gunvor Eng) 
i 2019, som har sørget for at vi har hatt blåkasser som mål på nye turer i nærområdet. 
 
På det ekstraordinære årsmøtet i 2019 ble det vedtatt at vi skulle bygge flerbrukshall i Nordre Trysil. 
Det ble satt ned en prosjektgruppe (Knut Løken, Malin Åkesson, Erik Lund, Bjørn Sjøli, Arne Sneli, 
Knut Øystein Holmseth, Simen Moren og Irene Stengrundet) som har jobbet med å definere innhold, 
innhente priser og vurdere driftsinntekter. Målet er å ha søknad klar til Gjensidige-stiftelsen 1.april 
og søke om spillemidler høsten 2020. Dersom vi får støtte og kan realisere prosjektet, anslår vi at 
grunnarbeidet kan starte våren 2021. 
 



Gjennom driften av Vikinghallen, der vi leier ut til de andre klubbene i Trysil og Engerdal, samt 
videregående skole, har vi også selv en innendørs arena for fotballtrening gjennom vinteren. Dette 
håper vi resultater i mye god underholdning på banen da fotballsesongen starter opp igjen. 
 
Det er mange personer som legger ned mange timer for at vi i Nordre Trysil skal ha et godt 
aktivitetstilbud. Uten alle dere og deres innsats hadde det ikke vært mulig for oss å drive et idrettslag 
med så høyt aktivtetsnivå og på en så økonomisk lønnsom måte som i dag. Tusen takk til alle som 
stiller opp og bidrar. 
 
 
Jordet, 8.mars 2020 
 
 
 
Irene Stengrundet 
leder Nordre Trysil Idrettslag 
 
 


