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Årsmelding 2017 Eresfjord IL. 

 
Styret i 2017 har bestått av: 
Leder: Tor Erik Aarstad 
Nestleder: Kristin Reitan 
Kasserer: Marianne Reitan 
Sekretær: Tone Kvamsås 
Styremedlem: Harry Hestad 
1. vara: Ellen Undset 
2. vara: Jostein Øverås 
 
Styret hadde i 2017 6 styremøter samt årsmøte 2. mars. 

Medlemstallet i 2017 var 107 medlemmer, av disse var 27 under 16 år. Dette er en kraftig nedgang fra 
et par år tilbake da vi nærmet oss 200 medlemmer. Dette skyldes nok den nye medlemsregistreringen 
via min idrett som mange sliter med. Vi har og hatt store utfordringer med faktureringen, men ser ut til 
at dette er i orden nå. 

Det ble som vanlig arrangert klubbkveld i november med premiering av skitrimmen, fjelltrimmen og 
sykkeltrimmen. Vinner av sucomtrimmen ble og kunngjort, årets vinner av 5000 kroner ble Linda Vassli. 

Eresfjord var også i år med i «Prosjekt Tilhørighet» Vi hadde som vanlig 10 sesongkort fra MFK. Tross i 
gratis utdeling av disse, var det minimal etterspørsel. 
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Skjortarennet ble dette året avlyst pga. lite snø i nedre del av løypa, samt noe usikre værmeldinger. 
Dette viste seg i ettertid å være en tabbe da vi fikk et strålende vær og vi skulle nok greid å takle 
snøforholdene. Det ble i stedet arrangert en familiedag på Hundneset med mye folk og flott påskevær. 
Her ble det grilling, natursti, fugletitting og fiskekonkurranse. 

Festen på Coopen ble arrangert som planlagt. 

Arbeidet med løpebanen ble ferdigstilt i løpet av 2017. Nesset Bygg ble leid inn til å legge kantlist samt 
å legge ut ny sand. Det ble og arrangert flere dugnader i løpet av våren og sommeren og det ble lagt 
ned utallige dugnadstimer. 

Eresfjord IL har og ansvaret for vedlikeholdet av banen, her har banekomiteen lagt ned mange timer 
for å holde banen i god stand. Idrettslaget har og overtatt en eldre traktor klipper av Nesset kommune 
som vil bli brukt på og rundt banen. 

Årets FjordXtreme Triathlon ble avlyst pga. arbeidssituasjonen til arrangement ansvarlig samt at det 
var litt få forhåndspåmeldte deltager. Dette var synd med tanke på alt det arbeidet som var lagt ned i 
forkant.  

 

Årsmelding skigruppa. 

Hovedaktiviteten har vært skitrimmen på Vistdalsheia. Som vanlig er det tirsdager fra 17:30 til 19:30. Vi 
kom i gang 10. januar og holdt på til ut mars og fikk da til 12 kvelder. Totalt var det 51 personer som 
deltok og vi fikk 196 registreringer. Ligger vanligvis på 
mellom 15 – 30 deltagere hver kveld, med noe dårligere 
oppmøte mot slutten av sesongen. Skigruppa med 
undertegnede har og hatt ansvaret for kjøring av løyper i 
lysløypa sammen med Vistdal IL. Det har og vært sporadisk 
kjøring av spor i Kanndalen. 

Tor Erik 
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Årsmelding volleyball. 

Det har vært volleyball-trening oppe i salen hver fredag kl. 19.00 for ungdommer og voksne gjennom 
hele vinterperioden. Oppmøtet har variert, men det har alltid vært nok til at vi kunne spille. Snittet på 
fremmøte ligger på en 7-8 personer, noe som egentlig er nok tatt i betraktning størrelsen på gymsalen. 
Vi har også fått volleyballnett, sponset av skolen.  

Arnt Ove 

ÅRSMELDING ERESFJORD CLASSIC & AURSJØEN OPP 2017 

Eresfjord Classic 2017:  

Andre året vårt med den tradisjonsrike Classic,en. Arrangementet gjennomføres som alltid – med 
handicapp for alle og enhver, foruten Bjørn Tore som bare må finne seg i å starte i siste pulje sammen 
med Sondre og Eresfjordvenn Jonas Orset. Vi er allsidige, og inkluderer løping og rulleski i 
showarrangementet.  

· 44 stk på sykkel, og først opp var Lars Vassli.  

· 8 stk i løpeklassen, med Trym Kjøs som førstemann opp på tiden 45:00, dernest fulgte Magne Beyer 
og Bjørn Inge på 2. og 3. plass  

· 2 stk på rulleski.  

· Klatrekonge og dronning ble Terje Dyb fra 
Ålesund, og Line Monsås fra Molde. Denne 
kåringen etter først å ha syklet Nibberittet og 
Trollstigrittet.  

Aursjøen Opp 2017:  

En enkel og kortere variant av Aursjørittet ble arrangert for første gang. I sammarbeide med 
Eikesdalsdagene, startet vi sykkelrittet i Eikesdal sentrum, med målgang ved Aursjøhytta. Tross regn, 
skodde og ellers ufyselig kammarvær, stilte 42 syklister til start i Eikesdal, hvor alle 42 kom klissblaut 
og kalde frem til Aursjøhytta. Her hadde de muligheter for dusj & rømmegraut for de som ønsket.  

Sistemann kom en time etter nest siste i mål, utmattet og tilsynelatende fornøyd & skrubbsvoltinj😊😊.  I 
ettertid kan vi alltids si at denne personen burde vært plukket ut, eller startet en time før!  

Ole Bjørn Smisethjell hadde bestetid på 1:10:16, med Sondre Svensli like bak. Gamlefar, Frode Kolstad, 
fra Molde, bare 6 sekunder bak Sondre.  

 

http://eresfjord.no/eresfjord_classic_2017/content/text_7c3da4c5-eaf2-4641-8175-694545b51cc6/1499198471455/eresfjod_classic_2017_76_red.jpg
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Premieutdeling ved markedsplassen i Eikesdal, etter at alle kom ned fra 
fjellet for egen maskin. Spesielt gjevt var det å donere kr 10.000,- til 
kreftsaken denne dagen.  

Arrangementet var vellykket, sekretariat, vakthold og manuell tidtaking 
fungerte prikkfritt. Dog hadde vi ikke samband som fungerte denne 
gang, noe som undertegnede bare må ta på sin kappe!  

Fin og samkjørt gjeng i sekretariatet, for begge arrangementene. Vakter 
og alle frivillige skal ha en stor takk, men kanskje en spesiell takk til 
Tone, Marianne, Kristin og Arnt Ove – jeg forsetter gjerne med denne 
gjengen!  

Godt med sponsormidler/premier, samt sunn økonomi også dette året.   

Geir  

Årsmelding Trimgruppa og klatregruppa i Eresfjord I.L. 

Årsrappprt 2017  

Bygda Rundt  

Det var 185 deltakere under Bygda Rundt 25.mai  2017. 
Gråver og regn gjorde nok at fleire lot sykkelen stå i ro. 
Det var Aud Hoem som vart den heldige vinnar av sykkel.  

 

Fjelltrimmen  

Trimbøkene viste at det i sesongen 2016-2017 var 1625 registrerte besøk av medlemmar i Eresfjord I.L. 
på dei 12 trimpostane. Reelle besøk var nok kanskje det doble når «ikkjemedlemmar» vart telt med. Det 
var 12 vaksne som besøkte alle postane og 13 barn som fyllte kravet med 6 besøkte postar.  

Flest besøk hadde Naustesetra med 321 og Hundneset 
med 291 og Nakkjin med 252 noterte besøk.  

Likt med tidlegare år var det Wenche Hoem som skora 
flest poeng med 1325.  Av barna var det Silje Marie 
Øverås med 125 poeng og 15 turar som kom øverst.  

Det var tilsaman 213 forskjellige personar som hadde 
skreve seg inn i Fjelltrimbøkene.  
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Sykkeltrimmen  

Det var 65 forskjellige medlemmar som har hatt regsitreringar på dei 6 postane i Sykkeltrimmen. 
Tilsaman 309 besøk. Godvikja toppar statistikken med 150 registreringar.                                                  
I Sucomtrimmen var det 30 som hadde registrert seg og var med i trekkinga av 5000,- kroner. Linda 
Hoem Vassli vart den heldige.  

Klatregruppa  

Klatreguppa har vore sterkt delaktig i samband med bygginga av den nye klatreveggen i Nessethallen i 
2017.  Nessethallen vart åpna utpå vårparten og den nye klatreveggen stod klar til bruk i oktober.  

Klatregruppa i Eresfjord I.L. har laga eit eige 
HMS-regime for organisering av aktiviteten og det 
er laga ein signert avtale med Nesset kommune der 
klatregruppa har tatt på seg ansvaret for 
organisering og sikkerheta i klatreveggen.   

Klatreveggen har vore åpen 3 kveldar i veka.  I 
november vart det arrangert kurs i Brattkort og 
Topptaukort med tilsaman 17 deltakere.  Før året 
var omme var det registrert 605 besøk i den nye 
klatreveggen fordelt på 34 kveldar.  

I 2017 er det selt 21 bøker av klatreføraren 
Klatring i Eresfjord.  

Bjørn Magne Øverås  

 

Årsmelding bandy og sirkeltrening. 
Innebandy: 
Fast spilling på søndager kl 20.00 som vanlig. Det er mellom 6-10 spillere som møtes. 
Vi starter "sesongen" i august/ september etter skoleferien og holder på fram til slutten av juni. 
Det har også startet innebandy i Eidsvåg der noen av oss er med og trener på onsdager 20.30. Kjekt å få 
spille på litt større bane, samt at det også er investert i vant der ute. Det er også planlagt at vi skal delta 
på en cup på Eide i løpet av våren sammen med de fra Eidsvåg. 
Nye spillere er hjertelig velkommen. 
 
Sirkeltrening: 
Sirkeltrening hver torsdag klokken 19:00 felles for kvinner, menn. Gruppen møtes til felles trening i 
samfunnshus-salen. Treningen går ut på en rekke forskjellige styrkeøvelser til musikk. 2017 var det 
ukentlig trening fra januar- mai og september-desember. Oppmøtet lå på 3-12 personer (snitt på 8 pers). 
Nye trimere er hjertelig velkommen! 
 
Hilsen Bjørn  
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