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Styrearbeid
Hovedlaget har hatt 5 styremøter og 2AU møte.
Økonomi
BIL har etter hvert opparbeidet seg en god egenkapital. Dette skyldes mye vår satsing på arrangement og
sponsoravtaler samt at vi nå har fått fullt utbetalt de tippemidlene og kommunale midler vi hadde til gode. Det jobbes
godt i gruppene og gode budsjetter gjør at alle har god orden og oversikt på økonomien. Hovedkasserer er kontakt
person mot regnskapskontor sammen med leder. Styret ønsker fortsatt fokus på økonomi.
Driftsinntekter for Brøttum Idrettslag 2013 kr 2 228 363,Alle grupper har et bra resultat sett opp imot aktivitet.
Resultat 2013 for Brøttum Idrettslag kr 1 041 907,Sponsorer/marked
Styret har videreført planen med sponsoravtaler i 2013. Det er gjort en fenomenal jobb fra flere, spesielt i ski/sykkel
og fotball. Dette er en jobb det jobbes kontinuerlig med og vi håper å opprettholde de avtalene som nå er på plass
samt skaffe nye. Sjusjørittet og Romjulsrennet bør kobles sammen med BIL sine avtaler for å få en enda bedre
kontinuitet i denne jobben.
Hjemmeside
Hjemmesida for Brøttum IL er godt festet i alle grupper. Det har vært gjennomført kurs for alle brukere. Våre
sponsorer har fått god synlig plass på framsiden. 1 generalsponsor – 5 gull – 1 sølv – 13 bronsje – sponsorer.

Arrangement/dugnader
Det er stort engasjement i alle grupper og deres styrer, og det er masse forskjellig aktiviteter.
Siste år i Brøttum IL:
➢ Romjulsrennet Sjusjøen nr 3 er gjennomført. Nok engang en suksess.
➢ Sjusjøen Idrettsanlegg BA sammen med Sjusjøen IL arrangerte i april NC junior og i desember Sjusjørennet.
BIL er del arrangør og hadde funksjonærer med på dette.
➢ Innsamling av mobiltelefoner
➢ Sjusjørittet har også kommet godt i gang. Dette ble gjennomført for 2. gang i 2013 og vi ønsker å fortsette i
2014.
Representasjon/kurs
Leder for Ski/sykkel Bjørn Rusten og Lisbeth Syljuberget har deltatt på møte et info møte Ringsaker idrettsråd i og
årsmøte.
Leder deltok på årsmøtet i Sjusjøen Idrettsanlegg. Brøttum IL er ett av 7 idrettslag som er sammen om å drifte dette
anlegget.

Årsberetning Brøttum IL Fotball – sesongen 2013
Brøttum il Fotball har i sesongen 2013 administrert 10 fotballag fra sju år og opp til seniorlaget.
Brøttum har også vært med i samarbeidslag på jenter/damer sammen med Moelv/Åsmarka også i 2013. Totalt har
over 100 spillere vært på banen for Brøttum i år. Igjen stor aktivitet og rekordoppslutning på våre arrangementer.
Lagene har i tillegg til seriespill vært aktive i diverse cuper og turneringer. De mest besøkte har vært Bend-it cup,
Briskebyturneringa og Otta-cup. G13 var med på Grue-turnering. Sesongen ble avrundet med avslutning og
premieutdeling for yngres på Brøtheim søndag 3. november.
A-laget har hatt en god sesong i 5.divisjon og ente på en sterk 4.plass. Det er hyggelig å se at laget i år har bestått
av flere lokale gutter enn tidligere år.
Styret hadde for 2013 satt et mål om større aktivitet og engasjement. For det første var målet at alle som ønsket å
spille fotball skulle få et tilbud. Dette betyr i praksis at vi skal gjøre det vi kan for å stille lag i alle alderstrinnene det er
spillere. Dette synes vi at vi har lykkes godt med, og har i 2013 hatt lag for 6/7-åringer og opp til gutter 15år i yngres
avdeling og senior menn i tillegg til damelag i samarbeid med Moelv. Det har derimot vært veldig få jenter med på
samarbeidslaget.
For å bidra til større aktivitet har vi også gjennomført nyskapningen «Avspark». Dette var et arrangement i
Limtrehallen i Moelv med fokus på ballek og ferdighetstrening. Et vellykket arrangement som gjorde at vi fikk
«starter» sesongen i midten av april. Tine fotballskole ble arrangert, med et bredere innhold, første helg etter
skolestart. Rekordstor deltagelse og positive tilbakemeldinger tyder på at det er noe vi vil satse videre på. Dette er et
arrangement for våre egne spillere og vi har ingen planer om å gjøre dette til et kommersielt arrangement som
mange andre klubber velger å gjøre. Videre ønsker styret å engasjere flere foresatte i organisasjonen. Som et ledd i
denne satsningen har vi en ny rolle på plass. Roar Lunna har vært trenerkoordinator og styremedlem. Dette for å

kunne bidra med kompetanse og veiledning til nye trenere. Dette opplegget er i sin spede begynnelse og vi er sikker
på at det vil bidra til at det skal være ufarlig og moro å være fotballtrener på Brøttum.
Ellers er det lagt ned mange timer og penger på diverse oppgradering på Tømmermyra. Det største tiltaket er en
nysådd gressmatte. Hamar Kommmune ble leid inn og utførte dette i sommerferien. Nye mål og nett er kjøpt inn. Nye
sittekrakker. Ny kompressor for ballpumping, merkemasking, ny kaffemaskin og pølsekoker til kiosken. I tillegg vil vi
kjøpe inn nye draktsett og baller slik at flere lag kan glede seg til sesongstart 2014.
Det er også gledelig å erfare at det er en veldig positiv foreldregruppe som stiller opp på dugnader i regi av fotballen.
Det gjelder kioskvakter, gressklipping og ikke minst våre to store inntektsbringende dugnader; Birkebeinerløpet og
Sjusjørittet. Tusen takk til alle som har bidratt.
På tross av betydelig investering i eget anlegg og utstyr, vil fotballgruppa levere et godt økonomisk resultat. Det
skyldes god kontroll på kostnadene og få overraskelser slik at vi har lavere driftskostnader enn budsjettert. I tillegg
har vi høyere inntekter enn budsjettert, dette gjelder spesielt sponsorinntekter og spilleravgifter (flere spillere enn
budsjettert). Arbeidet som legges ned i sponsorgruppa i årene fremover vil derfor fortsatt være veldig viktig for
fotballgruppa.
Lagsammensetning for 2014 er så å si klar. Alle som har spilt i 2013 vil få et tilbud også i 2014. I tillegg jobbes det
med egne jentelag for å øke rekrutteringen og aktiviteten rundt jentene som historisk har vært veldig bra på Brøttum.
Det er som tidligere utfordrende å få på plass trenere/lagledere, spesielt på de eldste lagene. Dette er alles felles
ansvar.
For å rette blikket enda litt lengre fremover ser vi med glede at vi ser ut til å få grønt lys fra planutvalget for å fortsette
arbeidet med et nytt idrettsanlegg. Dette er langt i fra i boks men vi feirer alle små steg i riktig retning. For å lykkes
trenger vi først av alt en aktiv og engasjert fotballgruppe. Det har vi i dag og sammen kan vi sørge for å beholde
denne positive gløden også i årene fremover.

Årets styre har bestått av følgende personer:
Leder:
Nestleder:
Kasserer:

Amund Havig
Svein Slåen
Roar Skutbergsveen

Materialforvalter:

Trond Mauritz Sveum

Sekretær/altmuligdame :

Åse Øverbø

Trenerkoordinator:

Roar Lunna

Styremedlem/adm.:

Anne Lene Dalseg

Hjertelig takk til alle som gjennom sesongen har bidratt som trenere, lagledere, dommere, styrerepresentanter samt
andre bidrag til fotballen på Brøttum.
Hilsen
Amund Havig

Svein Slåen

Leder

Nestleder

Brøttum Sørbygda & Brøttum Nordbygda
(Gutter og jenter 7/8 år)
Lagene har bestått av:
Sørbygda: Even Horstmann, Tobias Rudlang Noah Samuelstuen Magnus Lier Hauge Tobias Brekken
Henrik Berg Kløvstad Nicolai Arnesen, Aleksander Arnesen (ga seg til sommerferien) og Sebastian
Birkeland (ble med i høstsesongen).
Nordbygda: Jakob Undbekken, Eivind Gjørlighagen Schorcht , Joakim Torgeresen, Nataniel Kval Stand,
Thea H Gunderhøgsti, Celine Thorstad, Sigve Slåen Bruket, Aleksander Berntsson og Simen Kraabøl
Trenere:
Stian Undbekken og Espen Hauge
Lagleder:
Anne-Guri Kløvstad og Janne Halsten
Oppsummering:
Vi valgte i år som i fjor å dele gruppen i Nordbygda og Sørbygda. Dette var en grei måte å dele det på, og
lagene var nokså jevne. Vi hadde både seiere, tap og uavgjort, men dessverre flest tap. Ellers så vi at
kampene som ble spilt på turneringene har vært jevnere enn det kampene i serien (spes Bend-it). Vi har
vært på to turneringer; Briskebyturneringen på Hamar og Bend-it cup i Moelv.
Årets fotballsesong har vært en fin og sosial opplevelse for liten og stor. Det har vært en positiv og
støttende foreldregruppe som har stilt opp på seriekamper og turneringer. Det ble litt negativt med
laginndeling og lagleder ansvar på årets Bent-it turnering, men dette har vi fått ryddet opp sammen med
styret. Det har stort sett vært godt humør og ekte glede hos fotballspillerne, men med mange tap ser vi at
mange mister motivasjonen, i tillegg er det flere spillere som har ytret ønske om å få spille med sine
klassekamerater, noe de ikke har fått gjort pga at vi ønsket å dele gruppen i to jevne lag. Mange spillere i
begge alderstrinn har utviklet seg veldig bra denne sesongen.
Vi har stort sett trent og spilt kamper en gang i uken. Det er litt uheldig at lagene ikke har hatt faste
kampdager slik at treningstiden har kunnet ligget fast hver uke- det har ført til at treningen har blitt avlyst
de ukene et av lagene har spilt kamp på treningsdagen.
Foreldregruppen har vært veldig positive til dugnader. De fleste er ivrige tilskuere på kampene og flere er
i «nærheten» og da vært behjelpelige under treningene hvis det har vært ønskelig. Geir Helge og Kristian
stilte opp som nattvakter under Tine Fotballskole.
Vi har dessverre ikke fått hatt en ordentlig avslutning på høstsesongen, så vi får se hva vi finner på utover
vinteren.
Vi har deltatt på følgende dugnader: 2 uker kioskvakt og gressklipping, dorullsalg, og høstdugnad, samt
vakter på Sjusjørittet og Birkebeinerløpet.
Vi hadde et foreldremøte på våren, der alle spillerne var representert. Lagledere har sendt ut et
informasjonsskriv med blant annet terminliste på våren og et på høsten. Ellers er det sendt ut sms i forkant
av alle kamper, turneringer og dugnader.

Alle lagledere og trenere har vært i møte med styret flere ganger i gjennom sesongen, det har vært nyttig
og godt. Det å møte de andre laglederne/trenerne og høre på deres erfaringer og utfordringer, har vært
positivt og det er med styrke fellesskapsfølelsen og engasjementet til oss frivillige.
Laget ønsker å takke styret for ryddighet med kampoppsett, god banefordeling og gode dugnader (og
positiv felles Kick off i Limtrehallen - godt tiltakk). Vi har hatt et veldig godt styre bak oss i år. Videre vil
vi takke flinke de ungdommene som har vært dommere på våre hjemmekamper. Sammen med frivillige
har dere alle gjort en kjempejobb for bygda!Stian, Espen, Anne-Guri og Janne takker for en fin sesong
med spillere og foreldre.

Brøttum Flyers & Brøttum Tigers 2013
(Gutter 9 år)
Lagene har bestått av:
Flyers: Kristoffer Berg Kløvstad, Even Andreas Bergseng, Aleksander Gaden, Oliver Halla, Lars Havig,
Sondre , Sivert Slåen Bruket Tigers: Petter Lunna, Knut Rusten, Sindre Sande, Elias Sandnes, Syver
Solberg, Eirik Stubberud Slåen, Martin Uzsak.
Trenere:
Ole Odd Halla for Flyers og Roar Lunna for Tigers
Lagledere:
Andreas Bergseng for Flyers Ole Martin Sandnes for Tigers
Oppsummering:
Vi på Brøttum Flyers og Brøttum Tigers har lagt bak oss en veldig fin fotballsesong. Det lyser godt
humør og ekte glede av fotballspillerne. Tap og seiere takles på samme måte. Mange spillere har utviklet
seg veldig bra denne sesongen.
Vi har stort sett trent og spilt kamper en gang i uken. Kampoppsettene har vært oversiktlige og lagledere
på alle lag har hatt god kommunikasjon.
Foreldregruppen er veldig positiv. De fleste er ivrige tilskuere på kampene og flere er i «nærheten» under
treningene. Vi var med på Briskeby turneringen og Bendit turneringen.
Årets sesong ble avsluttet på Hamar Bowling, her også med et spill med rund kule... Vi spilte og spiste,
alle koste seg. Dette kan vi anbefale andre lag.
Vi har deltatt på følgende dugnader: kioskvakt og gressklipping, samt vakter på Sjusjørittet og
Birkebeiner løpet
Vi vil takke dommere, andre frivillige, og det nye styret i fotballgruppa for at dere legger til rette for oss!
Dere har gjort kjempejobb!!
Takk for et flott fotballår!
Med hilsen
Andreas og Ole Martin ...manager Brøttum Flyers og Brøttum Tigers

Jenter 10/11
Laget består av :
Ida Louise Halla
Mia Kristine Hårstadhaugen Kristine Øverbø
Anette Berg Kløvstad Emma
Ane Stakston Aasen Johanne Hardby
Mariell Kampevoll
Eini Kinde
Maja Haugen
Trener: Harald Haugen
Lagleder: Nina D Halla.
Oppsummering:
Jenter 10/11 har hatt en svært fin og morsom fotballsesong.
Jentene har et godt humør og en fantastisk lag-ånd.
Det er alltid mye latter og jentene er flinke til å heie hverandre frem, støtte hverandre og spille hverandre gode, selv
når tingene ikke går så godt.
Selv om det ikke ble noe særlig med seier på oss, så har vi ivertfall klart å score mål på de fleste kamper.
Foreldregruppen er positive og stiller på dugnad. Mange stiller også på både kamper og treninger for å støtte
jentene.
Jentene har deltatt på to fotballturneringer i år. Briskeby,hvor vi rakk å spille alle kampene våre før regnværet kom,
og Bendit cup i Moelv.
Jentene hadde fotballavsluttning i svømmehallen på Jorekstad- det var veldig populært.
Vi har deltatt på følgende dugnader :
- 2 uker med kioskvakt og gressklipping.
- Vakter på sjusjørittet.
- Utkjøring av fotballhefter.
Takk for flott fotballår.
For J10/11 Nina D Halla.

Brøttum G 12
Laget har bestått av:
Lars Solberg,Emil Austnes,Håvard Andreassen,Jørgen Harby,Sander Sørsveen,Joakim Gunderhøgsti,Ola
Rusten,Alexander Bøe og Javad.
Trenere:
Geir Gunderhøgsti og Gaute Freng
Lagleder:
Svend Jostein Harby
Oppsummering:
G12 har lagt bak seg en fotballsesong med jevne og tette kamper.Vi har trent sammen med G13 i sommer
og dette har fungert veldig bra.På vårsesongen var vi bare 7 spillere og måtte få hjelp fra G13 på
kamper,dette satte Gaute opp ei rulleringsliste på .Vi var på Briskebyturneringa på våren der var det litt
hard motstand men vi klarte en seier i siste kampen.Høstsesongen var det veldig mye bra spill og jevne

kamper og vi fikk med oss 2 til på laget Alexsander og Javad.Vi var med på Bendit Cup i Moelv der vi
satte de fleste litt på plass med 3 seiere og et knepent tap.Dette var en skikkelig opptur for Gutta, i en av
kampene scoret vi 8 mål og 7 var på scoringslista det viser bare at vi er et jevnt lag.Treningene i sommer
har det vært bra oppmøte,litt rotete pga.G12 hadde kamper annenhver onsdag og Torsdag G13 hadde sine
på Tirsdager(stort sett).Så vi måtte veksle litt på treningsdager.Dette synes jeg Gaute taklet veldig bra ,det
ble sendt ut meldinger om treningstid og dager,gitt beskjed på treningene om når neste trening var.
Dugnader har gått veldig bra noen var parkeringsvakt på Birkebeinerløpet og andre var på Sjusjørittet.
Avslutter bare med å si at 2001 årgangen er det 10 Gutter i klassa og 9 spiller fotball og de aller fleste har
vært med helt siden starten.Dette betyr at miljøet er veldig bra i G12.

Takk for en fin fotballsesong.

Brøttum G-13
Laget har bestått av: Eskil Strand, Erlend Rømo, Iver Haugen, Markus Sveen, Erik D. Freng, Adrian Johnsen, Elvin
Vranesi, Jøran Dahlseg, Ole Kristian Kolbotn og Sander Sørsveen.
Trener: Gaute Freng Lagleder: Jan Sveen
Oppsummering: I vår og høstsesongen har vi spilt 14 kamper med 6 seiere og 8 tap.
Vi har scoret 72 mål og sluppet inn 98. I tillegg har vi deltatt på Grue turnering og Otta cup.
G-13 er en super gjeng både på og utenfor banen, det er en fornøyelse å være en del av denne gruppa.
G-13 har trent 2 økter i uka + 1 kamp.
Retter en stor takk til foreldregruppa. De kjører og stiller opp på dugnader med godt humør.
Vi har deltatt på følgende dugnader: Sjusjørittet, dorull dugnad kioskvakter, baneklipping, bane merking, og laget
oppslagtavle.
Vi hadde sesongavslutning på Egon hvor vi spiste pizza og koste oss.

Brøttum Gutter 14- 15 år
Laget har bestått av:
Steffen Skutbergsveen. Emil L. Østby, Halvard Eggen, Rasmus Hemma, Even Tomter, Eirik I. Hågensen, Marcus
Gjedde, Dan Martin Løkken, Jørgen H. Aaen, Torfin Cocozza og Martin Waagan.
Trenere:
Tom Sveadalen (vårsesongen) og Bjørn Slåen (høstsesongen).
Lagleder:
Trude Israelsen
Oppsummering:
Vi på Brøttum Gutter 14/15 år har hatt en veldig fin fotballsesong. Laget har hatt en positiv utviklingen gjennom hele
sesongen og spillernes fotballforståelse er betydelig forbedret. Laget hadde mange «individualister» i starten av
sesongen, men utover i sesongen spilte de fotball som et «team». Alle spillerne kan vise til en positiv utvikling.
Guttene har hatt trening en dag i uken. I vårsesongen slet vi med dårlig oppmøte på treningene, men dette forbedret
seg noe i høstsesongen.I serien spilte vi mot lag fra Ottestad, Moelv, Lillehammer, Næroset og Vingrom. Det har
stort sett vært kamp en dag i uken. Det ble spilt 10 kamper på våren og 10 kamper på høsten. Guttene ble de stolte
vinnerne i sin pulje for høsten 2013! Vi har gjennom sesongen ikke deltatt i noen turneringer.
Samarbeidet med foreldregruppen har fungert greit, men det må sies at det ikke alltid er så lett å få tilbakemelding
på informasjonen som blir sendt ut på e-post og sms. Vi skulle også ønske at flere foreldre er med å heier frem
guttene på kamper.

Vi har deltatt på følgende dugnader: 1 uke kioskvakt og 3 uker gressklipping i høstsesongen, samt vakter på
Sjusjørittet/Birkebeinerløpet. I tillegg har alle kjøpt doruller både vår og høst.
Sesongen avsluttes med at vi deltar på Ottacup 1. – 3. november. Takk for et flott fotballår!
Trude Israelsen

Moelven/Åsmarka/Brøttum J13/14
Lagene har bestått av:
Emilie j Elde, Ina Marie Evensen, Martine, Johansen, Maren Krokengen, Katrine Amb Martinsen, Anne
Olea Olden, Tea Olsen, Maren Vardeberg, caroline Eriksen, Katrine Evensen, Emilie Grønvold, Marie
Gullhav, Merethe Holen, Karoline W. Høiby, Katrine Markrud, Synne Olsen Reberg, Dina Ulrikke
Ragnarsen, Anna Storlien, Ragnhild Øverbø.
Trenere:
Anders Holmberg og Jan Agha
Lagledere:
Kari Helle Olden, Tommy Ragnarsen( ansvarlig for kamper spilt i Åsmarka) Åse Varli Øverbø ( ansvarlig
for kamper spilt på Brøttum)
Oppsummering:
Jentene startet opp med treninger i Limtrehallen i Moelv nov/des 2012 to ganger i uka. Og har hatt stort
oppmøte på treninger gjennom hele vinteren. De gir uttrykk for å trives meget godt sammen også sosialt.
Jentene spiller både 7`er og 11`fotball, der alle unntatt de fem 99 jentene har spilt på begge lag gjennom
hele året. Lagene hadde en minicup i Limtrehallen i april, og deltok på cup ute i snøvær på Presterud,
Hamar. De har også deltatt i Sandarcup (Sandefjord), hvor de gikk direkte til sluttspill, men røk så ut.
I vårsesongen rykket 7 er laget opp i 1. div, men valgte å spille videre i 2. div pga mye kamper og lang
reiseavstand.11 er laget kom på delt 3.plass i sin gruppe. Høstsesongen kom 11`er laget på 3 plass i sin
serie etter 5 seire, 4 tap og 1 uavgjort., mens 7`er laget kom på 2 plass etter 6 seire, 1 tap og 1 uavgjort.
I Ottacup gikk de videre til sluttspillet, men røk ut etter første kamp der.
Alt i alt en knallbra innsats fra spillere, trenere, lagledere og ikke minst foreldre som trofaste følgere og
heiagjeng.
Takk for et herlig år.
Kari Helle Olden, Tommy Ragnarsen, Åse Varli Øverbø

Årsrapport Moelven/Åsmarka/Brøttum Damelag
Hovedtrener: Anders Aasen
Assistenttrener: Ole Roger Strandbakke
Lagleder vår: Eli Hagen
Lagleder høst: Marit F. Iversen
Vår 2013
20 jenter: 3 fra Åsmarka, 1 fra Brøttum, 16 fra Moelv
Høst 2013
13 jenter: 1 fra Åsmarka, 1 fra Brøttum, 11 fra Moelv
Ved hjelp av 11 jenter fra J16 (født i 97/98) får vi stilt lag på alle kamper med unntak av en kamp mot
Sander/Skarnes i mai.
Trener i gjennomsnitt to økter i Limtrehallen med fotball og ei økt med alternativ trening i uka. Innslag av
styrke/forebyggende, tøffhetstrening, zumba og spinning. Varierende oppmøte på treninger.
Mange av jentene er opptatt i helger, samt flere som sliter med vonde legger. Vi er derfor avhengig av J16 spillere for
å få stilt lag.
På høsten tar flere jenter pause/slutter i fotballen, samt at flere flytter for å gå på skole.
Seriekampene starter 5. mai. Det er satt opp mange kamper og mange lange reiser.
Siste seriekamp 5. oktober.
Pulje Damer 4. Divisjon ( i rekkefølge etter resultater):
Tangen/Stange/Vallset Brumunddal kvinner 2 Sander /Skarnes 2 Kongsvinger KIL 4 div Bruvoll
Nordre Trysil 2
Moelven /Åsmarka/Brøttum Østre Trysil
Koppang
Totalt 16 kamper spilt, tre seire, tre uavgjort, 10 tap

Årsrapport A-laget 2013
Spillere: Rune Grønbakken, Runar Eriksen – Sigurd Gaden Bergseng, Endre Bergseng, Haakon Halla, Kai Brenden,
Kjetil Lundemoen, Jan-Eivind Lohnsveen, Roar Løvlund, Steffen Stensby, Ottar Randgaard, Rune Dalsaune, Fredrik
Gjeldaker, Reza Nawabi, Kåre Håkon Ryen, Pål Stadeløkken, Erik Andre Skrukkerud, Magnus Orderløkken, Vebjørn
Havn Evensen og Sindre Thorstad Johannessen.
I tillegg har følgende vært med i kortere perioder, eller ved behov: Alex Løtvedt, Mark Tonkin, Bjørn Håkon
Andersen, Stein Tore Sørsveen og Jonas Langgård.

Spillende hovedtrener: Ottar Randgaard Spillende ass.trener: Rune Grønbakken Lagledere: Ottar Randgaard og
Odd Erik Løvlund
Oppsummering: Etter nedrykket fra 4.divisjon i fjor, har laget i år spilt i 5.divisjon avdeling 4, og spilt mot følgende
lag; Storhamar 2, Redalen 2, Hamar IL 2, HamKam 3, Brumunddal 3/Ringsaker 3, Nybygda, Furnes og Biri.
Sesongen har sett under ett vært meget positiv. Den positive trenden fra de siste årene, med at stadig flere lokale
gutter fra Brøttum og Nordre Ringsaker nå spiller på laget, har fortsatt også i 2013. Med ett hederlig unntak har
samtlige spillere nå fast bosted eller opprinnelse i Brøttums umiddelbare nærhet. I skrivende stund ser det også ut til
at ytterligere to unge lokale spillere returnerer til klubben foran neste sesong, etter et kortere opphold i naboklubber.
Rent sportslig har laget gjennomført en absolutt godkjent sesong, med ni seire, to uavgjorte og fire tap, noe som vil si
at 29 poeng er spilt inn på 15 kamper. 83 mål er scoret, mens 34 baller har havnet i eget nett.
Vårsesongen var noe variabel, og mange forfall til enkelte av kampene må ta noe av skylden for dette. Et noe
variabelt treningsoppmøte i vårsesongen bidro også til at en del treninger ikke holdt høyt nok nivå, noe som igjen
antakelig medvirket til at flere kamper vippet feil vei.
Høstsesongen har imidlertid vært meget bra, og fremmøte både på treninger og kamper har tatt seg kraftig opp.
Dette resulterte i at laget gikk ubeseiret gjennom hele høstsesongen.
Av andre sportslige poenger det er verdt å nevne, kan det opplyses om at laget tok poeng fra samtlige lag i
avdelingen, og i tillegg var det eneste laget som beseiret den ellers suverene og feilfrie serievinneren Storhamar 2,
som måtte forlate Tømmermyra med 0-3 i baggen.
Foran sesongen 2014 ser situasjonen meget bra ut for A-laget. Selv om ikke noe er skriftlig bekreftet pr. dags dato,
er det en muntlig enighet mellom styret og årets trenere om å videreføre samarbeidet også i 2014.
Når det gjelder spillerstallen har det i høst vært 20 spillere i A-stallen, og kun en av disse har meddelt at han på
grunn av den berømte tidsklemma ikke blir med videre. Ytterligere en spiller er i tenkeboksen i forhold til videre
deltakelse, mens resterende 18 spillere (inkludert trenerduoen) fra i høst har signalisert at de blir med videre. Med de
to nevnte lokale spillerne som har signalisert at de vil komme tilbake fra annen klubb, kan det i skrivende stund se ut
som om antall spillere i troppen forblir omtrent uendret.
Spillere som eventuelt måtte «flyttes opp» fra årets G15-lag, eller måtte ankomme fra andre steder/klubber, vil
komme i tillegg til den nåværende stallen på rundt 20 spillere.

For A-laget 2013; Ottar Randgaard

Årsberetning barneidretten 2013
Avslutning på forrige sesong ble holdt på Brøtheim den 10. april i samarbeid med skigruppa. Her møtte
det opp masse unger som fikk velfortjente medaljer for deltagelsen i allidretten.
Som tidligere år har Barneidrettsgruppa hatt dugnad på Bekkodden. I år skapte flom og vær litt
utfordringer, slik at dugnaden ble gjennomført seint på sommeren, med få deltagere, men med hjelp av
traktor og bålbrenning for å bli kvitt all drivved og annet.
Det ble tømt søppel og etterfylt med toalettpapir gjennom sommeren. I år fikk barneidretten betalt kr
8000,- fra kommunen for denne dugnaden.
Barneidretten var i sommer med og arrangerte barnas Sjusjøritt i forbindelse med Sjusjørittet. Dette ble
arrangert lørdag 27. juli, med 53 startende i aldersgruppen 6 – 12 år. Rittet hadde som mål å gi syklistene
følelsen av mestring og glede i en passe utfordrende terrengløype. Barnerittet ble meget godt mottatt og
må sees på som en suksess.
Barneidretten var også i år med og arrangerte Brøttumsmarsjen sammen med Trimgruppa. Marsjen ble
avholdt søndag 22. september med ny deltagerrekord. Det ble lagt opp to runder, hvor den korteste var
tiltenkt barnefamilier med og uten barnevogn. Alle barna som deltok fikk drikke, frukt og diplom ved
målgang.
Allidretten ble i høst ikke gjennomført som først planlagt. Den nye Idrettshallen ble ikke ferdig til avtalt
tid og barneidretten måtte låne gymsalen ved Lismarka skole.
Første økt med allidrett ble holdt 17. oktober.
På grunn av liten plass og mindre halltid måtte vi slå sammen to grupper og samtidig oppfordre de eldste
til å være med på skitreningene som startet opp samtidig.
Gruppe 2, født 2004-2007, (syv ganger) hadde Erik Mæhlum og Cato Larsen som instruktører.
.
Gruppe 1, født 2008 - 2009, (syv ganger) hadde Martin Berge, Ingrid Solemsjø og Cato Larsen som
instruktører.
Til sammen har det i år vært 52 deltagere på allidretten.
Vi ser også at lysløyperennene og Ulveløypa samler mange av barneidrettens deltakere.
Pengene vi har fått utbetalt fra sparebankstiftelsen har vi brukt til innkjøp av railbokser til Ulveløypa og
til en airtrack som blir stående i idrettshallen på skolen.

Årets styre har bestått av:
Erik Mæhlum, leder
Hilde Ødeli og Marina Kastet, kasserere
Thomas Sveen, styremedlem
Anne Guri Kløvstad, styremedlem
Leder for barneidretten
Erik Mæhlum

Årsrapport fra Trimgruppen 2013
Styret i trimgruppen 2013:
Erik Bergseng (leder)
Ida Mæhlum (sekretær)
Liv M. Kjærstad Bjugstad (styremedlem)
Hege Fløtlien (kasserer)
Gunhild Hemma (vara, møter på alle styremøter)
Det er avholdt 4 styremøter i 2013.
Aktiviteter i “Trimgruppen” 2013:
- Brøttumsmarsjen
-

Dametrim

-

Herretrim

-

Turorientering

Brøttumsmarsjen
I år som i fjor, ble Brøttumsmarsjen arrangert som en felles aktivitet mellom trimgruppen og barneidretten. Dette for
at vi skulle fange opp flere barnefamilier, og med dette få flere til å stille på Brøttumsmarsjen. Svært vellykket, og det
ble ny rekord i antall deltagere. Vær og forholdene rundt, spiller inn på at slikt arrangement, men vi liker å tro at dette
nye konseptet fenger Brøttums befolkning.
Herretrim
Våren 2013 var vellykket for herretrimmen, og vi hadde bra fremmøte. Høsten 2013 har herretrimmen ikke hatt
aktiviteter, pga. situasjonen på Brøttum Skole. Gymsalen har ikke vært tilgjengelig.
Turorientering
Salg av turorienteringsposter ble likt med forrige år. Vi solgte 35 konvolutter, og er fornøyd med det, men det er plass
til langt flere ute i vår flotte utmark rundt om i bygda. Et utmerket trimtilbud, samtidig som man kan bli kjent i
forskjellige deler av bygda, med stier og veger. Så oppfordringen er: Ut på tur, aldri sur.
Kart og merkeprosjekt
Søre Ål IL, DNT Lillehammer og Brøttum IL har i 2013 (og i 2014) jobbet med å få på plass et nytt løype/turkart, over
Søre Ål, Brøttum og Lismarka.
Resultatet av dette arbeidet kan beskues langs skiløypene våre og på papirkart som er tilgjengelig ved å kontakte
Trimgruppen.
I samme prosjektet inngår merking av skiløypene som er i “Søre Ål runden” og alle kryss som faller naturlig ved disse
skiløypene. Dette er en stor jobb, og flere personer har vært involvert i dette.
Selve prosjektet hadde en kostnadsramme på ca190.000.

Siv Sønsteby Nordhagen og Erik Bergseng har vært Brøttum IL sine representanter i prosjektet.
Kondisjon og styrketrening for jenter/damer
Vårsesong 2013: Mandager i gymsalen med snitt på 17 deltakere, 17 treninger. Instruktør Christine Momrak
Mæhlum. Onsdager på Tømmermyra med snitt på 7 deltakere, 14 treninger. Instruktør Ulrica Johnson.
Høstsesong 2013: Mandager på Tømmermyra pga. ombygging skolen. 7 utetreninger med gj.snitt 10 deltakere, 10
innetreninger på Tømmermyra med snitt på 14 deltakere. Instruktør Christine Momrak Mæhlum.
Steptilbudet måtte legges ned pga. lavt deltakerantall.
Økonomi
Økonomien i Trimgruppen er god og resultatet viser et relativt bra overskudd, noe som skyldes bla. lavere
trenerutgifter og større dugnadsgodtgjørelser, en det som var budsjettert.
18.02.2014
Styret, Trimgruppen

Aikidogruppa
Årsmelding 2013

Adresse:

Mælumsveien 64
2372 Brøttum

Organisasjonsnr:

976708024

Internett:

http://brottum-il.no/?page_id=32
john_o_albertsen @hotmail.com

Styre:

Styret har bestått av:
Leder:
John Øyvind Albertsen
Sekretær:
Veselin Valchev
Kasserer:
Anna Lena Albertsen

Teknisk ansvarlig:

John Øyvind Albertsen.

Eie/leieforhold av treningslokale:
Vi trener i klubblokalet til BIL på Tømmermyra (ca 60 kvm).

Treningstider:
Trening fast to ganger i uken med junior- og voksen-partier.
Tirsdag
18-19
Junior (6-12 år)
19-21
Voksen (13 år og eldre)
Torsdag 18-19
Junior
19-21
Voksen
Instruktører:

John Øyvind Albertsen
Veselin Valchev er hjelpetrener for voksenpartiet, samt at
Anna Lena Albertsen assisterer på juniorpartiet.

Treningsavgift/medlemskontingent:
Klubbavgift til Brøttum IL + treningsavgift til gruppa,
Junior: 100kr per måned, Voksne: 200kr per måned
Leirarrangement:
Vi hatt noen lørdagsseminarer bare for gruppa vår.

Deltakelse på leire/representasjon av klubben:
Vi besøker Fudoshinkan Hamar et par ganger i året, samt at de har besøkt oss en
gang. Vi har dratt til Ringebu for å trene samt at vi inviterer dem når det skjer noe
ekstra hos oss. Noen har deltatt på samlinger i Oslo og Trondheim.

Markedsføring:
To lokal-aviser har skrevet om oss samt at vi settet opp plakater i lokalmiljøet. Vi
har hatt arrangement for to barneskoler i nærheten.

Graderinger:
Vi har gjennomført to klubbgraderinger, og da har det tilsammen vært 28
graderinger fordelt på 16 medlemmer.

Sosiale arrangementer:
Vi har jevnlig Budo-leker med mat, samt film- og te-kvelder.

13. Mar 14
For styret
John Øyvind Albertsen

Årsrapport ski og sykkel 2013
Styret i skigruppa Brøttum IL 2013
Leder
Åsne Kristin Strand Ødegård
Nestleder (Alpint)
Kristian Schorcht
Kasserer
Syver Berg Domås
Styremedlem
Marianne Aamot
Styremedlem (Langrenn)
Nils Einar Mæhlum
Styremedlem (Sykkel)
Martin Berge
Vara medlem
Harald Traaseth

1 år
2 år
2 år
2 år
2 år
2 år
1 år

Langrenn
Det har vært stor aktivitet i langrennsløypene på Brøttum i 2013, samt at mange løpere fra Brøttum har deltatt i
mange lokale renn, større turrenn og store nasjonale skirenn.
Det har blitt arrangert klubbtreninger hver torsdag i lysløypa for aldersbestemte klasser fram til snøen tok slutt. Dette
startet opp igjen etter høstferien med barmarkstrening fram til jul. Oppmøtet har vært stabilt bra.
Lysløyperenn gikk som vanlig på onsdager, noen måtte vi avlyse pga kulde.
Apint
Sesongen 2012/2013 ble det solgt 63 sesongkort i ulveløypa, den har vært åpen mandag, onsdag, fredag på
kveldene og søndag på dagen.
Rundt 60-90 barn og unge i bakken 4 dager i uken.
Tusen takk for all hjelp av foresatte og foreldre til heisvakter.
Sykkel
Har vært mye aktivitet på sykkelfronten også i år. Med mange ivrige deltagere på treninger.
Vi hadde treninger tre ganger i uken med variasjon blant annet intervaller og langturer.
En gruppe var også på mallorca i 2013.
Ritt
Mange fra Brøttum deltok på blant annet: Birkebeinerrittet, Sjusjørittet, Lillehammer-Oslo, Randsfjorden rundt og
Grenserittet.
Vi har hatt et ungdomstilbud der 14-16 åringer trente en gang i uken.
Romjusrennet
Vi hadde flotte forhold under romjusrennet i 2013 på Sjujøen. Det var 569 påmeldte der Ola Vigen Hattestad og Katja
Visnar vant.
Tusen takk for all dugnadshjelp under arragementet, speisielt takk til komiteen med god planlegging og
gjennomføring!
Dugnad og frivillig arbeid
Vi vil takke alle som har hjulpet til på dugnader og frivilligarbeid i løpet av sesongen. Slik at barn og voksne på
Brøttum får flotte treningsforhold i for av skiløyper, turløyper, i bakken og turer med sykkelen!
Hjertelig takke alle som jobber for at vi kan gi barn og voksne på Brøttum flotte opplevelser på ski i turløypene, i
slalåm bakken og på turer med sykkelen. Jobben dere gjør i aktivitetsbakken, i lysløypa, på tråkkemaskinen eller
som dugnadshjelp på arrangementer i
Åsne K S Ødegård / Leder Ski og Sykkelgruppa

OPPSUMMERING
Medlemstallet holder seg stabilt. Dette vitner om et idrettslag med gode aktiviteter sommer og vinter. Og der utvikling
er satt i fokus.
Fellesskapet trenger ildsjeler og ildsjeler trenger fellesskapet for å få gjennomført det de brenner for. Samarbeid må
også framover være bærebjelken for et allidrettslag som Brøttum IL. Dersom du er i tvil må alltid en avgjørelse til
beste for helheten i idrettslaget være avgjørende.
Styret vil også i år rette en stor takk til alle sambygdinger som har gjort en jobb for Brøttum IL gjennom året.
Aktiviteten i idrettslaget er sunn og positiv og skaper godt samhold både gjennom utøvelse av fysisk aktivitet, i
dugnader, som trener, lagleder og i styrearbeid.

Sammen blir vi best!
Brøttum,12. mars 2014
_____________________

__________________________

Lisbeth Syljuberget (sign)

Svein Slåen (sign)

Leder

Nestleder

_____________________
Bjørn Rusten

(sign)

__________________________
Hans Arne Halla(sign)

Styremedlem

Kasserer

______________________

________________________

Bjørg Bleka Sønsteby (sign)

John Ø. Albertsen (sign)

Styremedlem

Styremedlem/leder aikido

________________________
_________________________
Aasne Strand Ødegaard (sign)

Amund Havik(sign)

Styremedlem/leder ski/sykkel

Styremedlem/leder fotball

________________________
_________________________
Erik Bergseng (sign)

Erik Mæhlum (sign)

Styremedlem/leder trimgruppa

Styremedlem/leder Barneidrett
_________________________
Morten Berge (sign)
Varamedlem

