Styret i 2020 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
Styret hadde i 2020 5 styremøter samt årsmøte 9. mars.
Medlemstallet i 2020 var 152 medlemmer, som er bra økning siden2019. Av disse var 41 16
år eller yngre, også dette er en bra økning fra 2019. Vi er fremdeles et stykke unna tallene vi
såg før vi måtte legge om til elektronisk medlemsregistrering da vi var nærmere 200
medlemmer.
2020 ble et spesielt år med den pågående pandemien og mange av våre faste aktiviteter og
arrangementer måtte avlyses. Den årlige klubbkvelden på høsten ble derfor utsatt til på
nyåret i håp om at det da var mulige å gjennomføre denne.

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.
Startet opp som vanlig, på nyåret, men holdt på kun noen få uker før det ble korona
pause. Hadde noen runder med utendørs sirkeltrening i løpet av sommeren.
Hilsen Bjørn

Trimgruppa og klatregruppa i Eresfjord I.L.
Bygda Rundt

Som vanleg vart Bygda Rundt arrangert på
Kristihimmelfartsdag, i år den 21.mai.
Lettskya, mildt og fine forhold.
Men som følgje av koronapandemien var
det litt annerleis i 2020. Ingen
kontrollpostar og påmelding via VIPPS.
Deretter var det å finne fram sykkelen og
legge i veg rundt bygda. Og det var det
mange som gjorde. Tilsaman 271 deltok.
Rekorden er frå 2011 då 378 personar var
med.
Utrekt vinnar av gavekort på kr. 4000,- var Arne Repstad. Ellers er det trekt ut 10 gavekort a
kr. 300,- Desse gjekk til:
Kian Hoflandsdal, Karoline Øverås, Synnøve Frisvoll, Jon Magne Frisvoll, Niklas Sponås
Stabbursvik, Oskar Nesset Frisvoll, Jenny Husby Tornes, Ariel Sandøy Hoem, Halvard Brekken
og Turid L. Øverås.
Bygda Rundt i 2020 var årgang nr 44.

Fjelltrimmen

Vanlegvis skulle tala for Fjelltrimmen
presenterast under klubbkveld med
premiering om hausten. Slik vart det ikkje i
2020 pga den pågåande koronapandemien og
dei mange restriksjonane blant anna i forhold
til kor mange som kan samlast under eitt tak.
Likevel, oppteljinga viser at det sesongen
2019-2020 var 2280 som hadde skreve seg
inn i trimpostbøkene. Av desse var det 1214
besøk av bygdafolk. Ein liten nedgang frå året
før då det var registrert 1497 bygdafolk. Tala siste sesong viser ellers 993 besøk av vaksne og
221 besøk av barn.

I år var det Marianne Nauste som skora flest poeng med sine 96 enkeltbesøk og 785 poeng.
Bøkene viser at ho blant anna har vore 50 gonger på Naustesetra og 36 gonger på
Hundneset. Hakk i hæl ligg Berit Torjuul
med 83 besøk og 735 poeng. På
tredjeplass Tone Kvamsås med 60 besøk
og 620 poeng.
Blant barna var det Othelia Alexander
med sine 200 peong og 21 besøk. Nelly
Alexander med 155 peong og 17 besøk.
Deretter Anna Krogset Nauste med 110
poeng og 13 besøk.
Det er framleis Hundneset som har flest
registreringar med samla 566 besøk
inkludert utabygdes folk. Nakkjin hadde
413 besøk.
Sykkeltrimmen
Det var 60 stk som deltok på sykkeltrimmen i 2020. Postene var de samme som i 2019:
Buggetunellen, Godvika, Viketunellen, Meringdalen, Storsvingen og Fjellgarden. Totalt var det 547
besøk, Govika var som alltid den mest besøkte med 288. For andre året hadde vi Sykkeltrimmen
junior, som er for dei yngste. Der var det 4 poster: Kaia på Øverås, skolen, småbåthavna og nede på
Nauste. Bra deltaking også her. Premieutdelinga foregjekk oppe på Torhusvatnet under familiedagen
vi hadde der.
Mareno Nauste

Klatregruppa
Klatregruppa i Eresfjord I.L. har framleis ansvaret
for organisering og sikkerheita i klatreveggen i
Nessethallen som vart tatt i bruk i oktober 2017.
Besøkstala for klatreveggen viser at det i 2020 er
registrert 683 besøk. Dette på trass av at det var
koronapause i to månader frå 12/3-19/5-20. Det
var også sommaferie eit par månader frå 4/6-8/9. I
2019 var antall besøk 755.
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.
I haustferien 2020 vart veggen utvida med eit lite
loddrett areal på eine tverrsida av rommet. Samt at
det vart montert 2 stk autobelayer. Sum kostnad kr.
245.312,Finansiering pr feb-21 ser slik ut:
Sum kostnad, faktura frå Tjelmeland Friksjon
Tilskott Romsdalsbanken (utbetalt)
Tilskott Miljøfondet (utbetalt)
Tilskott Klatreforbundet (utbetalt)
Tilskott Kraftfondet (utbetalt)
Sum innvilga og utbetalte tilskott pr.des.2020
Manglande finansiering, enn så lenge dekt av EIL

245 312
10 000
15 000
10 000
100 000
135 000

135 000
110 312

Kraftfondet har så langt berre dekt 100.000,-. Men det er sendt ny søknad der det blir bedt om at
Kommunedelsutvalget via Kraftfondet dekkjer fullt ut den manglande finansieringa. Dette som
kommunal grunnlagsinvestering slik vedtektene åpnar for.
Alle som besøker klatreveggen må signere ei ansvarserklæring. På dei 3 åra som har gått sia åpninga
av klatreveggen hausten 2017 er det 683 enkeltpersonar som har signert slik avtale. Det betyr at det
har vore like mange forskjellige personar innom veggen for å klatre ein eller fleire gonger. Rundt
95 % av desse er frå «gamle» Nesset kommune.

Klatreførar:
I 2020 er det selt 83 bøker av 2.utgava av «Klatring i Eresfjord»
Opplaget på 500 er snart utselt. Det er igjen berre ca 50 bøker.

Ref. Bjørn M. Øverås

Skigruppa

Hovedaktiviteten har vært skitrimmen på
Vistdalsheia. Som vanlig er det tirsdager fra
17:30 til 19:30. Vi kom i gang 7. januar, men
også her ble sesongen noe redusert grunnet
korrona og siste renn ble 10. mars. Totalt var
det 74 personer som deltok og vi fikk 243
registreringer. Ligger vanligvis på mellom 15
– 30 deltagere hver kveld, på det meste var
det 43 registrerte. Det var 23 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. Det har derfor blitt gjort avtale om kjøp
av ny tråkkemaskine, men denne kommer ikke før neste år. Det har også vært sporadisk
kjøring av spor i Kanndalen med scooter.
Tor Erik Aarstad

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

Eresfjord Classic 2020.

Det ble også besluttet å avlyse årets
utgave Eresfjord Classic, men her tok
Odd Arne Langset initiativet til å få i
gang et arrangement. Dette ble
gjennomført 12. september med god
hjelp fra Eresfjord IL. Totalt 33 startende
i sykkel, løping og rulleski.

Foto: Bjørn Magne Øverås, Mareno Nauste og Hilde Øverås

