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Årsmøte 2017: 28. februar 2018 
Sted: Klubbhuset 
Klokkeslett: 1900 

Sak 1) Godkjenne de stemmeberettigete. 
Kommentarer: Ingen 
Forslag: De frammøtte godkjennes som stemmeberettiget. 
Vedtak: Godkjent 

Sak 2) Godkjenne innkallingen, saklista og forretningsorden  
Kommentarer: Årsrapportene må leses gjennom før regnskapene legges fram. Det er ting i 
årsrapportene som kan endre oppfattelsen av regnskapene. 
Forslag: Innkallingen og forretningsorden godkjennes. Vi gjør om på rekkefølgen på sak 4 og 
sak 5 i saklista. 
Vedtak: Godkjent 

Sak 3) Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen 
Kommentarer: Ingen 
Forslag:  
Dirigent: Kjell Olav Einarsve 
Referent: Tron Vedul Tronstad 
Underskriver 1: Torbjørn Nyborg 
Underskriver 2: Per Birger Mossing 
Vedtak: Godkjent 

Sak 4) Årsrapporter 
Info: Årsrapporten til arbeidsutvalget ble lest opp av Kjell Olav Einarsve (se vedlegg 1). 
Kommentarer: Ingen 

Info: Årsrapporten til fotballavdelinga ble lest opp av Franck Ude (se vedlegg 2). 
Kommentarer: Franck Ude anmerket at det har vært deltatt på flere cuper enn det som ble 
lest opp. Fotballstyret foreslår at disse legges til årsberetningen før den legges ut med 
møtereferatet.  

Info: Årsrapporten til friidrett/idrettsskolen ble lest opp av Marte Tiller (se vedlegg 3). 
Kommentarer: Ingen 

Info: Årsrapporten til håndballavdelinga ble lest opp av Marta Myhr (se vedlegg 4). 
Kommentarer: Ingen 

Info: Årsrapporten til skiavdelinga ble lest opp av Kjersti Husby (se vedlegg 5). 
Kommentarer: Stor gave som ble mottatt i 2017 er ikke tatt med. Dette må legges til. 
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Info: Årsrapporten til Stokkvola tusenårssti ble lest opp av Anne Grete Nyborg (se vedlegg 6). 
Kommentarer: Ingen 

Info: Årsrapporten til treningssenteret ble lest opp av Ann Cathrin Fossum (se vedlegg 7). 
Kommentarer: Det er flere spinning-sykler som har mangler. Blir dette gjort noe med? 
Seniorspinningen har så mange deltakere at de tåler ikke mange sykler ute av drift. Ann 
Cathrin Fossum sa at de er klar over dette, og lovte å purre på Sveinung Mossing som har 
ansvaret. 

Forslag: Årsberetningene godkjennes. Fotballavdelingen legger til mer cup-info før 
årsberetningen legges til møtereferatet. Skiavdelingen legger til informasjon om gaven de 
fikk.  
Vedtak: Godkjent 

Sak 5) Økonomirapport hovedlag og grupper 
Info: Regnskapet til hovedlaget ble lest opp av Karin Nordaune Arentz (se vedlegg 8). 
Kommentarer: Ingen anmerkninger fra revisorene. Anbefales godkjent. Ingen andre 
kommentarer fra årsmøtet. 
Forslag: Regnskapet til hovedlaget godkjennes. 

Info: Regnskapet til fotballavdelinga ble lest opp av Hege Røsdal (se vedlegg 9). 
Kommentarer: Kommentar fra revisor: Ett bilag er bare signert av én person. Anbefales 
godkjent. Ingen andre kommentarer fra årsmøtet. 
Forslag: Regnskapet til fotballavdelingen godkjennes. 

Info: Regnskapet til friidrett/idrettsskolen ble lest opp av Karin Nordaune Arentz (se vedlegg 
10). 
Kommentarer: Ingen kommentarer fra revisorene. Anbefales godkjent. Ingen andre 
kommentarer fra årsmøtet. 
Forslag: Regnskapet til friidrett/idrettsskole godkjennes. 

Info: Regnskapet til håndballavdelinga ble lest opp av Line Benjaminsen (se vedlegg 11). 
Kommentarer: Ingen anmerkninger fra revisorene. Anbefales godkjent. Ingen andre 
kommentarer fra årsmøtet. 
Forslag: Regnskapet til håndballavdelingen godkjennes. 

Info: Regnskapet til skiavdelinga ble lest opp av Øyvind Evenhus (se vedlegg 12). 
Kommentarer: Kommentar fra revisor: Mangler godkjenning fra hovedstyret angående 
innkjøp av snøkanon. Store investeringer må godkjennes i hovedstyret. Gammel 
kundefordring bør også inntektsføres til neste år. Anbefales godkjent. 
Kommentar fra årsmøtet: Stor gave fra Einar Opøien ble ikke nevnt i årsberetningen, men 
framkommer i regnskapet. Dette burde tas med i årsberetningen.  
Forslag: Regnskapet til skiavdelingen godkjennes. Punkt om gave tas inn i årsberetningen. 
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Info: Regnskapet til Stokkvola tusenårssti ble lest opp av Karin Nordaune Arentz (se vedlegg 
13). 
Kommentarer: Ingen kommentarer fra revisorene. Anbefales godkjent. Ingen andre 
kommentarer fra årsmøtet. 
Forslag: Regnskapet til Stokkvola tusenårssti godkjennes. 

Info: Regnskapet til treningssenteret ble lest opp av Jørgen Reitan (se vedlegg 14). 
Kommentarer: Ingen kommentarer fra revisorene. Anbefales godkjent. Ingen andre 
kommentarer fra årsmøtet. 
Forslag: Regnskapet til treningssenteret godkjennes. 

Generelle kommentarer: Revisorene hadde noen generelle kommentarer som ble lest opp. 
1) Innbetalinger fra Vipps og Buypass må dokumenteres med underbilag. Generelt må

det klart framgå av alle bilag, både inntekter og kostnader, hva det gjelder og evt. 
hvem det gjelder (der det er aktuelt).  

2) Alle kontantbilag må spesifiseres tilstrekkelig, dvs. det må fremgå hva inntekten
gjelder (for eksempel startkontingent, kioskslag, etc.). I tillegg skal disse bilagene 
signeres av to personer. 

3) Det må etableres retningslinjer for kjøp og bruk av alkohol i idrettslagets regi.
4) Det må etableres rutiner i idrettslaget hvor alle kasserere må gjennomgå et

kassererkurs. Fordelen med det er at det vil lette arbeidet for den enkelte kasserer,
samt også for regnskapsfører.

5) Store investeringer må godkjennes av hovedstyret. Beløpsgrense?
Kjell Olav Einarsve fikk liste over kommentarer og følger opp disse. Enkelte av punktene er 
for øvrig tatt med i forslaget til endring av organisasjonsplan.  
Vedtak: Godkjent 

Sak 6) Strategiplan og Organisasjonsplan 
Info: Endringer i organisasjonsplan ble lagt fram på møtet. Ingen endringer strategiplan. 
Kommentarer: Punkt om alkohol: «barn» endres til «under 18 år» for å unngå 
misforståelser. 
Nettadressen til idrettslaget må oppdateres til www.aasguten.no.  
Forslag: Punktet om alkohol og hjemmesideadressa oppdateres. Endringene godkjennes. 
Vedtak: Godkjent. 

Sak 7) Kontingent 
Info: Kontingent for 2019 må godkjennes. Vi har ikke fått erfaring med 100-
kronersmedlemskapet enda, og arbeidsutvalget foreslår å videreføre denne ordningen. 
Kommentarer: Ingen 
Forslag: Kontingent på 100 kroner per medlem videreføres. 
Vedtak: Godkjent. 

Sak 8) Innkomne saker 
a. Støtte til kjøp av tråkkemaskin
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Info: Skiavdelingen har behov for å kjøpe ny(ere) tråkkemaskin slik at det blant 
annet er mulig å ha maskinforsikring på den. Dette er en stor kostnad for 
avdelingen og det ønskes støtte fra hovedlaget. Forslaget fra arbeidsutvalget er at 
hovedlaget støtter skiavdelinga med 200 000 kroner til løypemaskin, og 
treningssenteret støtter med 150 000 kroner, der 75 000 kroner er lån.  
Kommentarer: Hvorfor skal treningssenteret gi penger til en annen avdeling? Skal 
treningssenteret være en melkeku for de andre avdelingene? Svar: Opprinnelig 
ble treningssenteret sett på som en inntektskilde til idrettslaget, men etter at de 
ble en egen avdeling er dette blitt noe mer komplisert.  
Alternativt forslag ble lagt fram på årsmøtet.  
Forslag:  
1) Hovedlaget støtter skiavdelinga med 200 000 kroner til løypemaskin, og

treningssenteret støtter med 150 000 kroner, der 75 000 kroner er lån.
Skiavdelinga får godkjennelse av årsmøtet til å ta opp et lån de kan forsvare
på opp til ca. 500 000 kroner.

2) Hovedlaget støtter skiavdelinga med 200 000 kroner til løypemaskin, og
treningssenteret støtter med 150 000 kroner, der hele beløpet er lån.
Skiavdelinga får godkjennelse av årsmøtet til å ta opp et lån i banken de kan
forsvare på opp til ca. 500 000 kroner.

Det ble gjennomført avstemning. 
8 stemte for forslag 1. 
17 stemte for forslag 2.  
2 stemte blankt. 
Vedtak: Forslag 2 ble godkjent. 

b. Støtte til kjøp av utstyr til ny treningshall
Info: Håndballavdelinga søker om 100 000 kroner i støtte til nytt utstyr i
idrettshallen som kommer.
Kommentarer: Hvorfor får skiavdelingen penger, mens håndball bare får låne
beløpet? Svar: Hovedlaget har penger til å kunne støtte håndball med en gave,
men det er et ønske om at avdelingen er frampå og sørger for å få sponset mest
mulig utstyr til ny idrettshall. Hvis de får summen som en gave vil det kunne gjøre
at det blir mindre viktig å finne andre finansieringskilder. Hvis det blir problem
med å få inn penger vil selvsagt hovedlaget støtte håndballavdelinga.
Alternativt forslag ble lagt fram på møtet.
Forslag:
1) Lån fra hovedlaget på 80 000 kroner. Friidrett og håndball må samarbeide om

innkjøp. Friidrett/idrettsskolen for godkjennelse til å gjøre innkjøp ifbm ny hall
på ca. 80 000 kroner.

2) Hovedlaget gir 80 000 kroner i gave til håndballavdelinga for å kjøpe inn utstyr
til ny idrettshall. Friidrett/idrettsskolen for godkjennelse til å gjøre innkjøp
ifbm ny hall på ca. 80 000 kroner.

Det ble gjennomført avstemning: 
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1 stemte for forslag 1. 
22 stemte for forslag 2. 
4 stemte blankt. 
Vedtak: Årsmøtet godkjenner forslag 2. 

c. Støtte til treningstrapp
Info: Det jobbes med et prosjekt om å få bygd en treningstrapp på Torhaugen, og
hele området rundt rustes opp slik at det blir triveligere å drive aktivitet der. For å
komme i gang med arbeidet er det behov for midlertidig støtte fram til
finansieringen er i orden. Det skal søkes om midler fra flere ulike
finansieringskilder. Prosjektgruppa ønsker at hovedlaget gir et lån på 80 000
kroner til oppstart av treningstrapprosjektet på Torhaugen.
Kommentarer: Ingen
Forslag: Hovedlaget gir lån på 80 000 kroner til treningstrapp.
Vedtak: Godkjent

d. Utbygging av klubbhus
Info: Treningssenteret ønsker å utvide og vurderer å bygge ut klubbhuset.
Kommentarer: Har idrettslaget noen langsiktig plan for bruken av klubbhuset?
Svar: Vi har vært i dialog med kommunen om de har ønsker/planer for
klubbhuset, men det er ikke tema. Vi fortsetter derfor «som før» og sørger selv
for at klubbhuset er i slik forfatning som vi har behov for. Eventuell utvidelse må
komme som resultat av en kartlegging av behov.
Forslag: Årsmøtet godkjenner at treningssenteret kan starte prosjektet med å
kartlegge behov, se på alternative løsninger, og evt. prosjektere utbygging. Alt
skal godkjennes i hovedstyret.
Vedtak: Godkjent

Sak 9) Valg 
Info: Innstilling fra valgkomiteen: 
Valgkomiteens innstillinger til Il Aasguten 2018 
Arbeidsutvalg: 
Leder:   Kjell Olav Einarsve 1 år gjenvalg 
Nestleder: Thea Hammeren Ikke på valg 
Sekretær: Tron Vedul Tronstad Ikke på valg 
Styremedl: Anne Grete Nyborg Ikke på valg 
Kasserer: Karin N Arentz Ikke på valg 
Vara:  Kari Flokkmann  Ikke på valg 

Handball: 
Leder: Anne Berit Haabeth 2 år (leder 1 år)  erstatter Marta Myhr 
Styremedl: Line Benjaminsen Ikke på valg 

Per Ove Opheim Ikke på valg 
Heidi Håvardsen 2 år  erstatter Hilde Hegge 
Aase Vedul-Moen Ikke på valg 
Erik Ringstad  2 år  ny 
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Friidrett: 
Leder:  Marte Tiller 1 år gjenvalg 
Styremedl: Kristin Christiansen 1 år 

Roger Bollerud 2 år gjenvalg 
Kasserer: Kjersti Iversen 2 år erstatter Karin N. Arentz 

Det har vært et ønske om én person til, men denne har ikke valgkomiteen funnet. 

Ski: 
Leder:  Kjersti Husby  1 år   gjenvalg 
Styremedl: Torbjørn Ekle Ikke på valg 

Morten Einarsve Ikke på valg 
Trond Roar Almlid Ikke på valg 
Øyvind Evenhus Ikke på valg 

Det har vært et ønske om én person til, men denne har ikke valgkomiteen funnet. 

Høgseterrenn, komité: 
Leder: Kjersti Husby 1 år gjenvalg 

Olav Nonstad Ikke på valg 
Per Arne Opheim Ikke på valg 

Treningssenteret: 
Leder: Ann Cathrin Fossum 1 år gjenvalg 
Styremedl: Jørgen Reitan Ikke på valg 

Sveinung Mossing Ikke på valg 
Maiken Sandberg Ikke på valg 

Fotball: 
Ingen innstillinger  
Hele styret har trukket seg. 

Stokkvola tusenårssti: 
Leder: Per Olav Skjesol 1 år gjenvalg 

Trond Revhaug  2 år gjenvalg 
Kjell Stokkan  Ikke på valg 
Gaute Evenhus  2 år gjenvalg 
Asbjørn Andersen Ikke på valg 

Valgkomite: 
Leder: Gaute Evenhus  1 år  erstatter Magne Christiansen 

Linda Opheim Saugestad 1 år erstatter Ronny Berg 
Stine Berg 2 år erstatter Astrid Olaussen 
Aleksander Brænne  2 år ny 

Revisorer: 
Terje Skjesol   1 år gjenvalg 
Torbjørn Nyborg Ikke på valg 



Respekt	
Samhold	
Trivsel	IL	Aasguten

Kommentarer:  
Friidrett/idrettsskolen får fullmakt til å finne én person ekstra. 
Skiavdelingen får fullmakt til å finne én person ekstra.  
Siden valgkomiteen ikke hadde funnet noen medlemmer til styret i fotballavdelingen, må 
dette konstitueres på et ekstraordinært årsmøte. Dette gjennomføres 21. mars klokken 
2000. Det sittende styret fungerer fram til da.  

Følgende personer sitter i hovedstyret (endring merket med fet skrift): 
Kjell Olav Einarsve (Leder) 
Thea Solvold Hammeren (Nestleder) 
Karin Nordaune Arentz (Kasserer) 
Tron Vedul Tronstad (Sekretær) 
Anne Grete Nyborg 
Kari Flokkmann (Vara) 
Marte Tiller  
Anne Berit Haabeth (erstatter Marta Myhr) 
Kjersti Husby 
Per Olav Skjesol 
Ann Cathrin Fossum 

Forslag: Innstillingen fra valgkomiteen ble godkjent med kommentarene over. 
Vedtak: Godkjent 

_______________ _______________ 
Dato & Sted  Dato & Sted 

______________________________ ______________________________ 
Torbjørn Nyborg Per Birger Mossing 



Årsrapport for Arbeidsutvalget IL Aasguten 2017 

Leder : Kjell Olav Einarsve 

Nestleder: Thea Hammeren 

Sekretær: Tron Vedul Tronstad 

Kasserer: Karin Nordaunet Arentz 

Styremedlem: Anne Grete Nyborg 

Vara: Kari Flokkmann 

Møter: 

Hovedstyret har avholdt  5 møter og 2 møter i Arbeidsutvalget. Møtesaker har  i hovedsak vært organisering og drift i 

laget ,  

Hjemmesiden: 

Denne fungerer bra . Vi har link til alle sponsorer som ønsker det og det er lett for oss å legge ut informasjon. 

Oppfordrer alle til å følge med på informasjon om lagets aktiviteter som blir lagt ut her. 

Kontingent. 

IL Aasguten skal ha kontingent av alle som skal trene på Treningssentret da de må være medlem før de kan melde seg 

inn i sentret. Viktig at alle som er med på aktiviteter er medlem . 

Profilering: 

 Det har vært salg av skiklær og annet klubbtøy, Coop Frosta styrer klubbtøy og SKI organiserer alt salg av skiklær. 

Anlegg: 

Fjellet:  Det er gjort svært mye forbedringer både i turløyper og i lysløypa også i år. 

Kunstgressbanen: Denne er flittig brukt og Fotball har ansvar for anlegget 

Lydanlegg: Hovedlaget har kjøpt inn lydanlegg til 75 000. 

Stallmyra : Klar til bruk for alle som vil. 

Hall i Åsen: Pga fremflytting av prosjektet så blir det bygging i 2018/19. Vi har vært litt involvert i prosjektet fra 

starten og det blir nok mere etter hvert. 

Klubbhuset: 

Ledige lokaler blir nå brukt til møterom for Idrettslaget. Lite utleie. 

Økonomi: 

Lagets  økonomi må kunne betegnes som meget god.Takket være Ildsjeler som jobber godt , sponsorer , støtte 

fra det offentlige gjennom LAM –midler, Grasrotandelen fra Norsk Tipping. Og støtte fra privatpersoner.Alle 

lagets regnskap blir ført av  Åsen Regnskapslag og lagets bankforbindelse er Aasen Sparebank .En stor takk til 

alle som styrer økonomi i avdelingene og kasserer i hovedlaget . 

Vedlegg 1



Sluttkommentar: 

Arbeidsutvalget ønsker å takke tillitsvalgte i laget for innsatsen i året som har gått , både de som nå velger å avslutte 

sitt verv og de som ønsker å være med videre. Det jobbes godt i alle avdelinger ,slik at det er muligheter for å 

aktivisere både liten og stor  i IL Aasguten. 

En stor takk til alle frivillige, trenere, loddselgere, waffelsteikere, Kunstgressbanebyggere, løypearbeidere både 

sommer og vinter , og alle som tar store og små tak for at alt skal fungere. 

Åsenfjord 21. Februar 2018 

For Arbeidsutvalget 

Leder  

Kjell Olav Einarsve. 
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Årsberetning   2017      IL Aasguten fotball 

Styrets sammensetning 

Leder       Franck Ude 

Nestleder Stig Rønning 

Sekretær Elin  Ringen 

Økonomiansvarlig Hege Røsdal 

Materialansvarlig Heidi Larsen 

Anlegg  Kjell Asle Sletvold 

Andre roller 

Dommer ansvarlig    Franck Ude 

Web og it ansvarlig    Stig Rønning 

Styrets arbeid 

Styremøter: 

Det er avholdt 8 styremøter.  

Flere kaffemøter med spillere/trenere/eksterne 

Utover dette har vi hatt ukentlig kontakt på forskjellige forum og fysiske møter. 

Andre møteforum vi har arrangert: 

Trener og lagkontakmøte vår- 2017 

Trener og lagkontakmøte høst- 2017 

Samarbeidsmøter med senior herrer 

Arrangementer:  

Klubbforum 

Klubbdommerkurs 

Trenerkurs 

Grendakamper 

Knøtteturnering 

Fotballavslutning barnefotball 

Fotball har deltatt i alle hovedslagsmøter 

Veien mål og planer: SAMHOLD – RESPEKT – TRIVSEL 2017 

-Visjon: Enhver som bruker fotballbanen skal føle glede og mestring. Fotballstyret er vertskap 

her på Åsen- og vi skal sørge for at lag som kommer hit på besøk skal ha det bra.  

På Aasguten er alle spillere like viktige fra knøtt til senior.  

Større saker 2017: 

Vedlegg 2
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1. Vi har arrangert klubbdommerkurs og trenerkurs for «gamle» og nye trenere og dommere.

2. Stallmyra er ferdigstilt. Det ble kjøpt en selvgående gressklipper, for klipping.

2017 så er det en prøveavtale med skotthyllklubben om klipping rundt skotthyllbanene.

Evalueres før oppstart 2018

3. Vi har definert rollene i fotballgruppen, Har kommet fram til at det må en radikal

forandring til for å inkludere flere medlemmer i fotball familien og redusere arbeidsmengden 

på dagens rolleinnhavere. Forslag vil bli presentert på eget møte før oppstart av 2018 

sesongen og at det bør gjelde allerede fra årsmøte 2018. Tidkrevende sak. 

4. Grendakamp og knøtteturnering, ble satt ut til enkelte lag (fotballstyret ga bare føringer for

fotball sitt mål for turneringene) Vi sitter igjen med blandet følelser og vil foreslå

justeringer for 2018 sesongen. Stor heder til spissene for arrangementet, de sto på. 

5. Beklageligvis måtte vi trekke både påtenkt junior lag 2 laget for senior. Noen få er

drivkraft, men utover det, så er engasjementet fullstendig borte. Det samme ser vi for 1 laget 

senior, adm. liten gruppe som ønske et lag, mens flertallet sitter å venter heller er fraværende. 

Vi hadde et trenerskifte halveis i sesongen for senior.Tidligere påtenkte trener, friskmeldte 

seg og etter ønske fra spillerne og vikarende trener, ble sesongen fullført med tidligere trener. 

For yngres trenerne, så ble det 2 forandringer på trener. Manglende motivasjon og fødsel var 

grunnen. 

6. Vi har ikke skrevet sportsplan eller revidert klubbhåndboka, men har jobbet mye med det.

7. Vi har 6 konkrete saker som har gått på mobbing og holdninger til

medspillere/trenere/foreldre. Alle har blitt behandlet med partene. Det vil også på generelt 

grunnlag bli tatt opp på et felles møte med foreldre før sesong start 2018.  

8. Vi maktet ikke pga person ressurser å arrangere påtenkte 3 v 3 cup i 2017.

9. Faste adm og anleggsarbeid er utført.

10. Vi har fått ei ny rekrutteringsdommer.

Deltagelse på turneringer/cuper 

Knøtteturnering:  Ekne, Markabygda, Skogn, Frosta og Åsen 

Deltatt på flere turneringer som 

Selbu sp.bank cup - G19 

Magnar Lundemos minnecup - Senior herrer 

Storsjøcup - J12 og G 12 

Ørlandcup - J9, J10, G14, G9, G11,  

Orkdal cup - G 15 

Økonomi 

Se eget regnskap 

TAKK 
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Fotballstyret takker for meget god innsats og stort engasjement i ett spennende og krevende 

frivillighetsarbeid for alle våre aktive på alle plan.. 

Fotballstyret    



I.L. Aasguten,Friidrettsavdeling 2017 

Styrets sammensetning i 2017 har vært: 

Leder: Marte Tiller 
Nesteleder: Jørgen Alstad / May Britt Kirknes 
Sekretær: Kristin Christiansen 
Kasserer: Karin Nordaune Arentz  
Styremedlemmer: Sigrid Myhr og Roger Bollerud 

Aktivitet i styret 2017 

Styret har i 2017 gjennomført 4 møter. Leder i friidrett har deltatt på møter i hovedstyret i IL 
Aasguten.  

Det nye styret at gjort en omorganisering i forhold til tidligere med å fordele oppgavene og 
rollene tydeligere mellom styremedlemmene. Vi har delt i to avdelinger, en avdeling med 
«vinteraktivitetene» med idrettsskole og allidrett og en avdeling med «sommeraktivitetene» 
med Åsenkarusell, Åsenløpet (Gamle Knøtteløpet) og St.Olavsloppet.  

Friidrettsavdeling har pr. i dag ingen anlegg. Vi benytter oss av området rundt skolen for 
friidrettsaktiviteter og låner anlegg/hus ved arrangement.  
Vi disponerer to lagerrom til lagring av utstyr.  

Friidrettsaktivitet 2017 

Friidrett i IL Aasguten har en rekke arrangement fra januar t.o.m juni og fra august t.o.m. 
november.  

Allidrett 
Periodene januar til april og august til desember arrangerte vi Allidrett en gang i uka 
for barn f.o.m det året det fyller tre til de begynner på skolen.  

Idrettsskole 
Friidretten har gjennomført idrettsskole fra oktober til desember og fra januar til april i 2017. 
Dette er for barn fra 1. – 4. klasse. På idrettsskolen får barna prøvd forskjellige aktiviteter bl. 
Ski, fotball, håndball, skyting, turn. osv.  Totalt deltok det 50 barn gjennom året 2017.  

Åsenløpet(Nøtteløpet) 
21.mai arrangerte vi det tradisjonelle løpet som nå blir kalt Åsenløpet, et kretsløp med totalt 
62 deltakere fra flere Idrettslag. I 2017 arrangerte vi samme dag også ett arrangement for 
barn under 7 år.  
I år som i fjor ble arrangementet avholdt ved skihytta i Møssingdalen.  
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Åsenkarusellen (ÅK)  
Gjennom sommerhalvåret arrangerte vi den tradisjonelle Åsenkarusellen med totalt 85 
deltagere. Det ble gjennomført 3 terrengløp, det var totalt 122 deltagere på alle de tre 
terrengløpene til sammen.  
 
 
St.Olavsloppet 
I 2017 arrangerte vi også St.Olavsloppet. Loppet, fordelt på 50 etapper, gikk 2017 fra 
Østersund til Trondheim. 29.juni til 2. juli.  
Loppet ble fulgt av en dagsansvarlig som sørge for å bistå der det var behov. Det var god 
dekning av loopet i media og på vår egen Facebookside.  
Laget til IL Aasguten, med startnr. 57, stilte i mosjonsklassen med ett mixlag som til slutt 
endte på 118. plass totalt med tiden 28:28:37. 
Takk til lagleder Kathrine Selven for god koordinering og gjennomføring av loopet. Gledelig 
at i år var de yngre god representert på loopet.  
 
Våre to vekslingsstasjoner i Fættenfjorden og Åsen sentrum ble gjennomført lørdag med 
hjelp av en positiv og blid dugnadsgjeng på nærmere 50 kvinner og menn. Alle tar ansvar og 
bidrar til at vekslingene nok en gang blir en suksess. Friidretten takker herved vår 
dugnadsgjeng for alle hjelp! 
 
 

• Friidrettstyret vil takke foreldre som har hjulpet til samt trenere fra ulike avdelinger i 
IL Aasguten og andre lag som har bidratt til både Allidrett, Åsenkarusell og 
Idrettsskolen.  

• Vi vil også takk IL Aasguten Ski for lån av Skihytta og Åsen Historielag for lån av 
Elvheim.  
 
 
 
Åsen, 25.02 2018 
 
 
 
 

____________________________________ 
 

Marte Tiller 
Leder IL Aasguten Friidrett.  



Årsmelding 
I.L. Aasguten, Håndball 2017 

Styret i håndballavdelingen har i 2017 bestått av: 
Leder: Marta Myhr 
Kasserer: Line Solheim Benjaminsen 
Styremedlem: Hilde Hegge 
Styremedlem: Aase Vedul-Moen 
Styremedlem: Per Ove Opheim 

Styret har hatt 5 styremøter. 
Styret bruker også Facebook, gruppe for Handballstyret. 
Styret har vært representert på alle sonemøtene (4) som har vært arrangert i sesongen. 
Trenermøter: Vi hadde trenermøte før sommeren, før sesongen startet på høsten 2017 
og i januar 2018.  
For J10, J11 og G11 hadde vi foreldremøte i september. 
2 fra gruppa deltok på Handballforum i Region Nord, på Hell, i september 2017. 

Idrettshall i Åsen. 
Handballgruppa har vært representert i møter angående hallbygging. Gruppa ser frem 
til å kunne trene og spille kamper i egen idrettshall. Kanskje kan vi få avslutte neste 
sesong i «hjemmehall»? 

Lagene 
Ved sesongavslutning 2016/2017 var det totalt 68 spillere fordelt på 5 årskull. 
Alle lagene hadde 1 trening i uka, hvor 05/06-modellene trente i Frostahallen og 
resterende i gymsalen på skolen. 
Sesongen 2017/2018 startet opp med 3 årskull på minihandball og 2 årskull i serien, 
med 3 lag, totalt 62 spillere. 
2010: 8 gutter og 2 jenter 
2009: 4 gutter og 9 jenter 
2008: 4 gutter og 3 jenter (spiller med 2007) 
2007: 12 jenter, 2 gutter (spiller med 2006) 
2006: 8 jenter og 10 gutter 
Minilagene har hatt 1 trening i uka i gymsalen. J10/J11 og G11 har delt halltime en gang i 
uka i Frostahallen, og 11-åringene har i tillegg hatt en gymsal/ute-trening i uka. 
Trenere for alle lag er foreldre. 

Seriespill 
Vi stiller med lag for J10, J11 og G11 i serien for sesongen 2017/2018. 
Gutter 11 er sammenslått av årsmodellene 2006 og 2007. 
Frosta er hjemmebane og vi har vært ansvarlig for flere kamparrangement i 
Frostahallen, hvor foreldre har stilt opp på dugnad. 
Klubben har ikke egne dommere inneværende sesong.  
Turnering. Lagene som har deltatt i seriespill skal som avslutning på sesongen 
delta på Sparebank1-cup i Steinkjer 27.-29.april 2018. 
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Minihåndballturneringer 
Lagene har deltatt på 4 minihåndballturneringer, 2 på våren og 2 på høsten. Vi har vært 
på Frosta, Levanger, Skogn og Stjørdal. 

Kurs 
En trener deltok på Minihåndballtrenerkurs på Mære i oktober. 
5 trenere deltok på formiddagsseminar på Skogn 

Dugnad 
Vi har hatt eggsalg 2 ganger, en runde før jul og en før påske. 

Takk til alle som har bidratt i 2017. 

For Handballavdelingen 
Marta Myhr 



Respekt 
Samhold 
Trivsel IL Aasguten

Årsmelding skiavdelingen 2017 

Styret har bestått av: 

Leder  Kjersti Husby 

Nestledere/sportslig leder Torbjørn Ekle 

Kasserer Øyvind Evenhus 

Løypeansvarlig Trond Roar Almlid 

Styremedlem/stadion  Morten Einarsve 

Styremedlem/kjøkken  Hanne Dahl 

Høgseterrennet Kjersti Husby, Olav Nonstad og Per Arne Opheim 

Arrangement 

Kretsrenn, KM- 13-16 år/NTE –cup 29.januar. Rennet måtte flyttes til Selbuskogen pga 

snømangel også i 2017. Med ca. 150 deltakere er det lite deltakelse på et KM. Vi fikk gode 

tilbakemeldinger fra løpere, ledere og skikretsen for et godt gjennomført arrangement.  

Levangerkarusell 18. januar –ca. 90 deltakere. Rennet ble gjennomført i regnvær på 

hjemmebane, så det ble en våt fornøyelse, men løypa holdt seg til alle løperne var i mål. 

Høgseterrennet  3. mars –ca. 150 deltakere. Til tross for litt lite snø fikk vi gjennomført 

Høgseterrennet fra Åsen til Skjelstadmarka. Målgang ble flyttet opp til Korstjønnåsen, slik at 

rennet ble ca. 5 km kortere enn planlagt. Lite deltakelse som følge av en dårlig vinter, der det 

var lite muligheter til å gå på ski. 

Klubbrenn – alle renn ble arrangert etter noen utsettelser. Totalt hadde vi ca. 75 løpere som 

deltok på ett eller flere renn. 

Skisesongen ble avsluttet med skidag og premieutdeling for sesongens klubbrenn før påska.  

Duathlon Stokkvola Opp 19. august – ca. 50 deltakere. Dette er et fint familiearrangement, 

men det er vanskelig å finne ledig tid i kalenderen for ikke å kollidere med andre 

arrangement. 

Afterski på skihytta på langfredag ble en suksess både sosialt og økonomisk. Vi hadde ca 100 

gjester innom ila ettermiddagen og kvelden. Det var topp påskevær selv om skiføret var borte. 

Treninger 

For den yngste treningsgruppa startet treningene opp med barmark i ballbingen etter 

høstferien. Skiføret kom tidlig, så de fikk flere treninger på ski før jul. 

Trenere for den yngste gruppa har vært foreldre. Vi ser at vi har en utfordring med å få folk til 

å bidra på trenersiden, så dette må vi ta tak i før neste sesong. 

For den eldste gruppa hadde vi løpetrening på våren for å være godt forberedt til å fylle alle 

etapper på en dagsetappe i St. Olavloppet. Noe våre unge løpere klarte med glans. 

Etter sommerferien startet vi med rulleski, styrketrening og felles langtur på søndager. I 

tillegg har løperne fra 13 år hatt tilbud om trening med Levanger Ski en dag i uka. 
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Løperne i denne gruppa har også hatt tilbud om å delta på «Dalføresamlinger» sammen med 

klubbene i Stjørdal. 

Trenere har vært Morten Andre Stokkan og Kjersti Husby. 

Deltakelse/resultater 

I sesongen 2016/2017 hadde IL Aasguten ca. 170 starter på Levangermesterskap, kretsrenn, 

NC og mesterskap. Dette var fordelt på 23 løpere. Vi har hatt 3 løpere som har deltatt på 

Norgescup for junior. 

IL Aasguten er en av de største klubbene i kretsen når det kommer til antall deltaker på 

kretsrenn. I tillegg har vi flere løpere som hevder seg i toppen av sine klasser både på 

kretsnivå og nasjonalt nivå. 

Anlegg/maskiner 

Stokkvola tusenårsti har også i 2017 utført noe jobb med løypenettet. Pga noen utfordringer 

med å få utført alt som planlagt, så fortsetter nok denne jobben i 2018. Enstor takk til 

dugnadsgjengen som tar ansvar og utfører mange oppgaver for oss.  

Vi har ikke hatt store utfordringer eller kostnader med løypemaskin eller snøskuter det siste 

året. Løypemaskina er så gammel at vi ikke får maskinskadedekning på den lengre, og et 

havari på maskina kan derfor bli dyrt for oss. Av den grunn vurderer vi å gå til anskaffelse av 

ei nyere maskin. 

Økonomi/dugnader 

I 2017 hadde vi som alle år morsdags- og farsdagslotteri som vår største inntektskilde. Ingen 

større dugnader som gav inntekt ble gjennomført. 

Skihytta leies ut til ulike arrangement.  

Deltakere på skitreninger betaler ingen treningsavgift. Skiavdelingen dekker startkontingent 

for alle løpere som deltar på Levangerkarusell, kretsrenn, NC og lignende samt at vi dekker 

50 % av kostnaden ved å delta på kretsens sitt opplegg på større renn og samlinger i regi av 

kretsen. I 2017 sponset skiavd også kr. 1.500,- pr. løper som deltok på «Sommereventyret» i 

Meråker.  

På slutten av året fikk skiavdelingen en gave på kr. 250.000,-. Innbetalingen var merket med 

«skihytta og rekruttering», ut over det har ikke fått noen informasjon eller retningslinjer for 

gaven. 

Takk 

Styret vil takke alle som har bidratt gjennom sesongen med en jobb på arrangement, anlegg 

og dugnader. En spesiell takk til løypekjørerne som legger ned mange timer i løypemaskina 

for at vi skal ha gode forhold til enhver tid. I sesongen2016/2017 hadde vi lite snø og det var 

krevende å få gode forhold. Heldigvis begynte sesongen 2017/2018 godt med stabile 

snøforhold fra slutten av november.  

Vi vil også takke våre sponsorer som bidrar til drift av skiavdeling. 

Leder skiavd 

Kjersti Husby 
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Trivsel IL Aasguten   

Årsmelding Stokkvola Tusenårssti 2017 

Styret har bestått av 
Per Olav Skjesol (leder) 
Trond Revhaug (nestleder) 
Kjell Stokkan (kasserer) 
Asbjørn Andersen 

Tusenårsstien har også i år vært flittig brukt og bruken ligger på samme nivå som i fjor. 
Det er utført noe mindre vedlikeholdsarbeid på stien. 

I 2017 er det foretatt en god del forbedringer skiløyper på fjellet. Det er gjennomført 
drenering og lagt ned flere stikkrenner på Alstadrunden slik at det blir bedre forhold ved 
lite snø. Det var også planlagt noe mer arbeid, men det var vanskelig å få ta i maskinfører. 
Dette arbeidet vil bli gjennomført i 2018. 

Det er også gjort noe drenering i lysløypa.  Traseen skal derfor nå være i meget god stand. 

Det er gjennomført litt rydding langs de merkede stiene på fjellet og alle er lagt inn på 
UT.no. I tillegg er turene som er opprettet i bygda lagt inn. Det er vårt inntrykk at stiene er 
blitt flittig brukt.  

Asbjørn Andersen og Kjell Stokkan har fungert som arbeidsleder for løypearbeidet og lagt 
ned betydelig innsats. I tillegg er det flere som har deltatt på dugnad etc.   

Tusenårsstien har også i år dekket kostnader knyttet til renhold av toalettbygget på 
skihytta. 

I 2017 har vi hatt kostnader på kroner 23 035,70 og har nå 113 493, 68 i egenkapital. Av 
dette er kroner 50 000 satt på egen konto for framtidig vedlikehold av stien. 

I 2018 planlegges det noe mer dreneringsarbeider og utarbeidelse av kart for stiene. 

Åsen 28 februar 2018 

Per Olav Skjesol 
Leder 
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ÅRSMELDING 
ÅSEN TRENINGSSENTER 2017 

Styret: 
✓ Ann Cathrin Fossum, leder 
✓ Jørgen Reitan, kasserer 
✓ Sveinung Mossing, sekretær 
✓ Maiken Sandberg, styremedlem 

Antall møter: 
3 stk. 
Mye, til tider daglig, kommunikasjon via ei lukket gruppe på «messenger», en 
chattekanal som finnes på facebook. 

Renholder: 
Amalie Rønning 

Trenere: 
Spinning Aerobic/Step/Shake/tabata Styrke 
Jørgen Alstad 
Kieran 
Morten Einarsve 
Morten Andre Stokkan 

Ann Cathrin Fossum 
Irene Solberg 
Katrine Selven 
Ellen Ovesen 
Inger Johanne Todal Morset 

Ann Cathrin Fossum 
Kim Andre Kvamvold 

Priser: 
1500,- for enkeltmedlemmer 
3000,- for familie 
Medlemskap i IL Aasguten kreves. 

Antall medlemmer: 
Ca. 230 medlemmer. En oppgang fra året før.  
I all hovedsak årsmedlemskap.  
Enkelte feriemedlemmer i forbindelse med jul-, vinter-, påske- og sommerferie. Mange 
faste som ønsker ferie trening. 
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Økonomi: 
Se regnskap. 
 
Årets innhold: 
Åpent senter hver dag fra kl. 06.00-23.00. 
Kundene har kode til ytterdør. 
E-post sendes ut til våre kunder med viktig informasjon og ny kode til døra. I fjor ble det 
byttet kode 2 ganger. 
Ser det er flere og flere som trener nede selv, egen trening er i vekst. Det har vært passe 
med folk på aerobic og styrketimer. Spinning timene har vært lite besøkt i 2017. Bare 
seniorspinn som det er masse folk på. 
Vaskedugnad ble det ikke noe av, da Amalie Rønning ville vaske rundt selv. 
Styret bestemte seg for å feire 3 årsjubileum i januar 2017. Her kom det lite folk, så vi 
venter nå til 5 årsjubileum med å feire. 
For første gang hadde vi en konkurranse på treningssenter. Alle fikk et eget ark, der de 
samlet poeng. Ulik poeng for egentrening og timer. Dette for å få flere på timer og øke 
aktiviteten på sentret. Dette var fra uke 1-7. Veldig mange deltok og vi delte ut gratis 
medlemskap og t-shirt. Positivt tiltak. 
Veldig mange ungdommer fra 15 år har blitt medlem på senter og startet å trene nede. 
Dette er sosialt og bra for helsen.  
Ser i etterkant at vi startet opp gruppetimer litt for tidlig på høsten, da det var veldig fint 
vær og folk vil være ute. 
Vi har kjøpt inn treningstrikk, romaskin og 16 steppkasser. Solgte de grønne kassene vi 
hadde. 
Ser det blir en del slitasje og at noe av utstyret må byttes ut eller repareres.  
Økte honorar summen til trener. 
Vi bestemte oss i september for at alle medlemmer skal betale treningsavgift hver 
januar. Slik at det blir en lettere jobb å følge med når medlemmer skal betale. Nå får alle 
regning i min idrett, sammen med medlemskontingent i Aasguten.     
I desember 2017 hadde Kim Kvamvold styrke veilednings timer for elever ved 
ungdomskolen. De kom gruppevis over 2 dager. 
 
Sluttkommentar: 
Styret i Åsen treningssenter ønsker å takke alle medlemmer. Stabilt med medlemmer. 
Medlemmene har blitt flinkere til å vaske og rydde utstyret etter seg. 
Artig å aktivisere den yngre, til den voksne del av medlemsmassen i laget ☺  
 
 
 
Åsen, 28.01.2018 
for Åsen treningssenter 
Ann Cathrin Fossum  
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