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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 planlegges revidert og behandlet i de respektive grupper i løpet av høsten 2017. 
Planen bør rulleres årlig slik at endrede forutsetninger og forslag om endringer i aktivitetstilbudet bygges inn. 
 
Årsplan for 2018 skal synliggjøre aktiviteten i 2018. 
 
Planen er bygd opp i følgende hovedområder: 
➢ Dagens situasjon i klubben. 
➢ Langtidsplan for 2016-2020 
➢ 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 
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➢ TRIM 
➢ AIKIDO 

 
 
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. 
➢ 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.   
 

➢ 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.  
 

➢ 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 har blitt et stort 
arrangement etter hvert. Vi ønsker å bygge det videre og bli et positivt kjent arrangement der alle vil delta.  
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➢ Romjulsrennet Turrenn med start og mål på Sjusjøen Langrennsarena. Løypa er lagt i flott fjellterreng, en forhldsvis enkel løype der det er 
ønskelig at flest mulig blir med. Dette skal være et arrangement som resulteres i et økonomisk godt resultat, som kan brukes til enda større 
aktivitet i BIL. Krever rundt 60 funksjonærer.  

 
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 i 2019 hundre og tjuefem-års jubileum. Det vil si at idrettslaget har en meget lang og god tradisjon og er en viktig del av 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.  
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