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Hovedstyret
Arbeidsutvalget har i 2017 bestått av leder Håkon Estenstad, nestleder Erland Blokkum og sekretær
Thea Estenstad.
Hovedstyret har i alt behandlet 50 saker. Sakene det har vært arbeidet mest med er
medlemsregisteret, Leiks hjemmeside, nye sponsorer og fortsatt vedlikehold av avtalen med Kraft til
idretten. Medlemsregisteret er det fortsatt mye feil med, og vi vurderer å gå over til et nytt system da
vi har fått mange tilbakemeldinger fra medlemmer som også i år har fått feil eller ingen kontingent.
Dette blir en stor jobb for det nye styret for å få på plass et godt system både for idrettslaget og
medlemmene. Kraft til idretten er noe vi har jobbet med også i år, og i fjor sto det for rundt 20000 i
inntekt bare ved at medlemmene våre bruker strøm. Det er noe vi er veldig fornøyd med og vi håper
våre medlemmer også er fornøyd med denne strømavtalen. AU behandlet 12 saker gjennom året og
har da hovedsakelig jobbet med Kraft til idretten, nye sponsoravtaler og generell drift.
Medlemstallet har holdt seg stabil og lå i 2017 på i overkant av 1000 medlemmer.
Sportslig har det vært et godt år for idrettslaget Leik med flere gode prestasjoner. Vi klarte endelig å
rykke opp med A-laget i fotball, og Silje Bakken sto for en stor prestasjon ved å ta NM bronse i
normaldistanse i skiskyting. Vi gratulerer og ønsker lykke til videre!
Idrettslaget Leik er en viktig aktør i bygdesamfunnet Hølonda, ved å representere et aktivt og sunt
møtepunkt for bygdas befolkning i alle aldre. Idrettslaget har flest aktive utøvere blant barn og unge,
men vi har også både damelag og herrelag i fotball, 4.divisjonslag i ishockey, noen aktive voksne på ski.
Både orientering og trim/friidrett har et meget godt tilbud for bygdas befolkning der det er spesielt
mange aktive voksne. Vi håper tilbudene favner så mange som mulig, men vi er åpne for å starte flere
idretter hvis det er av interesse. Vi skal blant annet prøve å starte opp en triatlon konkurranse i år,
men her er det viktig at personer som er interessert er med og bidrar. Vi er fortsatt helt avhengig av
støtte og hjelp fra alle som bor på Hølonda og er glad i idrett.

Økonomi
Fordeling av midler er en viktig oppgave for AU, i 2017 mottok Idrettslaget Leik kr 464 839,- i
offentlige tilskudd. Dette er fordelt på 117 095,- i grunn- og aktivitetstilskudd og driftstilskudd
fra Melhus kommune. I momskompensasjon fikk vi tildelt 136 363,- kr 132 949,- i NIF-midler
og kr 78 432,- i Grasrotandel fra Norsk Tipping. Idrettslaget Leik har Melhusbanken som sin
hovedsamarbeidspartner, noen av øvrige samarbeidspartnere er COOP Marked Korsvegen og
COOP Marked Hølonda. Totalt fikk Leik et tilskudd på kr 242 000,- fra våre
samarbeidspartnere.

Sportslig
Leik markerer seg godt sportslig. Flere avdelinger og utøvere har satt Leik på kartet både lokalt,
regionalt og nasjonalt. Dette tyder på et godt aktivitets og idrettsmiljø på Hølonda. Det henvises til
årsmeldingene for hver enkelt avdeling.

Når det gjelder barneidrett er Leik et breddeidrettslag med hovedformål å stimulere til positiv aktivitet
i flere disipliner. I dette ligger å sørge for at aktivitetene for de yngste er varierte og spennende. Målet
er at avdelingene skal samarbeide med å regulere aktivitetene slik at vi i stedet for konkurranse om
barna får en god samkjøring gjennom hele året.
IL Leik er et breddeidrettslag som først og fremst har som formål å stimulere til positiv fysisk aktivitet
for alle aldre i vårt nærmiljø. Inaktivitet, med negative helsemessige og sosiale følger, er dessverre en
trend som blir utbredt også blant de yngre. Frafallet fra deltakelse i idrettslaget sine tilbud tiltar i tidlig
ungdomsalder. Det er derfor viktig at idrettslaget gjennom sine tilbud skaper interesse for ulike former
for fysisk aktivitet, og at dette gjøres så variert og spennende at det passer for alle. Dette er et viktig
grunnlag for å stimulere til økt aktivitet og redusere frafallet som vi har i dag.
Variasjon og tilbud til alle, uavhengig av fysiske og sosiale forutsetninger, vil være en viktig målsetting.
Det å sørge for et variert og tilpasset aktivitetstilbud for de yngste må styres gjennom noen
retningslinjer for barneidretten, og følges opp av laget sentralt.

Anlegg
Når det gjelder anlegg har idrettslaget Leik kunstgressbane og to gressmatter for fotball. Det er satt
opp nye tribuner i tilknytning til kunstgressbanen. Vi har utendørs ishockeybane med kunstis,
løypemaskin som i hovedsak brukes på Jårakjølen og hoppbakke på Gåsbakken. Det er laget nye
orienteringskart og det dukker stadig opp nye trimposter. I tillegg håper vi fortsatt på et nytt stadion
på Langbakken, det vil sannsynligvis være et langsiktig prosjekt vi håper å få gjennomført slik at
tilbudet på Jårakjølen blir enda bedre. Utfordringene framover blir å vedlikeholde våre anlegg og
løypemaskiner, slik at vi sikrer god kvalitet på tilbudene våre.

Arrangement
Hovedavdelinga har arrangert kurs i førstehjelp og kurs i bruk av hjemmesida.
Leik drives fortsatt på god dugnadsånd og godt samhold. En stor takk til alle som har vært involvert i,
og som har samarbeidet med Idrettslaget Leik i 2016

Mvh
Styret IL Leik

Fotballavdelinga
Styret har bestått av:
Leder
Sportslig leder
Leder barneidrett
Sekretær
Økonomiansvarlig
Anleggsansvarlig
Materialansvarlig
Styremedlem

Vidar Pettersen (siste halvår)
Øystein Hegge
Trine Haagensen Kjelsberg
Wenche Eid
Jan Are Bjerkenås
Helge Veien
Kai Ivar Grøtte
Mona Pedersen

Trenere/lagledere i 2016:
Herrer Senior (2 lag): John Konstad, John Atle Hammerås, Jan Hage, Per Ivar Gaustad, Sveinung
Bakke(økonomi)
G16 (2lag): Svein Idar Kjelsberg, Frode Haugen, Rune Langås, Arnt Idar Eid, Frode Vold
G13: Peder Mo, Kjetil Eid
G10: Vidar Lillebudal, Gudny Rekstad.
G9: Ola Haugen, Håvard Bach, Kurt Lillebudal , Ingrid Ler, Camilla Fossmo.
Miks 7: Jonny Flisen, Svein Magne Sætre og Jonas Klein.
Damer Senior: Vidar Pettersen, Steinar Mikkelsen og Steinar Buklev
J17: Frode Vold, Peder Mo
J12: Eirik S Brattli, Maylen Rognskog, Tove Øyen
J11: Øystein Hegge og Beate Finanger.
J10: Arnstein Skogstad, Bodil Sunnset og Tone Gundersen.
J8: Svein Kjerstad, Jomar Gaustad John Olav Blokkum.

Generelt
Det har i 2017 vært avholdt 11 styremøter.

Økonomi
Omsetning: 1 471 964,-.
Resultat: 174640,Penger på bok pr 311217: 1 210094,Meget solid år med 2 store arrangement pluss leikcup som de største inntektskildene. Klarer å
opprettholde lav treningsavgift og ingen treningsavgift til de yngste.
Stor foran en vurdering om utbygging av garderobeanlegg og bytte av kunstgress kommer nærmere.

Sportslig
Seniorlag, herrer
Vi hadde i år 2 herre seniorlag i 6.div.
• Leik1 kom på en 1.plass i sin avdeling. Endelig opprykk😊.
• Leik2 kom på 7.plass i sin avdeling.
Damelaget
Laget kom på 5.plass i 4.divisjon.
Jenter 17, 7`r
Spilte i 2.divisjon. Endte på 8. plass i vårsesongen og 7. plass i høstsesongen.
Gutter 16, 11 og 7`er
11 er laget endte på 2 plass i 3 div, kun slått av Alvdal på målforskjell. 7 er laget endte på 5. plass.
Stilte med 1 lag i G16 7 er og 1 lag G14 7 er på Norwaycup. Begge lagene kvalifiserte seg til asluttspill.
Gutter 13, 7`er . 11 plass i sin avd.
Lag som har deltatt på Cuper i distriktet har fremstått og representert Leik på en glimrende måte.
Steinar Mikkelsen har dette året fungert som trenernes trener, og har vært en viktig investering i
kunnskap til andre trenere i Leik.
En rekke spillere har vært på sonesamlinger/kartlegging i 2017. Noen har til og med gått videre til
nye samlinger.
Vi avviklet «grendacup» før plattdansen i august, med mange lag og mye publikum. Stor suksess som
gjentas i 2017. Ideen med å ta med både damelag og herrelag fungerte godt.
Klubbdommerkurs ble avholdt, og ca. 15 stk. deltok. Disse fikk dømme kamper utover sesongen. Vi
mangler fremdeles noen som kan hjelpe til å dømme de eldste klassene.
Arrangement:
Festene med Vassendgutane og Sia gubba gikk også i år meget bra og bidrar til godt resultat.

Anlegg
Våre anlegg er med og bidrar til at flere ønsker å spille fotball. Har kjøpt inn nye 3 er baner for de
minste.
Avslutning
Styret vil få rette en stor takk til:
- alle aktive for fin innsats i året som har gått.
- alle som har støttet opp om våre aktiviteter gjennom dugnadsarbeid/ komitearbeid og
ikke minst som heiagjeng på kamper.
- årets Leikcup-komité, med leder Kari-Anne Hofstad i spissen.
- våre dyktige dommere.
Til slutt vil styret rette en stor takk til alle trenere/lagledere som bidrar til å gi et godt sportslig tilbud
til de aktive og som gjerne bruker 3-4 kvelder i uka på trening og kamper.

Vi ser fram mot et fortsatt godt samarbeid også i året som kommer!

Mvh
Styret i fotballavd.

Håndballavdelinga
Styret har bestått av:
Leder:

Hanne Eid

Sekretær:

Randi Torstensen

Økonomi:

Beate B Johansen

Materialforvalter:

Bente Jønland

Barneidrett:

Randi Wehn

Styremedlem:

Marte Wikan

I 2017 er det blitt avholdt 6 styremøter.

Sportslig
Pr. 31.12.17 har vi 55 aktive håndballspillere, fordelt på lagene J/G7, J/G8, J/G9 (minihåndball) og
J10, J11 og J12.
Trenere og lagledere:
J/G7: Anja Aakerli og Elin Sunnset
J/G8: Janne Marit Midtflå og Hanne Eid
J/G9: Tone A Gundersen og Ingrid T Ler
J10: Anita Hammerås, Kristin Lomheim og Jorun Blokkum
J11: Merethe Moum, Bente Estenstad og Ingvild Estenstad
J12: Kristin Lomheim, Monica Lyngen og Tove K Øien
Minihåndball J/G7 (2010)
Vi startet opp med treninger i gymsalen på Gåsbakken skole etter høstferien 2017. Treningstiden er
mandager fra 17.30-18.30. Det er 7 ivrige barn som er med, 3 gutter og 4 jenter. Dessverre har vi ikke
fått med noen barn fra Korsvegen denne sesongen.. I desember spilte vi en treningskamp mot Leik
J/G8. Det var spennende og lærerikt for oss, og vi fikk et hint om hva vi burde trene på. Etter nyttår
var vi på vår første cup og det var kjempestas for både spillere og trenere! Vi planlegger å melde oss
på flere cuper, og har flere i siktet😊 Vi har det gøy på trening, der vi har en fin blanding av lek og
alvor, og barna har utviklet seg masse siden første trening vi hadde på høsten. Trenerteamet er stolt
og imponert over laget, de viser stor glede og vil lære nye ting. Trenere denne sesongen har vært
Anja Aakerli og Elin Sunnset.

Minihåndball J/G8 (2009)
Først litt om vårsesongen 2017. Vi var da Leik Jenter 7. Trente i gymsalen på Gåsbakken skole på
mandager fra 1730-1830. Laget bestod da av Mina, Maja, Aurora, Ida-Jannie, Agnes, Guro, Runa og
Oda. Hanne (lagleder), Toril (trener) og Janne Marit (trener). Vi var da på cup hos Trønder-Lyn
(Horghallen), Meldal og Melhus. Vi var på en artig busstur til Trondheim spektrum på Byåsen kamp.
Vi avsluttet sesongen med kveldsmat på SFO-rommet på Gåsbakken skole etter siste trening.
I høstsessongen på Leik J/G8 er vi 11 spillere; 9 jenter og 2 gutter fra Gåsbakken og Korsvegen. Med
på laget er: Ivar Ingebrigt, Casper ,Oda , Runa, Johanne, Ida-Jannie, Agnes, Guro, Mina, Aurora og
Maja. Lagleder: Hanne Eid. Trener: Janne Marit Midtflå. Vi har trent i gymsalen på Eid Skole
mandager fra 1730-1830, og har hatt stor oppmøte på treningene. Takk til Toril Eid Kjerstad for
hjelpa underveis i sesongen. Laget har deltatt på 4 cuper: Støren før nyttår og Surnadal, Meldal og
Melhus/Orkanger etter nyttår. Vi har deltatt med 2 Leiklag, et mixlag og et jentelag på hver cup, så
det har blitt mye spilletid på alle. Hvert lag har da spilt 3-4 kamper på hver cup. Håndballspillerne på
Leik J/G8 er en ivrig gjeng med store håndballferdigheter.
På september deltok vi på Kick-off på Røros. Der overnattet vi på barnehage, trente og spilte
håndball, kosa oss og var sosiale. En fin gjeng og på tur med. På treningene før jul øvde vi litt på hver
trening på det røde teknikkmerket til Norges Håndballforbund. Alle spillerne klarte kravet innen siste
trening før nyttår. Som juleavslutning hadde vi en treningskamp mot Leik J/G 7, som ble avsluttet
med felles kveldsmat. Takk til foreldrene som disket opp med mat til oss!
Dette er en kjempefin og dyktig håndballgjeng som har hatt en kjempeutvikling. Vi fokuserer på
kast/mottak, spilleforståelse, plassering på banen, keeperarbeid og forsvarsarbeid. Det er viktig for
oss at fokuset er på å ha det gøy, og at alle ledd i spillet er like viktige. Vi jubler like mye for en god
blokkering som for mål. Det gjenstår fortsatt litt av sesongen. Vi avslutter til påske og håper på en
koselig avslutning da. Takk for en artig sesong!
Minihåndball J/G9 (2008)
Vi startet opp etter høstferien og fikk noen treninger før vi skulle spille vår første seriekamp. Da vi
meldte på laget til seriespill var vi 6 spillere, noe som er et passe antall i forhold til at de skal få en del
spilletid. Utover høsten begynte det to til. Vi valgte derfor at det beste var å rullere slik at to stykk
stod over hver kamp. Men så sluttet en av de og etter jul kom det til to nye spillere. Det er positivt
med rekruttering, men samtidig har det bydd på noen utfordringer i forhold til at det har blitt litt lite
spilletid noen kamper. I forhold til neste sesong så er det en fordel da de skal begynne på stor-bane.
Vi har hatt treninger hver mandag kl. 18.30-19.30. Dette er et greit tidspunkt og en time er nok. På
treningene har vi hatt fokus på ballteknikk, plassering i både angrep og forsvar og tempo i
pasningene når vi er i angrep. Vi starter hver trening med ballteknikk i oppvarmingen, for så å ha
sura. Vi er mange som har lyst til å stå i mål, så vi rullerer og de får litt enkel keepertrening.
Markørene har vi brukt hver gang siden vi fikk de. Vi bruker de for å vise posisjonene i angrep, for
barna har en tendens til å bli for nært forsvaret, samt at vi kan bli litt for smal i angrepsspillet. Vi har
så smått også begynt å bruke de for å få inn høyre-venstre finte. Dette tok barna overraskende lett
og det var noe de syntes var morsomt.
I forhold til at vi valgte seriespill i år, så tror jeg dette har vært positivt for spillegruppa. Barna gleder
seg til å spille kamp. De er en fin gjeng som støtter opp hverandre og det er aldri et negativt ord i
mellom dem. Vi var på cup på Støren før jul, og vi var dessverre det eneste 08-laget, slik at vi måtte
spille mot 09`ere. Dette førte til at jeg måtte begrense spillerne, så det var uheldig at det ble slik. Vi

har slitt med å finne cuper. De fleste er for 09 og yngre eller fra 08 og oppover men at det da spilles
på stor bane.
Det har vært Ingrid Ler og meg som har hatt trener/laglederjobben. Jeg tenker at det bør man være.
Det er ikke alltid det passer for begge, samtidig som at det er greit å være to stykk under treningene.
Trener Tone A Gundersen og lagleder Ingrid T Ler.
Leik J 10
Denne sesongen har laget bestått av sju jenter og en gutt, som er så flinke til å møte opp på treninger
og kamper. Vi har trent i Lundahallen sammen med J 11, og det har vært veldig lærerikt. Hver trening
starter med 15 minutters styrketrening, med spesielt fokus på styrke og stabilitet i bena. Ellers så har
trenerne vært på Valeri Putans-kurs, og fått mange nye impulser for å legge opp effektive og veldig
aktive treninger. Det er en humørfylt og artig gjeng å være sammen med, aldri et kjedelig
øyeblikk med denne herlige gjengen.
I oppstarten av sesongen var vi på Røros på kick-off, og det ga mersmak til små og store. Fantastisk
bra opplegg fra styret, og mange hjelpsomme foreldre, som gjorde dette til ei super helg.
Dette er første sesongen med seriespill for vår del, og det har vært mange artige og spennende
kamper. Hvis vi skal fremheve noe fra spillet vårt, må det være forsvarsspillet. Der er vi kjempeflinke.
Vi avslutter sesongen med cup i Kristiansund, og det gleder vi oss stort til.
Trenerne denne sesongen har vært Kristin Lomheim, Jorun Blokkum og Anita Hammerås.
Leik J 11
Trenere: Merethe Moum og Bente Estenstad, lagleder Ingvild Estenstad.
Vi starta sesongen med 9 spillere. De som er med er Ane, Amalie, Aurora, Frida, Hannah, Ida, Ingrid,
Sigrid og Thea Sofie. Etter jul har vi vært så heldige å nå en ny spiller, og med Inger er vi nå 10
spillere.
Sesongstart med kick-off på Røros var et veldig populært og bra tiltak. Vi syns det var veldig nyttig
med input utenfra, og helga var et viktig sosialt tiltak.
Vi starta så smått med treningene på september, og fikk trent et par ganger før første seriekamp 22.
oktober. Vi fikk en god start på sesongen med seier mot Skaun. Senere har vi både vunnet og tapt,
men merker at det er store forskjeller i nivå hos de forskjellige lagene, og motstanden blir tøff når vi
møter Orkdal, Orkanger, Surnadal og Aure. Likevel er humøret bra, og jentene er positive og veldig
treningsvillige.
Vi har fast trening hver mandag, og frivillig trening på torsdager. Mandag samarbeider vi en del med
J10 om treningsopplegget, og vi fikk god inspirasjon fra seminaret med Putans i Melhushallen, som vi
har benyttet oss av. Treneransvaret for torsdagstreningene har vi delt med J12, hvor vi har hatt
ansvaret ca annenhver gang. Til neste år kan det være greit å vurdere å be om mer halltid. Jeg synes
også det er greit å ta en diskusjon med ungene og foreldrene om hvilket ambisjonsnivå og
treningsnivå vi skal legge grunn for neste års sesong.
Nye regler for denne sesongen er også at J11 spiller kamper på 2*15 minutter. Jeg håper at styret kan
legge press på håndballforbundet om at dette endres tilbake til 2*20 minutter. Vi har mange kamper

med lang reisetid, og det føles nesten håpløst å kjøre 4-5 timer med bil til Hitra eller Aure for å spille
30 minutter handball.
Siste seriekamp spiller vi 11.mars, og da gjelder det å holde koken fram til cup i Kristiansund på april.
Vi ser veldig fram til å spille cup!
For øvrig er det godt å ha et solid og positivt styre i ryggen. Spesielt syns jeg at materialforvalteren
bør nevnes, som har lagt til rette med utstyr og materiell vi har behov for. Mvh Merethe Moum,
trener J11.
Leik J 12
Vi avslutta sesongen 16/17 med å dra på Eleverum yngres cup sammen med J-10. Det ble suksess
både sosialt og sportslig.
J-12 sesongen 17/18: Vi er også denne sesongen 10 jenter (alle født i 2005).
Treningene er i Lundahallen mandager 19.00-20.30, der vi deler første halvtime med Leik J-11 og
siste halvtime med Trønder-Lyn/Hovin J-12. Vi trener også torsdager 18.30-19.30 i gymsalen på Eid
skole, der vi trener med J-11.
Relativt vanlig oppbygging med oppvarming, hoveddel og gjerne spillsekvens til slutt. Etter et kurs
med Valeri Putans, i regi Melhus/Gimse, i høst har vi ide valgt å dele inn hoveddelen i 3-4
basisøvelser der vi har mye skudd, bevegelse og også styrke. Alle jentene er innom hver øvelser, ca. 5
min på hver, og øvelsene kjøres parallelt slik at det blir minimalt med kø-ståing.
Vi har også begynt å ha fokus på trekk, og har til nå øvd inn back-overgang og polakk.
Vi spiller i serie, og spiller jevnt med de fleste lagene vi møter. I år spiller vi med 6 utespillere og på
helt mål.
Vi har stort sett lokale lag i pulja vår, og denne sesongen får vi også prøvd oss mot tre bylag. Jentene
har stadig progresjon i spilleforståelse og viser stor interesse og iver både på trening og i kamp. Det
er mye godt humør og et veldig positivt miljø blant jentene.
Vi er sammen med J-10 og J-11, meldt på Shell-cup i Kristiansund, 20.-22.april.
Vi kommer til å trene både i Lundahallen og i gymsalen på Eid fram mot denne cupen (vil kontakte
jentetrener i fotball for et ev. samarbeid i april, slik at de ungene som vil får trent både handball og
fotball.) Trenere Kristin Lomheim og Monica Lyngen, lagleder Tove Kristin Øien.

Dommere
Arild Reitan og Jan Henry Hoel dømmer også for Leik i 2017. De gjør en flott innsats og vi håper de
fortsatt vil dømme for oss neste år.
Arrangement
Kick-off på Røros den 29.09-01.10 for alle spillerne (ikke de minste som ikke hadde startet med
treninger før etter høstferien). 37 spillere påmeldt og i tillegg trenere og lagledere, samt foreldre var

med. En foreldrekomite sammen med styret organiserte helga. Vi overnattet på en barnehage like
ved Verket Røros, her hadde vi gangavstand til treningsarenaen. Vi hadde leid inn Roar Aksdal som er
trenerinstruktør fra NHF. På lørdags formiddag hadde han en times økt med bare trenere og
lagledere, før han var innom hvert laget med trenertips og instruerte spillerne utover dagen.
Søndagen var vi så heldig å få Røros og Malvik som motstandere på treningskamp for J11 og J12. Vi
avslutta søndagen med kamp mellom foreldrene og ungene. I tillegg til treningskampene på søndag,
så hadde vi leid basishallen/ turnhallen. Dette var virkelig populært og artig. Komiteen sammen med
foreldre som var med, laga nydelig mat hele helga. Den fineste hotellbuffet, bare å forsyne seg med
god og sunn mat. Masse frukt tilgjengelig for ungene både underveis i treninga i hallen og på
overnattingsplassen. Evalueringa fra trenere og lagledere, gjør til at vi kjører denne kick-offen i 2018
også. Topp tiltak sosialt for store og små i tillegg til masse bra håndballtrening!

Anlegg
Vi trener i gymsalen på Eid skole, gymsalen på Gåsbakken skole og i Lundahallen. Vi har
hjemmekampene våre i Horghallen. Vi har investert i en del sårt tiltrengt utstyr i 2017. I og med at vi
trener på 3 forskjellige plasser, så kreves det utstyr på hver arena. Vi har på to av plassene
putekasser med lås på. Det er fryktelig trangt og upraktisk på lagerplassen i gymsalen på Eid skole.

Økonomi
Regnskapet for 2017 viser et underskudd for regnskapsåret på kr -7.728,45. Årsaken til underskuddet
er en stor økning av aktiviteten, og i år har vi hatt stort behov for ekstra treningsutstyr og drakter.
Utgiftene til dette har vært på 37.488,82, mens det i budsjettet var avsatt kr 15.000,-. Ellers så
arrangerte vi for første gang kick-off, og der fikk vi større kostnader enn beregnet på halleie.
Inntektene for 2017 er også økt vesentlig i forhold til budsjettet (kr 23.000,- mer i sponsorinntekter,
og kr 15.000,- mer i salgsinntekter på dugnad).
Det er et «varelager» av matesker pr 31.12.17, som har en salgsverdi på ca 4000,-.
I tillegg er det pr 31.12.17 «utestående» i ubetalte krav for treningsavgifter/egenandel cup og salg av
spekemat på kr 12.900,-, hvorav kr 10.800,- er innbetalt på konto pr 10.01.18.
Mvh
Styret i Leik håndball

Ishockeyavdelinga
Styret har bestått av:
Leder:
Sekretær:
Sportslig leder:
Økonomi:
Baneansvarlig:
Materialforvalter:
Barneidrett:
Sponsoransvarlig:
Styremedlem:

Lillian Eid
Lillian Eid
Camilla Blokkum Fossmo
Jon Even Gåsbakk
Eirik Brattli
Dag Estenstad
Odd Ivar Gagnås
Tom Odin Gaustad

I 2017 er det blitt avholdt 10 styremøter.

Sportslig
HOCKEYSKOLEN og Micro:
Har gjennomført 1,5 time aktiviteter onsdager på is. Opp imot 40 unger har deltatt på lek på isen.
Hockeyskolen og Mini har deltatt på alle de 6 aktivitetsdagene som er blitt arrangert i Sør-Trøndelag
Ishockeykrets i 2017. Trenere har vært Dag Estenstad, . Lagleder Katrine Minde
MINI:
Har hatt 2 økter på is. Laget har deltatt på alle 6 aktivitetsdager arrangert i Sør-Trøndelag
Ishockeykrets i 2017. Trenere har vært Odd Ivar Gangås, Frank Olav Gaustad og Frode Lilleberg.
Lagleder har vært Christine Aar.
Vi har startet med IS-disco, vi har gjennomført 2stk før jul. Og vi opplever stort fremmøte og glade
barn og voksne. Is og Musikk passer sammen. Så dette er noe vi fortsetter med i 2018.
U-11:
Høsten startet disse å spille på hel bane for første gang. Det er en stor overgang men en utfordring
de tar på strak arm. De har vært 12stk med keeper. 2stk 05-årgang startet like før jul, slik at de har
vært 14stk på laget. De har 2 treninger for uka, hvorav en trening sammen med Mini. Trenere har
vært Elin Rønning, Odd Ivar Gangås og Gjermund Eid. Lagleder Unn Anita Almås.
U-12:
Våren 2017 besto av 4 rett-årige spillere, 5 stk nedsøkte 04-årgang som utespillere, mens keeper har
vært Ida Pettersen Ler fra Kvål. Vi har også lån med oss 3stk U-11 spillere regelmessig. Laget spilte 9
seriekamper våren 2017, 2 treninger i uka i tillegg til seriekamper. Vi har slitt med mye sykdom på
nyåret, så vi har kanskje ikke hatt den utviklingen vi har ønsket. Laget henger uansett godt med
bylagene og spiller fortsatt God hockey. Våre treningsforhold har vært meget gode. Trass
utfordrende værforhold til tider. Vi deltok på 2 cuper. Første cup på hjemmebane med veldig fine

forhold. 2. cup på Lillehammer og tok med oss pokalen for 3.plass hjem. En meget fin helg, både
sportslig og sosialt. Håkon Eid og Marcus Eid Rimol deltok på Cup i Bjugn sammen med Astor på
tampen av sesongen. Vi har hatt en veldig innholdsrik sesong. Vi scoret 74mål og noterte 63 assist på
16 kamper i seriespillet. Høsten 2017 måtte vi trekke U-13 laget pga for lite spillere. 4stk spillere
fortsatte på U-15 og 2stk ble søkt ned på U-11 laget. Trenere har vært Kjetil Eid og Bård Lilleberg,
Lagleder har vært Tove Eid.
U-15
17 aktive gutter i denne gruppa, fra 12-16 år. De er flinke til å møte på de 2-3 organiserte treningene
i uka. Vanligvis så spiller vi 1 kamp pr. uke. Stort sett 12-15 stk på treningene. Det er stor variasjon i
ferdigheter. Noen har nettopp startet, og andre spiller på kretslag. Uansett er det stor respekt for
hverandres ferdighetsnivå. Vi som er rundt laget er enige i at dette er en fin gjeng, de har det fint
sammen og lærer av hverandre. Hans Jørgen Berg er lagleder og en som sørger for orden og struktur
rundt laget. Kunstisanlegget sørger for at vi har gjennomført alle treningene. Enten det er kulde eller
regn så har vi trent. I skrivende stund ligger laget på 3.plass på tabellen, i en serie mot 4 bylag. Det er
veldig bra med tanke på hvordan det har gått tidligere år. Vi har valgt å ikke delta på noen
turneringer i 2017, men gleder oss til å dra til Isfjorden (Åndalsnes)på februar 2018. Trener har vært
Gjermund Eid og lagleder har vært Hans Jørgen Berg.
4. DIVISJON
Leik sitt 4.divisjon lag har denne våren bestått av 15-20 spillere som har deltatt i serie med 6 lag. Leik
avsluttet sesongen som kretsmester i 4.div avd.B og mottok en fin diplom på Tinget i Sør-Trøndelag
Ishockeykrets i mai. Laget deltok også på Wingcup i april og endte på 6.plass av 12 lag. De har ei
trening i uka i tillegg til seriekamper.
Sesongen 2017/2018: Leik har spilt i serie i 4.iv sammen med 8 andre lag. bylag. Laget har bestått av
ca20 spillere, hvor en stamme på ca15 spillere er ganske stabil. Leik ligger denne sesongen ca midt på
tabellen. Laget har ei trening i uka dette året og det funker for å få samlet flere på en og samme dag.
Men man merker på nivået at vi trener mindre enn før. Bedre resultater krever mere trening. Laget
trener seg selv uten egen trener. Lagleder har vært og er Elin Rønning.

Arrangement
4/2:

U-12 Turneringer

25-26/2 Aktivitetsdager for Hockeyskole, Micro og Mini
16/3: Revy i Hølonda samfunnshus med Klypa. Lite folk og vi gikk i null. Vi har ikke mistet trua og
satser på en ny revy også neste år.
20/8:

Trener og lagledermøte

7/10:

Dugnad på anlegg, bane og bygg.

17/11: Kick-off, suksess med mange fremmøtte og dette skal vi fortsette med.
16/11: Sekretariat – kurs.

Anlegg
Garderoben i Hockeyhuset er ferdig og klar til bruk.
Tom Odin samarbeider med Eid skole og Kommunen i forhold til energisalg og videre samarbeid
fremover. Må fram-snakke Vaktmester Tommy for en enorm positivt engasjement. Tom Odin har
fått ordnet et bede system på driften av is -anlegget.
Kunstisanlegget har gitt oss stabile forhold for spillerne. Serier og aktivitetene er blitt gjennomført
som planlagt, så igjen har banemannskapet preparert is før, under og etter treninger /kamper. De er
viktige for at vi i det hele tatt får ha aktivitet på banen. Takk til en suveren gjeng. De er John Even
Gåsbakk, Tom Odin Gaustad, Terje Sunnset, Gjermund Eid, Roger Rimol, Morten Åmot, Tor Arne Ler,
Svein Magne Sætre, Hans Jørgen Berg.
Vi har i år hatt Julie Brekken som vår eminente vaskedame. Viktig å holde rent i lokalene. Takk for
god utført arbeid.
Leik Hockey vil takke alle foreldre, tanter, onkler, besteforeldre mfl, for deres innsats ved kamper,
cuper, treninger og dugnader.

Økonomi
Leik Hockey har god økonomi. Saldo pr. 31.12-2017 er 363 569,45
Treningsavgiften ble i år økt med 100,- pr årsklasse. Det på grunn av at vi hadde ingen dugnader på
papiret ved sesongstart. Treningsavgiftene blir: Mini: 900,- . U-11: 1100,-. U-15: 1600,-. Senior:
2100,Inntektene våre får vi igjennom energisalg til Eid skole, salg av kornband og varetelling på Coop
Korsvegen. I tillegg er våre 2 Aktivitetsdager meget gode inntektskilder med årlig inntekt på 100 000,Vi var ikke like heldig med Revyen Klypa, vi gikk ikke med underskudd, men i null. Vi har allikevel trua
på revy, så vi satser igjen til neste år med nye aktører.

Mvh
Styret i Leik Hockey.

Orienteringsavdelinga
Styret har bestått av:
Leder:
Sekretær:
Økonomi:
Materialforvalter:
Barneidrett:
Sportslig leder:

Svein Olav Åmot
Kristin Løhre Sølberg
Erik Foss
Svein Unsgård
Tone Almås
Jan Hage

I 2017 er det blitt avholdt 6 styremøter.

Sportslig
Avdelinga har arrangert treningsløp, o-åtter, Klubbmesterskap, nattløp, Hølondløpet,
Kretsmesterskap og Orkla/Gaula karusell.
Våre løpere har deltatt i flere kretsløp og kretsmesterskap. Tone Almås tok KM gull på langdistansen
for D 45, som ble arrangert av Melhus. Mai Iren Almås tok i samme løp og klasse en fin tredjeplass.
Under Midt-Norsk mesterskap ble det flere gode resultater:
Sprint: Tone Almås 5.plass D 40. Oskar Andren 4.plass H 21. Ola Keiserås 12.plass H 21.
Langdistanse: Tona Almås sølv D 45. Jonas Unsgård 6.plass H 19-20. Oskar Andren 9.plass H 21. Ola
Keiserås 17.plass H 21.
Stafett: Ola Keiserås, Jonas Unsgård og Oskar Andren tok en fin 9.plass i H 17.

I årets Orkla/Gaula-karusell måtte vi nok et år se oss slått av Melhus, men en fin andreplass ble det.
Under NM-uka i Halden deltok Jonas Unsgård, Ola Keiserås og Oskar Andren. Jonas Unsgård tok en
fin 14.plass i H19-20 E. for første gang på mange år stilte vi med et lag i NM-stafetten. Guttene løp
inn til en flott 35.plass. Tone Almås løp også NM-stafett på et mixlag sammen med Trollelg. Tone var
nok den mest spente utøveren denne dagen, men uten grunn. Hun løp et meget godt løp.
Under O-festivalen på Oppdal hadde vi med 15 løpere. Dette ble en sosial helg med felles måltider og
overnatting.
På våren deltok Eivind og Martin Næve på ungdomsløpene som ble arrangert rundt omkring i
Trondheim. Vi gleder oss stort over dette og håper de finner gleden i orienteringssporten også til
neste sesong.
I perioden juni til oktober har totalt 100 turorienteringsposter vært satt ut på forskjellige områder i
bygda. Det er mange som benytter seg av tilbudet. Det samme gjelder «Geocache» som er
gjennomført i samarbeid med trimavdelingen.

21.mai 2017 arrangerte vi KM mellomdistanse hvor det var 200 startende. Løpet ble arrangert på
nytt kart over Skaråsen-Rotåsen. Arrangementet ble vellykket takket være en super dugnadsånd.
Fra slutten av oktober startet vi med trening en dag i uka. Oskar Andren har regien. Oppmøtet og
humøret har vært på topp.

Arrangement
-

O-åtter og treningsløp som ble arrangert i perioden Mai-Oktober.
KM Mellomdistanse ble arrangert den 21.mai.2017.
3-dager. Ferieløp på Hølonda, 13.-15. juli.
Klubbmesterskapet ble arrangert 2. august med start ved Rødssaga.
Orkla-Gaula-karusellen, stafett med premieutdeling ble arrangert ved Kattjønna på
Gåsbakken den 6.september.
Hølondløpet ble arrangert ved Klefstad i et forferdelig regnvær den 20.august.
Skoleorientering for elevene på Gåsbakken og på Eid

Anlegg
Det har blitt gjort noen revideringer på eksiterende kart. Det er videre utarbeidet kart over store
deler av Jårakjølen.

Økonomi
Avdelinger har brukt betydelige midler på kartarbeider. I hovedsak har dette blitt dekket med
inntekter fra dugnadsarbeider. Avdelinga har derfor god kontroll på økonomien.
Vi vil takke alle som har bidratt og deltatt gjennom orienteringssesongen 2017.

Gåsbakken 8.2.2018
Mvh
Styret O-avd. IL Leik

Skiavdelinga
Styret har bestått av:
Leder:
Sekretær:
Økonomiansvarlig:
Anlegg:
Barneidrett:
Sportslig leder:
Styremedlem:
Styremedlem:

Ole Gunnar Sølberg
Per Kristian Berg
Anita Randen
Ole Jonny Eid
Marthe Eid
Ole Ingebrigt Eid
Jon Finanger
Jørn Talsnes

I 2017 er det blitt avholdt 9 styremøter.

Sportslig
Barneidrett og barn i løypa: På grunn av snøforholdene ble starten av sesongen noe redusert. Det
var mange barn som var med og hadde det gøy på ski. De gikk på ski i lysløypene ved skolen, og de
fikk prøvd seg på blant annet hopp, kulekjøring og slalåm i bakken like ved på Gåsbakken.
Kveldsmaten som ble servert i gymsalen var som alltid like populær. På skiavslutninga i gymsalen på
Korsvegen ble det delt ut medaljer og plaketter til alle deltakere.
Trenere:
8 - 10 år: Arnstein Skogstad og Beate Finanger
11 - 14 år: Kurt Lillebudal og Per Kristian Berg
15 - senior: Lars Erik Eid.
Skiskyting: Jonny Bakken og Kent Ivan Kjøsen.
Trenere: 8 - 12 år: Stine Lillebudal og Beate Finanger, Jon Olav Næve og Ingebrigt Eid. 13 - 14 år: Kurt
Lillebudal og Jon Finanger. 15 - senior: Lars Erik Eid. Skiskyting: Jonny Bakken, Bård Gåsbakk og Kent
Ivan Kjøsen.
Våre utøvere har også i denne sesongen representert klubben på en utmerket måte. Både lokalt og
regionalt har vi oppnådd gode resultater. Våre unge håpefulle er veldig treningsvillige, og tar steg for
steg mot et høyere nivå. Det kan vi være stolte av. Trenerne gjør en utmerket innsats for å heve
nivået i klubben.
Samlinger:
Det er gjennomført tre samlinger i 2017. I juni var 15+ gruppa på snøsamling på Sognefjellet. I
november var det 2 samlinger på snø i Bruksvallarna. Den første var for 15+ og hadde rundt 15
deltakere. Den andre samlingen i slutten av november, som var en miljøsamling for hele skiavdelinga,
hadde rekordstor deltakelse med over 60 utøvere og foreldre.

Resultater langrenn
Km-sprint:

-

J14: Bina Randen nr 17
G14: Even Opland nr 4, Stian Lillebudal nr 16, Daniel Finanger nr 17.
G15: Fredrik Eid nr 9
G16: Odin Unsgård nr 9
M17: Bjørn Westermo Reitan nr 4, Sander Lillebudal nr 9
K18: Maren S. Furutangvik nr.4

Km-normal:
-

J14: Bina Randen nr 17
J16: Elise Eid nr 7
K18: Maren Stenset Furutangvik nr 4
G14: Even Opland nr 2, Stian Lillebudal nr 10, Adrian Bakken Berg nr 18, Daniel Finanger nr19
G15: Fredrik Eid nr 6
G16: Odin Unsgård nr 9
M17: Sander Lillebudal nr 9, Bjørn Westermo Reitan nr 14.
M19-20: Jonas Unsgård nr 16, Simon Gåsbakk nr 23.

Km-stafett:
-

G15-16: Lag 1: Fredrik Eid, Stian Lillebudal, Even Opland nr 4. Lag 2: Daniel Finanger, Karen
Kjøsen, Adrian Bakken Berg nr 16.
Kvinner Jr: Maren Stenset Furutangvik, Line Sølberg, Elise Eid nr 7
Menn Jr: Jonas Unsgård, Sander Lillebudal, Bjørn Westermo Reitan nr 17.

Hovedlandsrennet sprint:
-

G 15 Fredrik Eid nr. 89
J 16 Elise Eid nr. 100
G16 Odin Unsgård nr. 64

Hovedlandsrennet normaldistanse:
-

G 15 Fredrik Eid nr. 114
J 16 Elise Eid nr. 121
G16 Odin Unsgård nr. 104

Sparebank 1 – cup sammenlagt:
-

G 14 Even Opland nr. 2, Daniel Finanger nr. 14, Stian Lillebudal nr. 12, Adrian Bakken Berg nr.
13
G15 Fredrik Eid nr. 7
G 16 år Odin Unsgård nr.8
G 17 Even Unsgård nr. 23, Sander Lillebudal nr. 11, Bjørn Westermo Reitan nr 23.
M 19 Jonas Unsgård nr.17
J 14 Bina Randen nr 18
J 16 år Elise Eid nr. 11

-

K 18 Maren S Furutangvik nr. 4

Norges cup langrenn:
NC1: M19-20 Jonas Unsgård nr. 141, K18 Maren Furutangvik nr.38, M17 Even Unsgård nr. 73, Sander
Lillebudal nr. 99
NC2: M19-20 Jonas Unsgård nr. 104, K18 Maren Furutangvik nr. 21, M17 Bjørn Westermo Reitan nr.
96, Sander Lillebudal nr. 106
NC3: M19-20 Jonas Unsgård nr. 143, M17 Sander Lillebudal nr. 89, K18 Maren Furutangvik nr. 39
NC4: M18 Jonas Unsgård nr. 94, Simon Gåsbakk nr. 128
Midt Norsk fristil kort distanse:
-

J 16 Elise Eid nr.14.
G 15 Fredrik Eid nr. 23.
G16 Odin Unsgård nr. 11.
G14: Even Opland nr. 2, Daniel Finanger nr. 23, Stian Lillebudal nr. 12, Adrian Bakken Berg nr.
13.
J14: Bina Randen nr. 19

Midt Norsk fristil langdistanse:
-

G14: Even Opland nr. 2, Stian Lillebudal nr. 13, Daniel Finanger nr. 15, Adrian Bakken Berg nr.
9.
G16 Odin Unsgård nr. 12.
J 16 Elise Eid nr. 16.
G 15 Fredrik Eid nr. 15.
J15: Bina Randen nr. 27.

Skiskyting:
Skiskytterne har økende antall utøvere, og både rekruttene og juniorene har hatt gode resultater
gjennom sesongen 2016/17. Spesielt sto Silje Bakken fram med bronsemedalje på NM normaldistanse
og sølv på stafett for Sør-Trøndelag K20-21. Rekruttene har stort sett deltatt i lokale renn, mens de litt
eldre har deltatt i norgescup og NM. Utøverne er en gjeng med en målbevisst og seriøs satsing.
Trenerne gjør en utmerket innsats for å heve nivået i klubben, og med flere på trening så lover dette
bra.
Resultater Skiskyting:
Norges Cup:
NC1: K19 Line Sølberg nr. 19, K20-21 Silje Bakken nr. 26
NC2: K19 Line Sølberg nr. 20, K20-21 Silje Bakken nr. 17
NC3/NM sprint: K19 Line Sølberg nr. 24, K20-21 Silje Bakken nr. 5
NC4/NM normal: K19 Line Sølberg nr. 17, K20-21 Silje Bakken nr. 3
NC5: K19 Line Sølberg nr. 14, K20-21 Silje Bakken nr. 3

NC6: K19 Line Sølberg nr. 15, K20-21 Silje Bakken nr. 8
NC7: K19 Line Sølberg nr. 14, K20-21 Silje Bakken nr. 13
NC8/NM fellesstart: K19 Line Sølberg nr. 13, K20-21 Silje Bakken nr. 8
Norges Cup sammenlagt: K 19 år Line Sølberg nr. 15, K20-21 Silje Bakken nr.6
Trøndercup sammenlagt: Silje Bakken nr. 1, Line Sølberg nr. 3, Karen Kjøsen nr. 11 i J14
KM sprint: K19 Line Sølberg nr. 1
KM normal: J14 Karen Kjøsen nr.7, K19 Line Sølberg nr.2, K20-21 Silje Bakken nr. 2
Midt-Norsk normal: K19 Line Sølberg nr. 1
Midt-Norsk stafett junior: Sølv til Henriette Bakken, Silje Bakken og Line Sølberg

Økonomi
Skiavdelinga har også i 2017 hatt en grei økonomi. Våre største driftsutgifter er som vanlig
startkontingenter, støtte til skiskoler, subsidiere samling, strøm, vedlikehold av anlegg og sporkjøring
i lysløypeanleggene og selvsagt løypemaskinen. Resultatet pr. 31.12.2017 gikk i minus.
Hovedgrunnen til dette er manglende overføring fra Jårakjølens venner som vil komme i starten av
2018.
På inntektssiden er det offentlige tilskudd, sponsormidler og dugnader som salg av toalettpapir,
parkeringsvakt på villmarksmessa og byggvask som har skaffet oss de nødvendige midlene. Det settes
av 50 000,- til investering i ny løypemaskin pr. år.

Anlegg
Det har i år vært gjort vedlikeholdsarbeid i lysløypene, med rydding og noe planering, 3 km på
Korsvegen er noe omlagt fra Stasjonsvegen. Vi har også gjort arbeid i løypetraseen på Jårakjølen i
samarbeide med Jårakjølens venner.
For at vi skal få gjennomført vår aktivitet er vi avhengige av sporkjørere. Vil med dette rette en stor
takk til Lars Erik Eid, Ole Jonny Eid, Erlend Lufall, Odd Erik Gåsbakk og John Olav Næve for utmerket
preparering av våre lysløyper og skibakke. De gjør en kjempejobb, som vi som er glade i å gå på ski er
helt avhengig av.
I 2017 var femte sesong med løypemaskin, og det gjorde at vi etter hvert som snøen kom, hadde
fantastiske forhold på Jårakjølen. Vi takker Jårakjølens venner og deres sjåfører for samarbeidet og
flotte løyper. Vi takker Knut Veien for velvillighet til frakting av løypemaskinen. Tilslutt vil styret rette
en stor takk til alle som bidrar på våre arrangement i løpet av sesongen. Dette gjelder utøvere,
trenere, foreldre, besteforeldre, sponsorer og andre frivillige som bidrar på treninger, dugnader og
arrangement i regi av avdelinga.
Mvh
Styret Leik Ski

Trim- og friidrettsavdelinga
Styret har bestått av:
Leder:
Sekretær:
Økonomi:
Materialforvalter:
Barneidrett:
Styremedlem:
Styremedlem:

Julie Rimol
Sølvi Sjøbakk
Gisle Berg
Berit Estenstad
Ingrid Braa
Lars Andre Berg
Magnhild Hoston

I 2017 er det blitt avholdt 6 styremøter.

Generelt
I år har vi delvis kjørt ut skjema til hele bygda, ellers har skjemaene vært tilgjengelig på begge
butikkene. Barneskjemaer har også blitt delt ut i barnehagene. Dette er en svært tidkrevende
oppgave som krever en del ressurser og tid i førjulstiden. Vi investerte i og distribuerte aktivitetsplan
for trimåret, samt registreringsskjema for trimposter og barnetrimposter til alle husstander på
Hølonda i forkant av trimåret. Dette er en sak som diskuteres i styret hvert år, da det er en forholdvis
høy utgiftspost (ca. 5000kr) og hvis vi ser på hvor mange som deles ut, og hvor mange som leveres
inn igjen, så er dette en stor differanse. Samtidig er vi klare over at en god del blir brukt, men ikke
levert inn, de får akkurat ikke nok poeng, eller de synes det er en fin kalender å ha tilgjengelig
hjemme for å se hvilke arrangementer som arrangeres i løpt av året.

Sportslig
Allidrett: Det deltok i alt 35 barn på allidretten i 2017, det var barn født i 2011-2013. På Korsvegene
var det 2 foreldre som arrangerte allidretten med blant annet hinderløype og konkurranselek. Siste
kveld var det avslutning med grilling i gapahuken ved skolen. På Gåsbakken ble allidretten arrangert i
barnehagetiden og ble ledet av Anne Kari Lillebudal og styremedlemmer fra trimavdeling. Der var det
også aktiviteter som hinderløype og regellek. På den siste dagen med allidrett kom selveste
julenissen. Det har vært mange ønsker om at det skal arrangeres allidrett, både på Korsvegen og på
Gåsbakken, men det er vanskelig å finne foreldre til å være med å arrangere det.
Trimposter: Vi har hatt jevnt godt besøk på alle trimposter i bygda. Vi ser en topp i besøk på
månedens utvalgte trimpost og oppfatter at det er stor interesse for å være med i konkurransen om
gavekortet som trekkes ut ved månedens avslutning. I alt hadde vi 14 Barnetrimmere (7 nye), 9
Furukongler (4 nye), 14 Trimgaidder (6 nye), 27 Supertrimmere (5 nye), 11 Ultratrimmere (0 nye).
Dette utgjorde i alt 75 innleverte skjema. Dette er en gledelig økning. Det er også arti å se at det er
såpass mange barnetrimmere, og at det øker fra år til år. Vi har også investert i 3 svært kostbare
trimpostkasser, som skal være mere robuste og mere vanntette den de som er blitt brukt tidligere.
Disse kassene har blitt hengt opp på Morsjøen, Tomåsen og Elgshøgda. Vi tar gjerne imot
tilbakemeldinger på disse kassene. I tillegg har det blitt brukt isbokser som boka i trimkassen kan
ligge oppi på enkelte av postene, dette fordi vi har vært plaget med fuktige bøker. I samrbeid med

FAU på Gåsbakken har Mælberget rundt blitt lagt til under løp/turmarsjer, dette fordi dette er ett
flott familiearrangement som samler mange av de samme deltageren som trimavdelinga favner.
Geo-caching: : I 2017 ble geocacheposten satt opp i alt sju ganger på ulike steder på Hølonda.
Besøkene på disse postene har økt betraktelig og kan sees i sammenheng med at de gir poeng for
hvert besøk. Det sees også at geo-poster som er plassert i nærheten av ordinære trimposter blir
besøkt hyppig.
Friidrett: I Samarbeid med skiavdelinga sponset trimavdelinga med 10 000kr til overnatting for
deltagere på St. Olavsloppet. Laget som stilte i åpen klasse kom på plass nr. 31, noe som er veldig
bra!
Idrettsmerkeprøver: 7 deltagere, blanding av unge og eldre, men stort sett de samme fra år til år.
Ikke helt fornøyd med deltagerantallet. Første kveld ble arrangert samtidig som duathlonet på
Gåsbakken ble arrangert, dette var nok lurt, det var en god del som deltok sånn halvveis, ville bare
prøve og teste uten å notere ned resultat, kanskje disse stiller til neste år? Det ble arrangert to
kvelder til på skolen på Gåsbakken, hvor det kom 2stk og ingen på den siste kvelden, det ble hengt
opp info på begge butikker samt på Facebook.
Voksentrim: Fellestrening i forkant av St. Olavsloppet. I tillegg til styrketrening, ble det lagt opp til en
god del variert løpetrening. Dette var ett allsidig treningstilbud som fikk med deltagere i ulike aldre
og fra ulike avdelinger i idrettslaget. Rune Kjøsen Talsnes og Kristine Unsgård har imponert som
trener i forkant og under St. Olavsloppet, de kjører et treningsopplegg som er preget av faglig godt
grunnlag.
.

Arrangement
Reflekskveld Vi la ei refleksløype opp til trimposten på Fælfætte hvor det var bål og grilling av
pinnebrød. Arrangementet gikk av stabelen en vakker kald torsdag i januar. Flotte omgivelser til de
som møtte opp, selv om det skulle vært litt flere. Reflekskvelden ble arrangert en torsdag, i stedet for
barn i løypa.
Avslutningskveld trimåret 2016: : Dette arrangementet gikk av stabelen i Vonheim 5.februar. Vi
hadde utdeling av ulike utmerkelser og la opp til, kaffe, kaker og åresalg. Det ble også trukket ut
gavekort blant de som hadde tatt furukongla, trimgaidden, supertrimmer og ultratrimmer. Alle
barnetrimmerne fikk hver sin premie, isfiskeutsyr, som vi håper motiverer til å fortsette å komme seg
ut i skog og mark..
Skikaffe på Jårakjølen: I tett samarbeid med UL Framsteg og skiavdelinga sine sporkjørere hadde vi
også i 2017 mange vellykkede skikaffesamlinger på Jårakjølen. Vi er svært takknemlige for at Oline
Brå fortsetter å låne oss hytta si ved Morsjøen, den er blitt et fint samlingspunkt alle søndager fra
vinterferie til påske. Vær og føre er naturlig nok utslagsgivende for hvor stort besøket er.
Vårsleppet: Vårsleppe ble arrangert 22. mai og gikk til Ramberget. Starten ble flyttet fra skytebanen
på Berg, til Hjultjønna grunnet svært mye regn som ga dårlige kjøreforhold opp til Berg. Tross svært
våte forhold og mye nedbør deltok det 49 personer. Trimposten Ramberget blir stående som en
ordinær trimpost i første omgang ut 2018. Dette har blitt en svært godt besøkt trimpost.

Midtsommarløpet: 23. juni arrangerte trimavdelinga det tradisjonelle Midtsommarløpet. Sommeren
glimtet med sitt fravær men likevel stilte 120 i trimklassen og 20 sprekinger stilte i mosjonsklassen.
Vinner av dame klassen ble Kristine Unsgård og vinner av herreklassen ble Even Opland. Løpere som
skulle delta på St. Olavsloppet ca. en uke senere ble utfordret til å stille i mosjonsklassen, en god del
stilte og skapte mye engasjement og liv for tilskuerne.
Duathlon: 17. august arrangerte trimavdelinga sammen med Håkon Estenstad Duathlon for første
gang i Leiks historie. Med 21 deltagere og mange tilskuere var vi svært fornøyde med
gjennomførelsen av arrangementet. Løypa startet på Gåsbakken skole, med sykling rundt "litjSøbøgda" etterfulgt av to runder i lysløypa for de eldste. Juniorene snudde ved Bjerkenåsen og løp to
runder i den nye sykkelløypa ved skolen til slutt. Og de minste tok en runde på skolen med både
sykkel og løping.
I konkurranseklassen var det med 14 deltakere, og Even Opland stakk av med seieren. Det er flott å
se at Hølondingene er sporty og stiller opp!
Hølondløpet: Trimavdelinga har fortsatt samarbeidet med O-avdelinga, og denne gangen gikk løypa
fra Klefstadmoen og rundt over Restadgrøtåsen, som også var månedens trimpost, løypa var ca. 7
km. Været var rett og slett helt forferdelig, surt og kaldt, og masse regn. O-avdelinga har ansvaret for
løypa, mens trimavdelinga ordnet med kaffesalg. I alt 28 trimmere.
Sabotørmarsjen: 1. oktober med start fra Grønlia, Sabotørmuseet i Grønlia var åpent og det var lagt
opp til en runde i området med stopp og informasjon ved Hotell Norge, god hjelp og mye historie av
Egil Sallaup. Sabotørlauget solgte kaffe og vafler. Vel gjennomført med 65 deltagere, ildsjel Per Erik
Kufås stilte også i år med ett solid og nøye planlagt arrangement
Romjulsmarsjen: I 2017 ble Romjulsmarsjen arrangert 6. juledag. Det var kaldt, men strålende sol, så
hele 70 trimmere tok turen opp til Fælfætte hvor Arvid Berg som vanlig stilte med bålkaffe. Det ble
også servert gløgg og pepperkaker, og 20 uttrekspremier ble delt ut, super dag med mange
deltagere, både ungt og litt eldre. Arvid Berg som vår pliktoppfyllende kaffekoker, har på bakgrunn av
sin engasjerte innsats rundt romjulsmarsjen og vedlikeholdt i området rundt Fælfætte blitt utnevnt
av styret i trimavdelinga til å motta lagets Diplom, denne vil bli overrekt på årsmøtet, 7. mars 2018!

Økonomi
Likviditetsbeholdningen var per 31.12.2016 på 78 000 og per 31.12.17 på 116 000. Vi har stabilt bra
oppmøte på våre arrangement, og velger derfor å bruke en god del penger på gavekort som kommer
våre deltagere og trimmere til gode.
Mvh
Styret i trim- og friidrettsavdelinga

