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ÅRSBERETNING NOIL FOR ÅRET 2021.  

Organisasjon: 

Leder:    Trond B. Holt, (i styret fra 2015) 

Nestleder:   Hans Petter Schevik (i styret fra 2020) 
 

Sekretær:   Paul Arne Opsahl (i styret fra 2017) 

Kasserer/medlemsregister: Lise Bjertnæs Holt, (i styret fra 2011) 

Hus ansvarlig:   Tone Heier (i styret fra 2020) 
 
Styremedlemmer:  Ivar Molden (i styret fra 2017) 
    Trond Bang (i styret fra 2019)  
    Anne Holsve (i styret fra 2018) 
    Randi Lien Vestheim, (i styret fra 2018) 
    Tom Kenneth Flemvåg (i styret fra 2020) 
     
 
 

 

Andre tillitsvalgte og styreoppnevnte i 2021: 

Trippelrennkomite: Ivar Molden og Paul Arne Opsahl 

Spinning instruktør  Frode Holst 

Revisorer: Johan Haugset (valgt i 2020), Knut Skollerud (valgt i 2021) 

Kontaktpers. politiattest:  Trond B Holt 

Valgkomite:   Marianne Haakenstad (leder) 

Aasta S Bø   

Veronica Schevik  

 

Lysløype/skøyteis:  Trond Bang, Ivar Molden, Paul Arne Opsahl 

Snøscooter/løypekjøring: Ivar Molden og Pål Marius S. Holen 

Teknisk ansvarlig:  Trond Bang 

Kiosk    Tom-Kenneth Flemvåg 

Ballbingeansvar:  Sigurd B Holt 

Ansvar for basarkomite: Vibeke Braastad, Anne Holsve og Aasta Skogan Bøe. 

Web-redaktør:  Oddvar Gorset 



 3 

 

STYRETS ARBEID I 2021. 

 
Årsmøtet for 2020 ble holdt i NOIL-huset, 15. mars 2021. Det var 13 stemmeberettigede 
medlemmer tilstede. 
 
Styret har i løpet av 2021 hatt 9 styremøter i tillegg til årsmøtet.  
Årsmøtet vedtok at styret selv skulle konstituere seg på første styremøte etter årsmøte. Dette fikk 
resultatet som beskrevet i kapitelet ovenfor. Styrets sammensetning er oppdatert i 
Brønnøysundregistrene. I 2017 ble hovedstyret og husstyret slått sammen. Dette har vært 
vellykket og alle tillitsvalgte har på denne måten fått mer innsikt og eierskap til den totale driften av 
NOIL. 
Arbeidsåret 2021 er som for året 2020 preget av Covid-19. 
 
I 2021 har det blitt gjennomført følgende arbeider på NOIL: 
 
 

• Det er i løpet av året gjennomført flere dugnadsdager.  
 

• Reparasjon etter vannskade i dommergarderobe. 
   

• Preparering av skiløyper. 
 

• Fotballbane og uteområder er klippet og stelt av pensjonister i løpet av sommeren. 
 

• Skøytebane er anlagt på tennisbanen 
 

• Lysløype er vedlikeholdt og trase kvistet 
 

• Oppstart med strøm/vann og avløp til grillhytta 
 
 

Undergrupper og komiteer: 
Ski: 

Det ble arrangert flere trippelrenn i løpet av sesongen. Skiløyper blir kjørt opp med snøscooter.  

 

Spinning: 

Frode Holst har vært leder på spinning. Sesongen er selvfølgelig preget av restriksjoner grunnet 

Covid. Allikevel har man i perioder kunne ha ett tilbud for både damer og menn i alle aldre. 

Treningsavgift pr gang, men med rabatt for medlemmer av NOIL. 

 

 

Oppdalskarusellen: 

På initiativ fra Hans Petter Schevik i SenIL, ble Oppdalskarusellen gjennomført for første gang i 

2019. Arrangementet er ett samarbeid mellom SenIL og NOIL. Takket være god planlegging og 

nødvendige tillatelser ble Oppdalskarusellen arrangert også i 2021.  Det var til sammen 13 frivillige 

som bidro for å gjennomføre løpene.. 

 

Arrangementet har følgende målsetting: 

- Øke fysisk aktivitet 
- Samle befolkningen i bygda til en sosial happening 

 
Det var til sammen 72 forskjellige løpere, hvorav 28 kvinner og 44 menn.  
Vinnerne ble kåret med jaktstart siste løpsdag. Vi gratulerer Mikkel Berg og Maja Hval-Thomsen 
som årets vinnere. 
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Holmenkollstafetten: 
Grunnet Covid-19 ble årets løp avlyst. Det er planlagt deltakelse i 2022. 

 
 
Øvrig aktivitet: 
Oppdalshelga 18 – 19 september: 
 
Oppdalshelga er nå blitt en tradisjon der vi gjennomfører Oppdalsløpet og basaren samme helg.   
 
Oppdalsløpet ble arrangert på lørdag. Aasta og Martin Bøe hadde ansvaret for arrangementet som 
ble holdt i tradisjonell løype.  
Årets vinnere ble: Aasta S. Bøe og Syver V. Holt.  
 
 
Infokanaler: 
Hjemmeside:  www.noil.no 
E-post:  styret@noilweb.no 
FB:   NOIL 
 

 
Anlegg: 
  
Utleie av huset, ble for 2021 veldig redusert grunnet covid. 
 
Vi hadde en vannlekkasje i dommergarderoben tidlig på året. Det ble ikke så stor skade og 
forsikringen dekket utgifter utover egenandel. 
 
Grillhytta er blitt ett populært tilbud, spesielt for de minste, det arrangeres mange barnebursdager. 
Er også fint å bruke til kiosk ved små og store arrangement. Grillhytta har ikke hatt strøm slik at 
man har måtte bruke skjøteledninger når det har vært behov. Vi har i løpet av vinteren lagt inn 
strøm permanent. Da vi i skulle grave ned strømkabel fra hovedhuset, tok vi samtidig med vann og 
avløp. Dersom det skal kobles på vann og avløp må det gjøres noen bygningsmessige tilpasninger 
først.  
  
 
Lysløypa er moden for utskiftning. Det er satt ned en egen komite som skal komme med forslag på 

alternativer. Ett alternativ kan være å lage en kompakt trase innen for egen eiendom, slik at vi kan 

nyttiggjøre oss av belysning også til andre aktiviteter.  

  

Ballbinge, skatebane og tennisbane bukes flittig av både gamle og unge medlemmer til uorganisert 

lek og spill i sommerhalvåret. I løpet av året har vi investert i ei kasse med mye fint utstyr som kan 

brukes.  

I år valgte vi å etablere skøyteis på tennisbanen. Dette medfører enklere brøyting og en noe større 

bane.  Skøytebanen har vært meget flittig brukt av både små og store denne vinteren. 

 
 
 

Løypepreparering: 
Ivar Molden og Pål Marius Holen har i 2021 tatt ansvar for lagets snøscooter. De har tatt ansvar for 
å preparere løyper til trippelrenn og tilførselsløyper i bygda, men utfordringen med lite snø er det 
vanskelig å få gjort noe med.  
NOIL har løpende avtale med Øståsen Skiløyper om preparering fra Koperud ned til og med 
runden på Skolejordet. Det er også ett samarbeid med den nye løypeforeningen på Skjerva.  Til 
sammen er dette viktig tiltak for å holde oppe skiaktiviteten i Oppdalen. Vi har nå meget god tilgang 
til skiløypene på åsen. 
NOIL får litt bidrag fra kommunen til løypekjøringen. 

http://www.noil.no/
mailto:styret@noilweb.no
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Økonomi:  
Morten Berg har også i år ført regnskapet for NOIL. Regnskap for 2021 viser ett overskudd på kr 
16.396.   
 
Regnskapet er revidert av Johan Haugseth og Knut Skollerud. 
 
 

 
Medlemmer: 
Deltagelse i konkurranser: 
Flere av våre medlemmer, voksne og barn, representerer NOIL i forskjellige skirenn, løp og 
sykkelritt. Dette setter vi stor pris på. Det totale medlemstallet er nå på 205 medlemmer. Vi har 
igangsatt en vervekampanje og antall medlemmer er økende. 
 
 
 
Æresmedlemmer: 
Styret har i løpet av 2021 utnevnt Anne-Marie Briskeby Holsve til nytt æresmedlem i NOIL. 
Anne-Marie har lang fartstid i NOIL. Hun har hatt flere styreverv og har de siste årene hatt 
hovedansvaret for NOIL huset.    
 
Tidligere utnevnte æresmedlemmer er: Jan Magne Ulven, Odd Slåttland, Per Ulven, Odd Rustad 
og Gunnar Stokke sen(†). 
 

 
 
Annet: 
Vi minner om vår hjemmeside: www.NOIL.no: 
Her blir det lagt ut informasjon om aktivitetene i laget.  Det legges som regel ut oppstartstider og 
resultatlister for ulike aktiviteter, samt årsmeldinger, regnskap og protokoll fra årsmøtet. 
En oppdatert hjemmeside er avhengig av at de som vedlikeholder får innspill fra oss alle. Har du 
noe å bidra med, så ta kontakt med Oddvar Gorset. E-postadresse: Webansvarlig@NOILweb.no 
 
I tillegg er det nå en facebookside for NOIL. Her legges det ut om hva som skjer i idrettslaget og 
aktivitet rundt NOIL-plassen. 
 
Styret ønsker til slutt å rette en stor takk til alle som bidrar med tid og energi til at anleggene og 
huset vårt i Nordre Oppdalen fungerer så bra. Uten disse ildsjelene får vi ikke det sosiale og 
levende grendemiljøet vi har i dag. Takk også til dere som møter opp på dugnader, aktiviteter og 
arrangement som gjennomføres. Og takk til dere som betaler støttemedlemskap.  
 
 
 
Hovedstyret NOIL 2022 
 
 
Anne Holsve    Randi Lien Vestheim  Lise B Holt  
 
 
Hans Petter Schevik   Paul Arne Opsahl   Ivar Molden 
 
 
Trond Bang    Tom Kenneth  Flemvåg  Tone Heier 
 

 
Trond B. Holt   

http://www.noil.no/

