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BRØTTUM IDRETTSLAG, 2372 BRØTTUM      

  

LANGTIDSPLAN FOR PERIODEN 2016-2020 
 

  
UTARBEIDET: 
REVIDERES: 
ANSVARLIG: 

 

 

 
Mars 2016 
Mars 2017 
Styret 

 
 

Denne planen er ment å fylle to funksjoner.  
 
Langtidsplan for 2016-2020 har som målsettingen å synliggjøre idrettslagets langsiktige satsning.  Denne planen er rullert på bakgrunn av en plan som 
har omfattet de 4 foregående år.  Langtidsplanen er behandlet i de respektive grupper før endelig godkjenning i styremøte 09.03.16 Planen bør rulleres 
årlig slik at endrede forutsetninger og forslag om endringer i aktivitetstilbudet bygges inn. 
 
Årsplan for 2016 skal synliggjøre aktiviteten i 2016. 
 
Planen er bygd opp i følgende hovedområder: 

 Dagens situasjon i klubben. 

 Langtidsplan for 2016-2020 

 Årsplan for 2016. 

 Økonomiske konsekvenser. 
 
 

DAGENS SITUASJON I KLUBBEN 
 

BIL er organisert i et HOVEDLAG som har et overordnet ansvar for all aktivitet innen laget.  
Under hovedlaget ligger også ansvaret for Sjusjørittet og sponsor avtaler. 
BIL har videre aktiviteter innen følgende områder: 

 BARNEIDRETT 

 FOTBALL 

 SKI OG SYKKEL 

 TRIM 

 AIKIDO 
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Barneidrett har i hovedsak konsentrert aktiviteten om et allsidig aktivitetstilbud inne i skolens gymsal og svømmehall, og skileik som har 
vært lokalisert til Ulveløypa og delvis området ved starten til lysløypa.  Årlig aktivitetsdag for å markere oppstart av idrettsåret. Tilbudet er 

viktig for at de yngste skal få et lekpreget møte med idretten. Barneidretten er også med å arrangerer Brøttumsmarsjen sammen med 
trimgruppa.  HOVEDLAGET er det overbyggende organisasjonsleddet innen laget.  Dette innebærer organisatorisk, faglig og økonomisk ansvar for 
de aktiviteter som hovedlaget eller gruppene igangsetter.  Hovedlaget er ansvarlig overfor overordnet organ Norges Idrettsforbund med å ivareta 
plikter og rettigheter som følger av medlemsskapet.  Hovedlaget er videre ansvarlig overfor Ringsaker kommune og Ringsaker Idrettsråd når det 
gjelder søknader, rapportering og deltakelse i den møteaktivitet som følger av dette.  Foruten et eget valgt hovedstyre med 5 medlemmer og 1 vara, i 
det daglige kalt Arbeidsutvalg (AU), inngår også lederene i gruppene i Hovedstyret.  Arbeidsutvalget er ansvarlig for all overordnet drift på alle anlegg, 
og Sjusjørittet. 

 , 
 

 Fotball drives både som et bredt aktivitetsnivå blant barn og unge, og som konkurranseidrett for de aldersbestemte klasser opp til 
seniornivå.  Aktiviteten drives på Tømmermyra som har 2 gressbaner og eget garderobeanlegg i klubbhusets underetasje, og på banen ved 
skolen som har grusdekke. Vinterstid foregår trening i skolens gymsal og nærliggende idrettshaller. 

 

 Ski drives hovedsakelig som en breddeidrett, men laget har også med løpere som driver aktiv konkurranse.  Langrenn utøves i lysløypa 
med start på Tokstadjordet. Det er et godt løypenett i Svartputten og i Mæhlumsmarka som er knyttet sammen med Søre Ål/Lillehammer. 
I Ulveløypa er det aktivitetsbakke med lys og taubaneheis. Brøttum IL er 1 av 7 idrettslag som er ansvarlige for Sjusjøen Langrennsarena på 
Sjusjøen. 

 

 Trimgruppa har aktiviteter inne i skolens gymsal og på Tømmermyra i form av trimtilbud og svømming til menn og kvinner.  Gruppa står 
ansvarlig for den årlige Brøttumsmarsjen som går av stabelen om høsten og er ansvarlig for oppdatering og produksjon av turkart. 

 

 Aikido har aktivitet i storsalen på Tømmermyra. To kvelder i uka. Gruppa består av medlemmer fra rundt Mjøsa og Brøttum. 
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 Sjusjørittet  Sykkelritt med start på Sjusjøen Langrennsarena og mål på samme sted. Løypa går i flott fjell og vei terreng. 
Dette skal være et arrangement der økonomien kan bidra til en enda større aktivitet i BIL. Krever ca 60 – 80 funksjonærer. Dette kan bli et 
stort arrangement etter hvert og vi ønsker å bygge det videre og bli et positivt kjent arrangement der alle vil delta.For 2016 planlegges det også 
et turritt for ungdom på samme dag. Da har vi et arrangement for både voksne – barn og ungdom. 

 
Alle grupper har følgende ansvar: 

 Bidra i sponsor jobbingen. Det være seg salg – forslag til mulig samarbeidspartnere og annet markedsarbeid. Det forventes full lojalitet 
over for våre sponsorer. 

 Alle skal sørge for funksjonærer til Sjusjørittet etter behov gitt fra Rittkomiteen. 

 
 

 

 

 

 

LANGTIDSPLAN FOR 2016-2020 
 
Visjon:   

BIL – et idrettslag som gjennom sine aktiviteter bidrar til en god livskvalitet i bygda. 
 

 
 
BIL skal være et idrettslag som i hovedsak har fokus på breddeidrett, og primært lekpregede aktiviteter som kan nyttiggjøres av barn og unge.  Der det 
er naturlig, skal det legges til rette for å utøve konkurranseidrett. Klubben bør også bidra til at enkeltutøvere kan utvikle sin idrett til elitenivå, bl.a. ved 
å delta i samarbeidstiltak med andre klubber. 
 
BIL har en over 100-årig tradisjon på å være en viktig organisasjon i bygda.  Aktivitetene laget er involvert i oppfattes av de fleste som positive, og 
laget bidrar til at Brøttum ansees som ei bygd med god livskvalitet hvor det er godt å bo og leve.   
 
Dagens profil bør videreføres og styrkes.  Det er viktig at laget fortsatt kan ha et godt fotfeste hos befolkningen i bygda, noe som blant annet er 
synliggjort gjennom et meget høyt antall medlemmer.  Laget har som målsetting å tilrettelegge sine tilbud slik at de kan nyttiggjøres av flest mulig.  
Laget skal ha en inkluderende profil som gjør at alle skal føle seg velkomne til lagets aktiviteter uten at sosial eller etnisk bakgrunn, politiske 
oppfatninger, alder, funksjonsbegrensninger, legning eller kjønn skal være til hinder for å delta. 
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BIL er en del av Team Sjusjøen i langrenn. Dette er et samarbeid BIL har med Lismarka Skilag, Mesnali Skilag, Næroset Idrettsalg, Åsmarka Idrettslag 
og Moelven Idrettslag. Disse 7 idrettslagene er også sammen om eierskapet av Sjusjøen Idrettsanlegg BA på Sjusjøen.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
HOVEDOMRÅDER FOR AKTIVITET. 
HOVEDLAGET 
Nr MÅL AKTIVITET ANSVAR, 

TIDSPLAN 
1 Organisere driften av laget i 

samsvar med statutter fastsatt 
av Norges Idrettsforbund 
samt iht. regler for mottakelse 
av tilskudd fra Ringsaker 
kommune og lagets egne 
statutter. 
 

1. Årsmøtet avholdes årlig innen utgangen av mars mnd. 
2. Styret samles til møte 1 gang hver 2. mnd. med unntak av sommerferien. 
3. AU møtes ved behov mellom styremøtene for å forberede saker til styremøtene. 
4. Laget skal søke om driftsmidler og rapportere for aktivteten til NIF, Ringsaker kommune og 
             Ringsaker Idrettsråd. 
5. Laget skal delta på møter som initieres av overordnet nivå. 
6. Laget skal ha et system for medlemsskap, og årlig sørge for at kontingent innbetales av   
             medlemmene. 
7. Laget skal etablere et system for dokumentasjon av aktivitet og møter gjennom rapporter og       

protokoller, herunder fra undergrupper,  og tilsvarende ha et regnskapssystem som viser 
økonomiske disposisjoner.  Styret skal sørge for at regnskapet årlig blir revidert. 

8. Overordnet ansvar for sponsor avtaler og innkjøpsavtaler. 
 

*Årsmøtet 
*Hovedstyret. 
*Leder 
 
2016-2020 
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2   
 
 

Organisere laget på en 
hensiktsmessig måte i forhold 
til aktiviteter. 
 

1) Evaluere organisering av laget. Vurdere om inndelingen i grupper er hensiktsmessig i forhold til 
hvordan aktiviteten utvikles.   

2) Tilrettelegge aktivitetene slik at gruppene kan bli mest mulig sjølgående når det gjelder driften av 
aktivitetene.  Bidra til å skaffe økonomiske midler slik at hver gruppe selv kan ha et eget budsjett 
som finansierer virksomheten. 

3) Overordnet ansvar for videreutvikling og drift av klubbhus og fotballbanene på Tømmermyra samt 
grusbane ved skolen.  Delegere organisering av daglig drift av fotballbaner til fotballgruppa. 

4) Overordnet ansvar for videreutvikling og drift av Ulveløypa, lysløypa og turløypenettet. Delegere 
organisering av daglig drift til skigruppa.   

5) Overordnet ansvar videreutvikling og drift av turstinettet. Herunder produksjon og oppdatering av 
kart og karttavler ute i terrenget. Delegere organisering og daglig drift til trimgruppa. 

6) Være pådriver for felles sponsor- og innkjøpsavtaler. 
7) Overordnet ansvar for Sjusjørittet. 
 

*Årsmøtet 
*Hovedstyret 
*Gruppene 
 
 
 
2016-2020 

3 
 
 
 

Etablere samarbeid med 
institusjoner, lag og 
foreninger. 

1) Videreføre det gode samarbeidet med Brøttum skole. Ha et nært samarbeid med øvrige andre lag og 
foreninger i bygda. Samarbeide med organisasjoner utenfor bygda der dette vil være naturlig.   

2) Være aktiv i samarbeidet om Sjusjøen Idrettsanlegg BA.  
3) Delta i debatter og komme med innspill i saker som berører idrettslagets aktivitetsområder.   

Hovedstyret 
 
2013-2016 

4 Sikre god og trafikksikker 
adkomst til idrettsanleggene 

1) Vurdere aktivitet som kan sikre adkomsten til Tømmermyra.  Fortsette dialogen med Statens 
Vegvesen for å etablere gang/sykkelveg eller på andre måte trygge barna som skal til og fra 
Tømmermyra. Utrede andre alternativer. Samarbeide med andre lag og foreninger om vegsaker. 

 

?? 

5 Frivillig innsats Gjennomføre aktiviteter som styrker frivillig innsats i BIL Som styremedlem – oppmann – trener 
osv. 

2016-2020 

BARNEIDRETT  

 

Nr.  Mål Aktivitet Ansvar, 
tidsplan 

1 Tilby lekpreget aktivitet til 
barn i aldersgruppen 4-12 år 

Innendørs aktiviteter i skolens gymsal og svømmehall som bygger på prinsippene for breddeidrett. 
Aldersfordelt inndeling av grupper – eks: 
     4 og 5 åringer torsdager inneaktivitet 
     1– 4. kl. torsdager inneaktivitet 
     5. og 6. kl. inneaktivitet – med eget aktivitetsopplegg 
Skileik i Ulveløypa og ved start lysløype.  
Lage oppsett for tilsynsvakter m/instruks. – med tanke på at alle skal føle seg trygge, med og uten 

Vår og høst 
 
 
Vår og høst 
 
 
Vinter 
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skiferdigheter.  
Arrangere Brøttumsmarsjen sammen med trimgruppa, for å legge til rette for barn, unge og 
barnefamilier.  

 
 
FOTBALL 

Nr MÅL TILTAK ANSVAR, 
TIDSPLAN 

1 I samarbeid og etter 
delegasjon fra hovedstyret 
drive og videreutvikle 
fotballbanene på Brøttum.  
 

1) I samarbeid med vaktmester holde fotballanlegget på Tømmermyra ved like. Rydde og holde 
området omkring pent. Organisere adkomst og parkering. 

2) Samarbeide med vaktmester om bruken av fotballbane og klubbhus. 

*Fotball i 
samarbeid med 
hovedstyret. 
2016-2020 
 

2 
 
 

Organisere ballspill for 
aldersbestemte klasser og for 
konkurranse-idrett. 

1) Organisere trening og kamper for aldersbestemte lag og serielag. Tilrettelegge aktiviteten på 
Tømmermyra slik at ingen grupper blir satt til side for andre. 

*Fotball 
2016-2020 
 

3 Tilfredstillende 
kompetansenivå innen 
tillitsverv i fotballgruppa. 

1)   Gjennomføre kompetansehevende tiltak av både ekstern og intern karakter for styret, lagledere og 
trenere. Faste kurs for trenere og dommere hvert år. 

2)   Alle gis mulighet til å delta på kurs de ønsker tilknyttet verv de har i fotballgruppa. 

Fotball 
2016-2020 
 

4 Rekruttere dommere – stille 
med minimum 2 
rekruttdommere. 

1) Drive aktiv markedsføring mot smågutt-/småjenteklassen, og gutt-/jenteklassen, herunder 
gjennomføre årlige klubbdommerkurs (i regi av kretsen). 

2) Gjennomføre minimum 2 evalueringer av den enkelte klubbdommer i løpet av sesongen.   

*Fotball 
2016-2020 
 

5 En synlig sportslig 
handlingsplan for yngres 
avdeling. 

1) Årlig gjennomgang av sportslig handlingsplan slik at de enkelte lagsansvarlige vet hvilke rammer de 
skal jobbe innenfor. Må revideres/vurderes hvert år. 

*Fotball 
2016-2020 

7 Årlig arrangement til fremme 
for fotballinteressen på 
Brøttum. 

1) Planlegge og gjennomføre vårcup for ett eller flere lagsnivå i yngres avdeling.  
2) Legge arrangementet over ei helg. 
3) Inntekstbringende tiltak – åpent for flere enn klubbens egne spillere. 
 

*Fotball 
2016-2020 
 

 
 
 
 
 

http://www.brottum-il.no/
mailto:bil@brottum.ni


Brøttum Idrettslag, boks 62, 2372 BRØTTUM 
www.brottum-il.no         bil@brottum.ni  

 

8 

SKI OG SYKKEL: 
 

Nr MÅL AKTIVITET ANSVAR, 
TIDSPLAN 

1 I samarbeid og etter 
delegasjon fra hovedstyret 
drive Ulveløypa som et 
allaktivitets-anlegg og 
alpinanlegg. 

1) Organisere drift av anlegget med ansvarlig personer for vedlikehold og daglig drift. 
2) Utvikle tilbudet i løypa.  Vurdere hvordan de forskjellige former for aktivtet kan organiseres slik at 

idrett og lek kan utøves i fellesskap. 
3) Utrede mulighet for utvidelse av bakken helt opp med tilhørende ny heis og behovet for 

snøproduksjon. 

Hovedlaget  
Skigruppa 
2016-2020 
Skigruppa 
2016-2020 
 

3 
 
 
 

Videreutvikle løypenettet i 
Mæhlumsmarka og 
Svartputten 

1) Rydde og planere de etablerte løypene.  
2) Vurdere behovet for utvidelse av løypenettet, eventuelt tilknytning til andre lags løypenett. 
3) Vurdere å etablere permanente sykkelstier i noen av de etablerte løpetrasene i marka 

Skigruppa i 
samarbeid med 
trimgruppa. 
2016-2020 
 

4 Lysløyperenn på Sjusjøen 1) Delta i organisering og gjennomføring av lysløyperenn på Sjusjøen Idrettsanlegg BA før jul  

5 Sykkelaktivitet 2) Organisere sykkeltrening  
3) Gjennomføre treningsritt og klubbmesterskap 
4) Organisere et lag til diverse ritt 

 
2016-2020 
 

6 Investering i tråkkemaskin Planlegge, sette av midler til å fornye tråkkemaskinen hvert 5.år 2016-2020 

    

 
 
 
 

TRIM  
 
MÅLSETTING: Tilby lett tilgjengelige aktiviteter ”for alle” 

Videreutvikle aktivitetene slik at oppslutningen holder seg på et jevnt nivå – og gjerne øke noe.  
Vi må passe på å ha attraktive aktiviteter.  

 
AKTIVITETER: Dagens aktivitetsprogram beholdes inntil videre, men vi søker videreutvikling jfr. målsetting.  

 
Trimgruppa tar del i utviklingen av et tursti-system mellom Brøttum og Lillehammer i samarbeid med LOT (Lillehammer og 
Omegn Turistforening) og Søre Ål IL. Vi vurderer oppfølgingen av aktiviteten Orientering fortløpende. 
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Nr MÅL AKTIVITET ANSVAR, 

TIDSPLAN 
1 Organisere et trimtilbud til 

alle aldersgrupper 
 
 

1) Trimtilbud for damer og herrer på Tømmermyra eller på Brøttum skole 
2) Holde vedlike stier for sommersesongen. (T-stier)  
 

Trimgruppa 
 
2016-2020 

2 Turmarsj 
 
 

Avvikle Brøttumsmarsjen siste søndag i september. 
Avvikle Brøttumstur i samarbeid med LOT  i juni 
 

Trimgruppa 
2016-2020 

3 Kart over Brøttumsmarka Oppdatering og distribusjon av tur/skiløypekart Trimgruppa 
2016-2020 

 
 

AIKIDO 

 

 
Nr MÅL TILTAK ANSVAR, 

TIDSPLAN 
1 Utøve aikido som en aktivitet 

etter prinsipper fra 
hovedsetet, Hombu dojo, 
Tokyo, Japan.  

Aikidogruppa er medlemmer av Norges Aikidoforbund som igjen er medlemmer av Det 
Internasjonale  Aikidoforbundet og Hombu dojo. Dette sikrer at vi driver en seriøs utøvelse av 
idretten etter de prinsipper som var opphavet til aikido. 

 

Aikidogruppa 
2016-2020 

2 
 
 

Vi skal organisere grupper for 
alderstrinnene fra 1 klasse og 
eldre (gjerne pensjonister) 

Tilrettelegge aktiviteten slik at det fungerer med to partier: juniorer (6-12 år) samt  ungdom & 
voksne (13 år - eldre).  

Aikidogruppa 
2016-2020 

3 Deltakerne skal få anledning 
til å gradere seg for å føle 
utvikling og mestring. 

Den ukentlige aktiviteten skal medføre at deltakerne utvikler seg i henhold til aikidoprinsipper og 
teknikker slik at de jevnlig kan gradere seg etter den standard som er satt i graderingssystemet til 
Norges Aikidoforbund. 

Aikidogruppa 
2016-2020 
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Nr MÅL TILTAK ANSVAR, 
TIDSPLAN 

1 Utøve aikido som en aktivitet 
etter prinsipper fra 
hovedsetet, Hombu dojo, 
Tokyo, Japan.  

Aikidogruppa er medlemmer av Norges Aikidoforbund som igjen er medlemmer av Det 
Internasjonale  Aikidoforbundet og Hombu dojo. Dette sikrer at vi driver en seriøs utøvelse av 
idretten etter de prinsipper som var opphavet til aikido. 

 

Aikidogruppa 
2016-2020 

2 
 
 

Vi skal organisere grupper for 
alderstrinnene fra 1 klasse og 
eldre (gjerne pensjonister) 

Tilrettelegge aktiviteten slik at det fungerer med to partier: juniorer (6-12 år) samt  ungdom & 
voksne (13 år - eldre).  

Aikidogruppa 
2016-2020 

3 Deltakerne skal få anledning 
til å gradere seg for å føle 
utvikling og mestring. 

Den ukentlige aktiviteten skal medføre at deltakerne utvikler seg i henhold til aikidoprinsipper og 
teknikker slik at de jevnlig kan gradere seg etter den standard som er satt i graderingssystemet til 
Norges Aikidoforbund. 

Aikidogruppa 
2016-2020 

 
 
ÅRSPLAN FOR 2016 
 

Virksomheten i 2016 vil i stor grad dreie seg om å videreføre og sluttføre aktiviteter fra 2016 

 

HOVEDLAGET 
Nr MÅL AKTIVITET ANSVAR, 

TIDSPLAN 
1 Organisere driften av laget i 

samsvar med Norges 
Idrettsforbunds regler og 
lagets egne statutter. 
 

1) Avvikle Årsmøte i henhold til lagets statutter iløpet mars 2016 
2) Avvikle styremøte/AU – møte etter vedtatt møteplan. 
3) Søke om driftsmidler og rapportere for aktivteten til NIF, Ringsaker kommune og Ringsaker 

Idrettsråd innen søknadsfristene. 
4) Delta på møter som initieres av overordnet nivå, særlig fra Ringsaker Idrettsråd. 
5) Ha et system for medlemsskap, og årlig sørge for at kontingent innbetales av medlemmene. 
6) Etablere et system for dokumentasjon av aktivitet og møter gjennom protokoller, herunder fra 

undergrupper, og ha et regnskapssystem som viser økonomiske disposisjoner.  Sørge for en årlig 
revisjon av regnskapet som fremlegges for årsmøtet sammen med forslag til neste års budsjett. 

 

Årsmøtet 
Hovedstyret. 
Leder 
 
 
Hele året 
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2   
 
 

Organisere hovedaktivitetene 
på en hensiktsmessig måte i 
forhold til gruppene. 
 

1) Organisere aktiviteten slik at gruppene kan bli best mulig sjølgående når det gjelder driften av 
aktivitetene.  Bidra til å skaffe økonomiske midler slik at hver gruppe kan finansiere sin aktivitet 
gjennom egen budsjett 

2) Drift av klubbhus og baner på Tømmermyra Sørge for å ha avtale med gruppene hvor klubbhus og 
drift av bane på Tømmermyra og varmebu/garasje i Ulveløypa er samordnet. Delegere driften av 
fotballbanene til fotballgruppa og drift av Ulveløypa til skigruppa. 

3) Videreføre planleggingen av etableringen av ny fotballstadion ifb lysløypa. 

Årsmøtet 
Hovedstyret 
Vår 
 
Vår 
 
2016 
 

3 
 
 
 

Samarbeide med 
institusjoner, lag og 
foreninger i Brøttum og 
nabobygder. 

1) Samarbeide med Brøttum skole og skolens FAU vedrørende bygging av ny skole og flerbrukshall. 
2) Øve press på offentlige myndigheter for å bedre sikker adkomst for gående og syklende til 

Tømmermyra, samt undersøke muligheten for nedsettelse av fartsgrense fra Solstadkrysset til Rud.   
Utrede alternative muligheter for sikker adkomst til Tømmermyra via gammelt vegnett/stier.    Skal 
dette punktet tas ut??? 

Hovedstyret 
 
2016 

4  
 
 

Organisering 
 

1) Videreføre  organiseringen og driften av Brøttum IL, med det formål å gjøre alle tillitsvalgte og 
medlemmer bevisste på Idrettslagets store betydning som bærebjelke for sunn aktivitet i bygda.  

2) Frivillig i idretten. Skape enda bedre holdninger for å få flere til å bidra inn i BIL sine aktiviteter. 
 

Styret 
2016 

 
BARNEIDRETT 

Nr MÅL AKTIVITET ANSVAR, 
TIDSPLAN 

1 Tilby lekpreget aktivitet til 
barn i aldersgruppen 4 – 12 
år.  
 
 

1. Innendørs aktivitet i skolens gymsal bygget på prinsippene for barneidrettssskoler.   
 

2. Skileik i Ulveløypa og ved lysløypa tilrettelagt med et allsidig tilbud slik at alle kan delta selv uten 
gode skiferdigheter. 

 

Barneidretts- 
Gruppa. 
Vår og høst 
 
Vinter 
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FOTBALL 

Nr MÅL AKTIVITET ANSVAR, 
TIDSPLAN 

1 I samarbeid og etter 
delegering fra hovedstyret 
drive og videreutvikle 
fotballbanene.   
 

 
1) Rydding og forskjønning slik at klubbhuset og hele området på Tømmermyra er presentabelt..   
2) Rydde og forskjønne området ved grusbana på skolen i samarbeid med Brøttum skole 

Fotball   
 
Vår og 
sommeren 

2 
 
 
 

Organisere ballspill for 
aldersbestemte klasser og for 
konkurranse-idrett. 

 
1) Organisere trening og kamper for aldersbestemte lag og serielag. Tilrettelegge aktiviteten på 

Tømmermyra slik at ingen grupper blir tilsidesatt for andre.  Samarbeide med vaktmester om 
vedlikehold og bruk av banene. 

Fotball 
Vaktmester 
 
Vår og 
sommer 

 
 

SKI 
Nr MÅL AKTIVITET ANSVAR, 

TIDSPLAN 
1 I samarbeid og etter 

delegering fra hovedstyret stå 
ansvarlig for driften av  
Ulveløypa som et  
allaktivitets-anlegg og 
alpinanlegg med tautrekk, 
lysanlegg og heis/varmebu. 
 

 
 
 
1)   Organisere daglig drift av skianlegget, og skape et trygt tilholdssted for barn, ungdom og voksne. 
2) Utvikle aktivtiter i anlegget i pakt med behov som fremkommer fra brukerene. 
3) Etablere garasje for tråkkemaskin i Ulveløypa, med mulighet for etablering av sanitæranlegg ifm 

Varmebua 

Skigruppa i 
samarbeid med 
hovedstyret 
 
 
2016 
 

2 Sykkellag til Styrkeprøven Holde oppe aktiviteten i sykkelgruppa samt øke aktiviteten for barn og ungdom 
 

2016 
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TRIM 

Nr MÅL AKTIVITET ANSVAR, 
TIDSPLAN 

1 Organisere et trimtilbud til 
alle aldersgrupper 
 
 

1. Trimtilbud for damer og herrer på Tømmermyra eller på Brøttum skole 
2. Rydde og holde vedlike T-sti om Halla-tjernet, over mot Elsvea og retur om Demtjernet mot 

Høgvang 
3. Vedlikeholde utendørs skilt over turstier og løyper. 

Trimgruppa 
 

2 Brøttumsmarsjen 
 
 

 
1. Gjennomføre kveldstur på Brøttum i samarbeid med LOT i juni 
2. Avvikle Brøttumsmarsjen siste søndag i september. 
 

Trimgruppa 
 
Sommer 

3 Organisere turorientering Sette ut turorienteringsposter og legge materiell ut for salg på Kiwi 
 

Vår  

 

 
 
 

ØKONOMISKE KONSEKVENSER AV STØRRE INVESTERINGER INNEN LANGTIDSPLAN 2013-2016 
 
 

NR. ANLEGG BESKRIVELSE AV AKTIVITET KALKULERT 
KOSTNAD   
TIDSPLAN 

2 Vedlikehold av eksisterende hus 
og anlegg 
 

Organiseres sammen med anleggsansvarlig ved søknadsfrist Innen 1.oktober hvert år 

3 Fotball / skiarena 
 
 

Forutsatt at skissert plassering som presenteres på årsmøte 2013 stadfestes i 
rullering av arealdelen i kommunedelplanen, starte arbeidet med nødvendige 
forhåndsgodkjenninger og gjøre nødvendige forberedende arbeider for å kunne 
søke om tippemidler før 15.januar 2014. 
Prosjekteringskostnader til utarbeidelse av nødvendige planer som trengs i 
søknadsprosessen. 
 

2016-2020 

4 Tømmermyra Videredrift – vedlikehold og resåing. 2016-202 

http://www.brottum-il.no/
mailto:bil@brottum.ni


Brøttum Idrettslag, boks 62, 2372 BRØTTUM 
www.brottum-il.no         bil@brottum.ni  

 

14 

 

5 Alpinbakken Oppgradering varmebu. Prosjektering , bygging av garasje og sanitæranlegg. 2016 
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