
 
 

Innkalling til årsmøte, 23. mars 2021 kl. 20.00 
Videokonferanse, Teams 
Saksliste 
 
1. Godkjenning av stemmeberettige møtedeltakere 
2. Godkjenning av innkalling og sakliste 
3. Valg av ordstyrer og referent  
4. Valg av to medlemmer til å skrive under møteprotokoll 
5. Idrettslagets styre og undergruppenes årsberetning for 2020 
6. Idrettslagets regnskap med revisormelding for 2020 
7. Budsjett for 2021 
8. Behandling av innkommet sak: 

- Endre ekstraordinært årsmøte sitt vedtak om kjøp av snøscooter til fordel for ATV. 
Nærmere omtalt i vedlegg. 

- Søke om medlemskap i Norges Frisbeeforbund/Norges Amerikanske Idretters 
Forbund 

9. Medlemskontingent for 2021 
10. Aktivitetsplan for 2021 
11. Valg 
 
 
 
 

 

 



 

Årsmelding 2020 
 
Styret i Torvikbukt idrettslag 2020 har bestått av: 
Leder: Terje Humstad 
Nestleder: Sander Engdahl 
Kasserer: Siri B. Engdahl 
Styremedlemmer: Rolf Bleken og Einar Hals 
Varamedlem: Berit Sørli og Alexander Høgset-Torvik 
 
Styret har gjennomført i 5 møter.  
 
Saker som har vært til behandling: 

• Konstituerende møte med valg av utsendinger  

• Involvere revisorer/kontrollutvalget med utskrift av møteprotokoll 

• Søknader om kompensasjon for tapte inntekter ved arrangement 

• Budsjett for 2020 

• Gjennomføring av aktivitetsplan i forhold til lokale, regionale og nasjonale 
begrensninger 

• Videreføring av samarbeidsavtalen med skikretsen 

• St. Hans-feiring i Orsetbukta 

• Innspill til markering av 90-årsjubileum 

• Forberede og gjennomføre evalueringsmøte etter T6T og TR, Tollboden, Kr.sund 

• Organisere familiedag i skøytehallen i Kristiansund sammen med Osmarka og Flemma 

• Planlagt og gjennomført ekstraordinært årsmøte, forberedt ordinært årsmøte 

• Foreslått Stikk Ut-poster 2021 i Torvikbukt 
 
Medlemstallet i Torvikbukt idrettslag har vært omtrent uforandret det siste året. Det betyr 
litt i underkant av 350 personer, 129 av dem er 18 år eller yngre. Nedslagsfeltet for 
medlemsskap er i hovedsak bygda, utflytta torvikinger, men også fra omliggende bygder som 
er tilsluttet aktivitetene i regi av lagets undergrupper. Medlemsmassen består også av 
personer som verdsetter og støtter aktivitetene som idrettslaget organiserer.  
 
Lagets visjon er å bygge grunnverdier gjennom å skape idrettsglede, fellesskap, helse og 
ærlighet. Utgangspunktet vårt er frivillighet og demokratiske prosesser. I et vidt og langsiktig 
perspektiv er idrettslaget en viktig grunnpilar i samfunnet vårt. Ikke minst har dette kommet 
til uttrykk i et år der landet i større eller mindre grad har vært nedstengt.  
 
Etter siste årsmøte som også ble avviklet som videokonferanse, ble idrettslagets aktiviteter 
for en periode helt innstilt. Ved gradvis og forsiktig gjenåpning, spesielt med tanke på tilbud 
for barn og unge, har undergruppene i møte med lokale og nasjonale smittevernstiltak, vist 
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respekt og forståelse, og innenfor rammene lagt til rette for å få aktivitet tilbake med stabil 
og god oppslutning på de fleste arenaene. Det gjaldt også for de store arrangementene 
Torvikbukt 6 Topper og Torvikbukt Rundt som etter en lang periode med markedsføring og 
promotering, ble gjennomført med overraskende god oppslutning.   
 
Gjennom statens kompensasjonsordning til støtte til lag og organisasjoner i forbindelse med 
bortfall av inntekter, har idrettslaget søkt og fått kompensert ca 80 % av tapte inntekter som 
gjennom lotteri, basar, kiosksalg og deltakeravgift for avlyste arrangement. Laget har 
samtidig på en del områder hatt reduserte utgifter, og har derfor så langt i pandemien et 
resultat uten store økonomiske tap.  
 
I en mildværsperiode i vinter, ble det oppdaget vannlekkasje på et av toalettene i 
klubbhuset. Skaden er meldt til forsikringsselskap som etter befaring, har konkludert med 
fuktskader i veggene i begge toalettene og vaskerommet. Oppretting av skaden vil være en 
forsikringssak.  
 
Det gjenstår fortsatt litt arbeid på frisbeebanen, men ikke mer enn at aktivitetene er i gang. 
Allerede nå merkes det at banen tiltrekkes av grupper som bruker fritida til utfoldelse på 
banen. Årsmøtet blir bedt om å ta stilling til å søke innlemmelse i Norges 
Frisbeeforbund/Norges Amerikanske Idretters Forbund som er et særforbund innen NIF. 
 
Gjennom Skibanken, et samarbeid mellom Sparebank1 og Norges Skiforbund, fikk Torvikbukt 
idrettslag som ett av to lag i Sparebank1 Nordvest sitt nedslagsområde, 10 skipar med 
staver, binding og sko i gave. Utstyret skal lånes ut til barn og unge, og er et flott tilskudd til å 
holde aktiviteten oppe på, noe det har vært fokus på denne vinteren. Elever på skolen har 
uttrykt ønske om engasjement og tilrettelegging fra idrettslaget. Utlån av ski vil bli 
administrert av skigruppa.     
 
Dette året skal vi markere 90-årsjubileum. Komiteen som ble satt sammen på årsmøtet i fjor, 
foreslår enkle markeringer gjennom året og et festarrangement samme dag som Torvikbukt 
Rundt går av stabelen. Det er all grunn til å markere et utrettelig arbeid som gjennom alle år 
har hatt stor oppslutning i bygda og nærområdene. Innimellom har det dukket opp utøvere 
som har markert seg i større sammenhenger, og brakt stolthet tilbake til bygda. Laget har 
over tid utfordret oss til aktivitet og deltakelse, vært et sosialt bindeledd og medaktør i 
lokalsamfunnet.  Vi ønsker at det fortsatt å legge vekt på samhold, engasjement og aktivitet.     
 
Takk til alle ildsjelene som hvert på sitt felt bidrar med å vedlikeholde og videreutvikle 
idrettslagets arbeid! Engasjementet er frivillig og ulønnet, og tida som blir brukt, er av den 
enkeltes fritid. Det er også stor grunn til å takke sponsorene våre som ser verdien av 
innsatsen som blir lagt ned, og støtter opp med økonomiske midler. Sammen med 
medlemmene er dette summen av en innsats som gjør det mulig å drive aktivitetene i 
idrettslaget.   
 
Takk for all innsats og samarbeid gjennom et innholdsrikt år! 
 
Torvikbukt, 15. mars 2021 
 
Styret for Torvikbukt idrettslag 
Terje Humstad 
Leder  



 

 Årsmelding fra banekomiteen  
 
Konstituering og oppgaveansvarlig i 
banekomiteen  

- Leder: Siri B. Engdahl  
- Baneansvarlige: Idar Remmereit, 

Torbjørn Holten og Sigbjørn Halle.  
- Gjødsling av banen: Joakim Engdal  
- Klipping av banen: Håvar 

Remmereit.  
- Dugnadsansvarlig: Siri B. Engdahl . 

 
Banekomiteen har ansvar for vedlikehold- 
og drifting av Øra stadion/Klubbhuset. 
 
Vårdugnad: I mai arrangerte vi vårdugnad 
ved Øra stadion. Ca 10 stk. møtte og det 
ble ryddet på lageret i klubbhuset samt 
klipt gress og kratt langs skråningen opp 
mot hovedveien.  
 
Skraping av grusbanen: Grusbanen har blitt 
skrapet opp til flere ganger i løpet av 
sommeren-20. Dette ble utført av Carl 
Gunnar Orset. Tusen takk for den flotte 
jobben han gjør der.  
 
Leie av Øra stadion 
Leieinntekten bruker å ligge på ca 14000,- pr. år. 2020 ble inntekten kr. 12000,- , grunnet 
mindre fotballaktivitet som skyldes pandemien.  
 
Klipping av banen. 
Idrettslaget leide Håvard Remmereit sesongen-20 for klipping av grasbanen.  
 
 
Torvikbukt, 14.03.21 
 
Leder Banekomiteen 
Siri B. Engdahl.  
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Årsmelding klatregruppen 2020 
 

Styret i klatregruppen har bestått av: 
Leder: Hilde Enoksen 
Sekretær: Oscar Hovde Berntsen 
Utstyrsansvarlig: Lars Egil Samuelsen Tiihonen 
Styremedlem: Kristina Brattbakk 
Styremedlem: Einar Hals 
 
Vi har hatt 4 styremøter der blant annet dette har vært tema: 

– Klatreveggen ble skrudd om i februar pga at vi skulle arrangere klatrecup 29.februar 
– Klatrecupen i februar, som endte med veldig lite deltakelse. Dette tror vi var et 

resultat av veldig fint vær og godt skiføre. Det ble lagt ned mye arbeid i forkant av 
arrangementet. 

– Brattkortkurs 4. mars 
– Tur til Bremsneshatten 24. mai. Der var det også lite deltakelse, men det var en fin 

dag for de få som var der. 
– Mer samarbeid mellom Nordvestlandet folkehøyskole, der elever stiller som sikrere 

på barneklatring. Dette for å kanskje kunne rekruttere flere til klatremiljøet og knytte 
bygd og skole mer sammen. 

– Plan i forhold til å kunne arrangere klatring under covid 19. 
– Ny ruteskruing i desember, dette pga ønske fra Nordvestlandet folkehøyskole, der 

rutene i veggen var «oppbrukte», da all innendørsklatring foregikk i Gjemneshallen 
pga Covid 19. Nordvestlandet folkehøgskole bidro og økonomisk til at dette kunne 
gjennomføres. 

 
Året som gikk har vært preget av Covid 19, og det har derfor satt begrensinger for aktivitet og 
arrangement. Nå har vi en ny flott vegg med mange fine ruter i, som vi håper vi kan få brukt 
mye i 2021. 
 
Torvikbukt, 14.03.21 
 
Hilde Enoksen 
Klatregruppa 
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Årsmelding for økonomigruppa for 2021 
 
 
I 2020 har økonomigruppa hatt disse medlemmene: 
 
Leif-Ståle Engdahl (Leder) 
Nils Nekim Engdal 
Øystein Orset 
Ruth Marie Rasmussen 
Sander Engdahl 
 
Vår tradisjonsrike basar kunne vi ikke arrangere på vårparten, men vi håpa i det lengste at vi 
kunne få det til på høsten. Til slutt måtte vi arrangere en digital basar som vi fikk inn 
kr.12.502,-, noe som er ca 1/3 av det vi ville fått inn på en vanlig basar. 
Også i 2020 jobba vi med annonseheftet vårt. Vi klarte heldigvis å arrangere våre 2 store 
arrangement og annonsehefte i år ble laget bare for Torvikbukt Rundt.  Annonsehefte er 
både en inntektskilde og et informasjonsblad til deltakere og innbyggere. Det Øystein og 
Sander som sto for det tekniske produksjonen. Vi andre bidrar med annonsesalg. 
Annonsesalget var ikke preget av korona. 
 
 
 
Mvh 
 
Torvikbukt, 15.03.2021 
Leif-Ståle Engdahl 
Leder 
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Årsmelding Skigruppa 2020 

Gruppa har bestått av Siri Ask Fredriksen (leiar), Leif- Ståle Engdahl (sekretær), Øystein 
Orset, Eskil Engdahl og Oddbjørn Holten.  
 
Trening/arrangement 
Året starta som vanleg med følgande treningar og aktivitetar: 
Måndag og tysdag var det skitrening på osmarka med klassisktrening på måndag og 
fristiltrening på tysdag. Trenarane som bidreg her kjem frå både Torvikbukt IL og Osmarka IL. 
Hopptreningane til utøvarane frå Torvikbukt var og i 2020 på Skaret om vinteren. 
Det har og vore arrangert rulleskitreningar inne i hallen når det ikkje var snøforhold på 
Osmarka i november og desember.  
 
Idrettslaget arrangerte og Telenorkarusellen saman med Osmarka IL som er eit 
rekrutteringstiltak der vi får sponset premier frå Telenor og Skiforbundet. I samarbeid med 
Osmarka IL arrangerte vi og Sparebanken Møre kretsrenn på Osmarka. Sonerenna for den 
sona Torvikbukt IL er med i er Romsdalsbanken langrennscup (tidlegare Nesset 
Sparebankcup) her var det og deltakarar frå Torvikbukt IL, men nok litt færre enn tidlegare 
år. Dette er eit flott rekrutteringstiltak der dei mest aktive kan gå på tid, og dei som ikkje vil 
konkurrere kan gå rundt utan tidtaking.  
Torvikbukt IL skulle og arrangere KM i hopp og kombinert, men det var avlyst når alt vart 
stengt ned pga av Covid-19 12. mars. Det gjorde og at vi ikkje fekk ei god avslutning på 
treningane på Osmarka og på telenorkarusellen. 
 
Når det vart opning for det så vart det og arrangert samlingar og her deltok Ola Fredriksen 
Orset på Trønderhoppsamling og Miljøsamlig i Trysil i regi av Norges skiforbund.  
I randonée hadde vi deltakarar på ungdoms- og landslagssamlinga som var i Isfjorden i 
september og oktober 2020. 
I august arrangerte idrettslaget to aktivitetsdagar på Øra stadion, her var det mulig å delta 
på friidrettsøvelsar, prøve airtrack og prøve rulleski. Vi var heldig med veret og det var både 
små og store som deltok. 
Den årlege samlinga vi har hatt måtte vi dessverre avlyse pga av covid-19 restriksjonar da 
dette ville samle for mange og overnatting var uaktuelt.  
For langrennsløparar i junioralder og oppover har skikretsen kretslag for å støtte opp om den 
sportslege satsinga. Sander Engdahl vart ein del av dette kretslaget når han i 2018  vart 
junior. Linus Engdahl vart og junior i 2020, han er elev ved NTG Lillehammer og er ikkje endel 
av kretslaget.  
For kombinert er Johan Fredriksen Orset no ein del av Granåsen skiteam som er sentrert i 
Trondheim. 
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Både treningar og samlingar har deler av året vore påverka av restriksjonar rundt covid-19, 
men for ski så har det ikkje for 2020 vore dei største utfordringane da dette ikkje er 
kontaktidrett. 
 
Resultat 
I langrenn deltok Sander Engdahl i klasse M-18. Han har desse resultata i Norgescup: Lynga 
nr 38, Holmenkollen 10 km klassisk nr 74 og sprint fristil nr 41 og 15 km fristil nr 38. Han 
vann kretscupen samanlagt  i sin klasse og vart kretsmester i sprint i både klassisk og fristil. 
Linus Engdahl deltok på hovedlandsrennet og vart her nr 69 på 7,5 km klassisk og nr 14 på 
sprint fristil. Under Midt-Norsk vart han nr 5 på 6 km og nr 2 på 2 km, også han vann 
samanlagt i kretscupen i sin klasse og vann KM i sprint både klassisk og fristil.  
 
I hopp og kombinert var idrettslaget representer på Solan Gundersen vinterleker som er 
landsrenn for de i alderen 12 – 14 år. Her deltok Ola Fredriksen Orset både hopp og 
kombinert, Ola vart nr 5 i hopp og nr 3 i kombinert. Johan Fredriksen Orset og Ola Fredriksen 
Orset deltok på FIS Youth Nordic combined i Knyken, Johan vann begge dagen og tok 
totalseieren i eldste klassen. Det største innenfor hopp og kombinert var likevel at Johan 
Fredriksen Orset ble tatt ut og representerte Norge i Ungdoms OL som ble arrangert i 
Lausanne i januar 2020. Han ble her nr 12. 
 
I randonée har Edvard Sætran Solli utmerka seg. Han deltok på Eversting i innendørsanlegget 
SNØ saman med landslaget i Randonée, og gjekk her heile 8000 høgdemeter og var beste 
junior. Det vart berre gjennomført eit NC arrangement i 2020, det var Voss Rando, her vart 
Edvard nr 2 i sprint. Han deltok og i Funesdalen rando og vart nr 12 i seniorklassen. Både 
Edvard og Inge Sætran Solli deltok i Silsetrenna individuell i randonée og vart henholdsvis nr 
5 og nr 3. Elles så vart det meste rundt randonée i 2020 avlyst pga av covid-19. 
Tusen takk til alle som har stilt opp når ein treng dugnadshjelp og trenarhjelp, og takk for det 
flotte samarbeidet med Osmarka IL kring løypekøyring og tilrettelegging for skiaktivitet og 
trening.  
 
Trenerkurs/møter/utval og komiteer 
Vi var representert i haustmøtet i skikretsen som var gjennomført som ein kombinasjon 
digitalt/fysisk møte, dei som deltok var Siri Engahl og Siri Ask Fredriksen. På haustmøtet til 
kombinert som og vart gjennomført digitalt deltok Siri Ask Fredriksen. Carl Gunnar Orset sitt 
i hopp/kombinertkomiteen i Møre og Romsdal skikrets og Siri B. Engdahl sitt i 
langrennskomiteen til Møre og Romsdal skikrets. Siri Ask Fredriksen sitt i valkomiteen til 
kombinert komiteen til skiforbundet.  
 
Siri Ask Fredriksen 
leder i skigruppa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Årsmelding allaktivitetsgruppa 0-6 ÅR 2020 
 
Allaktiviteten har trening hver torsdag i Gjemneshallen for barn under 6 år, fra etter 
høstferien og fram til påskeferien. Det har vært mellom 8 og 10 barn som har kommet på 
trening jevnt denne sesongen. Treningen er lagt opp som frilek der barn/barn og foreldre 
kan bruke av det utstyret som er tilgjengelig. Gruppa er jevnt fordelt med barn fra 
Torvikbukt og barn fra indre deler av Gjemnes.  
 
Bortsett fra den faste treningen på torsdagene og juleavslutningen og påskeavslutningen for 
barna som trener på torsdager, har aktivitetsplanen ellers for 2020 vært skral på bakgrunn 
av coronarestriksjoner. De tidligere årene har vi arrangert tur til Moldebadet, i tillegg til 
disco/halloweenarrangement. Siden det har vært uforutsigbart å vite noe om hvilke 
restriksjoner som vil gjelde til gitte tider når det gjelder denne typen arrangement, har dette 
blitt lagt på is denne sesongen. Målet var å være med å arrangere en vinteraktivitetsdag, 
men heller ikke denne ble det noe av. Gruppa er imidlertid positive til å være med å 
arrangere en vinteraktivtetsdag som et fast arrangement. 
 
Gruppe: 
Ingrid Humstad Hodne (leder), ingridhodne@gmail.com tlf: 9592773 
Elisabeth Orset , orsetbeth347@gmail.com , tlf: 94471321 
Kristin Larsen, kristin_ larsen@hotmail.com tlf: 41230610 
Kjersti Elin Stranden Jordal: kjersti_stranden@hotmail.com tlf: 47240099 
 
 
Ingrid Hummstad Hodne 
Leder 
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Årsmelding Friidrettsgruppa 2020 
 
Gruppa har bestått av følgende medlemmer: Carl Gunnar Orset (leder), Birgit Seetzen, 
Anders Orset, Daniel Kvalvik og Joakim Tangen. 
 
Aktiviteter:  
2020 har vært et spesielt år i forhold til smittevernsbestemmelser. Vi har valgt å bruke 
mulighetsrommet vi har hatt for å skape aktivitet. Fordi den aktiviteten vi organiserer ikke er 
regnet som kontaktidrett, fikk vi gjennomført våre faste treninger for de under 20 år 
innendørs i høst, d.v.s.  treninger på torsdager i Gjemneshallen med en gruppe 6-10 år og 
11- 16 år. Gruppen for voksne valgte vi å gjennomføre utendørs.  Det har vært god 
deltakelse fra hele kommunen. Sommerhalvåret har det vært ukentlige intervalltreninger 
der voksne og barn/ungdom har trent sammen. En ser at løpebanen på Øra har blir flittig 
brukt til trening. I sommer arrangerte vi 2 aktivitetsdager for barn og ungdom på Øra.  
 
Arrangement.  
Vårt faste terrengløp etter påske måtte dessverre gå ut grunnet smittevernreglene. Det var 
knyttet stor spenning til om vi kunne arrangere våre 2 store arrangement på høsten, nemlig 
Torvikbukt Rundt og Torvikbukt 6 topper. Mens de aller fleste arrangører av den type 
arrangement valgte å avlyse, valgte vi å gjennomføre våre arrangement innenfor de regler 
som da gjaldt. Det ble en del tilpassinger som bl.a. utendørs målgang på Torvikbukt rundt og 
puljestart for begge arrangementene. Begge arrangementene ble svært vellykket. Torvikbukt 
rundt hadde over 100 deltakere som sprang på tid, og vi må tilbake til 90 tallet siden det 
skjedde sist. Torvikbukt 6 topper hadde tidenes sterkeste startfelt med en meget sterk 
løyperekord for kvinner og hele 20 deltakere som løp på under 3 timer. Vi arrangerte for 
første gang åpent klubbmesterskap på 3000 meter og 10 000 meter på øra stadion i juli. 
Dette er noe vi ønsker å fortsette med, gjerne med flere distanser. Det må også nevnes at 
det var en gjeng som gjennomførte halvmaraton på Øra stadion i sommer. 
  
Deltakelse i andre arrangement/resultater:  
Grunnet corona ble det et svært begrenset utvalg av arrangement i 2020. Elen Johanne 
Bergset og Ane Kirstine Bergset deltok på KM i terrengløp i Molde. Elen Johanne ble nr. 3 i 
sin klasse og Ane Kirstine ble nr. 4. Det må også nevnes at Linus Engdahl, Johan Fredriksen 
Orset og Birgit Seetzen vant sine klasser i Torvikbukt Rundt med svært sterke tider. 
   
 
Carl Gunnar Orset 
Leder i friidrettsgruppa 
 
 
 



 

 

 
 

Aktivitetsplan 2021               
  Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Ansvar Frist 

Kake-/pizzalotteri                         Hovedstyret   

Kake-/pizzalotteri                         Banekomiteen   

Kake-/pizzalotteri                         Allakt.gr   

Kake-/pizzalotteri                         Øk.gr   

Tulipanaksjon                         Hovedstyret   

st.feiring                         Hovedstyret   

Dugnad på Øra                         Banekomite   

Klippe/vedlikeholde banen          x x x x x       Banekomite   

Basar                         Økonomigruppa   

Annonsehefte Torvikbukt Rundt                         Økonomigruppa   

Kiosksalg ved terrengløp                         Allaktivitetsgruppa   

Kake-/pizzalotteri                         Allaktivitetsgruppa   

Tur til Midtvatnet/fjæra                         Allaktivitetsgruppa   

Disco for de minste                         Allaktivitetsgruppa   

Svømemtur til Moldebadet                         Allaktivitetsgruppa   

Juleavslutning Allidretten                         Allaktivitetsgruppa   

Allaktivitet for barn x x x x x x x x x x x x Allaktivitetsgruppa   

Treninger hver torsdag i skoleåret x x x x x x x   x x x x Friidrett/triatl.gr   

KM terrengløp                         Friidrett/triatl.gr   

Deltakelse på friidrettstevne         x x   x         Friidrett/triatl.gr   

Seterløpet                         Friidrett/triatl.gr   

Jokerlekene                         Friidrett/triatl.gr   

Torvikbukt Rundt                         Friidrett/triatl.gr   

Klatretrening i Gjemneshallen x x x x x x   x x x x x Klatregruppa   

Tur til Tindesenteret                         Klatregruppa   

skitrening på Osmarka/barmark x x x           x x x x Skigruppa   

Treningssamling med Osmarka IL                         Skigruppa   

Aktivitetsdag sammen med allakt.                         Skigruppa   

6 topper                         Friidrett/triatl.gr   

Idrettsmerke                         Rune Skavnes   

Profilering av TR og T6T                         Markedsføringsgr   

Aktivitet skøytehallen Kr.sund                         Styret   



 

 
Valgkomiteens innstilling til årsmøtet 2021 

 

Hovedstyret:   

Leder Terje Humstad Velges for 1 år 

Nestleder Sander Engdahl Ikke på valg 

Styremedlem Einar Hals Ikke på valg 

Styremedlem Rolf K. Blekken Velges for 2 år 

Styremedlem Siri B. Engdahl Velges for 2 år 

1. varamedlem Berit Sørli  Velges for 1 år 

2. varamedlem Alexander Høgset-Torvik  Velges for 1 år 

   

Økonomigruppa   

Kaller inn Leif-Ståle Engdahl Velges for 2 år 

 Ruth Marie Rasmussen Velges for 2 år 

 Øystein Orset Velges for 2 år 

 Nils N. Engdal  Ikke på valg 

 Sander Engdahl  Ikke på valg 

   

Allaktivitetsgruppa   

Kaller inn Ingrid Humstad Velges for 2 år 

 Kjersti Elin Strand Jordal Velges for 2 år 

 Kristin Larsen  Ikke på valg  

 Elisabeth Orset Ikke på valg 

   

Friidrett/Triathlon/   

Kaller inn Carl Gunnar Orset Velges for 2 år 

 Anders Orset Velges for 2 år 

 Birgit Seetzen Velges for 2 år 

 Joakim Tangen  Ikke på valg 

 Daniel Kvalvik Ikke på valg 

   

Skigruppa   

Kaller inn Siri Ask Fredriksen Velges for 2 år 

 Leif-Ståle Engdahl Velges for 2 år 

 Oddbjørn Holten  Ikke på valg 

 Øystein Orset  Ikke på valg 

 Eskil Engdahl  Ikke på valg 

   

Klatregruppa   

 Bjørn Gunnar Hoem Velges for 2 år 



 Hanne Karin Høgset Velges for 2 år 

 Lars Tiihonen  Ikke på valg 

Kaller inn Hilde Enoksen Ikke på valg 

 Einar Hals  Ikke på valg  

   

Banekomiteen   

Kaller inn Siri B. Engdahl Velges for 2 år 

 Sigbjørn Halle Velges for 2 år 

 Idar Remmereit Velges for 2 år 

 Torgeir Halle Ikke på valg 

 Torbjørn Holten  Ikke på valg 

 Joakim Engdahl  Ikke på valg 

   

Kontrollutvalg   

 Marit Brubæk Velges for 2 år 

 Øyvind Gjøen Velges for 2 år 

varamedlem Ola Bjarte Orset  Velges for 1 år 

   

   

Valgkomite    

   

Leder 2022 Bjørn Kristian Hoem 2019-2022 

 Torgeir Halle 2020-2023 

                     Ny Styret foreslår 2021-2024 

   

   

   

   

 

Alle som stiller, er forespurt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sak til årsmøtet 
 
           15.03.2021 
 
 
Ønsker å legge frem en sak til Torvikbukt Idrettslag sitt årsmøte 23.mars 2021 
 
ATV i stedet for snøscooter 

Etter ekstraordinært årsmøte 24.februar 2021 ble det vedtatt å kjøpe snøscooter til oppkjøring av skispor. 
Vil berømme skigruppa for å ta initiativ til dette! 
Veldig flott tiltak for bygda, og for å fremme interesse for langrenn og skilek hos barn i barnehage- og 
grunnskolealder. 
 
Ønsker at idrettslaget vurderer å kjøpe ATV i stedet for snøscooter, da den kan brukes til mye mer i idrettslagets 
regi gjennom hele året. 
Det er viktig at dette forslaget ikke går ut over vedtaket med å få kjørt opp skispor. 
Ser at flere idrettslag kjører opp skispor med ATV. 
Dette gjøres ved at det brukes belter på ATV’en, og sleper en sporsetter bak. 
Snakket med Per Olav Eide i Eide Idrettslag, og de er svært fornøyde med sin 6x6 ATV som de kjøpte ved 
Haukås ATV nå i vinter. De vurderte selv snøscooter, men gikk for ATV. 
Batnfjord Idrettslag har 4x4 ATV som de er godt fornøyde med. 
 
Anbefaler en ATV med belter i tillegg til hjul. Her må man vurdere 4x4 650 (59hk) mot 6x6 1000 (80hk). + 
sporsetter og henger. Da blir det et «helårsverktøy». 
 
Hva kan en ATV i Torvikbukt Idrettslag brukes til: 

- Lage skispor 
- Brukes i forbindelse med idrettslagets arrangementer 

o Torvikbukt Rundt 
o Torvikbukt 6 topper 
o Terrengløp 

- Dugnadsarbeid på Øra stadion 
- Dugnadsarbeid i forbindelse med frisbeebane 

 
Viktig 

Med en ATV er det betydelig «større risiko» for at kjøretøyet blir «misbrukt». 
Det må settes klare regler for hvordan, og hvem som kan kunne bruke den. 
Ser for meg at følgende grupper i Idrettslaget kan ha «sertifiserte» sjåfører: 

- Skigruppa 
- Friidrettsgruppa 
- Banekomiteen 
- Klatregruppa 

 
Driftskostnader 

Det må også forventes en driftskostnad med blant annet en årlig service hos leverandør. 
Første året 4.300,- 
Andre året 6.300,- 
Tredje året 4.300,- 
Og ATV’en må forsikres, ca samme pris som snøscooter. 
 
Vedlagt ligger tilbud på 4x4 og 6x6, inkludert belter, sporsetter og henger fra Haukås ATV. 
Mvh, Daniel Kvalvik  



4x4 
Outlander MAX XT T 650 Iron Gray & Octane Blue T3b 
Pris 200.000 inkl mva (inkludert belter) 

 
 

  



6x6 
Outlander MAX 6X6 
Pris 265.000 inkl mva (inkludert belter) 

 

ATV til Eide IL 
Outlander MAX 6X6 

 

 



Sporsetter 
Iron Baltic Tracker 230. Skiløype Setter Skiløype preparerer m/ 1stykk skispor setter + øyekobling 
for snøscooter. 
Pris 15.999 inkl mva 
 

 

Henger 
619590024 ATV-TRAILER 

Pris 16.990 inkl mva 
 

 

 
 
 

 


