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HOVEDLAGET  
 

Styrets sammensetning 2016 

AU: 

Marius Aase, leder 
Øystein G. Torp, nestleder 
Ida Mæhlum, styremedlem, sekretær 
Trine Holter, styremedlem, kasserer 
Ole Even Lagmandsveen, styremedlem, anleggsansvarlig 
Kristoffer Grøtta Olsen, varamedlem 
Arrangementsansvarlig ble ikke valgt på årsmøtet 2016 
 

Gruppeledere: 

Bjørn Rusten, styremedlem, leder ski/sykkel 
Stian Undbekken, styremedlem, leder fotball 
Erik Mæhlum, styremedlem, leder barneidretten 
Hanna Gundersen, styremedlem/leder trim 
John Ø. Albertsen, styremedlem/leder aikido 
 

Styrearbeid: 

Hovedlaget har hatt månedlige styremøter og 2 AU møter.  

Økonomi: 

BIL har en solid økonomi, men har hatt et utfordrende år i 2016. Noe av dette visste vi om da 

budsjettet for 2016 ble satt opp med et underskudd på ca 147 000. Hovedårsaken til det var 

først og fremst avlysning av Romjulsrennet i 2015 grunnet snømangel. Gruppene og styret 

har forholdt seg til budsjettene på en ansvarlig måte uten å redusere aktiviteten i klubben, 

og det er gledelig å kunne formidle resultatet for 2016. Å sørge for økonomisk forsvarlig drift 

er en av styrets aller viktigste oppgaver.  

Driftsinntekter for Brøttum Idrettslag 2016 kr 1.588.034,- 

Resultat 2016 for Brøttum Idrettslag kr 88.474 

 

Sponsorer/marked: 

Sponsorgruppa består av de tre entusiastiske herrene Undbekken, Halla og Berg Domås som 

er flinke til å tenke kreativt hvilket har medført at klubben også i år har økt sine 

sponsorinntekter. I tillegg til å skaffe nye sponsorer og reforhandle gamle avtaler jobber 

gruppa også med å utvide de sponsormulighetene som finnes internt i klubben via våre 

medlemmer. De er åpne for gode ideer og innspill fra alle medlemmer. 
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Arrangement/dugnader:  

Brøttum IL er aktive på arrangementssiden. Det er stort engasjement i alle grupper og deres 

styrer, og det er masse forskjellige aktiviteter.  

Hovedstyret arrangerte klubbkveld med bytte/salg av utstyr 13. november på Brøtheim og 

planlegger å gjøre dette 2 ganger årlig før vinter- og sommersesongen begynner.  

 

Siste år i Brøttum IL: 

BIL er delarrangør og hadde funksjonærer  

➢ Sjusjørittet 

➢ Brøttumsmarsjen 

➢ Søre Ål runden 

➢ Birkebeinerløpet 
 

Representasjon/kurs: 

➢ Ringsaker Idrettsråds årsmøte. 

➢ Flere kurs i bruk av medlemsarkiv - Klubbadmin 

➢ Møte med kassererne for ski/sykkel, fotball og trim med fokus på nye faktureringsrutiner. 
 

Organsiering av Brøttum Idrettslag: 

Styret har valgt å nedprioritere arbeidet med endring av organisasjonsmodell inneværende 

år grunnet mange nye i styret og at andre oppgaver har fått prioritet. Hovedmålene for laget 

som er kommunikasjon, anlegg og arrangement står fast.  

 

Hjemmeside: 

Hjemmesiden til Brøttum IL er har fått en “makeover” i inneværende år. Det var et ønske fra 

styret at siden skal være mer brukervennlig og at all relevant informasjon om klubben skal 

være tilgjengelig via nettsidene våre. Stian Undbekken har med sitt ukuelige pågangsmot 

ledet prosessen med å oppdatere sidene våre som er et pågående arbeid der alle gruppene 

trenger å være involvert.  

Synliggjøring av våre sponsorer er også en del av arbeidet med hjemmesiden. 

 

Medlemsregister: 

Fra og med 1/1/17 er det påbudt for alle idrettslag å ha et elektronisk medlemsregister. 

Brøttum IL var tidlig ute med dette og benytter seg av NIFs program som heter Klubbadmin 
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for hovedlaget og Min Idrett for medlemmer. En av Hovedlagets prioriterte oppgaver i 2016 

har vært å øke intern kompetanse på bruken av dette systemet. Det vil videreføres i 2017. 

Øystein Torp og Ida Mæhlum i hovedstyret er kontaktpersoner vedrørende 

medlemsregisteret. Bruk av systemet er bl.a. sentralt for å holde regnskapskostnadene nede 

og for å sikre rett overføring av midler fra Ringsaker kommune. 

 

Nytt anlegg: 

Hovedlaget har arbeidet videre med planene for nytt felles anlegg for ski og fotball i sentrum 

av Brøttum.  Vi er fortsatt i en tidlig fase, men plantegninger har vært presentert for 

medlemmer på byttekvelden i november og videre fremdriftsplaner vil bli presentert på 

årsmøtet.  

 

Årets Idrettsleder i Ringsaker:  

Årets Idrettsleder i Ringsaker gis til en person som har gjort en ekstraordinær innsats med å 

skape aktivitet hos barn og unge og deles ut årlig på Ringsakergallaen. Årets idrettsleder i 

Ringsaker for 2016 ble Brøttum ILs egen Lisbeth Syljuberget. Vi gratulerer! 

 

Avtroppende styremedlemmer: 

Leder for ski- og sykkelgruppa, Bjørn Rusten, stiller ikke til gjenvalg på årsmøtet og det betyr 

et vemodig farvel til styrets mest erfarne medlem. Bjørn har vært i hovedstyret i en årrekke 

og har med sin store kunnskap vært en stor støtte inneværende år. Det er svært gledelig at 

han har sagt seg villig til å fortsette å være involvert i arrangementene våre samt være med i 

gruppa som skal jobbe med nytt hovedanlegg.  

Hovedkasserer Trine Holter fratrer også sitt verv på årsmøtet. Trine har i tillegg til å utføre 

sine plikter som kasserer til punkt og prikke gjort en stor jobb for å rydde opp i våre systemer 

slik at det skal være enkelt for neste hovedkasserer å overta. Trine kommer til å støtte neste 

hovedkasserer med sin kompetanse, og det er vi svært glade og takknemlige for.  

På vegne av styret og hele klubben vil jeg si tusen takk til begge to for deres betydelige 

innsats for klubben vår, og så er vi glade for at dere fortsatt vil være involvert på hver deres 

måte i den videre driften.  
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FOTBALL 

Om gruppen: 

Fotballgruppen har aktivisert 130 spillere på banen og deres familier på sidelinjen. Det er 

høy aktivitet i fotballgruppen fra mars til september. 

Styret i gruppa: 

Leder:                                     Stian Undbekken 

Nestleder:                               Marte Gallefoss 

Kasserer:                                Birgitte Tollan Stokke 

Sekretær:                                Susanne P Samuelstuen 

Materialforvalter:                  Anne Lene Baardseth 

Laglederkoordinator:             Janne Halsten 

Administrator i Fiks:              Anne Lene Dalseg 

Styremedlem, kioskansvarlig:           Anne Guri Kløvstad 

 

Kort om aktivitetene/lagene: 

Brøttum Fotball har hatt følgende lag påmeldt i serien for barnefotballen og 

ungdomsfotballen: 

G/J 7 og G/J8 år, 2 G9-lag, J10, J11, G11, G12, G16 og J16. 

I tillegg har 6 åringene begynt å trene en gang i uken fra høsten, uten å spille kamper. 

Brøttum fotball har hatt senior damelag og herrelag. 

Avspark ble avviklet i Limtrehallen med 76 deltagere fra barnefotballen, og Tine fotballskole 

ble avviklet med 84 deltagere fra barnefotballen. Begge arrangementene med god hjelp fra 

A-lag, damelag og mange av spillerne på J16 og G16. Gode tilbakemeldinger fra liten og stor 

på begge arrangement. 

Vi har hatt ti aktive klubbdommere dette året og de har gjort en kjempegod jobb. Det er 

spesielt bra at mange av disse var jenter. 

Sportslig har vi hatt en god sesong for ungdoms og seniorlagene våre og vi er stolte av at det 

er så lite frafall fra fotballen på Brøttum. 
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Oppsummering: 

Alle lag i yngres avdeling har fått nye drakter i år i samarbeid med våre draktsponsorer 

Hellvikhus og Joker. 

I tillegg til de ordinære dugnadene til daglig drift av fotball-gruppa stilte vi med 

dugnadsressurs på Birkebeinerløpet og Sjusjørittet. Dorulldugnaden ga også i år viktige 

inntekter i til vår drift. Vi gjennomførte en ekstra metallinnsamling med container på 

Tømmermyra og frakt fra Bjugstad som ga inntekter på nesten 20.000kr. 

Fotoekspressen har tatt bilder av alle lag. 

Isbrann ødela 90% av gresset på de to banene våre på Tømmermyra. Ring IL har stilt opp for 

oss og lånt oss deres bane denne sesongen. Tømmermyra er blitt vertikalskjært og det har 

blitt fjernet tonnevis med dødt gress. Mellom 50 og 60 personer har jobbet ekstradugnad for 

å fylle 7 lastebillass med god hagejord og sand i hull, svanker og dumper på hovedbanen 

med trillebår og rive, åpnet tette dreneringer og grøfter. Vi har koblet opp vanningsanlegget 

som vi har fått lånt av Ring IL. Etterpå ble begge banene sådd opp igjen av innleid ressurs fra 

Lillehammer kommune, med frøblandingen Strand Unikorn. Gresset ble fint på hovedbanen 

og den har ikke vært rettere på mange år. På treningsfeltet var tilveksten dårlig og vil kreve 

resåing neste år. Vi ser fram til å ta i bruk Tømmermyra igjen sesongen 2017. 

Vi har anskaffet kortleser til kiosken. Den har blitt flittig brukt og vi fikk et godt kiosk-år med 

god omsetning. 

Økonomisk har vi hatt store ekstrakostnader på grunn av rehabilitering av gresset på 

Tømmermyra. Men ekstra dugnadsinnsats har gjort at vi har kommet godt ut av regnskapet. 

Rapport fra det enkelte lag vedlegges årsberetningen. 
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SKI OG SYKKEL 

 

Styret i gruppa: 
Leder                                Bjørn Rusten     
Nestleder/kasserer    Syver Berg Domås    
Styremedlem (alpint)                        Kristian Schorcht   
Styremedlem/sekretær (Sportslig ansvar)     Gaute Brattlie  
Styremedlem (Anleggsansvarlig)  Gjermund Dalsveen    
Styremedlem (Sykkel)    Martin Berge  
Varamedlem     Kenneth Jeistad                        

Langrenn 
Det har vært stor aktivitet i langrennsløypene på Brøttum i sesongen 2016, samt at mange 
løpere fra Brøttum har deltatt i mange lokale renn, større turrenn og store nasjonale skirenn.  
Brøttum har vinteren 2016 hatt en stor aktiv gruppe med flere i aldersbestemte klasser og 
løpere på Team Sjusjøen. Antall løpere fra høsten 2016 er 17 stk som er en nedgang på 3 fra 
foregående år. 
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 2 
trenere i aldersbestemte klasser, styremedlem og foreldre i arbeidsutvalget.  
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  bra. 
Det ble vinteren 2016 arrangert 5 lysløyperenn, derav et klubbmesterskap og 1 
hodelyktrenn. Dårlige snøforhold ødela dessverre noe av sesongen. Deltagerantallet har 
denne sesongen og ligget jevnt på ca 70-80 deltakere, 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 også denne sesongen. 
 
Alpin 

Pga pålegg fra Taubanetilsynet startet vi sesongen med å utbedre heistraséen. Traséen 
hadde en svak helling inn mot skogen, og denne skal helle inn mot bakken. Vi leide en liten 
gravemaskin, og Kenneth Jeistad tok på seg jobben med å planere. Arrangementsplan ble 
også oppdatert etter pålegg, da den ikke stemte med bakken. Vi fikk tegnet inn hvor vi skulle 
plassere box-rails og hopp, og de nye planene ble hengt opp både ute og inne i bua.  
Utbedringene ble godkjent, 
 
2016 sesongen varte fra 22. januar til 16. mars med 31 driftsdager, noe som ga oss 2 
driftsdager mer en 2015. Det ble gjennomført 628 dagsturer, noe som er en nedgang på 159 
dagsturer fra i fjor. Vi tror nedgangen skyldes at et større kull fra ungdomstrinnet som nå har 
begynt på vdg, har andre interesser på ettermiddagene.  
Det har som vanlig vært åpent mandag, onsdag, fredag og søndag. Høyeste antall utøvere på 
en kveld var 42, og snittet pr dag for sesongen ble på 19 personer. Ingen uønskede hendelser 
eller ulykker å nevne.  
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Sesongkort kostet 500.- og dagskortet kostet 50.- 
Det ble ikke gjort noen større investeringer denne sesongen, og det ble heller ikke 
gjennomført noen slalomrenn. Helt grei omsetning i kiosken, men mange av de aktive tar 
turen ned på Joker for å fylle opp med sjokolade, potetgull og brus.  
Det har vært en liten økning av foreldre som tar på seg slalomski eller snowboard, og det er 
en artig utvikling – blir spennende å se om dette fortsetter. 
Igjen skal alle foreldre som har bidratt til forskjellige oppgaver ha masse skryt, uten dem ville 
nok ikke ungdommen fått muligheten til å kose seg i aktivitetsbakken.   
 
 
Sykkel 

Gruppa består av ca 30 personer i alderen fra 16 til 60 
Sykkelgruppa skal være et tilbud til sykklister som ønsker og trene sammen mot noen felles 
mål. 
I 2016 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 0 til 3 sykelister på denne aktiviteten. 
I 2016 hadde Brøttum sykkel et mål om og sykle Lillehammer-Oslo.  
Vi har hadde 3 fellestreninger i uka fra slutten av April til Birkebeiner rittet. 
I 2016 inngikk vi et samarbeid med Lillehammer cykle klubb om felles satsing til 
Lillehammer_Oslo. Det ble gjennomført noen felles treninger sammen med Lillehammer CK 
Sammen kjørte vi Randsfjorden som en felles oppkjøring til Lillehammer-Oslo. 
I tillegg til gode lag - prestasjoner har vi også hatt mange gode tider i mange ritt i Norge. 
 
Det gode miljøet i sykkel gruppa er noe som mange utenom bygda har hørt om.  
Vi fortsetter med nye mål i 2017 sesongen og skal ha fokus på samhold og hyggelige 
treninger i 2017. 
 
Romjulsrennet 

Rennet ble gjennomført som planlagt med 561 påmeldte, noe nedgang fra tidligere år som 

følger en trend for denne type arrangement.  Komiteen hadde atter en gang gjort en god 

jobb med planlegging og forberedelser til arrangementet, og arrangementet ble gjennomført 

på en prikkfri måte.   

Vi vil benytte anledningen til å 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 og pliktoppfyllndr 
gjeng både i Svartputtrunden og i Mæhlumsmarka som står på både sommer og vinter. Vi 
har 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. 
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BARNEIDRETTEN 

Styre i gruppen: 

Erik Mæhlum, leder  
Linda Beate Veslum, kasserer 
Thomas Sveen, styremedlem  
Annica Benno, styremedlem  
 

Avslutning på forrige sesong ble holdt på Brøtheim i samarbeid med skigruppa. Her møtte 
det opp masse unger som fikk sin velfortjente medalje for deltagelse på allidretten.  
Barneidrettsgruppa fikk i år ingen henvendelse fra kommunen om ryddedugnad på 
Bekkodden. Styret tok allikevel ansvar og ryddet søppel og holdt det i orden på utedoen osv. 
VI tok kontakt med kommunen og de satte pris på innsatsen og ga oss som tidligere år en 
godtgjørelse på kr 8000,- 
 
Barneidretten var også i sommer med og arrangerte barnas Sjusjøritt i forbindelse med 
Sjusjørittet. Dette ble arrangert lørdag 26. juli, med 65 startende i aldersgruppen 6 – 12 år. 
Rittet hadde som mål å gi barna følelsen av mestring og glede i en passe utfordrende 
terrengløype. Det ble registrert bare positive og gode tilbakemeldinger fra foreldre og unger.  
Barneidretten var for fjerde gang med på å arrangere Brøttumsmarsjen sammen med 
Trimgruppa. Vi hadde ansvaret for parkering, samt servering av drikke og frukt til deltagerne. 
Marsjen var populær for store og små, og satte i år nok en 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 ved fullført marsj.  
 
Allidretten ble i 2016 gjennomført både vår og høst. Fire ganger på våren og åtte ganger på 
høsten. Vi fortsetter med allidrettstilbudet på våren også neste år, da dette er et svært 
populært tilbud. 
 
Gruppe 3, født 2007-2008 hadde elever fra niende trinn ved Brøttum skole, under veiledning 
av Erik Mæhlum, som instruktører. Dette fungerte meget godt og vi håper å kunne fortsette 
samarbeidet.   
 
Gruppe 2, født 2009 - 2010 hadde blant annet Annica Benno, Kristoffer Grøtta Olsen som 
instruktører, samt flere andre som bidrog.  
 
Gruppe 1, født 2011 - 2012, hadde Kristoffer Grøtta Olsen, Ida Mæhlum, Ronny Hafsås og 
Martin Berge som instruktører, samt flere andre som bidrog.  
 
I 2016 har det til sammen vært over åtti unger innom allidretts - treningene.  Vi ser også at 
lysløyperennene og Ulveløypa samler mange av ungene som har vært med på allidretten. 
 

Februar 2016 

Styret i barneidretten  
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TRIMGRUPPEN 
 

Styret i gruppen: 

Hanna Gundersen (leder) 
Liv M. Kjærstad Bjugstad (sekretær) 
Grete Roen Sveen (styremedlem) 
Gørill Hammerø (styremedlem) 
 
Det er avholdt 3 styremøter i 2016. 
 
Aktiviteter i Trimgruppen: 

- Dametrim 
- Herretrim 
- Brøttumsmarsjen 

 
Brøttumsmarsjen 

I år, som i fjor, ble Brøttumsmarsjen arrangert som en felles aktivitet mellom trimgruppen og 
barneidretten. I år var det 32. gang Brøttumsmarsjen ble arrangert, og arrangementet ble 
svært vellykket. I år var det 183 stykker som deltok, derav 75 barn. Som tidligere, var det lagt 
opp til å gå kort eller lang løype. Oppstart var Øvre Kinde. Speiderne arrangerte aktiviteter 
for barn underveis, og det var også mulig å kjøpe noe å spise og drikke. Vi er godt fornøyd 
med arrangementet, og syns det flott at alle aldersgrupper er representert. Samarbeidet 
med barneidretten og speiderne fungerer godt. 
  
Herretrim 

Høsten 2016 var vellykket for herretrimmen, og fremmøte var bra. Treningene har foregått i 
flerbrukshallen på Brøttum skole.   
 
Kondisjon- og styretrening:  

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 10 – 20 stk. 
Instruktør: Ingunn Kleven Rønningen/Siv Skansen. 
 
 
19.02.2017 
 
Styret i Trimgruppen 
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AIKIDO: 

Styre i gruppa: 

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  

 

Deltakelse på leire/representasjon av klubben: 

I mai arrangerte vi felles juniorleir sammen med Tenshinkan i Oslo med sosial moro og 

trening. To voksne og to barn deltok på sommer-samling ved Hadeland Folkehøyskole i 

Brandbu i juli. To av våre medlemmer reiste til Japan for å delta på stor aikidokongress med 

borti 2000 deltakere. Vi besøkte i desember Fudoshinkan Hamar. Vi har dratt til Ringebu for 

å trene samt at vi inviterer dem når det skjer noe ekstra hos oss.  

 

Markedsføring: 

Lokalavisene presenterer ukentlig treningene våre samt at vi settet opp plakater i 

lokalmiljøet. Vi bruker hjemmesiden til Idrettslaget og vi har opprettet Facebook-gruppe. I 

tillegg er vi tilstede på arrangemeter i Moelv og gågata i Lillehammer for å vise fram tilbudet 

 

Graderinger: 

Vi har gjennomført to klubbgraderinger, og da har det tilsammen vært 12 graderinger fordelt 

på 8 medlemmer.  

 

Sosiale arrangementer: 

Vi har innimellom Budo-leker med mat, samt film- og te-kvelder. I tillegg hytteturer og 

overnatting ute i gapahuk og telt. 
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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, 1. mars 2017  
 
 
_____________________     __________________________  
Marius Aase      Øystein G. Torp (sign)  
Leder        Nestleder  
 
 
_____________________     __________________________  
Ole Even Lagmandsveen     Trine Holter  
Styremedlem, anlegg     Styremedlem, kasserer  
 
 
______________________     _________________________  
Ida Mæhlum       John Ø. Albertsen  
Styremedlem, sekretær    Styremedlem/leder aikido  
 
 
________________________    _________________________  
Bjørn Rusten       Stian Undbekken  
Styremedlem/leder ski/sykkel    Styremedlem/leder fotball  
 
 
 
________________________    _________________________  
Hanna Gundersen      Erik Mæhlum  
Styremedlem/leder trimgruppa    Styremedlem/leder Barneidrett  
 
 
 
_________________________  
Kristoffer Grøtta Olsen  
Varamedlem 


