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Årsmelding 2021 
 
Styret i Torvikbukt idrettslag 2021 har bestått av: 
Leder: Terje Humstad 
Nestleder: Sander Engdahl 
Kasserer: Siri B. Engdahl 
Styremedlemmer: Rolf Kristian Bleken og Einar Hals 
Varamedlem: Berit Sørli og Alexander Høgset-Torvik 
 
Styret har gjennomført i 4 møter.  
 
Saker som har vært til behandling: 

• Konstituerende møte med valg av utsendinger  

• Utarbeidet forslag til økonomirutine for idrettslaget med innspill fra kontrollutvalget 

• Innhentet tilbud og foretatt innkjøp av ATV med sporsetter for langrennsløyper 

• Utarbeidet forslag til rutine for bruk av ATV 

• Samarbeidsmøte med undergruppene om budsjett og aktivitetsplan 

• Budsjett for 2021 

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

• Videreføring av samarbeidsavtalen med skikretsen 

• Gjennomført fest med markering av idrettslagets 90-års jubileum 

• Rehabilitering av klubbhuset etter vannskade 
 
Idrettslagets visjon er å bygge gode grunnverdier gjennom å skape idrettsglede og fellesskap 
i en organisasjon som legger til rette gjennom demokratiske verdier, ærlighet og frivillighet. 
Idrettslaget ønsker med sin posisjon å være en viktig grunnpilar i lokalsamfunnet. 
Medlemstallet, i underkant av 350, er stabilt, og en bekreftelse på at innbyggerne i og rundt 
Torvikbukt verdsetter arbeidet og verdiene som idrettslaget står for med aktivt medlemskap 
som støttemedlemmer, aktive idrettsutøvere, mosjonister og frivillig arbeid.  
 
Idrettslaget har lagt bak seg et nytt år med restriksjoner på aktivitet og avstandsregler, men 
har med noen få perioder med nedstengning, likevel klart å holde de faste treningene 
innendørs og utendørs i gang. Det er gledelig å registrere at interesse og deltakelse holder 
seg stabilt, og har heller økt i omfang når det gjelder de yngste aldersklassene.   
 
Innkjøp av ATV som forrige årsmøte la til rette for, har vist seg å være ei god investering. Den 
ble først tatt i bruk i forkant av de store arrangementene i høst, og har vært nyttig til 
transport av materiell og utstyr rundt om i løypene. I tillegg har den vært i bruk i forbindelse 
med dugnadsarbeid, og hadde i vinter et transportoppdrag i dårlig vær på Reinsfjellet i 
forbindelse med reparasjon av ei antenne.  
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ATV’en fungerer utmerket til sposetting av langrennsløyper, og i løpet av vinteren ble det 
lagt flotte langrennsløyper på Holten som også ble samlingspunkt for aktivitet for barn og 
familier. Styret vedtok å supplere sporsettinga med rulle som pakker snøen mellom beltene.  
 
Skaden etter vannlekkasje i toalett og vaskerom på klubbhuset er snart ferdig utført. Det er 
forsikringsselskapet som har gjennomført utbedringene gjennom Recovery. Egenandel for 
idrettslaget på skaden ble på 20 000 kr, samt noen tilleggsutgifter til utskifting av gamle rør 
og kraner.  
 
Styret har i løpet av året utarbeidet rutiner for disponering av idrettslagets økonomi. 
Beskrivelsen ble sendt ut på høring til kontrollkomite og undergruppene, og fremmes for 
årsmøtet for endelig vedtak.  
 
I en periode med en liten åpning for større arrangement i høst, ble idrettslagets innsats 
gjennom 90 år markert på Nordvestlandet folkehøgskole med jubileumsmiddag for 60 
medlemmer, og åpent arrangement i samarbeid med folkehøgskolen. Jubileet ble en fin 
anledning til å hedre våre æresmedlemmer, Solfrid Engdahl, Mari Ask Fredriksen, Nils Albert 
Holten, Per Arnt Orset, Ola Bjarte Orset og Rune Skavnes, medlemmer som fortsatt legger 
ned betydelig innsats for idrettslaget, ikke minst gjennom historiefortellinga om laget, 
funksjonen som inspiratorer, pådrivere og kontinuitetsbærere. Gjennom ulike aktiviteter er 
de viktige medspillere for idrettslaget.  
 
I generasjonen under ble Siri Ask Fredriksen, Carl Gunnar Orset, Siri Bjerkeset Engdahl, Leif-
Ståle Engdahl og Daniel Kvalvik utnevnt til nye æresmedlemmer. Disse engasjerte 
medlemmene har på ulike områder tatt opp hansken fra generasjonen før dem, og gjerne i 
enda tidligere alder.  Engasjementet deres kjennetegnes med en trofast tilknytning til 
idrettslaget der alle typer utfordringer løses med kunnskap og kompetanse på økonomiske 
og administrative oppgaver, markedsføring, tilbud om faste treninger i alle aldersgrupper 
gjennom hele året, gjennomføre store arrangement, vedlikehold og dugnader. Verdien av 
innsatsen som disse legger ned kan ikke rapporteres i en budsjettpost i regnskapet, men 
idrettslagets omfattende tilbud på mange fronter, hadde ikke vært mulig uten disse 
ressurspersonene.  
 
Vi er stolte av utøvere som presterer på høyt nivå, både nasjonalt og på kretsplan. Ved siden 
av å være flotte ambassadører for idrettslaget, er de forbilder for de mange som deltar på 
idrettslagets ulike tilbud om aktivitet.  
 
Stortinget har bestemt at 2022 skal være Frivillighetens år som skal markeres over hele 
landet. Frivilligheten skaper aktivitet og engasjement, styrker tilhørighet, samhold og trivsel, 
og har gjennom det en avgjørende rolle i vårt eget lokalsamfunn. I idrettslaget vårt finnes 
det hver for seg så mange ulike aktører på ulike fronter som binder sammen det frivillige 
arbeidet som gjør Torvikbukt idrettslag til en stolt tradisjonsbærer og viktig samfunnsaktør, 
et engasjement vi alle kan være stolte av.  
 
En varm takk til alle frivillige som legger ned en stor innsats for idrettslaget og for 
samarbeidet gjennom året! 
 
Torvikbukt, 13. mars 2022 
Styret for Torvikbukt idrettslag 
Terje Humstad 



Terje HumstadLeder  

Årsmelding 2021 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: Vebjørn Sørli.  

- Dugnadsansvarlig: Siri B. Engdahl . 

 Banekomiteen har ansvar for vedlikehold- og drifting av Øra stadion/Klubbhuset. 
Vårdugnad: I juni arrangerte vi vårdugnad ved Øra stadion, der ca 10 stk. møtte. Det ble 
ryddet på lageret i klubbhuset, klipt gress og kratt langs skråningen opp mot hovedveien og 
fylt singel langs murene ved klubbhuset.   

 
 
Skraping av grusbanen:  
Grusbanen har blitt skrapet opp til flere ganger i løpet av sommeren-21. Dette ble utført av 
Carl Gunnar Orset. Tusen takk for den flotte jobben han gjør der.  
Leie av Øra stadion 
Reinsfjell fotballklubb leier Øra stadion. Kr. 14.000,- var leieinntekten i 2021.  
Klipping av banen. 
Idrettslaget leide Vebjørn Sørli sesongen-21 for klipping av grasbanen.  
Kjøp av ATV 
I august-21 kjøpte Torvikbukt IL en ATV til en verdi av kr. 300.000,-. Banekomiteen ble utpekt 
av styret til å ta driftsansvaret for denne.  
Torvikbukt, 23.02.22 
Leder Banekomiteen/ Siri B. Engdahl 
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Årsmelding klatregruppen 2021  
 
Styret i klatregruppen har i år bestått av:  
Leder: Hilde Enoksen  
Sekretær: Hanne Karin Høgset  
Utstyrsansvarlig: Lars Egil Samuelsen Thiionen  
Styremedlem: Einar Hals  
Styremedlem: Bjørn Gunnar Hoem 
 
Vi startet klatreåret 2021, med «ny vegg» og mange fine ruter skrudd av Martin Mobråten. 
Året startet litt labert pga korona, der det var begrensinger ift antall, avstand og kun de 
under 20 år fikk klatre. Det var veldig lite aktivitet, de som møtte var stort sett elever fra 
Nordvestlandet folkehøgskole og noen få barn.  
 
Vi bestemte oss for å arrangere en utendørs klatredag for medlemmene våre. 5.juni dro en 
god gjeng til Bremsneshatten for å klatre og ha det kjekt sammen. Oppmøtet var godt, vi var 
rundt 20 stk med barn og voksne. Vi hadde fint vær, vi kokte pølse på primus og kosa oss. 
Dette er noe vi har lyst til å fortsette å ha som et årlig arrangement.  
 
 
Oppstarten etter 
høstferien ble en 
opptur. Begrensingene 
ift korona var mindre, 
og Einars ide om 
samarbeid med Høgtun 
ble en suksess. På første 
barne- og 
ungdomsklatring var 
oppmøtet over all 
forventning. Pga stor 
deltakelse ble det kjøpt 
inn 3 ekstra barneseler, 
så nå er vi bedre utstyrt. Det ble også kjøpt inn 4 nye tau, takk til Gjøco som sponset oss der. 
Elevene fra Høgtun har vært veldig flinke med barna som har møtt opp, og de fleste som var 
på første trening har kommet tilbake på flere treninger. Einar arrangerte etterhvert 
topptaukurs for foreldrene, og de fleste som har barn som deltar på klatring deltok på det.  
 
I desember måtte vi igjen avlyse klatring pga korona, og når vi så smått fikk starte opp igjen 
ble det med restriksjoner, en av de var at elevene fra Høgtun ikke var på barne- og 
ungdomsklatring. Oppmøtet ble igjen mindre, og det er veldig få av de barna som var godt i 
gang, som nå kommer på klatring. Samarbeidet med Høgtun har i år fungert veldig bra, og vi 
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tenker at når det blir mere stabilitet over treningene, vil det ikke falle av så mange 
underveis. Vi håper at samarbeidet med Høgtun kan fortsette, og at dette kan slå positivt ut 
for rekruttering og for klatremiljøet i klubben. Det virket som terskelen for å komme på 
trening ble mye lavere, når det var sikrere der. I tillegg var det nok stas at det var 
ungdommer som hjalp til.  
 
Vi har diskutert litt ift ruteskruing i veggen. Neste gang må det skrues litt mer for barna, 
eventuelt kan vi gjøre det selv. Det er en fordel å bruke erfarne ruteskruere, f eks Martin 
Mobråten. Det blir gode ruter, som «varer» lengre.  
 
Veggen begynner nå å bli såpass gammel at den trenger en tilsynsrapport. Lars er i kontakt 
med ulike aktører her. Det har også kommet frem at veggen er for nærme drager i taket, vi 
jobber med å finne ut hvilke muligheter vi har for å få det godkjent. Inntil videre har vi måtte 
stengt av rutene på midten av veggen.  
 
Vi har også tenkt litt på mulighetene for å lage en buldrevegg i forlengelse av klatreveggen. 
Lars undersøker litt priser og muligheter for det, og om det lar seg gjøre håper vi å få det på 
budsjettet for 2023. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

Årsmelding økonomigruppa 2021  
 
 
I 2021 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 i år heller, men da det ble 
åpnet opp ut på høsten plottet vi raskt inn fredag 12. november. Det ble en og basar med 
mange motiverte folk i komiteen og det ble ny rekord for Torvikbukt IL sin basar. Den nye 
rekorden i innkomne kroner var kr. 36.750,- 
 
Også i 2021 jobba vi med annonseheftet vårt. Vi 
klarte heldigvis å arrangere våre 2 store 
arrangement og annonsehefte ble også i år laget 
bare for Torvikbukt Rundt.  Annonsehefte er både 
en inntektskilde og et informasjonsblad til deltakere 
og innbyggere. Det var stort sett Øystein og som sto 
for det tekniske produksjonen. Vi andre var med og 
solgte annonser. 
Kakelotteri var ikke mulig å få til på Joker, men det 
ser det ut som vi kan gjøre i 2022., 
 
Mvh 
 
Torvikbukt, 08.03.2022 
Leif-Ståle Engdahl 
Leder 
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Årsmelding allaktivitetsgruppa 2021 
  
Gruppa består av:  
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  
  
Allaktiviteten har 
trening hver torsdag i 
Gjemneshallen for barn 
under 6 år, fra etter 
høstferien og fram til 
påskeferien. Det er et 
jevnt oppmøte av barn 
på allaktiviteten, 
gjennomsnittet ligger 
vel på ca. 10 barn. 
Treningen er lagt opp 
som frilek der 
barn/barn og foreldre 
kan bruke av det 
utstyret som er 
tilgjengelig. Gruppa har 
barn både fra 
Torvikbukt og fra indre 
deler av Gjemnes.   
 

Bortsett fra den faste treningen på torsdagene og juleavslutningen og påskeavslutningen for 
barna som trener på torsdager, har allaktivitetsgruppa arrangert karnevalsdiskotek for 
aldersgruppa i barnehagealder og opptil 4. klasse. Arrangementet hadde godt oppmøte og 
også denne gangen kom det barn fra flere bygder enn Torvikbukt. I tillegg har 
allaktivitetsgruppa i samarbeid med skigruppa arrangert 2 skilekdager på Holten med svært 
godt oppmøte.  
 
 

Ingrid Humstad Hodne  
Leder i allaktivitetsgruppa  
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Årsmelding Friidrettsgruppa 2021 
 
Gruppa har bestått av følgende medlemmer: Carl Gunnar Orset (leder), Birgit Seetzen, 
Anders Orset, Daniel Kvalvik og Joakim Tangen. 
Aktiviteter: Også 2021 ble et spesielt år i forhold til smittevernsbestemmelser. 
Innendørstrening vinter måtte vi stenge ned i perioder, men vi gjennomførte treningene for 
voksne utendørs. I høst fikk vi gjennomført trening som normalt igjen både for barn, ungdom 
og voksne. Det har også i 2021 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. 
Arrangement. Vi skulle sammen med vårt faste terrengløp arrangere KM terrengløp lang 
løype for juniorer og voksne rett etter påske. Dette måtte vi dessverre avlyse grunnet 
smittevernreglene, men Torvikbukt IL er tildelt arrangementet igjen i 2022. Det var også i 
2021 knyttet stor spenning til om vi kunne arrangere våre 2 store arrangement på høsten, 
nemlig Torvikbukt Rundt og Torvikbukt 6 topper, men heldigvis ble det åpnet for den type 
arrangement og vi fikk gjennomføre våre arrangement på tradisjonelt vis. Det var veldig 
kjekt å igjen kunne invitere både aktive, trimere og publikum til folkefest i og rundt 
Gjemneshallen. Begge arrangementene ble svært vellykket. Torvikbukt rundt hadde ca 100 
deltakere som sprang på tid, og det må en si er veldig bra med tanke på at alle den type 
arrangementer ble flyttet til høsten grunnet pandemien. I Torvikbukt 6 topper ble det satt 
sterke løyperekorder for både damer og herrer. Den gode deltakelsen i begge disse 
arrangementene har nok sammenheng med god markedsføring og godt gjennomførte 
arrangement i en årrekke. 
 
Deltakelse i andre arrangement/resultater: Grunnet 
corona ble det et begrenset utvalg av arrangement i 
2021. Vi hadde en stor tropp som deltok på KM i 
terrengløp på Holmemstranda. I jenter 12 år ble 
Kristin Ottestad-Dahlen kretsmester og Anna Bruseth 
tok sølvmedalje. I gutter 11 år ble Eskil Hodne 
kretsmester. Sander Engdahl ble beste herreløper på 
Flemstubben. På Torvikbukt rundt ble Torvikbukt IL 
beste 5-mannslag. Det må nevnes at på Torvikbukt 
rundt ble Sander Engdahl, Johan Fredriksen Orset, 
Linus Engdahl og Eskil Engdahl henholdsvis nr. 3, 5, 8 og 11 av alle de knapt 100 som løp på 
tid. Vi har nok aldri tidligere hatt en så sterk tropp av unge løpere. Også i 2021 stilte 
Torvikbukt IL med en stor tropp på Birkebeinerløpet på Lillehammer. Der ble Sander Engdahl 
nr. 3 i sin klasse på halvbirken og Linus Engdahl og Johan Fredriksen Orset nr. 3 og 4 i sine 
klasser på halvmaraton. 
   
Carl Gunnar Orset, leder i friidrettsgruppa 
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Årsmelding Skigruppa 2021 
 
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 med fristiltrening på måndag og 
klassisktrening på onsdag. Trenarane som bidreg her kjem frå både Torvikbukt IL og Osmarka 
IL. Treningane vart gjennomført etter koronarestriksjoner som til ei kvar tid var gjeldande. 
Hopptreningane til utøvarane frå Torvikbukt var og i 2021 på Skaret om vinteren.  
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, dette var noko utsett 
pga av korona.  
 
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 er elev ved NTG Lillehammer og er ikkje ein del av kretslaget.  For 
kombinert var Johan Fredriksen Orset ein del av Granåsen skiteam som er sentrert i 
Trondheim. 
Nasjonal deltaking, både på samlingar og på renn, var i 2021 ganske amputert pga av 
koronarestriksjonar. Det har likevel vore deltaking i nokre renn.  
 
 
Resultat 
I langrenn ble Johan Fredriksen Orset KM-meister på 
normaldistanse M-18. Eskil Engdahl ble KM-meister i sprint 
klassisk senior og Sander Engdahl ble KM-meister i sprint 
klassisk M-19-20. Sander Engdahl vant også SMB-cupen 
(kretscupen). Linus Engdahl ble nr. 2 samanlagt. i 
Innlandscupen (Hedmark og Oppland skikrets). Elles gjekk han 
4 lokale renn i Oppland der han fekk 2 førsteplassar og 2 
andreplassar. 
I kombinert deltok Johan Fredriksen Orset i dei 
Norgescuprenna som vart arrangert sesongen 2020/2021. Her 
ble han blant annet nr 7 i junior NM, nr 5 i NCA under NC i 
Molde.  
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.  
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Trenerkurs/møter/utval og komiteer 
Vi var representert i haustmøtet i skikretsen med Leif-Ståle Engdahl og Siri B. Engdahl.  På 
haustmøtet til Skiforbundet kombinert på var Carl Gunnar Orset. Carl Gunnar Orset sitt i 
hopp/kombinertkomiteen i Møre og Romsdal skikrets samt styret i Møre og Romsdal skikrets 
og Siri B. Engdahl sitt i langrennskomiteen til Møre og Romsdal skikrets. Siri B. Engdal er og 
vara i Etisk komite i Norges Skiforbund og Siri Ask Fredriksen sitt i valkomiteen til 
kombinertkomiteen til Norges Skiforbund. 
 
Siri Ask Fredriksen 
leder i skigruppa 
 
 

 

 


