
Årsberetning 2021    
   
 
 
Hovedstyrets sammensetning: 

Leder: Paul A. Nilsen Lutnæs 

Nestleder: Monica Stenbakken Indahl 

Kasserer: Nils Nordsveen 

Sekretær: Leila Øvreseth 

Styremedlem: Harald Taarud, leder fotballgruppa  

Styremedlem: Guro Renolen Brantzæg, leder idrettsskolen  

Styremedlem: Jan Olav Vollund-Wetteland, leder skigruppa 

Varamedlem: Trine Goa 

 
 

Valgkomite:  

John Ljøkjel (leder) 

Arnt Tore Aspeslåen 

Gunnbjørg Hjeltnes  

Tommy Bekkevold (vara) 

 

Kontrollutvalg:  

Gisle Ring 

Tommy Bekkevold 
 

Virksomhet 

Roterud IL er et sportslig og sosialt samlingspunkt som gir glede, trygghet og fellesskap for 
alle i nærmiljøet. Virksomheten drives i hovedsak i området Røyslimoen i Lillehammer 
kommune. 

 
Fortsatt drift  

Årsregnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift og styret bekrefter at denne 
forutsetningen er til stede.  
 

Årsregnskap 

Roterud IL har god økonomi, fokus på økonomistyring, og tilpasser aktivitetsnivået etter 
inntektene. Roterud IL har i 2021 et overskudd på kr 796 212. 

 

Arbeidsmiljø 

Roterud IL har ingen ansatte. Arbeidsmiljøet blant de frivillig vurderes som godt. 
 
Miljø 

Roterud IL’s virksomhet medfører ikke påvirkning av miljøet av betydning.  

 

Lillehammer kommune satt inn sluser med tilhørende gjerder på 11’er-banen høsten 2021 
for å forhindre spredning av granulatkuler fra kunstgressbanen.  

 



 

Likestilling 

Det er likestilling mellom kjønnene i Roterud IL. Styret består av 4 kvinner og 4 menn. Det 
er ikke iverksatt tiltak eller planlagt tiltak for å fremme likestilling og for å forhindre 
forskjellsbehandling i strid med lov om likestilling mellom kjønnene.  



AKTIVITETER 

 

Styret har hatt styremøter med 1-2 mnd. mellomrom gjennom året, og hatt løpende kontakt 
og tatt nødvendige avklaringer på e-post mellom møtene. 

 

Undergruppene fotball, ski, og idrettsskole har utarbeidet egne årsmeldinger – se lenger 
ned. Det er en betydelig aktivitet som nedlegges av frivillige for å få til aktivitet for alle 
medlemmene.  

 

Styret vil rette en stor takk til alle lagledere, trenere og andre som gjør en fantastisk 
innsats for å få dette til.  

 
Diverse forhold 2021 

1. Sponsor/marked 

Roterud IL jobber kontinuerlig med å skaffe nye og videreføre eksisterende 
samarbeidsavtaler.  

 

Roterud IL sine hovedsamarbeidspartnere er: 

• Kiwi Røyslimoen 

• Eidsiva Bredbånd AS 

• Eidsiva Energi AS 

• Sparebank 1 Gudbrandsdalen 

• Sport 1 Strandtorget / Adidas 

 

2. Andre inntekter 

2.1 Støtteordninger og andre midler 

Roterud IL jobber kontinuerlig med å skaffe inntekter ved å søke der det er mulig å hente 
penger til klubben. Vi har dette året fått inntekter gjennom LAM – midler, kommunale 
midler som hallkompensasjon, tilskudd for drift av private anlegg (skileikanlegget) og 
løypekjøring, samt mva-kompensasjon. I tillegg søker vi om inkluderingsmidler gjennom 
«aktiv fritid» (pkt 3) og grasrotandelen (pkt 10). 

 

2.2 Dugnader 

I Roterud gjennomfører vi noen dugnader som gir oss viktige inntekter. Under pandemien 
har det vært redusert aktivitet på dugnadssiden på grunn av smittehensyn. Det har blant 
ikke vært noen flaskedugnad i 2021. Vi har hatt ryddedugnad i gågata hver lørdag og 
søndag morgen hele året med unntak av noen kortere perioder. Ulike grupper/lag har 
ansvar for dugnadene, som koordineres av en egen dugnadskoordinator.  



 

3. Inkludering 

Roterud IL ønsker å ha så lave avgifter som mulig slik at alle kan være med. Likevel er det 
noen som ikke har råd til å delta av økonomiske årsaker. Roterud IL samarbeider med 
«Aktiv fritid» i Lillehammer kommune som støtter lokale idrettslag med 
«inkluderingsmidler» slik at alle kan være med i idrettslaget, uavhengig av økonomi. 
 

4. Roterudtrimmen 
Det har ikke vært arrangert Roterudtrimmen i 2021. 

 

5. Idrettsskole paragruppe.  
Høsten 2017 startet vi opp et prøveprosjekt tilrettelagt for funksjonshemmede. Dette er 
organisert under Idrettsskolen. Dette har blitt godt mottatt og det har vært ca. 12 deltagere 
på disse treningene. Initiativet kom fra Norges Idrettsforbund. Pga. av at Roterud er et 
fleridrettslag der vi ønsker å inkludere alle ønsket de å få dette til her, for å gi et slikt tilbud 
i distriktet. Det betyr at deltakerne ikke bare er fra vårt kjerneområde, men fra hele 
distriktet. 

Tilbudet blir organisert av to foreldrerepresentanter, sammen med Idrettsskolen. De har tre 
yngre trenere som er elever på HiL. Disse får lønn gjennom kontaktstøtteordningen til 
Lillehammer kommune.  

6. Juniorfotball 
Roterud sitt tilbud om juniorfotball har vært et prøveprosjekt siden sesongen 2016. Dette 
ble en suksess og tilbudet fikk fortsette i 2017. Juniorfotball er nå innlemmet i sportslig 
plan. Dette er helt i tråd med filosofien «flest mulig – lengst mulig».  
 

7. Fotballhall 
Roterud IL er med i en gruppe med andre klubber i kommunen som samarbeider om 
fotballhaller i Lillehammer kommune. Vi ser det som positivt at klubbene samarbeider om 
et felles løft for fotballen. 

8. A-lag 
Styret ble forespurt på våren 2018 om muligheten for å starte opp et A-lag i regi av 
Roterud IL. Det er satt som en forutsetning at A-laget er selvfinansierende i fotballgruppa. 

9. Politiattest 
Alle trenere/oppmenn/ledere i regi Roterud IL som er i kontakt med barn skal ha forevist 
gyldig politiattest. Vi jobber kontinuerlig med å hente inn nye politiattester.  
 

10. Grasrotandelen 
Roterud IL har i 2021 mottatt ca. kr 187 000,- fra grasrotandelen. Vi takker alle som har 
registrert Roterud IL som grasrotmottaker. 
 

11. Økonomi 
Roterud IL har etter styrets vurdering en god og solid økonomi, og ikke minst god kontroll 
på kostnadene. I 2021 hadde vi en samlet omsetning på kr 1 991 074 og et overskudd på 
kr 796 212. Årsregnskapet omfatter hele virksomheten til Roterud IL, inklusive lagskonti i 
fotballgruppa. 
 



12. Forsikringer 
Roterud IL har forsikring gjennom If. Vi har klubbforsikring som If har utviklet i samarbeid 
med Norges Idrettsforbund. I tillegg har vi forsikring av snøscooter, samt innbo, bygg og 
container. 
 

13. Klubbhus 
Klubbhuset Roterudbua er hyppig i bruk av alle gruppene i RIL. Booking av bua skjer via 
Lagetmitt. På grunn av den pågående pandemien har Roterudbua vært stengt i flere 
perioder i år.  
 

Høsten 2021 ble det opprettet en egen prosjektgruppe som skal jobbe for bygging av nytt 
klubbhus, se egen sak på årsmøtet. 
 

14. Skileikanlegget og skiløyper 
Skileikanlegget og skiløypene i nærmiljøanlegget og rundt Røyslitjern prepareres av en 
egen scootergruppe, og benyttes av skigruppa og idrettsskolen, og ikke minst av 
Røyslimoen skole samt beboere i nærområdet.  
 

15. Nærmiljøanlegget 
Nærmiljøanlegget bærer preg av å være utdatert og dårlig vedlikeholdt de senere år. 
Eksterne aktører har etablert et prosjekt for opprusting av nærmiljøanlegget.  
 

16. Medlemsregister  
Alle medlemmer inkl. trenere/oppmenn/ledere skal være registrert i Roterud IL sitt 
medlemsregister i Rubic.  
 

17. Medlemmer 
Antall medlemmer i Roterud IL er pr 31.12.2021 er 892 medlemmer. 
 
 
  



 

Årsmelding Roterud IL fotball 2021 

I fotballsesongen 2021 var det stor aktivitet på Røyslimoen stadion, med mye idrettsglede. 
Også denne sesongen ble påvirket av kononapandemien, men det var nærmere normal 
aktivitet enn i 2020. I vårsesongen ble det stort sett bare spilt kamper innad i kommunen 
og det var strenge smittevernsregler. Heldigvis ble høstsesongen avviklet normalt, med 
kamper i hele kretsen. 
  
Høydepunktet for mange er å delta på turneringer og Roterud har vanligvis god deltakelse 
i bl.a. Faabergturneringen og Arvikacup. Dette ble det også i 2021 lite av, selv om Faaberg 
arrangerte en liten turnering for de mellom 6 og 9 år. Norway cup og Dana-cup ble også 
avlyst. 
  
I mai var det ca. 400 aktive fotballspillere i Roterud IL. Klubben hadde i sesongen 2021 33 
lag påmeldt til seriespill. 
  
Barnefotballen (6-12 år) 
Roterud har er god rekruttering til barnefotballen. Antall aktive spillere er stort, og en høy 
andel av elevene på Røyslimoen skole er med å spille fotball i Roterud IL. Sist sesong var 
det 19 påmeldte Roterud-lag innen barnefotball. Mange som er med på idrettsskolen 
begynner med fotball når de blir 6 år gamle. I 2021 var 2015-kullet ny årgang. Akkurat som 
2014-årgangen er dette et stort kull med mange ivrige spillere og foreldre.  
  
Ungdomsfotball (13-19 år) 
I ungdomsfotball var det 13 påmeldte Roterud-lag. Dessverre er det for mange årganger 
noe frafall når spillerne blir 14-15 år. Dette er ikke spesielt for vår klubb. Vårt mål er som 
kjent «flest mulig, lengst mulig» og vi arbeider for at flere fortsetter etter at de har begynt 
på ungdomsskolen. I mange tilfeller ser vi at det er hensiktsmessig å slå i hop to årskull for 
å få gode treningsgrupper. I fjor slo G15 og G16 seg i sammen og meldte på tre lag. Det er 
gledelig at vi de siste årene har stilt juniorlag. 
  
Seniorfotball 
A-laget til Roterud lå brakk store deler av sesongen 2020, men i 2021 ble det igjen spilt 
kamper i 6. divisjon. Roterud spilte i høstsesongen 10 kamper, hvorav tre endte med seier 
og en uavgjort. Dette ga fjerdeplass på tabellen i avdeling 2. 
Vi ser at A-laget er et miljøskapende element som samler folk i grenda og gir et 
fotballtilbud også til voksne.  
   

Drift 
Roterud driftes på dugnad. Til å administrere og trene alle lagene har vi hatt ca. 100 
trenere/lagledere og disse bruker mye av sin fritid på våre barn/ungdom.  
I tillegg er det mange andre roller som må fylles. Ikke alle er like synlige, men helt 
nødvendige for at fotballgruppa skal fungere godt. Banekoordinatorer og materialforvaltere 
gjør en god og viktig jobb. Kioskgruppa gjør det trivelig å gå på kamper for 
hjemmesupportere og besøkende. 
Idrettslaget er helt avhengig at mange stiller opp og vi takker alle for den innsatsen som 
legges ned! 
  
Leder og Sportslig utvalg  
Morten Røros gav seg våren 2021 som leder i fotballgruppa, etter fire år ved roret. Vi 
takker for hans gode jobb. Han er fortsatt engasjert som trener for G19 og medlem i 



prosjektgruppa for klubbhus. 
  
Sportslig utvalg har i 2021 bestått av følgende personer: 
  

Rolle      
Leder/Ungdomsfotball gutter/Fair Play  Tor Sortåsløkken    
Ungdomsfotball jenter  Arnt Tore Aspeslåen    
Barnefotballen (6-12 år) gutter/Fair play  Even Røhjell    
Barnefotballen (6-12 år) jenter/Fair play  Turid Magnus    
Trenerutvikling/ Keeperansvarlig  Øystein Killi    
Spillerutvikling (ferdighetsmerke)  Even Berge    
      
     

Arnt Tore, Turid og Even Berge takket av ved nyttår og vi takker dem for mangeårig god 
innsats. Det vil rekrutteres nye medlemmer og vi etterstreber god spredning ift. 
aldersgrupper de representerer. 
  
Etter sesongslutt ble det arrangert trenerforum, hvor alle lagledere og trenere var invitert. 
Dette er en viktig møteplass blant annet for å utveksle erfaringer mellom kull og 
tilrettelegge for samarbeid. Planen er å arrangere trenerforum både før sesongstart og ved 
sesongslutt. 
  
Kvalitetsklubb 

Roterud IL gjorde 25.11.21 styrevedtak på at Roterud fotball skal starte en prosess mot å 
bli Kvalitetsklubb – en sertifisering gjennom fotballforbundet og kretsen.  
Målet er at klubben skal driftes bedre både sportslig og administrativt.  
  
Spillerutvikling.  
Roterud IL er først og fremst en bredde-klubb som skal ha fokus på flest mulig - lengst 
mulig. Dette innebærer at vi skal ha fokus på læring, mestring og utvikling, og at alle 
spillere skal tilbys utfordringer på det nivået spilleren innehar.  
Samtidig ser vi at mange unge spillere har høye ambisjoner og trener mye, også utenom 
fellestreninger.  
  
Det er inspirerende å se at flere gutter med opprinnelse i Roterud har tatt steget opp i 
toppfotball. Rasmus Opdal Christensen (født i 2004) er i Heerenveen, mens Halvor 
Rødølen Opsahl (2002) og Vetle Skjærvik (2000) var med å spille HamKam opp i 
Eliteserien. Halvor ble i tillegg tatt ut på Norges U19-landslag og kåret til årets talent på 
kretstinget! 
  
Trenerutvikling  
Skolerte og engasjerte trenere er en viktig suksessfaktor. Roterud IL oppfordrer trenere i 
fotballgruppa til å gjennomføre «Grasrottrener-kurs» som arrangeres jevnlig av kretsen. 
Roterud har hatt noe deltagelse og vi er veldig takknemlig for at trenere bruker fritiden sin 
på å øke sin fotball-faglige kompetanse.  
Det er et klart mål at flere tar trenerkurs og vi vil forsøke at kurs settes opp lokalt. 
  
Anlegg 

Røyslimoen stadion eies av kommunen, men det er Roteruds hjemmebane og vi bidrar 
mye til at anlegget vedlikeholdes, bl.a. med dugnader. Etter sesongen i høst la kommunen 
ned rister og satte opp gjerde rundt bana. Dette er et miljøtiltak som skal begrense at 
gummigranulat kommer utenfor bana. 



  
Styret i idrettslaget har satt ned en prosjektgruppe for å vurdere muligheten for å bygge 
nytt klubbhus på Røyslimoen stadion. Undertegnede mener det vil være et stort løft for 
fotballen i Roterud hvis dette lar seg realisere. Det er skrevet en egen sak om dette til 
årsmøtet. 
  
  
Sportslig hilsen   
  

Harald Taarud 

Leder Fotballgruppa Roterud IL 
 

 



Årsmelding Roterud IL Idrettsskolen 2021 

Gjennom idrettsskolen skal barna bli kjent med aktiviteter de vil møte når de blir eldre. Vi 
er innom turn, ballspill, svømming, klatring, yoga, orientering, ski og skøyter bl.a.   
Aktivitetene er delt inn i to semestre, en høst og en vårsesong.  
 
Siste del av sesongen 20/21 + høstsesongen i 21/22 har naturlig nok vært preget av den 
pågående pandemien. Noen faste elementer har blitt avlyst i år, og vi har måtte være mer 
ute enn planlagt. Høstsesongen startet normalt, men ble avsluttet med full nedstegning. 
Dette førte til at ikke alle kullene fikk gjennomført klatring på Tyrili.  
 
   
Organisasjon   
Gina Ulateig var leder for Idrettsskolen frem til sommeren –21. Guro Renolen Brandtzæg 
tok over som leder fra høsten -21.Lederen har det administrative ansvaret for alle 
kullene.  Det er også én hovedtrener på hvert kull som har ansvar innad i kullet. 
Hovedtrenerne har i år tatt så mye ansvar at det ikke har vært behov for samarbeidsmøter, 
vi har klart å ha god dialog gjennom mail og Messenger.   
   
Medlemstall   
Høsten -21 var det innmeldt totalt 135 barn fordelt på 6 ulike kull.     
Barn født 2013: 23 stk (12 trenere)  
Barn født 2014: 19 stk (8 trenere)    
Barn født 2015: 29 stk (14 trenere)   
Barn født 2016: 23 stk (5 trenere) 
Barn født 2017: 30 stk (10 trenere) 
Paragruppe: 9 stk (4 trenere, 3 betalt)    
   
Faste arrangementer   
Dette året ble både familiedag på Sjusjøen skisenter og sommeravslutning avlyst grunnet 
covid-19. Disse aktivitetene skulle vært gjennomført våren -21. 
 
 

Trenere   
Det var bra oppmøte på foreldremøte høsten -21, med foreldre jevnt fordelt fra de ulike 
kullene. Det er stort sett gjengangere av trenere på de eldste kullene. Dette året ble det 
god dekning av trenere på de fleste kull. Mye ble planlagt på foreldremøte, det er lurt å ha 
med seg gamle planer så man ikke trenger å finne opp kruttet mange ganger.   
Det er fordel å ha minimum 6-7 trenere på hvert kull, da blir ikke belastningen så stor. Det 
har vært noe avlysninger av treninger i år grunnet covid-19. Utenom pålagte stopp i 
treninger har det vært lite avlysninger.  
Para-gruppen har i år hatt tre betalte trenere fra Høgskolen. Når de faste trenerne har vært 
borte har foreldre gått inn som trenere. Para-gruppen hadde eget foreldremøte med 
oppmenn tilstede.   
   
  
Aktiviteter med andre instruktører    
To av kullene hadde klatring på Tyrili i løpet av høsten 21. På grunn av et smitteutbrudd i 
Lillehammer akkurat i den perioden klatring var satt opp, fikk ikke de resterende kullene 
klatret. 
For de kullene som fikk klatret var det stort oppmøte, mye mestring og klatreglede. Mange 
foreldre som stilte opp som sikrere, og Tyrili har i tillegg satt opp flere autobelayere som 



sikret at alle fikk klatret mye og det ikke ble så veldig mye venting på barna. Ingen 
egenandel på denne aktiviteten.   
   
Tilrettelagt   
Her har det vært en liten nedgang i antall medlemmer høsten -21. Det er fremdeles plass 
til flere. Tilbudet til de som har vært med har vært bra med varierte aktiviteter i gymsal og 
klatring på Tyrili. Engasjerte og dyktige trenere og oppmenn tar ansvar og sørger for at 
deltakerne får et variert tilbud.    
   
Informasjon ut til medlemmer   
Idrettskolen bruker Laget Mitt. Dette fungerer stort sett veldig bra, noen startproblemer 
med å logge seg inn men det har gått seg til. Alle hovedtrenere er flinke til å legge inn 
aktiviteter og sende ut varsler ved endring. Første del av året har vi vært avhengige av at 
alle melder seg på treninger (med tanke på smittesporing), så hovedsiden til idrettsskolen 
på facebook har vært lite brukt til informasjon da alle er på «Laget mitt». De ulike kullene 
har i tillegg sine egne facebook-grupper for å spre informasjon. Utfordringen med såpass 
mange grupper er at noe informasjon ikke kommer frem til alle.    
   
Dugnader   
Vi har hatt ryddedugnad i gågata og dette har fungert bra. Vi hadde en runde per familie.   
   
Idrettsskolen har følgende samarbeidspartnere:   
¤ Røyslimoen skole: gymsal, nærmiljøanlegg og akebakken   
¤ Sjusjøen alpinsenter   
¤ Jorekstad badeanlegg  
¤ Tyrili klatresenter   
   
Tusen takk til alle foreldre som stiller opp som trenere og alle samarbeidspartnere som 
gjør dette til et godt tilbud for barna våre.    
 
 
  
For idrettsskolen RIL   
Guro Renolen Brandtzæg 

 



Årsmelding Roterud IL skigruppa 2021-2022 

 
Organisasjon  
Jan Olav Vollund – Wetteland har sittet som leder for skigruppa.  
Henrik Johnsen har hatt ansvar for Roterudkarusellen og avtaler rundt løypekjøring til Søre Ål.  
Hanne Voytovich Bye har hatt hovedansvaret med planlegging av Venabu skisamling i november 
2021.  
 
Ellers godt hjulpet av trenere på de respektive årskullene, samt foreldre på treninger, samling og 
karuselløp. “Dugnadsånden” har i år vært god.  

 

Medlemstall  
Pr.31.12.2021 har vi ca. 70 medlemmer. Vi ser at medlemstallet har gått noe ned det siste 
året. Det kan ha sammenheng med at 2. klasse har hatt idrettsskole i stedet for skileik. Vi vil 
arbeide videre med å hindre frafall fra skiidretten i klubben.  

 
Organiserte treninger  
Alle kullene trener i utgangspunktet 1 gang i uken. Hovedsakelig har nærmiljøanlegget og 

Natrudstilen skiarene blitt benyttet  Men også Birkebeineren skistadion, Sjusjøen( tur på fjellet, 

samt Sjusjøen- Hesthoven, Balbergkampen og skogen bak Røyslimoen. Skøyteisen på Røyslitjern 

ble også benyttet. De yngste kullene bruker også akebakken ved skolen. Det er også planlagt 

felles økt/tur med Søre -Ål ila mars.  De organiserte treningene sluttet til påske og startet opp igjen 

ved høstferien.  

 
Miljøsamlinger og sosiale arrangementer  

Heldigvis ble det en lettelse i restriksjoner knyttet til covid ved oppstart 2021/22. Vi fikk startet 
skitreningene som planlagt uka etter høstferien. Noe barmark, rulleski og skøyter på tidlig is.  

- Venabu skisamling ble dette året gjennomført som planlagt. Dette var en stor suksess. 
Dette er en miljøsamling hvor vi legger stor vekt på det sosiale som klubben prioriterer. 
Tross lite snø fikk vi også gått på ski, skøyter, samt noe løping.  

 

Roterudkarusellen og klubbmesterskap  

Det har vært arrangert Roterudkarusell i regi av skigruppa. For 2021-22 sesongen ble/ blir samtlige 
4 renn avholdt på Natrudstilen skiarena, 2 renn klassisk og 2 renn fristil. Det er betydelig lettere å 
arrangere skirenn på Natrudstilen med tanke på at det er mer stabile løyper og større 
arenaområdet. Roterudkarusellen ble sesongen 2020-21 er flyttet fra søndager til tirsdager, siden 
kullene trener på tirsdager. De to siste rennene blir avholdt ila mars, da med klubbmesterskap i det 
siste løpet. Det blir servert saft / pølse ved målgang.  

 
- Roterudkarusellen har som mål at det skal være en lav terskel for deltakelse på disse 

rennene.  
- Henrik Johnsen har hatt hovedansvaret for logistikken rundt karusellen. Med gode hjelpere 

til gjenomføringen.  

 
Deltagelse på skirenn  

Enkelte kull har mange som konkurrerer, mens andre kull ikke har noen .Det er mange av de 
samme personene som deltar i skirenn utenom vår egen karusell. Det legges til rette og 
oppmuntres til at flere kan få prøve seg på skirenn. I tillegg til Roterudkarusellen, har flere deltatt 
på Swix-karusellen på Birkebeineren skistadion og Gd-cupen i Gudbrandsdalen. I tillegg hadde vi 
flere ungdommer som fikk testet seg mot løpere fra hele Norge under Ungdommens 
Holmenkollrenn.  Roterud ski har også utøvere som har deltatt i lokale renn som Sjusjørennet, 



Natrudstilrennet, Furnesrennet, Heidalsrennet, KK-rennet, Rudsbygdrennet, Lyngnasæterrennet, 
Moelvrennet.  
 

Sportslige resultater  
Først og fremst er skigruppa opptatt av den innsatsen det enkelte barn legger ned gjennom 
skiaktivitet gjennom vinteren. Dette kan være i form av trening i regi av klubben, skileik med 
venner eller gjennom deltakelse på skirenn. Det handler om skiglede og muligheten til å utvikle 
skiferdigheter på den enkeltes nivå. Vi tror at med dette som bakteppe kommer de sportslige 
resultatene i form av gode resultater for de som ønsker det. Vi ønsker å gratulere alle 
Roterud- løpere som har deltatt på skirenn med flott innsats. Noen av løperne har levert helt i 
toppen, mens andre sakte, men sikkert jobber seg oppover. Det viktigste er at flest mulig ønsker å 
delta på skirenn og skitreninger.  

 
Sportsplan  

Sportsplanen har ikke vært revidert dette året. Den må revideres inneværende sesong.  

 

Scootergruppa   

Scootergruppa gjør en flott jobb for å sørge for gode skiløyper i nærmiljøanlegget, ved akebakken 
og rundt Røyslitjern. Det kjøres ukentlig for at løypene skal kunne holdes oppe for 
både skigruppa og skolen.I tillegg er det et godt samarbeid med Søre Ål som kjører opp løyper til 
Løypenettverket i Søre- Ål marka.  

- Henrik Johnsen har hatt hovedansvaret for scootergruppa m,fl.  

 
Utstyr 
Det har blitt kjøpt en god del utstyr det siste året. 

- Rulleski: klassisk og skøyting.  
- Diverse skileik utstyr. 

 

Trenerkurs 
Flere har deltatt på trenerkurs i regi av Oppland skikrets avholdt av Marianne Myklebust.  
 

Smørekurs 
Det ble avholdt smørekurs, klassisk og skøyting på Swix`s lokaler. Ansvarlig for kurset var Henrik 
Johnsen.  

 

Frivillig innsats i skigruppa  

Det legges ned en stor innsats blant foreldre med tilknytning til skigruppa. Dette gjelder både med 
tanke på treninger, skisamling, Roterudkarusellen og andre arrangementer, samt rydding av 
løyper. Skigruppa ønsker å takke alle som bidratt på sin måte i sesongen 2021-22. Vi er helt 
avhengige av denne innsatsen for at vi skal kunne ha et tilbud til barna, samt at vi skal kunne ha 
en sunn økonomi i gruppa.  

 
Mål for 2021-2022 
Hovedmålet for aktiviteten i skigruppa er å tilrettelegge for at barn- og ungdom skal få mulighet til å 
tilegne seg grunnleggende skiferdigheter i et trygt miljø som skal gi mange glade skiløpere som blir 
værende i klubben.  

- Fra neste år ønsker vi å samarbeide tettere med idrettskolen, slik at overgangen 
fra idrettsskole til skileik føles trygg for de yngste barna.   

- Skigruppa vil jobbe videre for å imøtekomme målsetningen. Det vil vi gjøre gjennom å 
kontinuere det gode arbeidet som er lagt ned gjennom mange år. - 

- Vi må tørre å tenke nytt for å få med enda flere barn på skiaktivitet. - 
- Vi ønsker å motivere flere barn til å gå lokale og regionale renn. Vi har en sportsplan som 

må revideres. Den vil brukes til å styre den sportslige aktiviteten.  



- Det kan være en ide å starte skitrening noen(2-4 uker, “frivillig”) tidligere, da rulleski har vist 
seg å være populært. Dette får å få noen fine økter barmark før vinteren kommer.  

 
 
For skigruppa Roterud IL 
Jan Olav Vollund-Wetteland 

 
 
 

 

 

 

 
Lillehammer, 24.03.2022 

 
 

Paul A. Nilsen Lutnæs    

Leder 

 

Monica S. Indahl    

Nestleder 

 

Nils Nordsveen 

Kasserer         
 
Leila Øvreseth       
Sekretær 
 
Jan Olav Vollund-Wetteland 
Leder skigruppa  

 

Guro Renolen Brandtzæg 

Leder idrettsskolen                                                                        
 
Harald Taarud 
Leder fotballgruppa 


	Diverse forhold 2021
	1. Sponsor/marked
	2. Andre inntekter
	3. Inkludering
	Roterud IL ønsker å ha så lave avgifter som mulig slik at alle kan være med. Likevel er det noen som ikke har råd til å delta av økonomiske årsaker. Roterud IL samarbeider med «Aktiv fritid» i Lillehammer kommune som støtter lokale idrettslag med «ink...
	4. Roterudtrimmen
	5. Idrettsskole paragruppe.
	6. Juniorfotball
	7. Fotballhall
	8. A-lag
	9. Politiattest
	10. Grasrotandelen
	11. Økonomi
	12. Forsikringer
	13. Klubbhus
	14. Skileikanlegget og skiløyper
	15. Nærmiljøanlegget
	16. Medlemsregister
	17. Medlemmer

	Årsmelding Roterud IL fotball 2021
	Årsmelding Roterud IL Idrettsskolen 2021

