
ÅRSMELDING  
ERESFJORD IL 2012 

 
 
 
 

 
Utsikt over Eikesdalsvatnet fra Storlia 

 
 
 
 
 
 
 



STYRET 2012 HAR VÆRT SAMMENSATT AV: 
 
Jorunn Elin Solhjell leder 
  
Mareno Nauste nestleder 
  
Tor Erik Aarstad kasserer 
  
Ann Kristin Vike sekretær 
  
Torbjørn Utigard styremedlem 
  
Kari Petrine F. Øverås 1. vara 
Olav Rød 2. vara 
 
 
2012 har vært et positivt år for idrettslaget. Vi har opprettholdt alle våre faste 
aktiviteter og arrangement, med stor deltakelse. 
 
Medlemstallet har også hatt en positiv trend i 2012, med 181 medlemmer.  Målet var 
200 medlemmer, så vi nådde ikke helt opp. Til sammenligning hadde vi i 2011 143 
medlemmer.  
 
Vi har hatt 5 styremøter + årsmøte i 2012 
 
Kurs: Ann Kristin Vike fra styret deltok på den årlige ”Møteplassen” på Rica Seilet, 
Molde 13.-14. April 2012.   
 
Skjortarennet 2012 
Ble arrangert påskeaften 7. April. Selve rennet oppå Skjorta matte avlyses pga store 
snømengder som kom I løpet av påskeuka. Det ble for risikabelt å arrangere rennet 
når det var rasfare I området. Familiearrangementet I Kanndalen ble til gjengjeld 
særdeles vellykka. Det kom masse folk og været var bra. Kiosken gikk godt. Vi 
allierte oss med 4H som gjorde en stor innsats for å få til skileik og aktivitet på 
Storstølen. Takk til 4H! 
Det kom mye mer familiefolk enn tidligere år, noe som var målet vårt å få til. 
Anslagsvis 150 personer derav 50 barn. Mange hadde også kledd seg ut I skiklær fra 
ulike tidsepoker. Mange flotte Spitsantrekk I friske farger fra  lokal konfeksjonfabrikk.  
Andre hadde litt mer lekne antrekk fra div inspirasjonskilder. Bilder ligger på 
eresfjord.no 
Vi avslutta arrangementet med afterski på Coopen med dans. Det kom utrolig mye 
folk og det var god stemming. Alt I alt ble denne dagen økonomisk svært 
innbringende for idrettslaget. Godt jobba til alle som var med å bidrog!  
Vi håper å få til et like vellykka arrangement I 2013! 
 
 
Klubbkveld på Skogly søndag 18. nov med premieutdeling på Fjelltrimmen, 
Skitrimmen og Sykkeltrimmen. Vi hadde også matsalg og loddsalg. Mareno viste 
flotte lysbilder. Det ble en sosial og hyggelig kveld. Det har etterhvert blitt ganske 



omfattende premieringsopplegg i idrettslaget, derfor ble det  laget et eget 
arrangement og gjort ekstra stas på de som skulle ha premier. Enda litt bedre 
oppmøte enn I fjor!  
 
 
ÅRSMELDINGER UNDERGRUPPER 
Eresfjord I L 
TRIMGRUPPA 
Årsrapport 2012 
Trimgruppa har i 2012 hatt hovedansvaret for 
• Fjelltrimmen • Bygda Rundt • Sykkeltrimmen • Herretrimmen 
+ at vi hjalp til under Skjortadagen i påska 7.april 
 
Fjelltrimmen har i sesongen 2011- 2012 som tidlegare år hatt 12 postar. Nytt for 
denne sesongen er at det var forskjellig poeng i forhold til lengda på turen. Frå 5 
poeng for Hundneset og tilsvarande turer, til 20 poeng for den lengste turen til 
Goksøyra. Sum besøk er telt opp til 1735 og dermed litt meir enn forrige sesong med 
1678 besøk. 
   
Årets fjelltrimmer blant jentene ble Emma Solhjell Øverås med 165 
poeng 
Årets fjelltrimmer blant guttene ble Johannes Solhjell Øverås med 
285 poeng 
Årets kvinnelige fjelltrimmer ble Wenche Hoem med 550 poeng 
Årets mannlige Fjelltrimmer ble Per Einar Strand med 555 poeng. 
  
Disse fikk krus: Marita Nauste Hamre, Line Nauste Hamre,Ingunn 
Nauste Hamre,Henrik Viken Lied,Emma Solhjell Øverås,Ola Solhjell 
Øverås,Johannes Solhjell Øverås,Annlaug Berge,Jorunn Solhjell, 
Se oversikt på eresfjord.no 
 
Bygda Rundt (tidlegare Sykkeltrimmen) vart i 2012 arrangert den 20 mai. Og ikkje på 
Kristi Himmelfartsdag fordi denne fall saman med 17.mai. For årgang nr 36 var det 
263 personar som sykla dei 13,5 km bygda rundt. Av desse 170 vaksne og 93 barn. 
 
Sykkeltrimmen var eit nytt tiltak som starta i 2011. Dei 9 postane har hatt jamnt og 
godt besøk også i 2012. Tilsaman har det deltatt 113 forskjellige personar. Og av 
desse var det 8 pesonar som har kvittert for besøk på alle sykkelpostane. Fire damer 
og fire karar. 
Den desidert mest besøkte posten var Godvikja. Rekorden her var det Ottar Solhjell 
som har med 211 noterte besøk ! Det er også mange andre enn bygdafolk som 
skriver seg inn i «sykkeltrimbøkene». Faktisk 13 forskjellige nasjonar. 
Herretrimmen er ein aktivitet kvar søndag med ymse former for ballspel, innebandy 
etc. Regien for det heile er det Bjørn Cameron Alexander som har. 
Trimgruppa er ellers delaktig i merking av stiar i og rundt Eresfjord. Alle er lagt ut på 



nettet på eresfjord.no og morotur sine sider. Det vi ventar på no er å få opp gode 
skilt. Desse er bestilt for lenge sia via kommunen. Men dette går treigt .... 
Medlemmer i trimgruppa i 2012 har vore: Bjørn M. Øverås, Kirsti Ranvik, Anne Husby 
og Mareno Nauste  
Eresfjord 9.januar 2012 
 
 
 
 

 
               Røndølsskaret aug. 2011: Johannes, Ola, Emma, Saskia og Malvin 
 
“Opptur” I Eikesdal  
 Kvinne Mann 
0-5 år   
6-12 år 9 4 
13-19 år 8 2 
20-25 år 0 4 
26 år og oppover 28 19 
Totalt 45 29 
 
           
 
 
Barnetrim for 1.-4. Klasse: 
Hver onsdag kl 17.30-19.00. Allsidig aktivitet I gymsal. Dette er et dugnadsprosjekt 
der foreldrene til alle barna some er med stiller opp og tar hver sin gang. Det har 
fungert veldig bra. Det blir satt opp en turnus over noen måneder om gangen slik at 
den enkelte er forberedt på når det er sin tur.  
Alle barna i 1.-4. kl er med, det vil si 18 barn!  Pga stort barnetall, har to og to 
voksne trimmen hver gang.  
Før jul hadde vi avslutning med nissemarsj opp til Smihellaren. Alle barna med 
søsken og foreldre stilte opp til en stemningsfull tur I mørket med hodelykter og 
bålbrenning. Det ble servert mandariner og pepperkaker. 



 
Ansvarlig: Bente Melås 
 
Staturrapport Eresfjord innebandy (Herretrimmen) 
Enda et år er gått og innebandytrening kl 20.00 er blitt et nokså innarbeidet gjøremål på 
søndagskveldene. Det er en fast gruppe på ca 12-15 personer som trener og vi bruker å 
være 6-8 personer på trening, da det ikke alltid passer for alle. 
Nivået er faktisk steget noen hakk siden i fjor og vi begynner å få en viss kropps og 
ballkontroll. 
Det har også blitt tradisjon å arrangere turneringer i forbindelse med høytidene (påske 
og jul) da har det vært opp mot 30 personer som har stilt opp og vi har delt opp i lag 
etter grender. Dette kommer vi til å forsette med. 
Det har vært en pause i treninga midt på sommeren i skoleferien. 
Det er plass til flere og menn i alle aldre, unge som gamle oppfordres til å møte opp på 
søndager kl 20.00. Føler at vi har fått til en artig kveld som gir oss både sosiale og 
sportslige gleder. 
Vennlig hilsen Bjørn Cameron Alexander for innebandyen 
 
Dametrim 55+ hver onsdag kl 19.00. Litt bøy og tøy samt volleyball. 13 personer 
deltar. 
Kontaktperson: Sonny Solhjell 
 
Årsmelding  skigruppa 2012 
Hovedaktiviteten har vært skitrimmen på Vistdalsheia. Vi har gjennomført 13 renn. 
Totalt 99 deltagere hvorav 34 barn var kvalifisert til premie, deltatt 5 ganger eller mer. 
Dette er omtrent likt som for 2011. Totalt hadde vi 492 registreringer mot 401 i 2011. 
Premiering ble gjort på klubbkvelden høsten 2012. Tre av rennene var og en del av 
Telenor Karusellen som vi deltok i. 
Utviklingen fra 2008 og frem til i dag har vært meget bra. Vi har hatt en fin økning i 
antall deltagere fra 54 personer og 123 registreringer i 2008 til 99 personer og 492 
registreringer i 2011. I 2008 var det 9 stk som fikk premie mot 34 stk i 2012. 
Videre har skigruppa ved undertegnede hatt ansvaret for kjøring av løyper på 
Vistdalsheia sammen med Vistdal IL. Vi har og hatt sporadisk kjøring av spor i 
Kanndalen med snøscooter. Skigruppa var og med og arrangerte Skjortarennet 
sammen med resten av idrettslaget. 
Skigruppa i Eresfjord IL Leder Tor Erik Aarstad 
 
 
 
Eresfjord og Vistdal Skisenter 2012 
Egen orientering og framlegging av regnskap v/ Martinus Leirvoll 
 

 
 


