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STYRET 2013 HAR VÆRT SAMMENSATT AV: 
 
Kjell Ove Ernes leder 
  
Jorunn Elin Solhjell nestleder 
  
Tor Erik Aarstad kasserer 
  
Mareno Nauste sekretær 
  
Torbjørn Utigard styremedlem 
  
Kari Petrine F. Øverås 1. vara 
Olav Rød 2. vara 
 
 
I løpet av sommeren 2013 valgte Kjell Ove Ernes på grunn av ny jobbsituasjon å trekke 
seg som leder, samt å trekke seg ut av styret. Jorunn Solhjell gikk da inn som ny leder. 
For å fylle opp antallet styremedlemmer har Kari Øverås møtt fast på alle styremøter 
etter dette.  
2013 har vært et positivt år for idrettslaget. Vi har opprettholdt alle våre faste 
aktiviteter og arrangement, med stor deltakelse. I tillegg har det blitt starta opp nye 
aktiviteter; trim for barnehagebarn med ujamne mellomrom og trim for ungdomsskolen 
annenhver torsdag. Det vil altså si at vi nå har trimtilbud for alle barn fra 
barnehagealder til og med ungdomsskole. 
 
Medlemstallet har også hatt en positiv trend i 2013, med 193 medlemmer.  Målet på 
200 medlemmer er snart nådd. Til sammenligning hadde vi i 2012 181 medlemmer.  
 
Vi har hatt  5 styremøter + årsmøte i 2013 
 
Kurs/konferanser: Jorunn Solhjell deltok på ”Sunn jenteidrett”-konferansen i Oslo 28-
29.5.13 sammen med Tove Oppigard som representerte Eresfjord og Vistdal 
Fotballklubb. Det var inspirerende påfyll til å drive med jenteidrett og barneidrett 
generelt. 
 
Skjortarennet 2013 
Ble arrangert påskeaften 30. Mars, denne gangen også med tidtaking. Både 
familiearrangementet i Kanndalen og selve Skjortarennet ble særdeles vellykka. Det 
kom masse folk og været var bra. 259 betalende. Kiosken gikk godt. Vi allierte oss 
med 4H som laga til skileik og aktivitet på Storstølen. Takk til 4H! 
Det var svært godt oppmøte på Storstølen. Mange hadde også kledd seg ut, tema i 
2013 var hatteparade. Vi avslutta arrangementet med afterski på Coopen med dans. 
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 2014! 
 
 
 



Eresfjord Grand Prix 2013, NYHET! 
Sykkelrittet Eresfjord Grand Prix ble for første gang arrangert 6. Juli 2013. Utflytta 
eresfjording Geir Hoem stod bak som ideinnehaver og koordinator for hele 
arrangementet. Sola skein og det kom masse folk. Eresfjord viste seg fra sin beste 
side. Det var i alt 88 deltakere. Geir Hoem har signalisert at han ønsker å være med 
å arrangere et nytt Eresfjord GP i 2014. Forberedelsene er allerede godt i gang. 
 
Klubbkveld på Skogly søndag 17. nov med premieutdeling for Fjelltrimmen, 
Skitrimmen og Sykkeltrimmen. Vi hadde også matsalg og loddsalg. Mareno viste 
flotte lysbilder. Det ble en sosial og hyggelig kveld. 
 
ÅRSMELDINGER UNDERGRUPPER 
Eresfjord I L 
TRIMGRUPPA 
Årsrapport 2013 
Trimgruppa har i 2013 hatt hovedansvaret for 
• Fjelltrimmen • Bygda Rundt • Sykkeltrimmen • Herretrimmen 
+ at vi hjalp til under Skjortarennet  påskeaften 30.mars  
 
Årsmelding : Fjelltrimmen 
Fjelltrimmen har de samme 12 postene som tidligere år. 
Alle stiene er no merket med skilt og blå stikker. Endel av stiene er godt ryddet, mens 
noen stier trenger mer rydding og merking. 
  
Poengsystemet og premieringen er det samme som fjorårets sesong. 
2012 – 2013 har vert en rekord-sesong. De 12 fjellpostene har hatt 3719 registrerte 
besøk, noe som er 1984 flere enn sesongen før. 
  
Disse har fått krus: 
Peder Ernes, Silje Fjellstad, Heine Fjellstad, Marita Nauste Hamre, Ingunn Nauste 
Hamre, Marie Hånde, Serine Hånde, Martine Jørstad, Ingeborg Eide Lervoll, Henrik 
Viken Lied, Håvard Viken Lied, Julia Alexsandra Melås, Thea Krogset Nauste, Martin 
Krogset Nauste, Milan Steinsvoll, Ingrid Torjuul, Linda Hoem Vassli, Anette Øverås, 
Ola Øverås, Emma Solhjell Øverås, Johannes Øverås 
Annlaug Berge, Hildegunn Frisvoll, Jan Frode Frisvoll, Kristine Frisvoll, Laila Hånde, 
Wenche Hoem, Anne Mette Jørstad, Tone Kvamsås, Tove Krogset, Marianne 
Nauste, Bjarte Rød, Marianne Reitan, Kirsti Heggset Ranvik, Jorunn Elin Solhjell, Per 
Einar Strand, Karoline Øverås. 
(Dette er 17 flere enn fjorårets sesong) 
  
2012 – 2013 sesongens fjelltrimmere: 
Jenter under 16 år : Emma Øverås med 255 poeng. 
Gutter under 16 år : Johannes Øverås med 585 poeng. 
Damer : Annlaug Berge med 1915 poeng 
Herrer : Per Einar Strand med 790 poeng 
  
Bøkene ble bytta ut med nye bøker 1.september. Den nye sesongen er defor i full 
gang, og mange poster er allerede mye besøkt. Det  er mange ivrige fjelltrimmere i 
Eresfjord.   



  
Bygda Rundt (tidlegare Sykkeltrimmen) vart i 2013 arrangert på Kristi 
Himmelfartsdag den 9. Mai. Dette var årgang 37, og det var 308 personar som tok 
den 13,5 km lange turen rundt bygda. Av desse var det 100 barn.  
 
Sykkeltrimmen var eit nytt tiltak som starta i 2011. Dei 11 postane har hatt jamnt og 
godt besøk også i 2013, men litt lågare deltaking enn i 2012.  
Sykkeltrimåret starta 15.oktober i 2012, Totalt var det 749 besøk, fordelt på 82 
personar. 
Det vart satt ut to nye postar siste året. Ein i Mardalen og ein oppe ved Litjvatnet. 
Den i Mardalen vart plassert på brua der elvene møtes. Den vil bli flytta ned til 
parkeringsplassen. 
Som i fjor var det Ottar Solhjell som var den ivrigaste med 215 besøk i Godvikja. 
Elles var det mange utledningar som hadde skreve seg inn, særleg oppe på 
Fjellgarden. Det er og mange frå Eidsvåg som skriv seg inn. 
Til neste år er det ikkje noko planer om endring av opplegget, men er det nokon som 
har gode idear, og som kan gjere Sykkeltrimmen enno meir interessant, er det berre 
å ta kontakt med Mareno. 
På vinteren ligg det ute bøker ved Boggetunnelen, Godvikja og Viketunnelen. 
Hugs at sykling er godt for det meste ! God tur . 
 
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 6-10 personer på trening, da det ikke alltid passer for alle. Noen søndager har over 
20 personer møtt på trening. 
 
Det har også blitt en tradisjon å arrangere turneringer I forbindelse med høytidene 
(påske og jul). Jula 2013 var det rekorddeltakelse med godt over 30 personer som stilte 
opp, og vi har delt opp I lag etter grender. Dette kommer vi til å fortsette med. 
Nivået er faktisk steget noen hakk siden i fjor og vi begynner å få en viss kropps og 
ballkontroll. 
 
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 
 
 
 
Barnetrim  
Fra januar 2014 har alle barn i Eresfjord mellom 6-16 år et tilbud om fysisk aktivitet. 
1.4. kl hver onsdag kl 17.30-19.00. Ansvarlig Tor Erik Aarstad. 
5.-7. Kl onsdager kl 19.20.30 ansvarlig Bente Melås. 
8.-10. Kl annahver torsdag kl 18-19, ansvarlig Tanja Ydsti. Alle gruppene har allsidig 
aktivitet I gymsal.  For 1.-7. Kl er dette satt opp som en dugnad mellom foreldrene til 

http://eresfjord.no/lag_org/_eresfjord_i_l_/bygda_rundt/
http://eresfjord.no/lag_org/_eresfjord_i_l_/sykkeltrimmen_nye_/


de barna som deltar. Stort sett alle er med. 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. For ungdomsskolen er det stort sett Tanja som har styrt hver gang. 
 
I tillegg til dette har barna I barnehagealder av og til trim I gymsalen enkelte 
tirsdager. 
 
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. I 2013 fkk vi også opp skilting av stiane. 
 
Medlemmer i trimgruppa i 2013 har vore: Bjørn M. Øverås, Kirsti Ranvik, Wenche 
Hoem og Mareno Nauste  
Eresfjord 2. februar 2013 
 
 
 
 

 
               Røndølsskaret aug. 2011: Johannes, Ola, Emma, Saskia og Malvin 
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Klatring i Eresfjord  ….. 
 

Klatreføraren ( Klatring i Eresfjord) er utselt.  Og 
viplanlegg nytt opplag i løpet av 2014. 
Første utgave av boka var ferdig på tampen av 
2009. Det vart trykt eit opplag på 500 bøker. 

Det er Bjørn Magne Øverås, Iver Gjelstenli og 
Bjørn Bergsvik som har laga boka. Men det er 

Eresfjord I L som er utgjevar. Og det er EIL som 
får inntektene av salget. 

Saldo på konto for første utgave av Klatreføraren er 
i overkant av kr. 53.000,- kroner. 

 
Plana og målet er å få laga ny utgave av Klatreføraren 

i løpet av våren og sommaren. Og etter same 
finansieringsmodell som av første utgave. Da vart 

boka så godt som fullfinansiert  
 
av Miljøfondet og Utviklingsfondet .    
Til komande utgave har vi allereie fått utbetalt kr. 25.000,- frå  
Vekstkommuneprosjektet. 
Budsjett og finansiering er satt opp slik: 
Budsjett   N kr. 
Frikjøp 10 arbeidsdager Bjørn M. Øverås   20 000,00 
Trykking EKH   40 000,00 
Fotorettigheter Terje Aamodt   2 500,00 
Tegning topoar nye ruter Bjørn Bergsvik   4 000,00 
Oppdatering tekster  Iver  Gjelstenli   4 000,00 
Dugnad 25 timar   6 250,00 
      
Uforutsette utgifter   3 250,00 
      
Sum total   80 000,00 
      
Finansiering     
Tilskott Miljøfondet   25 000 
Tilskott Utviklingsfondet   25 000 
Tilskott Kommunevekstprogrammet   25 000 
Egne midler   5 000 
Sum finansiering   80 000,00 

 
I forhold til første utgave vil andre utgave bli oppdatert med dei  nye rutene som er 
klatra sia 2009.  
I tillegg vil boka innehalde informasjon og oversikt med kart over alle isrutene som finst 
i Eresfjord og Eikesdal.  Godt over 60 forskjellige isruter.  Detaljar om isrutene vil bli 
som i dag, på eresfjord.no og under denne linken:   
http://eresfjord.no/klatring_i_eresfjord/ 
 
Eresfjord den 15/2-2014. Bjørn Magne Øverås 

http://eresfjord.no/klatring_i_eresfjord/


Årsmelding  skigruppa 2013 
Hovedaktiviteten til skigruppa er skitrimmen på Vistdalsheia tirsdager. 
I 2013 ble det gjennomført 10 renn. Vi kom dessverre litt sent igang, da snøen 
ikke kom før i februar. 
Totalt 98 deltakere, hvorav 30 barn som ble kvalifisert til premie. De hadde 
deltatt 5 ganger eller flere, og fikk diplom og lue. 
Totalt hadde vi 432 registreringer mot 492 i 2012. Årsak til nedgangen er nok 
at det ble færre renn i 2013 enn i 2012. 
Vi arrangerte det ene av fire Nesset Sparebankcup-renna februar 2013. Da var 
det ekstra folksomt oppe på Vistdalsheia. Vil få takke alle som hjalp oss å 
arrangere rennet. 
Premier til alle som skulle ha det, ble delt ut på klubbkvelden som var i 
november-13. 
Tor Erik Aarstad, som er med i skigruppa, har hatt ansvaret for kjøring av 
løyper på Vistdalsheia sammen med Vistdal IL. 
Skigruppa var også med å arrangerte Skjorta-rennet sammen med resten av 
idrettslaget påska 2013. 
 
 
Skigruppa v/Eresfjord Idrettslag 
Siw Maridal Bugge 
 
 
Eresfjord og Vistdal Skisenter 2013 
Representanter fra Eresfjord er Martinus Leirvoll og Håkon Nauste. Martinus er 
kasserer for skisenteret. Eget regnskap. 
 
Arbeid med anlegget  på skisenteret i 2013. 
Arbeidet med reguleringsplan er i gang. Det er utarbeidd plan for omlegging av 
løypetrase. 
Det er gjennomført arkeologiske undersøkingar, og det vart ikkje gjort funn som er til 
hinder for gjennomføringa  av planene. 
Ny tidtakarbu er på plass og det er lagt inn strøm i bua. 
 
Det er lagt nytt tak på garasja og det er  gjort førebuingar for å lage eit rom for 
skismøring og lagring av utsyr for trakkemaskin. Skisenteret har fått eit tilskot frå 
Miljøfonet på kr. 30.000 til dette arbeidet. 
 
I jula 2013 bles det ned tre som gjorde skade på deler av lysanlegget. Nesset kraft 
har reparert skadene.  
Det er inngått ein sponsoravtale med Nesset kraft. Dei vil ta alt vedlikehald på 
lysanlegget frå 2014 – 2016. Avtalen har ei øvre grense på kr. 50.000.- 
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Eresfjord og Vistdal skisenter
Sammendrag regnskap 2013

Inntekter Utgifter
Tilskot EIL / VIL 70 000,00kr       
Gaver / Tilskot:
Nesset sparebank 10 000,00kr       
Kulturmidlar Nesset komune 10 500,00kr       
Løypekøyring Nesset kommune 8 475,00kr         
Total tilskot frå Miljøfond 40 000,00kr       
Utbytte Gjensidige 176,00kr            
Renter 19,88kr              

Strøm og vedlikehald lys 5 193,89kr         
Trakkemaskin drift / vedlikehald 6 972,60kr         
Forsikringar 4 400,00kr         
Tidtakarbu / utviding garasje 81 013,73kr       
Reguleringsplanarbeid 19 485,00kr       
bankgebyr / porto 324,00kr            

139 170,88kr    117 389,22kr    
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