
 

  

 

 
Styret i 2021 har bestått av: 
Leder: Tor Erik Aarstad 
Nestleder: Mareno Nauste 
Kasserer: Bjørn Cameron Alexander 
Sekretær: Tone Kvamsås 
Styremedlem: Harry Hestad 
1. vara: Ellen Undset 
2. vara: Berit Torjuul 
 
2021 ble også et år preget av den pågående pandemien noe som også har påvirket lagets 
aktiviteter og flere av våre faste aktiviteter og arrangement har derfor vært svært redusert 
eller vi har måtte avlyse helt. 

Styret hadde i 2021 3 styremøter samt årsmøte 1. juni på Kavli Moen. 

Medlemstallet i 2021 var 176 medlemmer, som er bra økning fra 2020. Vi har nå hatt en jevn 
økning i medlemstallet for tredje året på rad.  Vi er nærmer oss nå tallene vi såg før vi måtte 
legge om til elektronisk medlemsregistrering.   

Klubbkvelden ble arrangert som vanlig i år på ungdomshuset den 15. november med 
utdeling av premier for våre faste aktiviteter samt trekking av vinner til Sucom trimmen. 

 



Grunnet korona så var det ikke mulig å arrangere klubbkveld i 2020. Det ble i stedet laget en 
familiedag ved Turhusvatnet den 21. februar i 2021. På programmet stod det isfisking, 
natursti, bålbrenning og premieutdeling for lagets ulike aktiviteter i 2020. Godt over 30 
personer tok turen i det fine været. 

 

Eresfjord IL var også i år med i «Prosjekt Tilhørighet» Vi hadde som vanlig 10 sesongkort fra 
MFK. Tross gratis utdeling til våre medlemmer, var det liten etterspørsel. 

Eresfjord IL har og ansvaret for vedlikeholdet av fotballbanen, her har banekomiteen lagt 
ned mange timer for å holde banen i god stand. 

 

Innebandy og sirkeltrening. 

Grunnet korona har det vært liten eller ingen aktivitet her. Hadde noen få kvelder med 
sirkeltrening etter nyttår. 
 

Hilsen Bjørn  

 
 

Trimgruppa og klatregruppa i Eresfjord I.L. 

Bygda Rundt 
Årgang nr 45 av Bygda Rundt i Eresfjord den 13.mai gjekk høveleg for seg, også i forhold til 
koronaen.  Passeleg sykkelver med skyer ned til omlag 700 moh og ikkje snev av høg 
vårtemperatur. Likevel var det som vanleg mange som tok turen rundt bygda. Ja nokon trilla 
vogn og spaserte også.  Det ryktest at det til og med kom folk frå Molde by for å delta og 
gjere seg kjent med Sykkelbygda Eresfjord.  
Som i fjor var det digital påmelding via VIPPS og ingen kontrollpostar, slik det vanlegvis er. 
Opptellinga viser at det var 268 deltakere under årets Bygda Rundt. Altså omlag det same 
som i 2020 då det var 271. 
Trekkinga av 10 gavekort a kr. 300,- gjekk til: 
Sigrid Solhjell, Trym Kjøs, Anita Bugge Opsal, Tove Krogset, Mona Kvernberg, Robert Nerland, 
Eva Øyen, Per Even Opsal, Per Einar Strand 
 og Olav Kåre Torjuul 
Gavkort av kr. 4000,- var det Anna Rød som stakk av med. 
 



 
 
Fjelltrimmen 
Opptellinga av Fjelltrimmen for 2020-2021 viser at det var 12 vaksne som har vore innom 
alle 12 postane. I tillegg er det 10 barn som har vore innom minst 6 av postane. Namn, 
poeng og premiering vart gjort kjent under klubbkvelden mandag 15/11-21. 
Samla var det denne sesongen 2687 personar som har skreve seg inn i Fjelltrimbøkene. Av 
desse viser grovtellinga at det er minst 1105 bygdafolk, barn og vaksne. Førre sesong var 
samla besøkstal 3072. 
Det er Nakkjin som har flest besøk, totalt 489. Deretter kjem Hundneset med 432, Vardfjellet 
362 og Goksøyra 298. 
Det var Per Einar Strand som hadde flest turar og mest poeng med 90 turar og 1010 poeng. 
Berit Torjuul og Marianne Nauste var hakk i hæl. 
Alle resultat og oversikt av turmåla ligger under Fjelltrimmen på ersfjord.no 
Den heldige uttrekte vinnar av SuCom-trimmen var Bjørn C. Alexander. 
Fjelltrimmen har denne sesongen hatt følgjande postar:  
Vargehaugen, Nordmørsskaret, Naustesetra, Hundneset, Nakken, Vardfjellet, Kanndalen, 
Ufsalen, Goksøyra, Lomshaugen/Meringdalssetra, Madsvarden og Stortolla på Vike. 
 
Goksøyra, bildet under er eit av turmåla for Fjelltrimmen. Her er det Olav Rød som har tatt 
turen. 
 



 
 
 
Klatregruppa 
Som før er det Klatregruppa i Eresfjord I.L. som har ansvaret for organisering og sikkerheita i 
klatreveggen i Nessethallen.  
Samla besøk i 2021 var 845. Dette fordelt på 84 kveldsøkter a 2 timar, eit gjennomsnitt på 10 
besøk kvar kveld det har vore åpent. 
Dette inkluderer klatrecampen som vi hadde i haustferien 11-12 oktober. 
Det var Molde kommune som engasjertee klatregruppa som stillte med 4 instruktørar. 
Tilsaman deltok det 28 barn i alder 9 - 12 år. Stor aktivitet og glede.  
Vi hadde avtalt pris og sendte faktura på kr. 20.000,- for «jobben». 
Klatreveggen har åpent 2 timar kvar tirsdag og torsdag samt at ei gruppe frå Eresfjord tidvis 
har brukt onsdagar til barneklatring.  Det er både barn, ungdom og vaksne som kjem for å 
klatre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Her ser vi noen av deltakarane under klatrecampen. 

 
 
 
Klatreførar:  
I 2021 er det selt 34 bøker av 2.utgava av «Klatring i Eresfjord»  
Det offisielle salget er stoppa, det er berre 5-10 bøker att av opplaget på 500. 
Underteikna har vore involvert i ein heilt ny klatreførar som skal dekkje heile Romsdalen. Her 
er også svarutene i Eresfjord med. Denne boka er venta å kome til sommaren 2022. 
 
 
Ref. Bjørn Magne Øverås 
 
Sykkeltrimmen 
Det var 54 deltakere på årets sykkeltrim. Postane var dei same som i 2020: Buggetunellen, 
Godvika, Viketunellen, Meringdalen, Storsvingen og Fjellgarden. Totalt var det 443 besøk, 
Govika var som alltid den mest besøkte med 259. Premieutdeling foregjekk på klubbkvelden 
og det var Anlaug Berge som hadde flest besøk. Vi køyrer samme opplegg for 2022. 
Mareno Nauste 

 
 
 
 
 



 
 
 
 Skigruppa 

Hovedaktiviteten har vært skitrimmen på 
Vistdalsheia. Som vanlig er det tirsdager fra 
18:00 til 19:30. Vi kom i gang 5. januar, men 
sesongen ble noe redusert grunnet til tider 
dårlige snøforhold, men vi fikk til 9 renn. 
Totalt var det 75 personer som deltok og vi 
fikk 278 registreringer. Ligger vanligvis på 
mellom 15 – 30 deltagere hver kveld, på det 
meste var det 40 registrerte.  Det var 17 
barn som var kvalifisert til premie, her 

senket vi kravet til 4 renn da sesongen ble noe 
amputert. Skigruppa med undertegnede har og hatt 
ansvaret for kjøring av spor i lysløypa sammen med 
Vistdal IL. Dette har stort sett gått greit, men har 
hatt noen problemer med den aldrende 
tråkkemaskina. Ny tråkkemaskine ble derfor kjøpt 
inn og denne ble levert i mai. Det har også vært 
sporadisk kjøring av spor i Kanndalen med scooter. 

 

Vi har startet på arbeidet med utvidelse av 
skisenteret. Planen er å utvide med et par nye korte 
traseer samt et skileikområde med to gapahuker. 
Det skal og støpes gulv i garasjen. Dette er et 
samarbeidsprosjekt mellom idrettslagene i Eresfjord og Vistdal samt 4H. Prosjektet har en 
kostnadsramme på rundt 400000 kroner og finansieringen er på plass gjennom Miljøfondet, 
Kraftfondet, Draumeplassen (Gjensidige) og en god dugnadsinnsats. Arbeidet er startet opp 
og det meste av graving er ferdig samt at gapahuker er bestilt. 

Tor Erik Aarstad 

Skjortarennet 



Årets Skjortarenn måtte dessverre avlyses 
da dette ikke var forenelig å arrangere med 
de gjeldende korronaregler.  

 

  

 

 

 

 

 Eresfjord Classic 2020. 

 
Eresfjord classic ble gjennomført lørdag 31.juli.  Arrangemanget var et samarbeid med EIL og 
Odd Arne Langset. Det var deltakerrekord med 72 personer i hovedrittet og ca 40 barn i 
barnerittet, som ble gjennomført før hovedrittet. Odd Arne sponset pengepremie til alle tre 
først opp i hver klasse, sykkel, elsykkel, løping og rulleski. Is og drikkeflasker til alle i 
barnerittet. 
Veldig mange møtte for å heie deltakarane fram undervegs i løypa. Heiagjenger stod plassert 
ut lang løypa fleire stader langs vegen opp mot toppen 
av Fjellgarden og Vistdalsheia 500 meter over havet. 
 
Nytt i 2021 var at ei gruppe studentar frå 8 forskjellige 
land som var på sommarkurs på Kavli Moen og Fred 
Kavli Science Center, deltok som 3 stafettlag pluss 2 
individuelle deltakere. 
 

 

 



 

 

Foto: Bjørn Magne Øverås, Mareno Nauste og 
Hilde Øverås 

 

 

 


