
              

                   

   

 

 
 

 

 

Styret har i 2016 bestått av : 

 

Leder Arve Haugen 

Nestleder Hans Olav Børseth 

Sekretær Hege Nesbø 

Kasserer Gunhild Kjelsli 

Styremedlem Alf Egil Sødermann 

Varamedlem  Jon Olav Evjen 

 

 

 

Trimavdelingen har i 2016 avholdt 6 styremøter, og mange dugnader. Leder har også deltatt 

på de fleste hovedstyremøter. 

 

 

Aktiviteter : 

I tillegg til skiløype og tursti, driver vi fredagsbassenget, og Gerda arrangerer 

idrettsmerkeprøver for oss. I 2016 hadde også ett prøveprosjekt med felles trimturer i 

samarbeid med Trimgruppa i Skjeldstadmarka. Vi stiller også som hallvakter. Vi har ikke 

mange å ta av, og har i år vært heldige og fått hjelp av Siv Nakling  og Randi Haugen som 

hallvakter.  

 

 

 



Folkebadet : 

Det er fortsatt bra besøk i bassenget på fredagene. Vi selger billetter for mellom 3 og 400,- i 

snitt pr kveld. 

Bassenget er åpent mellom kl. 1700 – 1900 hver fredag. 

Vi retter en stor takk til alle foreldre som stiller opp som vakter. Uten deres hjelp hadde det 

ikke blitt noe fredagsbasseng. 

 

 

Lysløypa/ Tursti /  : 

I 2016 fikk vi en god del snø, og vi fikk kjørt fine løyper, og vi hadde godt besøk i løypene. 

Mens forholdene var på det fineste, sist i februar, kom forslaget om å prøve å selge 

tråkkemaskina til en pris litt over det vi kjøpte den for. 28 februar ble den lagt ut for salg, og 1 

mars var den solgt. 22 mars gikk turen til Beitostølen for å se på ny brukt maskin. Dette var ei 

maskin som tidligere var eid av Oslo Kommune og gått fast i Holmenkollen. Uten 

betenkningstid ble det skrevet kontrakt. Tiden mellom 1 mars og 1 april, ble det jobbet på 

høygir med å prøve å skaffe finasiering. Vi hadde ikke alt klart da kontrakten ble skrevet, men 

har møtt veldig mye positivitet og velvilje, og maskina som kostet kr. 500 000,- + mva ble 

betalt i rett tid. Vi lånte kr. 125 000,-  til momsen av friidretten, og dette skal betales tilbake i 

løpet av 2017.  

Den nye maskina var en del bredere enn den gamle. Dette medførte en del arbeid. Trasseen 

måtte utvides flere plasser, skog fjernes og gravemaskin måtte planere. Ny garasjeport måtte 

monteres, og vedskjulet til Brendboe måtte flyttes. Mens det ennå var tele i jorda, stilte Torkil 

Næsbø opp , uten at det kostet oss en krone, med gravemaskin, og holdt på i 3 dager i første 

havdel av løypa. På sensommeren brukte Jon Olav Evjen 1 uke av sin sommerferie i 

gravemaskin i siste halvdel av løypa. Oppsummert, så kan vi si at vi bare møter velvilje og 

positive mennesker. Og, ikke minst, fantastiske grunneiere som lar oss utbedre løypa der det 

trengs.  

 

18 september hadde vi vår årlige kaffe og vaffeldag på sjetnbuin. Der møtte det opp ca 110 

stk, og nytt av året var at vi fredag 7 oktober arrangerte kaffe og vaffeldag for pensjonister på 

fisktjønna. Her møtte det opp ca 20 pensjonister. Dette skal vi fortsette med. 

 

Nytt av året var også felles trimturer med Skjeldstadmark IL. Hver mandag hadde vi tur, og ca 

30 – 40 personer har vært med. Mange forskjellige turmål er besøkt, og turen med flest 

deltakere vår på Kluken. Dette må vi fotsette med. 

 
 

 

 

I år var det Trimmen sin tur til å arrangere 6-dagsfesten. Denne ble gjenomført som tidligere 

år, med quiz. Ca 200 betalende og suksess  



 

 

 

 

Idrettsmerkeprøver : 

Vi i trimmen takker Gerda som tar ansvaret for dette år etter år, og sørger for å få dette 

gjennomført. 

I 2016 arrangerte vi 3 merkekvelder på Hegra Sparebank Arena. Alle kvelder var det 

anledning til å ta utholdenhetsprøvene. 

Dette året har 5 personer avlagt merkeprøver. Og alle 5 har fullført i løpet av året!  

Gunnar Børset klarte kravet til idrettsmerkets miniatyrstatuett i bronse, det vil si at han avlagt 

merkeprøvene 25 ganger. Gerda Vik har deltatt 40 ganger og får 40-årsmerke med diplom.  

Gratulerer! 

Også denne sesongen skulle vi veldig gjerne hatt mange flere med, og det er sikkert mange 

som klarer de enkle øvelsene.  

Velkommern til sommeren og test deg selv – du klarer det sikkert!  

Du finner kravene på idrettmerket.no 

 

 
Arbeidsplan for 2017: 

 Kaffe og vaffeldag både sommer og vinter. Og for pensjonister 

 Litt finplanering i skiløypa 

 Rydde kjerkleia 

 Vedlikehold på stien over knottmoen 

 Lage og selge ved. 

 Sklite vårt løypenett  ( ved løypenes utgangspunkt ) 
 

 

 

Økonomi : 

Vi viser forøvrig vi til eget regnskap og budsjett-ark. 

Vi takker Hegra IL sine hovedsponsorer for støtten, og ikke minst ALLE SOM GAV OSS 

ØKONOMISK STØTTE TIL NY TRåKKEMASKIN. 

 

 

Til slutt takker leder resten av styret i trimmen for fantastisk innsats og 
positiv holdning. 
 
 
 
      
 

 

 

 


