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Årsberetning 2015  

 

HOVEDLAGET 

 
Styrets sammensetning 2014: 

AU 

Lisbeth Syljuberget  Leder  

Lars Freng   Nestleder 

Hanne Lie   Styremedlem, sekretær 

Trine Holter   Styremedlem, kasserer  

Ole Even Lagmandsveen Styremedlem, anleggsansvarlig 

NN    Styremedlem, arrangementsansvarlig 

Kristoffer Grøtta Olsen Varamedlem 

 

Gruppeledere  

Bjørn Rusten   Styremedlem/leder ski/sykkel 

Ottar Randgaard  Styremedlem/leder fotball 

Erik Mæhlum   Styremedlem/leder barneidretten 

Hanna Gundersen  Styremedlem/leder trim 

John Ø. Albertsen  Styremedlem/leder aikido 

 

Styrearbeid 

Hovedlaget har hatt 5 styremøter og 2AU møte.  

Økonomi 

BIL har en solid økonomi. Dette skyldes i hovedsak vår satsing på arrangement og sponsoravtaler, samt 
at det er god økonomistyring i alle grupper. Årsmøte i 2014 vedtok å ha en egen avdeling for 
arrangement. Dette for å synliggjøre enda bedre hvor viktig denne inntektskilde er for laget. Denne 
avdelingen alene har et overskudd på kr 252.000,- Gode budsjetter i alle grupper er med på å holde en 
trygg økonomi styring. Hovedkasserer er kontakt person mot regnskapskontor sammen med leder. 
Styret ønsker fortsatt fokus på økonomi. 

Driftsinntekter for Brøttum Idrettslag 2015 kr 1 874.851,93 

For første året er alle grupper styrt av tildelte rammer, noe som synes å fungere veldig bra.   

Resultat 2015 for Brøttum Idrettslag kr 365.151,79 
 
Sponsorer/marked 

Sponsorgruppa har i 2015 gjort en kjempe jobb. Mange avtaler som var gått ut er reforhandlet og nye er 
på plass. Det er framover viktig å få enda bedre styring på signerte avtaler og holde tak i disse slik at vi 
klarer å opprettholde den gode dialogen vi nå har med våre. Vi har fortsatt tro på framtida og 
sponsorater. 

 

Hjemmeside 

Hjemmesida for Brøttum IL er godt festet i alle grupper. Det har ikke vært avholdt noe bruker kurs  i 
2015. Våre sponsorer har fått god synlig plass på framsiden. 

 

 

 



                

Nytt felles anlegg ski og fotball 

Anlegget er nå vedtatt og godkjent i ny arealplan for sentrum av Brøttum. Vi fortsetter planene videre for 
å få til et felles anlegg for ski og fotball i sentrum. Det utarbeides nå plantegninger for å kunne legge 
dette fram ved videre søknader. 

 

 

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 ble dessverre avlyst i 2015 pga snømangel.     
➢ Sjusjøen Idrettsanlegg BA mars Bendit Langrennsfestival og Sjusjørennet. BIL er delarrangør og 

hadde funksjonærer med på begge to. 
➢ Sjusjørittet. 
➢ Brøttumsmarsjen. 
➢ Søre Ål runden 
➢ Birkebeinerløpet 

 
 
Organisering Brøttum IL 
Det er gjennomført møter og klubbkveld i regi av Hedmark Idrettskrets. Vi ønsket å få opp en 
organisasjonsmodell i trå med idretten. Det kom fram mange viktige saker å sette fokus på i Brøttum IL. 
Hovedmålene for laget er kommunikasjon – arrangement – anlegg. Dette jobber vi med og skal videre 
føre planen i 2016. 
 
Nytt medlemsarkiv 
Brøttum IL har i flere har brukt idrettens medlemsarkiv for å sende ut medlemskontingent og ha oversikt 
på sine medlemmer. I 2015 kom en ny løsning som laget tok i bruk. Denne løsningen kommuniserer 
med all idrettslig informasjon. Idrettsregistrering, søknad momskompensjon, påmelding skirenn og andre 
idrettsarrangement er bare noe av det som ligger i denne. Så langt er vi veldig fornøyd. 
 

 
 

Representasjon/kurs 
 Ringsaker Idrettsråds årsmøte og Høstmøte. 
 Årsmøte i Sjusjøen Idrettsanlegg 
 Kurs i bruk av nytt medlemsarkiv 

 

 

FOTBALL 
Brøttum IL Fotball har i sesongen 2015 administrert 13 lag i seriesystemet, med et aldersspenn på våre 
aktive spillere fra sju til 48 år. Til sammen har om lag 140 spillere båret den røde Brøttumsdrakta i 
seriekamper i år, rundt 95 spillere i yngres avdeling, og 45 spillere på seniorlagene. 
 
 
Fra styrets synspunkt har sesongen vært vellykket og positiv. Aktiviteten har som vanlig vært stor, både 
på banen og i «omgivelsene», og uten dyktige trenere og lagledere, hadde fotballaktiviteten på Brøttum 
vært umulig å gjennomføre. Styret planlegger og koordinerer mye i forkant av sesongen, men underveis i 
sesongen opplever vi at mye «går av seg selv», og dette er i stor grad lagledelsen rundt det enkelte lag 
sin fortjeneste. Lagledelsen koordinerer selvsagt mye innenfor eget lag, men fungerer også som et 
bindeledd i kommunikasjonsflyten i fotballgruppa. Alle meldinger fra styret går til lagledelsen, som igjen 
informerer sine spillere og foreldre, og at denne meldingsflyten fungerer er en viktig suksessfaktor i en 
organisasjon som fotballgruppa. 
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Rent sportslig har aktiviteten vært høy. De fleste lagene trener nå gjennom store deler av vinteren, og i 
forkant av sesongen arrangerte vi også i år «kick off»/«avspark» i Limtrehallen, der vi samler alle 
klubbens lag i yngres avdeling til en felles opptakt til sesongen. På høsten arrangerte vi også i år Tine 
Fotballskole. Begge arrangementene har i styrets øyne blitt hyggelige og vellykkede tradisjoner. Det er 
ikke så ofte man får samlet store deler av klubben på ett og samme sted, og slike møtepunkter på tvers 
av lag og aldre anser styret som verdifulle, både i forhold til det sportslige, det sosiale, og for 
klubbfølelsen. At spillere fra seniorlagene både på herre- og damesiden deltar på disse arrangementene 
som instruktører, oppleves også som inspirerende og morsomt for de små. 
 
 
Av nyheter på lagsnivå i 2015 må det nevnes at klubben igjen har et operativt seniorlag på damesiden, 
etter mange års «pause». Dette er en klar berikelse for klubben, da vi nå igjen har et komplett 
fotballtilbud til alle fotballinteresserte i bygda, uansett kjønn og alder. 
Verdt å nevne er også samarbeidslagets G 13, der klubbene Brøttum og Åsmarka i år har samarbeidet 
på dette årskullet, da begge klubbene hadde få spillere. Guttene har blitt en sammensveiset og bra 
gjeng, og samarbeidet vil bli vurdert videreført også i 2016. 
 
En annen nyhet som også er kommet på plass i år, er den nye utstyrsavtalen med Sport 1 Strandtorget, 
som medfører at dette nå er Brøttumfotballens lokale utstyrsleverandør. De har Brøttum sin egen nye 
klubbkolleksjon utstilt i butikken, og medlemmer i Brøttum IL får medlemsrabatter ved kjøp i butikken, 
både på klær i klubbkolleksjonen og andre varer. 
 
Ser vi fremover mot neste sesong, kommer styret til å fortsette å jobbe med vår hovedmålsetting, nemlig 
å lage et godt fotballtilbud til alle som vil spille fotball på Brøttum. Det blir også spennende å følge den 
videre prosessen som foregår i Brøttum IL (hovedlaget og alle undergrupper), med en mer helhetlig 
tenkning rundt idrettslaget som en samlet enhet. Fotballgruppas medlemmer oppfordres av denne grunn 
spesielt til å møte på årsmøtet i hovedlaget medio mars 2016, for å være med å påvirke fremtiden til 
både idrettslaget og fotballgruppa. Først her blir budsjett 2016 behandlet og vedtatt. 
 
 
Styret i Brøttum IL Fotball har i 2015 bestått av følgende medlemmer: 
 
Leder:      Ottar Randgaard 
Nestleder:     Stian Undbekken 
Kasserer:     Stein Killi 
Trenerkoordinator/sportslig leder:  Roar Lunna 
Sekretær/dugnadskoordinator:   Susanne Pettersen Samuelstuen 
Materialforvalter:    Anne Lene Baardseth 
Styremedlem, medlemsarkiv:   Anne Lene Dalseg 
Styremedlem, sport:    Gry Asla 
Varamedlem, kiosk:    Janne Halsten 
 
 
Øvrige ressurspersoner ikke tilknyttet styret: 
 
Teknisk ansvarlig:    Harald Tråseth 
Dommerkontakt:    Erik Bergseng 
 
 
Med dette ønsker undertegnede, på vegne av styret, å takke samtlige bidragsytere i Brøttumsfotballen i 
2015; hvert enkelt av deres bidrag er essensielt, og uten deres innsats og engasjement hadde ikke 
fotballen rullet på Tømmermyra! 
 
 
For styret i Brøttum IL Fotball 2015; 30.10.15 Ottar Randgaard 



                

Gutter 7 
 
Laget besto i 2015 av: 
Alexander Skarning 
Brede Sveadalen 
Even Andreas Stokke 
Even Bjørke 
Ivar Havig 
Simon Skar 
Sverre Slåen 
 
Trener og lagleder: Tom Sveadalen, Amund Havig, Kristian Skar, Svein Slåen. 
 
Dette var første sesong med faste treninger og kamper for denne ivrige gjengen. Energi og engasjement 
tar til tider over for lagspill og koordinasjon. Taktikk og formasjoner har blitt satt litt til side og erstattet 
med mye lek og moro. Både seiere og tap ble det. Greit å kjenne på begge følelsene, men tap er 
egentlig greit så lenge vi scorer! 
 
Takk for en fin sesong. 
 
Med vennlig hilsen, 
 
Tom Sveadalen og Amund Havig 
 
 
Gutter 08 
 
Laget har bestått av: 
Lukas Opdahl Aase, Jonas Tangen Boudouch, Iver Bakken Engevold, Martin Bakke Halvorsrud, Simen 
Harby, Arthur Sunde Løkken, Aleksander Sveen, Andreas Sveen, Torbjørn Torp, Samuel Vangstad 
Undbekken, Håvard Lilleli Viken, Johannes Lilleli Viken, Odin Heivang, Yan Thamil Anantharasa, Peder 
Solberg og Emil Hagen Johnsen 
 
Trenere: 
 
Kenneth Sveen, Cato Halvorsrud, Stian Undbekken og Thomas Viken 
 
Lagleder: 
 
Kenneth Sveen 
 
Oppsummering: 
 
Vi på Brøttum G08 har lagt bak oss vår andre sesong med seriespill – en virkelig spennende sesong 
med stor entusiasme, utvikling, og ikke minst med humør. 
 
Laget har bestått av 16 gutter. Vi har hatt 1 trening og 1 kamp omtrent hver uke denne sesongen.  
 
Vi startet sesongen slik vi avsluttet den forrige, med å dele ett lag inn i 2 puljer som spilte kamp 
annenhver uke og med fellestrening hver uke. I sommerpausen kom det innspill fra foreldre med ønske 
om mere spilletid for gutta. Ettersom vi hadde tilbud fra kretsen om å melde på flere lag til høstsesongen, 
valgte vi å melde på 2 lag. Gutta fikk dermed både kamp og trening hver uke. Dette fungerte fint og gutta 
syntes det var helt topp med flere kamper. 
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Fotballmessig har vi opplevd stor framgang. Guttenes individuelle ferdigheter og samspill med andre er 
høynet flere hakk, med det resultat at vi faktisk har vunnet en del kamper i år. På dette nivået, er det 
naturlig å vektlegge samhold og moro med kompiser framfor resultater, men det er liten tvil om at seire 
og godt spill øker gløden og innsatsen til gutta. 
 
Vi har deltatt både på kick-off i Limtrehallen i mai og på Bend-it-cup i september i Moelv. 
 
Alt i alt en kjempefin sesong med ivrige og positive gutter, støttende og oppofrende foreldre som har 
vært flinke til å følge opp gutta både på trening og kamp. 
 
Takk for et flott fotballår! 
 
Kenneth, Cato, Stian og Thomas og alle gutta på Brøttum Gutter 08  
 
 
Gutter 9/G10. 
Denne rapporten består også av G9, som var eget lag i høstsesongen. 
 
G10-laget har bestått av Simen Kråbøl, Jakob Undbekken, Eivind Gjørlihagen Schorcht, Tobias Brekken, 
Magnus Lier Hauge, Noah Samuelstuen, Tobias Rudlang, Joakim P Torgersen, Sebastian Birkeland, 
Alexander Lie 
 
G9-laget har bestått av Nathaniel Strand, Lars Magnus Besseby, Sigve Bruket og Henrik Berg Kløvstad. 
Sebastian Birkeland var med på vårsesongen før han flyttet til Oslo. 
 
Trenere: Lars Petter Bessby, Stian Undbekken og Espen Hauge 
Lagleder: May-Britt Torgersen og Anne Guri Kløvstad 
 
Oppsummering: 
 
Vi på Brøttum G10 er nå ferdig med en veldig spennende sesong. Vi startet sesongen med å tidlig 
spørre om hvor mange som ville være med på fotball i år. Da få svarte meldte vi bare på et lag. Men som 
vanlig kom det mange fler og vi meldte på to lag til høstsesongen. Da meldte vi på et G9 og et G10 lag 
for å sikre at de 5 spillerne som er 2006 fikk møt jevnbyrdig motstand. Vi har fellestreninger og det har vi 
alltid hatt på tvers av 2005 og 2006. Vi har hatt 1 trening i uka. 
 
Fotballmessig har vi opplevd stor framgang. Guttenes individuelle ferdigheter og samspill med andre er 
høynet flere hakk, med det resultat at vi faktisk har vunnet en del kamper i år. Dette var spesielt for 
høstsesongen da vi fikk til mer jevnbyrdig matching.  
 
Vi har deltatt både på kick-off i Limtrehallen i mai, Lillehammer cup og på Bend-it-cup i september i 
Moelv. Fin sesong med flinke spillere og flinke dugnadsforeldre. 
 
Fra G9: 
I høstsesongen har Lars Petter Besseby vært kampleder sammen med Geir Helge Bruket. Da vi kun har 
vært 4 G9 spillere har vi lånt med tre G 10 spillere i hver kamp. Det har fungert bra. Vi har spilt flere 
jevne kamper, der vi har tapt og vunnet noen kamper.  
 
På Bend it turnering i Moelv i september måtte vi låne med oss G 8 spillere for å stille lag. 
 
Gutta trives med å trene og spille fotball sammen med G10. 
 
Takk for et fint år! 
 
 



                

Lars Petter, Anne Guri, Stian, Espen og May Britt. 
Jenter 9 og jenter 10 (7 år – 11 år) 

 
Starta sesongen med J 10. 
Hadde mange spillere fra 7 til 11 år. 
Midt i vårsesongen, kom det flere jenter. Så da valgte vi å dele laget, slik at en gruppe spilte en kamp, så 
neste gruppe neste kamp. Var IKKE optimalt. 
Meldte så på ett lag i J9 serien til høstsesongen. Der vi lånte spillere fra J10 på rundgang. 
(Men ble også vanskelig, da mange av 10 åringene plutselig ble med på andre ting) 
 
Ble dårlig med seiere på jentene, men de har møtt opp på trening og hatt det gøy. 
 
Vi var med på Biri Cup på Biri, en ren jentecup. Var veldig bra cup. 
Og Bendit cup i Moelv. 
 
Vi har vært fornøyd med treningstilbud og plass. 
 
Matrialforvalter har tilfredsstilt våre ønsker. 
 
Laget har bestått av: 
Siri Sørsveen Trelvik 2004, Celine Husom Thorstad 2005, Malin Sveen 2005, Signe Torp 2004, Thea 
Halvorsen Gunderhøgsti 2005, Marthe Lier Fløtlien 2005, Kaja Langvegg Stalsberg 2005, Margit 
Engevold 2005, Ellen Marie Stokke 2005, Emilie Haslie-Thune 2005 ( 1/2 sesong), Maria Heivang 2005 
(1/2 sesong), Tiril Sveadalen 2007 (vårsesong), Mali Rebecca Løkken 2005, Andrine Klausen 2006, Mia 
Kastet 2007, Marthe Hallberg Bakkestuen 2007 og Anne Sofie Stokke 2006 
 
 
Trenere har vært Kåre Engevold og Morten Kastet. 
Lagleder har vært Grethe Sørsveen. 
 
 
Gutter 11 år 
 
Laget har bestått av 12 spillere: 
Kristoffer Berg Kløvstad, Even Andreas Bergseng, Aleksander Gaden, Lars Havig, Petter Lunna, Knut 
Rusten, Sindre Sande, Elias Sandnes, Sivert Slåen Bruket, Syver Solberg, Eirik Stubberud Slåen,  
Martin Uzsak. 
 
Trenere: 
 
Roar Lunna og Andreas Bergseng 
 
Lagledere: 
 
Ole Martin Sandnes og Andreas Bergseng 
 
Oppsummering: 
 
Vi har lagt bak oss en veldig fin fotballsesong. Det lyser godt humør og ekte glede av spillerne. Tap og 
seiere takles på samme måte. Mange spillere har utviklet seg veldig bra denne sesongen med 7 lag. 
 
Vi har stort sett trent og spilt kamper en gang i uken.  
 
Vi har deltatt på Bendit Cup og Ringebuturneringen 
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Foreldregruppen er veldig positiv. De fleste er ivrige tilskuere på kampene og flere er i «nærheten» 
under treningene. 
 
Sesongen skal avsluttes i høst med bowlingkveld. 
 
Vi har deltatt på følgende dugnader: kioskvakt og gressklipping, samt vakter på Sjusjørittet og 
birkebeinerløpet. 
 
Vi vil takke dommere, andre frivillige, og styret i fotballgruppa for at dere legger til rette for oss. 
 
 
Takk for et flott fotballår! 
 
 
Brøttum/Åsmarka G13 
 
Laget har bestått av: 
Oskar Traaseth, Even Hemma, Jens Lagmandsveen, Anton Iversen, Jonathan Sunde, Marius Gaden, 
Markus Bekkelund, Sven Jansen, Petter Haukåssveen, Even Flaten, Sander Hovde, Amund Warberg, 
Cornelius Løkken, Håkon Slåen, Sigurd Mundhjel og Jon Tomter. 
 
Trenere: 
Trond Haukåssveen, Bjørn Slåen og Tom Sveadalen 
 
Lagledere: 
Svein Slåen og Lillian Svensli 
 
Oppsummering: 
Brøttum/Åsmarka har hatt en fin sesong. Selv om det har vært mange tap, er guttene alltid positive og 
gode på å støtte hverandre. Fantastisk lagånd!! 
Vi har trent en til to ganger i uka i tillegg til kamper. Vi har hatt en god heiagjeng både på hjemmebane 
og på bortebane. 
Sesongen har imidlertid vært preget av mange trenerskifter, noe som nok har påvirket motivasjonen og 
utviklingen til spillerne. Det er takket være god innsats fra Trond Haukåssveen og Bjørn Slåen at laget 
har fått trent i perioder. Vi håper dette endrer seg til neste sesong. Dette er en gjeng med gutter som er 
ivrige og møter på treninger og kamper! 
Foreldregruppa har stilt opp på dugnader som kioskvakter gressklipping og vakter på Sjusjørittet. 
Dommerne har vært fleksible og stilt opp på kort varsel dersom vi har hatt behov for å flytte på kamper. 
Vi har ikke fått deltatt på turneringer eller cuper i år!! Vi satser på at dette kan tas igjen til neste år! 
 
Lillian Svensli 
Lagleder Brøttum/Åsmarka G13 
 
 
Gutter14 
 
Spillere: Sander Sørsveen Trelvik, Henrik Øverengen, Joakim Halvorsen Gunderhøgsti, Emil Eichinger 
Austnes, Lars Solberg, Håvard Andreassen, Jørgen Harby, Eirik Clausen Haugen, Simon Persson og 
Fredrik Engen. 
 
Trenere: Stein Killi og Gaute Freng. 
 
Oppmann: Geir Gunderhøgsti. 
 



                

Oppsummering: Høst 2014: så å si uten fri mellom sesongen 204 og 2015 startet vi opp med treninger 
for sesongen 2015, treninger i Limtrehallen, gymsal skolen og utetreninger høst, vinter og vår 2015, tre 
ganger i uka før sesongen startet. 
 
Sesongen med kamper vår og høst har gitt mange resultater. Totalt 15 kamper med 7 seire og 8 tap, 
med totalt 88-61 i målforskjell. Største seier 21-6 mot Brumunddal, største tap 8-1 mot Gjøvik/Lyn. Vi 
endte som lag nummer fire i vårsesongen, og nummer seks på høsten. Alle utespillere har scoret mål, 
og Sander har reddet mange tilsynelatende opplagte mål, men som han har reddet. Her har vi ikke 
survet lenge om det ble et tap, og gutta er en fin gjeng å drive sammen med. Lite med skader i år, 
heldigvis. 
 
Vi har deltatt på tre cuper i år. Flisekompaniet Cup på Hamar går vi stille forbi, da vi ble hardt straffet i 
sesongens første kamper. Tapte alle kampene, men tok med oss verdifull kamptrening inn i sesongen. 
Under Kattegat-turnering i Grenå i Danmark ble det et annet resultat. Vi hadde fantastiske dager med 
spillere og foreldre, på en flott turnering som også flere lag bør besøke de kommende årene. Gutta viste 
en innsats som virkelig ga resultater. To seire og en uavgjort i gruppespillet medførte gruppeseier, og 
plass direkte i semifinale. Også her ble det seier, og selv om det ble tap 4-2 mot et godt Nanset-lag i 
finalen, fikk vi med oss en stor pokal hjem. 
På Otta-cup ble det en seier, en uavgjort og et tap i innledende gruppespill, og dermed møte med 
Clausenengen i sluttspillet, som slo våre gutter 5-3, og til slutt kom helt til finalen i turneringen. Sett 
under ett en fin turnering for gutta, med en flott sluttstrek for sesongen 2015. 
 
Vi har også hatt hjelp av G16 og G13 for å få nok spillere gjennom hele sesongen, fungert veldig bra 
med innhopp av guttene i kamper. Treninger har vi hatt sammen med G16, og den gruppa blir til en i 
sesongen 2016. Endelig blir vi en gruppe vi kan få ro og litt mindre stress med hit og dit for gutta i 
kampsammenheng. Mindre slitasje for de som har vært med på begge lag. Dette kan bli en flott gjeng å 
matche framover, mange som kan bli med i mange år. Håpet er der  
 
Dugnader: Vi har vært med på birkebeinerløpet, kiosk, gressklipping, merking av baner, vi vil også ha 
høstdugnaden når den kommer snart. 
Må takke foreldre som har vært med på disse i løpet av sesongen, takk! 
 
Takker alle i fotballgruppa for sesongen 2015. Lykke til i sesongen 2016. 
 
 
Mvh, 
 
Geir Gunderhøgsti. 
Oppmann G14 
 
 
Jenter 12-14 år) 
 
Laget har bestått av:  
Johanne Harby, Ane Stakston Aasen, Amalie Alvsaaker Granli, Maja Haugen, Anette Berg Kløvstad, Ina 
Sandnes, Sina Samuelstuen, Marte Bjorli, Mari Bakkestuen, Klaudia Uzakova og Ingebjørg Bergseng. 
 
Trenere:  
Ragnhild Foss  
 
Lagleder:  
Frank Samuelstuen og Anne Guri Kløvstad  
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Oppsummering:  
Vi startet opp med treninger inne i hallen etter jul. Vi trente inne til det ble mulig å starte ute. Fra påske 
har vi trent to ganger i uka. Vi trente også store deler av sommerferien da vi skulle delta på Kattegatcup i 
Danmark. Etter høstferien har vi fortsatt med ei balløkt ute og fra november inne. I desember blir det 
ingen balløkter.  
Etter høstferien har jentene hatt tilbud om jogge en halvtime før vi har deltatt på styrketrening inne 
sammen med skigruppa. Dette fortsetter vi med ut året. 
Oppmøtet på treninger har vært veldig bra! Det er en jentegjeng som har det moro sammen! 
  
Vi har spilt 7-er fotball i serien. I vårsesongen vant vi pulja vår i 2.div og i høstsesongen ble vi nr 2. Det 
har vært mange spennende kamper og jentene har stått på!  
 
De fleste jentene deltok på Avspark i Moelvhallen i begynnelsen av mai.  
Mange av jentene deltok på Tine fotballskole på Tømmermyra i august.  
 
10 av 11 jenter ble med til Danmark på Kattegatcup i månedsskifte juli/august. Det var en kjempefin 
turnering og jentene ble nr 4. (Vi tapte vår første kamp på mer enn ett år da vi var her!) Vi ønsker å delta 
på Kattegat cup til neste år og. 
 
Vi var påmeldt Ringebuturnering, men pga for få lag som var påmeldt ble det ikke turnering. 
Jentene ønsket ikke å delta på Otta cup som var planlagt, da det har vært en travel høstsesongen med 
til tider to kamper i uka.  I stedet ble sesongen avsluttes med diskobowling på Hamar. Alle var med. 
 
Foreldregruppa er veldig positiv og all dugnad og oppgaver er blitt jevnt fordelt. Vi har deltatt på følgende 
dugnader: Kioskvakt og gressklipping på Tømmermyra, samt vakter på Sjusjørittet og Birkebeinerløpet.  
 
Vi har hatt to foreldremøter i løpet av året. 
 
Vi vil takke dommere, andre frivillige, og styret i fotballgruppa for at dere legger til rette for oss! Dere har 
gjort kjempejobb!!  
 
Takk for et flott fotballår!  
Anne Guri Kløvstad, lagleder 
 
 
Gutter16   
 
Spillere: Aleksander Furulund, Steffen Skutbergsveen, Eskil Strand, Erik D. Freng, Markus Sveen, 
Sondre G. Solberg, Ole Kristian Kolboten, Jøran Dalseg, Erlend Rømo, Adrian H. Johnsen, Andreas 
Persson, Elvin Vranesi 
 
Trenere: Gaute Freng og Stein Killi 
Lagleder: Jan Sveen 
 
Gutter 16 har i hele sesongen vært en treningsgruppe sammen med G14. Totalt har det vært om lag 20 
spillere. G16 har i samtlige kamper lånt spillere fra G14 for å kunne spille 11er i sine kamper. 
 
Det har preget resultatene i årets sesong. Med utelukkende første års guttespillere og siste års 
småguttespillere i årets serie har motstanden blitt krevende. Laget har tapt mange kamper. Årets seire 
oppsummeres enkelt. En seier i vårsesongen, to seire i høstsesongen og en seier i Otta Cup. Ellers tap. 
Vi føler vi har hatt mye stang ut. Effektiviteten har dessverre vært lav. Det handler selvsagt også om 
ferdigheter.  
 
Vi har deltatt på to turneringer. Kattegat Cup i Danmark og Otta Cup. Suverent sosialt utbytte og gode 
opplevelser både for spillere og lagledere.  



                

Vi har trent godt hele året. At vi siden nyttår har hatt et sted over 100 treninger. Tre ganger i uka. Eneste 
friuke var i påsken. Ellers er det også trent hele sommerferien. Stort sett har det vært fra 14-20 spillere 
på trening. Siste trening ute i høst samlet 20 spillere. Det forteller egentlig ganske mye. Samtlige spillere 
har utviklet seg positivt i løpet av sesongen. Noen mer enn andre. To spillere falt fra underveis, mens en 
kom til helt på slutten av sesongen.  
 
G00 sammen med G01 er en fin gjeng med spillere. To har allerede debutert på A-laget. Flere vil følge 
etter og forhåpentligvis bli kjernen i seniorfotballen om noen år.  
 
Treningsmessig har vi hatt fokus på grunnleggende ferdigheter fortsatt stått sentralt. Pasninger og 
mottak er fortsatt øvelser som det kan brukes mye tid på på trening. Ellers har læring rundt enkelte 
spillemønstre blitt brukt tid på.  
 
Trenere og lagledere ser tilbake på en bra fotballsesong sjøl om resultatene isolert sett har vært svake. 
Vi har hatt mye moro, og ser fram til ny sesong som er under planlegging.  
 
Trenere og lagledere 
 
 
Senior herrer 
 
 
Spillere: Rune Grønbakken, Sigurd Gaden Bergseng, Håvard Gaden Bergseng, Endre Bergseng, Kai 
Brenden, Jan-Eivind Lohnsveen, Tor Kristian Hansen, Eskild Strand, Steffen Skutbergsveen, Steffen 
Stensby, Ottar Randgaard, Fredrik Gjeldaker, Øystein Klausen, Reza Nawabi, Marius Løvlund, Erik 
Andre Skrukkerud, Vebjørn Havn Evensen, Andreas Årseth, Øystein Øverbø og Jan Roger Øverbø. 
 
Spillende trenere: Ottar Randgaard og Rune Grønbakken 
Lagledere: Ottar Randgaard (administrativ) og Odd Erik Løvlund (kampleder) 
 
Oppsummering: Etter å ha vært ett lite poeng unna avdelingsseier og opprykk i 2014, havnet A-laget i 
2015 langt flere poeng bak tabelltoppen, hele 21 poeng skilte opp til avdelingsvinner Domkirkeodden, 
som av mange er omtalt som «tidenes beste 5.divisjonslag» i sitt første leveår som fotballklubb. Våre 
gutter havnet på en femteplass i avdelingen, med sju seire, to uavgjorte og sju tap. Laget har scoret 76 
mål, mens 46 baller har tatt turen andre veien, som gir en positiv målforskjell på 30. Det høye snittet på 
7,63 antall mål pr kamp, skyldes i stor grad at det var med et 7`er-lag i avdeling, der hele 49 mål ble 
scoret i de to kampene mot dette laget, 33 rett vei og seks baklengs. 
Vi mener at laget ikke har vært nevneverdig svakere i år enn ved «nestenopprykket» i fjor, men flere av 
motstanderne i avdelingen i år har vært av en helt annen kvalitet enn i fjor. 
 
Internt i laget er det stort sett en god og munter stemning, og spillerne ser ut til å trives i miljøet. 
Treningsfremmøtet er jevnt over bra, men i høst har vi slitt med få spillere på trening i perioder, da vi har 
vært helt nede på ni spillere på enkelte treninger. Da er det positivt både for nåsituasjonen og fremtiden, 
at to spillere fra G16-laget har bidratt på seniorlaget, både på treninger og i kamper. Vi håper å 
videreføre og utvide dette samarbeidet med G16-laget også i 2016, slik at enda flere unggutter kan få 
sine første møter med seniorfotballen til neste år. 
 
Når vi er inne på sesongen 2016, er forberedelsene til sesongen i full gang. Første trening etter en 
måneds pause er akkurat gjennomført med 17 deltakende spillere, og den foreløpige kartlegging blant 
dagens spillere, viser at de aller fleste vil spille seniorfotball på Brøttum også i 2016. Det er gledelig! Like 
gledelig er det at flere nye også har signalisert at de ønsker å spille fotball på Brøttum.  
 
På trenersiden blir det imidlertid et skifte. Undertegnede, som jeg vil si har fungert vel så mye som en 
organisator eller aktivitetsleder som en trener i ordets rette forstand, mener opplegget vi har kjørt de 
siste årene har vært tilstrekkelig. Nå mener jeg imidlertid at mange av de unge spillerne rundt 20 år har 
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tatt så mange steg utviklingsmessig, at det potensialet som nå ligger i laget er langt høyere enn det 
dagens sportslige opplegg makter å hente ut. Derfor er vi veldig fornøyde med å ha signert Tom 
Sveadalen som seniorlagets hovedtrener for 2016. Tom kjenner klubben og laget godt, og kommer helt 
garantert til å løfte laget sportslig. Det skal ikke nødvendigvis trenes mer, i form av økt tidsbruk, men 
kvaliteten på det som gjøres da vi først er på trening skal heves betraktelig. 
 
Vi gleder oss til sesongen 2016! Forhåpentlig blir det et bra år med nytt og forsterket engasjement og 
glød i laget, nye impulser på trenersiden, og mange gode fotballopplevelser både på Tømmermyra og på 
omkringliggende baner. 
 
For senior herrer   
Ottar Randgaard 
 
 
Senior damer 
 
Spillere: Marion Fløtlien, Ingeborg Dybdahl Sønsteli, Benedichte Lindberg, Silje Nordhagen, Kristin 
Nordhagen, Lise Berit Pettersen, Trine Sønsteby, Ingvild Killi, Anne Lene Dalseg, Ragnhild Foss, Anne 
Linnea Rømo, Linn Kristin Dalseg, Inger Magistad, Oda Lagmandsveen, Anja Vangstad, Anne Lene 
Baardseth, Stine Kvamme, Kristin Killi, Guro Gallefoss, Marte Gallefoss, Karoline Gallefoss, Iren Olsen.  
 
Spillende trener: Anne Lene Dalseg 
 
Lagleder: Janne Halsten 
 
Oppsummering av sesongen: Etter flere år uten damelag på Brøttum, ble det tidlig forrige vinter sendt 
ut en forespørsel til aktuelle spillere, om de kunne tenke seg å starte opp igjen et damelag. 29 stk møtte 
på første samling og damelag på Brøttum 2015 var et faktum! 22 av disse skrev under kontrakt. 
 
Vi ble meldt på i 7`er serie. 
 
Det ble lagt opp til 1 trening pr uke inne i Brøttumshallen, fra februar til mai, deretter 1 trening ute på 
Tømmermyra fra mai til oktober. Det har også vært lagt opp til felles løpetrening 1 gang i uka. 
Treningsoppmøte har vært stort sett greit med 12-14 hver gang.   En god del færre på løpetreningene (4-
6 stk).  
 
Vi har savnet etterhvert en trener som kanskje kunne bidratt til at vi kunne klare å øke treningsnivået 
noen hakk.  
 
I serien så møtte vi Varde /Vardal, Kastad, Nordbygda, Nybygda, Østre Trysil og Bagn. Vi har spilt i en 
slags trippel serie der vi har møtt lagene flere ganger. Kampaviklingene har vært fordelt på 8 søndager 
der vi har spilt tre kamper hver gang. 
 
Vårsesongen var litt tung resultatmessig og vi endte nest nederst på tabellen. 
 
Høstsesongen derimot ble en skikkelig opptur. 12 spilte kamper, 7 seiere og 5 tap som ble tilslutt lik 
poengsum og andre plass…( eller tredje da , hvis man vil se på målforskjellen). Å komme likt ut med 
Varde/Vardal er vi vel fornøyd med, når vi vet at De har vært serievinnere de siste årene. 
 
For sesongen 2016 har vi allerede startet oppkjøringen. Det ser ut til at vi får ca 20 spillere med oss 
også kommende sesong. Vi kommer da til å vurdere å melde oss på i 9èr serie.  
 
 
 



                

Konklusjon: Vi er blitt en fantastisk flott gjeng som har hatt det gøy både på treninger og kamper. 
Vi gleder oss stort til en ny sesong !! 
For Damelaget 2015 
 
Anne Lene Dalseg 
 
 
Brøttum IL Fotball har i sesongen 2014 administrert 10 lag i seriesystemet, med et aldersspenn på våre 
aktive spillere fra sju til 38 år. Til sammen har om lag 120 spillere båret den røde Brøttumsdrakta i 
seriekamper i år, rundt 95 spillere i yngres avdeling, og 25 spillere på A-laget (senior herrer). I tillegg har 
ytterligere to lag trent jevnlig i fotballgruppas regi, uten å ha deltatt i noe seriesystem. Dette er 
seksårskullet, samt senior damer. 
 
Fra styrets synspunkt har sesongen vært vellykket og positiv. Aktiviteten har som vanlig vært stor, både 
på banen og i «omgivelsene», og uten dyktige trenere og lagledere, hadde fotballaktiviteten på Brøttum 
vært umulig å gjennomføre. Styret planlegger og koordinerer mye i forkant av sesongen, men underveis i 
sesongen opplever vi at mye «går av seg selv», og dette er i stor grad lagledelsen rundt det enkelte lag 
sin fortjeneste. Helt essensielle gjøremål for fotballaktivitet som gressklipping og banemerking gjøres på 
dugnad av de ulike lagene, og kun de gangene klipper eller merkemaskin har vært ute av drift, har 
forholdene på Tømmermyra vært kritikkverdige. Meldingsflyten fra styret via lagleder, ut til det enkelte 
lags spillere og foreldre, opplever vi også jevnt over som god, som selvsagt også er en suksessfaktor i 
en organisasjon som fotballgruppa; kommunikasjon er og blir viktig. 
 
Rent sportslig har også som nevnt aktiviteten vært høy, internt i klubben som eksternt på andre baner. 
De fleste lagene trener nå gjennom store deler av vinteren, og for andre gang i år arrangerte vi «kick off» 
i Limtrehallen i forkant av vårsesongen, der vi samler alle klubbens lag i yngres avdeling til en felles 
opptakt til sesongen. Tiltaket har vært en suksess, og vi tar sikte på oss til å gjøre dette til en tradisjon i 
de kommende årene. På høsten arrangerte vi også Tine Fotballskole, et arrangement vi også kommer til 
å videreføre. Det er ikke så ofte man får samlet store deler av klubben på ett og samme sted, og slike 
møtepunkter på tvers av lag og aldre anser vi som verdifullt, både i forhold til det sportslige, det sosiale, 
og for klubbfølelsen og klubbidentiteten. At A-spillere deltar på disse arrangementene som instruktører, 
oppleves også som inspirerende og morsomt for de små. 
Også i seriesystemet har flere Brøttumslag gjort seg bemerket i serie- og cupspill i år! For mer detaljerte 
beskrivelser her henvises til hvert enkelt lags årsrapport, men Jenter 13 må nevnes spesielt. Jentene har 
sørget for mer sølvtøy å pusse i klubblokalene, gjennom to bragder i høst; ikke nok med at de ble 
seriemestere i sin avdeling i høstsesongen, de vant også like godt hele Ringebuturneringen! Gratulerer 
jenter, strålende levert! 
A-laget bør også nevnes; gutta har også levert en solid sesong i år, og var kun ett fattig poeng unna 
avdelingsseier og opprykk til 4.divisjon. 
 
Ser vi fremover mot neste sesong, kommer styret til å fortsette å jobbe med vår hovedmålsetting, nemlig 
å lage et godt fotballtilbud til alle som vil spille fotball på Brøttum. Dette søker vi å oppnå gjennom en 
fortsatt edruelig og nøktern utgiftspolitikk, i den hensikt å opprettholde fotballgruppas sunne økonomiske 
situasjon, samt bygge opp egenkapital til en mulig fremtidig ny fotballstadion, samt sikre fortsatt 
økonomisk handlingsrom også i fremtiden. 
Videre bør også kommende styre kartlegge hvorvidt det er grunnlag for å etablere et damelag igjen, 
delvis basert på den treningsgruppen som i dag allerede eksisterer. Hvorvidt grunnlaget for et lag er til 
stede er et ubesvart spørsmål, men det hadde utvilsomt vært både morsomt og en berikelse for klubben! 
 
 
Styret i Brøttum IL Fotball har i 2014 bestått av følgende medlemmer: 
Leder:      Ottar Randgaard 
Nestleder:     Svein Slåen 
Kasserer:     Roar Skutbergsveen 
Trenerkoordinator/sportslig leder:  Roar Lunna 
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Sekretær/dugnadskoordinator:  Åse Varli Øverbø 
Materialforvalter:    Trond Mauritz Sveum 
Styremedlem, medlemsarkiv:  Anne Lene Dalseg 
Styremedlem, sport:    Stein Killi 
Varamedlem, kiosk:    Janne Halsten 
 
Øvrige ressurspersoner ikke tilknyttet styret: 
 
 

Barneidretten  

Avslutning på forrige sesong ble holdt på Brøtheim 3. mai, i samarbeid med skigruppa. Her 
møtte det opp masse unger som fikk velfortjent medalje for deltagelsen i allidretten. 
Som tidligere år har Barneidrettsgruppa i år også hatt dugnad på Bekkodden. 68 
familier 
deltok. 
Det ble tømt søppel og etterfylt med toalettpapir gjennom sommeren. Gruppa får kr 8000,fra 
kommunen for denne dugnaden. 
Barneidretten var i sommer for tredje gang med og arrangerte barnas Sjusjøritt i forbindelse 
med Sjusjørittet. Dette ble arrangert lørdag 26. juli, med nærmere 70 startende i 
aldersgruppen 6 – 12 år. Rittet har som mål å gi syklistene følelsen av mestring og glede i en 
passe utfordrende terrengløype. Det ble registrert bare positive og gode tilbakemeldinger fra 
foreldre og ungerBarneidretten 
var også i år med og arrangerte Brøttumsmarsjen sammen med Trimgruppa. 
Vi hadde ansvaret for aktiviteter for barna halvvegs i marsjen, samt servering av drikke og 
frukt til deltagerne. Marsjen ble avholdt søndag 20. september, i år også 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, en liten premie og diplom halvveis ut i 
den korte løypa. 
Allidretten ble i 2015 gjennomført både vår og høst. Fire ganger på våren og ni ganger på 
høsten, med første trening på høsten 15. oktober. 
Vi fortsetter med allidrettstilbudet på våren også neste år, da dette var et svært populært 
tilbud. 
Gruppe 3, født 2006 – 2007, hadde Erik Mæhlum som instruktør. 
Gruppe 2, født 2008 2009, 
hadde Annica Benno, Ida Mæhlum og Cato Larsen som 
instruktører, samt flere andre som bidrog. 
Gruppe 1, født 2010 2011, 
hadde Marina Kastet, Morten Kastet, Kristoffer Grøtta Olsen og 
Martin Berge som instruktører, samt flere andre som bidrog. 
I 2015 har det til sammen vært over nitti unger innom allidrettstreningene 
Vi ser også at lysløyperennene og Ulveløypa samler mange av ungene som også har vært 
med på allidretten. 
Årets styre har bestått av: 
Erik Mæhlum, leder 
Linda Beate Veslum, kasserer 
Thomas Sveen, styremedlem 
Annica Benno, styremedlem 
Styret i barneidretten 
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. 

 

Vi ønsker å fortsette med allidrettstilbudet på våren, da tilbudet viste seg å være populært.   

 



                

Gruppe 3, født 2005 – 2006, hadde Cato Larsen og Erik Mæhlum som instruktører. 

Gruppe 2, født 2007 - 2008, hadde Ida Sætherlien og flere andre som bidrog.  

Gruppe 1, født 2009 - 2010, hadde Marina Kastet og Annica Benno som instruktører.  

Til sammen har det i år vært 68 deltagere på allidretten.  

 

 
Trimgruppen 2015 

Styret i trimgruppen 2015 

Hanna Gundersen (leder) 

Ida Mæhlum (sekretær) 

Liv M. Kjærstad Bjugstad (styremedlem) 

Hege Fløtlien (kasserer) 

 

Det er avholdt 6 styremøter i 2015. 

 

Aktiviteter i Trimgruppen 2015: 

- Dametrim 
- Herretrim 
- Brøttumsmarsjen 
- Samarbeidstur LOT/BIL 

 

Brøttumsmarsjen 

I år, som i fjor, ble Brøttumsmarsjen arrangert som en felles aktivitet mellom trimgruppen og 

barneidretten. I år var det 31. gang Brøttumsmarsjen ble arrangert, og arrangementet ble svært 

vellykket, med 172 deltakere. Det var, som tidligere, lagt opp til å gå kort eller lang løype. Oppstart var 

ved Bekkodden.  

  

Herretrim 

Høsten 2015 var vellykket for herretrimmen, og fremmøte var bra. Treningene har foregått i 

flerbrukshallen på Brøttum skole.   

 

Kondisjon og styrketrening  

Mandager i flerbrukshallen på Brøttum skole med deltakerantall mellom  25 – 40 stk. Instruktør: Christine 

Momrak Mæhlum.  

 

Tabata: Onsdager i flerbrukshallen på Brøttum skole med deltakerantall mellom 15 – 20 stk. 

Instruktør: Ingunn Kleven Rønningen. 

 

Økonomi 

Økonomien i Trimgruppen er god og resultatet viser et  bra overskudd.  
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Aikidogruppa 
Styre:     
Leder:   John Øyvind Albertsen 
Sekretær:  Veselin Valchev 
Kasserer:  Anna Lena Albertsen 
    
Teknisk ansvarlig:  John Øyvind Albertsen. 
 
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 treningsseminarer i gruppa vår hvor vi har invitert klubber fra Hamar og Ringebu. 
 
Deltakelse på leire/representasjon av klubben:  
Noen har deltatt på samlinger i Oslo, Tromsø og Trondheim. Blant annet besøker juniorpartiet en klubb i 
Oslo på hver vår for ei helg med lek og moro. Vi bruker også reise tre-fire stykker på sommerleiren i 
Brandbu. 
 
Markedsføring:  
Vi settet opp plakater i lokalmiljøet. Vi bruker hjemmesiden til Idrettslaget og vi har opprettet Facebook-
gruppe. 
 
Graderinger:   
Vi har gjennomført to klubbgraderinger, og da har det tilsammen vært 14 graderinger fordelt på 8 
medlemmer. 
 
Sosiale arrangementer:   
Vi har jevnlig Budo-leker med mat, skiturer, hytteturer samt filmkvelder. I høst arrangerte vi 5års-jubileum 
hvor det kom tilreisende fra Brandbu og Ringebu for trening og fest-middag. 
 
 
Ski og sykkel  
Styret i skigruppa Brøttum IL har i 2015 bestått av: 
Leder                                Bjørn Rusten     

Nestleder/kasserer    Syver Berg Domås    

Styremedlem (alpint)                        Kristian Schorcht   

Styremedlem/sekretær (Sportslig ansvar)      Gaute Brattlie  

Styremedlem (Anleggsansvarlig)  Kent Birkeland    

 



                

Styremedlem (Sykkel)    Martin Berge  

Varamedlem     Kenneth Jeistad                        

Langrenn 
Det har vært stor aktivitet i langrennsløypene på Brøttum i sesongen 2015, samt at mange løpere fra 

Brøttum har deltatt i mange lokale renn, større turrenn og store nasjonale skirenn.  

Brøttum har vinteren 2015 hatt en stor aktiv gruppe med flere i aldersbestemte klasser og løpere både 

på Team Sjusjøen og Hedmark Skikrets sitt lag. 

Brøttum il er ett av sju idrettslag i Nordre Ringsaker som samarbeider om langrennstrening for løpere fra 

12 år og oppover gjennom TEAM SJUSJØEN. Dette er et svært populært tilbud for de som satser på å 

bli gode langrennsløpere. Brøttum er sterkt representert i dette samarbeidet og er den største klubben i 

antall løpere. I tillegg er vi representert med hovedtrener i aldersbestemte klasser, flere styremedlemmer 

og foreldre i arbeidsutvalget.  

Det har blitt arrangert klubbtreninger hver torsdag i lysløypa for aldersbestemte klasser fram til snøen tok 

slutt i mars. Dette startet opp igjen etter høstferien med barmarkstrening fram til jul. Oppmøtet har vært  

bra. 

Turløperne i bygda har hatt fellestreninger i Bergsengbakka  hver onsdag i høst. 

Det ble vinteren 2015 arrangert 7 lysløyperenn, derav et klubbmesterskap og tre hodelyktrenn. 

Deltagerantallet har steget litt denne sesongen og ligget jevnt på ca 80 deltakere som, noe som er svært 

gledelig.  

Vi har hatt deltakere fra Brøttum på ungdommens holmenkollrenn, hovedlandsrennet og Norgescup 

junior i sesongen, og det har blitt mange gode resultater og stor fremgang for mange av våre utøvere. 

 

Alpin 
I Ulveløypa sesongen 2015, som varte fra 25. januar til 11. mars med 29 driftsdager, har det som alltid 

vært høy aktivitet med et snittbesøk på 28 personer pr dag. Det ble gjennomført totalt 787 dagsturer. 

Det har vært åpent mandag, onsdag, fredag og søndag, når forholdene har tillatt det. Det ble også et par 

ekstra åpningsdager i fbm vinterferien. 

Fra et minimum på 4 personer til maks 50 barn og unge i bakken 4 dager i uken. Noen dager har det 

vært helt utsolgt for heiskroker. Det ble investert i nytt heistau og en del nye medbringere denne 

sesongen. 

Det ble gjennomført 2 slalåmkonkurranser i Telenor-karusellen. 

Vi fikk også mye glede av ny tråkkemaskin denne sesongen, en maskin som taklet utfordringene i 

bakken en del bedre en forrige maskin. 

Mange foreldre har vært bidragsytere i form av heisvakter, mekanikere osv. som har sørget for at heisen 

har fungert feilfritt gjennom hele sesongen. Foreldre har bakt og servert en del boller utenom 

kiosksalget, og dette er alltid en hyggelig overraskelse. Alle alpinistene er flinke til å passe på hverandre, 

og vi har ikke hatt noen større skader å nevne annet en litt såret stolthet innimellom. Takk for all hjelp og 

glede. 
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Vi håper fortsatt å kunne utvikle bakken til å bli like mye en sosial arena som en aktivitetsbakke, og 

minner bygdas ungdom på at bua er åpen for alle.  

 

 

Sykkel 
Gruppa består av ca 30 personer i alderen fra 16 til 60.Sykkelgruppa skal være et tilbud til sykelister som 

ønsker og trene sammen mot noen felles mål. 

I 2015 har vi hatt et tilbud for ungdom en gang i uka med fokus på terrengsykling. Ole Christian Lunna 

har hatt ansvaret for disse treningene. 

Det har møtt opp fra 2 til 5 sykelister på denne aktiviteten. 

 

Ritt 2015. 

I 2015 hadde Brøttum sykkel et mål om og sykle Trondheim-Oslo. Vi hadde 3 fellestreninger i uka fra 

slutten av April til Birkebeiner rittet. 

Brøttum sykkel har også kjørt Randsfjorden rundt som et oppkjøringsritt til Trondheim-Oslo 

Trondheim-Oslo ble gjennomført i stor stil på 16,48,28 

I tillegg til gode lag prestasjoner har vi også hatt mange gode tider i Birken. 

Det gode miljøet i sykkel gruppa er noe som mange utenom bygda har hørt om.  

Vi fortsetter med nye mål i 2016 sesongen. 

 

 

Romjulsrennet 

Rennet ble dessverre avlyst i 2015 på grunn av snømangel. Komiteen hadde gjort en god jobb med 

planlegging og forberedelser til arrangementet, men det var ingen mulighet til å få det gjennomført.  Vi 

satser på nye muligheter i 2016. 

Vi vil takke arrangementskomiteen for arbeidet med planlegging og håper de fortsetter neste år.. 

 

Dugnader og frivillig arbeid. 

Skigruppa ønsker å gi en 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 gjennom året 

gjør at vi kan opprettholde vårt aktivitetsnivå. 

Ekstra utbedringer og utvidelser er utført i turnettet vårt av en meget ivrig gjeng både i Svartputtrunden 

og i Mæhlumsmarka. Vi har nå en bra løypemaskin som kan brukes både i løypenettet og i ulveløypa, 

noe som er helt nødvendig for å kunne drive med løypekjøring på frivillig basis. 

 

 

 

 
 



                

OPPSUMMERING  
Brøttum IL fortsetter sin gode utvikling og medlemsantallet holder seg stabilt. Dette vitner om at 
idrettslaget har gode aktiviteter sommer og vinter.  
 
 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. Vi skal fortsette vår jobb med  
organisasjonen Brøttum IL slik at vi blir enda sterkere i framtida.  

 

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, 9. mars 2016 

 

_____________________      __________________________ 

Lisbeth Syljuberget         Lars Freng (sign) 

Leder         Nestleder 

 

_____________________      __________________________  

Ole Even Lagmandsveen       Trine Holter  

Styremedlem, anlegg       Styremedlem, kasserer 

 

______________________      _________________________ 
       

Ingen (sign)        John Ø. Albertsen  

Styremedlem        Styremedlem/leder aikido  
     

________________________           
         _________________________ 

Bjørn Rusten        Ottar Randgaard 

Styremedlem/leder ski/sykkel     Styremedlem/leder fotball 

 

________________________           
         _________________________ 

Hanna Gundersen        Erik Mæhlum  

Styremedlem/leder trimgruppa     Styremedlem/leder Barneidrett 

 

_________________________ 

Kristoffer Grøtta Olsen  

Varamedlem 


