
ÅRSMELDINGER FOR TORVIKBUKT IL 2014. 
 

ÅRSMELDING FRA STYRET I TORVIKBUKT IL 2014  
 

Styret i Torvikbukt IL har i 2014 bestått av leder; Siri B. Engdahl, nestleder; Folkert Seetzen, 

kasserer; Geir Råheim, sekretær; Lillian Husevåg, styremedlem; Jo Harald Lilleeidet og 

varamedlemmene Bjørn Gunnar Hoem, Anders Orset og Rune Skavnes.  

 
Styret har til sammen hatt 4 styremøter samt 1 budsjettmøte hvor lederne i undergruppene 

møtte. Aktiviteten innen idrettslaget er god. Det er allidrett for barn under skolealder samt 

friidrettstrening for barn, ungdom og voksne i Gjemneshallen torsdager, badmintontrening 

for ungdom og voksne på torsdager, klatring innen alle aldersgrupper en kveld i uken samt at 

allaktivitetsgruppen har hatt arrangement. Idrettsmerkeprøver på Øra stadion har det også 

vært i 2014. Vil også nevne at vi fortsatt har et veldig bra samarbeid med Osmarka IL. Der er 

vi med på skileiken på mandager samt at vi disponerer løypene til skøytetrening på 

onsdager. Medlemmer i Osmarka IL kan være med oss på våre aktiviteter i Gjemneshallen. 

Kan her nevne at Torvikbukt IL gav til Osmarka IL kr. 5000,- til løypekjøring i 2014. 

Den største trimaktiviteten i Torvikbukt ble også i 2014 besøkene av våre 6 trimposter. Det 

totale besøket ble 10267stk. Dette er 2100 flere enn i 2013 og rekord i løpet av de årene 

undertegnede har vært leder i laget.  

Vil nevne noen av sakene som styret i idrettslaget har jobbet med i 2014: 

- Arrangert pizzalotteri på Joker i februar. 
- Sluttførte jobben angående oppgraderingen av grasmatta ved Øra stadion. 

Jobben ble utført av Øyvind Kormeset. Kostnad ca kr. 50.000,-. 
- Bestilt ca 20 nye treningsdrakter til medlemmer hos Trimtex. 
- Søkt på div. økonomisk støtte. 
- Innbetalt kr. 5000,- i andel som medeier i minihoppbakke.  
- Kjøpt inn 15 stk. bord i Gjemneshallen sammen med 17. maikomiteen og Gjemnes 

kommune.  
- Arrangert foredrag med ernæringskonsulent Heidi Holmlund på Høgtun. 
- Kjøpt inn grill. 
- Arrangert St.Hans aften i bygda. 
-  

 

Torvikbukt IL gikk med underskudd i 2014 med kr. 33.987,36. Egenkapitalen pr. 31.12.14 var 

på kr. 456.755,53. Årsaken for dette underskuddet er at idrettslaget måtte kjøpe inn ny 

gressklipper sommeren 2014 som det ikke var budsjettert med. Dette var en kostnad på kr. 

28000,-.  Renovering av klatreveggen kostet idrettslaget kr. 40.000,-. Denne summen får 

laget  tilbakebetalt av Gjemnes kommune våren 2015.  



 

Styret i idrettslaget vil takke alle frivillige, tillitsvalgte og trenere som har stilt opp i året som 

har gått. Unntatt deres innsats har vi ikke kunnet opprettholdt det aktivitetsnivået vi har pr. i 

dag. 

Med vennlig hilsen 

Siri B. Engdahl/leder T.I.L. 

 
 
 

 ÅRSMELDING FOR ALLAKTIVITETSGRUPPA  2014 
 
 Allaktivgr har hatt pizzalotteri på Joker. Vi var med på åpningen av isbanen den 18. 
jan-14. 
 
Var med å hadde avslutning for allidrett/friidrettsgruppa 
 i desember 
 
Hver torsdag fra kl 18.00-19.00 er det allidrett for barn i alderen 0-6 år i 
Gjemneshallen 
 
 
Medlemmer i gruppa er;May Britt Gjøen,Kristin Larsen, 
Birgit Setzeen, Elisabet Torvik og Pia Stubø. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ÅRSMELDING ØKONOMIGRUPPA FOR  2014 

I 2014 har økonomigruppa hatt disse medlemmene: 

Leif-Ståle Engdahl (Leder) 

Morten Brorson Johansen 

Øystein Orset 

Bjarte Grøteide 

Ruth Marie Rasmussen 

Jorunn Væge ( Flyttet i sommer) 

Økonomigruppa arrangerte basaren den 6.juni 2014. Det har de siste årene kommet inn noe 

mindre penger og det har vært noe mindre folk på basaren. Det må vurderes å flytte den til 

slutten av april. Vi organiserte også idrettslagets folk til varetellinga på Joker rundt nyttår. 

Også i 2014 jobba vi med annonsehefte til Torvikbukt Rundt der Øystein redigerer heftet og 

vi andre i gruppa selger annonser.  

Mvh 

Leif-Ståle Engdahl 

Leder 

Årsmelding Friidrettsgruppa 2014 

Gruppa har bestått av følgende medlemmer: Carl Gunnar Orset (leder), Bjarte Grøteidet, 
Ingunn Torvik, Anders Orset og Jo Walør Heggem. 

Aktiviteter: Også i 2014 har det vært treninger på torsdager i Gjemneshallen i vinterhalvåret. 
Det har vært delt inn i 3 grupper ut ifra alder -  6-10 år, 11- 16 år og en gruppe for voksne. 
Det har i år vært enda flere deltakere fra bygdene rundt enn det har vært tidligere. 
Sommerhalvåret har det vært ukentlig intervalltrening der voksne og barn har trent 
sammen. 

Arrangement: I vår arrangerte vi klubbmesterskap i terrengløp i området rundt 
Gjemneshallen med god deltakelse. I oktober arrangerte vi for 42. gang Torvikbukt Rundt. 
Deltakerantallet var litt høyere enn i 2013, og det var i klassen for dem uten tidtaking at 
økningen var størst. Spesielt gledelig er det å se at vi har mange unge deltakere som gjør det 
godt. Torvikbukt IL tok beste 5 mannslag der de unge deltakerne utgjorde hele laget. I 
november arrangerte vi Jokerlekene. Arrangementet gikk i år inne i Gjemneshallen fordi vi 
ikke fant ei helg som passet i høst. Det ble et godt arrangement med god deltakelse. 



Deltakelse i andre arrangement/resultater: Torvikbukt il har hatt deltakelse i flere turløp. 
Foruten Torvikbukt Rundt kan nevnes bl.a Flemstubben og Kaptein Dreiers minneløp. Håkon 
Orset og Hans Orset deltok på Nordvestmarathon i Hareid, Håkon sprang halvmarathon og 
Hans helmarathon. Folkert Seetzen og Carl Gunnar Orset deltok i Normarka Skogsmarathon i 
Oslo, der begge sprang helmarathon. Siv Grøteide deltok i halvmarathon i Oslo i september. 
Birgit Seetzen og Siri Ask Fredriksen deltok på halvmarathon i Birkebeinerløpet i juni.  

Blant barn og unge gror det veldig godt for tiden, og det ser en også igjen når det gjelder 
deltakelse og resultater på stevner. På Nordmørstafetten i Kristiansund tok  vi en sterk 2. 
plass både i yngre og eldre gutter. På Tingvollstafetten ble det seier til jentelaget! 

På Retiroløpet i Molde som også var KM i terrengløp hadde vi med hele 15 deltakere! Der 
tok vi flere KM medaljer (se oversikt under). På KM i friidrett i Molde hadde vi med 7 
deltakere inkl. stafett, der vi også tok en rekke KM medaljer (se oversikt under) 

Eskil Engdahl og Elise Gjøen ble tatt ut til PEAB lekene i friidrett som er en kretskamp mellom 
fylkene fra Møre og Romsdal og nordover for 13 og 14 åringer. Bare det å bli tatt ut er en 
stor prestasjon. Begge deltok i flere øvelser, og her må nevnes noen resultater. Eskil tok 
7.plass i spyd, 6. plass på 1500 meter, 7. plass på 600 meter. Elise tok 3. plass i kappgang og 
4 plass på 1500 meter. 

KM medaljer 2014 
Elise Gjøen: Gull 600 m, Bronse 1500 m. 
Johan Fredriksen Orset: Gull på terrengløp og 600 m. Sølv i  lengde, 60 m hekk og kule. 
Bronse i høyde. 
Sølve Grøteide: Sølv på terrengløp. 
Oskar Orvik: Sølv på terrengløp. 
Sander Engdahl: Gull på terrengløp og 600 m. Sølv på 60 m. Bronse i lengde. 
Eskil Engdahl: Gull på terrengløp, 600 m og 1500 m. 
 

Carl Gunnar Orset, leder i friidrettsgruppa 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



Årsmelding Banekomiteen 2014 
 
Banekomiteen har i 2014 bestått av følgende: 
 
Sigbjørn Halle 
Idar Remmereit 
Torbjørn Holten 
Siri B. Engdahl 
Torgeir Halle 
Knut Norvald Skavnes 
 

Oppsummering av året:Oppsummering av året:Oppsummering av året:Oppsummering av året:    

Vi startet året med sprøyting av ugress på gressmatta, og arbeidet med å renovere 
gressbanen ble ferdigstilt. Det ble avslutningsvis en ny runde med lufting, sandlegging, 
jevning og tilsåing. Dette arbeidet ble utført av tidligere banemester på Molde stadion: 
Øyvind Kormeset. 
 
Kakelotteri ble ved påsketider utført med brukbart resultat på Joker Torvikbukt. Takk til alle 
som kjøpte lodd. 
 
Våren fortsatte med gjødsling av banen og vi avholdt noen dugnader for klargjøring av 
anlegget til sesongen. Vi har ryddet en del småskog og kratt rundt utsiden av gjerdet, og på 
området mot elva brente vi et stort bål der kvisthauger fra mange år tilbake endte sine 
dager. Fant under dette arbeidet en del metallskrot som ble kjørt til gjenvinning på 
Batnfjordsøra.  
 
Årets første oppmerking av markeringene på banen, ble utført på dugnad av medlemmene i 
banekomiteen. 
 
Den gamle klipperen ble midt på sommeren byttet ut med en splitter ny modell, og klipping 
av gressmatta er nå mere effektivt. Men med ny tilsåing og økt gjødsling som fører til rakere 
og tettere vekst, bruker vi faktisk noen timer ekstra på klippejobben. Jobben ble i 2014 
utført av Vegar Engdal. Joakim Engdal og Sondre Grøteide tok også noen runder på 
gressklipperen. Takk til de for god innsats.  
 
Merking av banen og vikariat på gressklipperen har igjennom sesongen blitt utført av 
komiteen. Vi har på dugnader b.l.a også utført sprøyting av ugress, skraping av løpebane, 
demontering av gammelt mål, rydding av lager/klubbhus og diverse annet vedlikehold. 
 
Vil tilslutt takke medlemmene i banekomiteen for innsatsen, og en takk til de i idrettslaget 
som har stilt opp på dugnader på Øra stadion. 
 
For banekomiteen i Torvikbukt I.L. 
 
Torgeir Halle  



Årsmelding Klatregruppa T.I.L 2014 
 

Klatregruppa har i 2014 bestått av følgende: 

Lars Andreas F. Lillebø 
Jo Harald Lilleeidet 
Sigrid Lamvik 
Anne Hovde Berntsen 
Helge Glomstad  
Torgeir Halle 
 

Oppsummering av året: 

I 2014 har vi hatt en kjempestor jobb med å skru ned alle grepa i veggen, vasking av disse og 
ny ruteskruing. Vi har også skiftet alle toppfestene og mellomforankringene i veggen. 
Jobben ble i stor grad utført på dugnad av noen få medlemmer i Idrettslaget. Omtrent 80 
dugnadstimer har blitt brukt. Og jeg vil rette en stor takk til dere som har bidratt med dette. 
En spesiell stor takk til Lars Tiihonen som nærmest har bodd i hallen en periode under 
arbeidet. Dere andre som ikke blir nevnt her, vet hvem dere selv er og skal også ha en stor 
takk. 
 
Vi har i sammenheng med vedlikeholdsarbeidet også kjøpt inn noen nye grep og annet utstyr 
som var moden for utskifting. Kostnaden på dette har vi fått noe dekt med Gjemnes 
kommune som er eier av veggen, og det har også blitt søkt midler fra klatreforbundet. Får 
dekt kr. 40.000 av Gjemnes kommune. Dette blir innbetalt våren 2015.  
 
Selve ruteskruingen ble utført av Thomas Horgen fra klatreforbundet. Arbeidet han gjorde 
ble finansiert under klubbutvikling fra forbundet. Noe av ruteskruingen og utskiftning av 
forankringer er utført av elever fra Høgtun og noen medlemmer i klubben. Det ble også 
etablert nye toppfester på begge ytterkantene av veggen. Noen nye seler og tau er også 
kjøpt inn. Vi har også investert i flere matter som kan brukes både i veggen inne og utendørs 
ved buldring. 
 
Vi hadde et forsøk med åpent tilbud med vakt tilstede på søndager. Dette ble lite brukt, så 
ordningen ble byttet ut med mulighet for lån av nøkler til medlemmer med Brattkort for 
klatring på eget initiativ. 
 
Onsdagsklatringen er derimot et meget populært tilbud. Det har vært oppimot 30stk tilstede 
noen ganger og normalen har ligget på mellom 10 og 20 aktive klatrere disse kveldene. 
Størsteparten av dette er barn som er der sammen med foreldre. Foreldre blir oppfordret til 
å lære seg å sikre sine egne barn. Dette blir utført under opplæring og tilsyn av klatrevaktene 
som har ansvaret på onsdagskveldene. Klatrevakten skal være tilgjengelig til å gripe inn hvis 
situasjoner oppstår og foreldrene på derfor belage seg på å lære seg å sikre. Vi vil i neste 
sesong kjøre noen introduksjonskurs slik at foreldre til barn som ønsker å klatre, kan få 
opplæring av instruktører.    
 
 
 



Vi holdt veggen åpen under Gjemnes kommunes aktivitetsdag i Gjemneshallen i februar. Og 
etter denne dagen merker vi en større pågang av nye folk som vil prøve klatresporte. Noen 
fortsetter og rekrutteringen i klatreveggen er brukbar. Vi har også noen medlemmer fra 
nærliggende bygder. Det kommer folk fra Kleive, Batnfjordsøra, Angvika og Flemma. 
Osmarka I.L har vi et samarbeid med i Idrettslaget og noen medlemmer derfra er også med 
på onsdagsklatringen. 
 
 For klatregruppa i Torvikbukt I.L: 
 
Torgeir Halle  
 

Årsmelding Skigruppa 2014  

Gruppa	har	bestått	av	Siri	Ask	Fredriksen	(leiar),	Leif-	Ståle	Engdahl	(sekretær),	Øystein	
Orset,	Gjermund	Sørli	og	Oddbjørn	Holten.	 

Trass	i	ein	dårleg	vinter	i	2014	var	det	mykje	skiaktivitet.	Når	det	er	snø	har	det	vore	
faster	treningar	på	Osmarka	på	onsdagar	med	godt	oppmøte	frå	heile	kommunen.	Trass	
i	lite	snø	var	vi	heldig	å	ha	bra	forhold	store	deler	av	vinteren	på	Osmarka,	og	Osmarka	
IL	gjorder	ein	kjempejobb	for	å	ha	fine	løyper.	Det	vart	og	arrangert	langturar	i	skog	og	
mark	rundt	Torvikbukt	på	helg	hausten	2014.	Øystein	Orset	var	hovedansvarleg	som	
trener	i	langrenn. 

Eit	viktig	arrangement	for	langrenn	her	i	området	er	Nesset	Sparebankcup,	her	var	det	
mange	ungar	som	deltok	frå	Torvikbukt.	I	denne	cupen	vann	Eskil	Engdahl	og	Sander	
Engdahl	kvar	sin	klasse	totalt.	 

Under	KM	på	klassisk	langdistanse	fekk	Håvard	Remmereit	og	Eskil	Engdahl	kvar	sin	
sølvmedalje.	Idrettslaget	var	og	representert	med	fleire	deltakarar	i	Sparebanken	Møre	
cup	i	langrenn	som	er	kretscupen	til	Møre	og	Romsdal	skikrets.	I	2014	vart	det	arrangert	
Midt-Norsk	rullskicup.	Her	vann	Linus	Engdahl	cupen	i	sin	klassen	og	Oskar	Sivertsen	
vart	nr	2	i	samme	klassen.	

Torvikbukt	il	hadde	og	deltakarar	på	samlingar	i	2014.	På	sommarskiskulen	på	Aure	deltok	Eskil	

Engdahl,	Sander	Engdahl,	Linus	Engdahl,	Håvard	Remmereit,	Oskar	Sivertsen	og	Johan	

Fredriksen	Orset.	4	frå	idrettslaget	deltok	og	under	Stordalssamlinga	hausten	2014.	Innenfor	

hopp	og	kombinert	deltok	Johan	Fredriksen	Orset	og	Ola	Fredriksen	Orset	på	Norges	Skiforbund	

si	storsamling	i	hopp	i	Midstubakken	i	Oslo	og	kombinert	samling	i	Trondheim.	Johan	Fredriksen	

Orset	deltok	og	på	Trønderhopp	sin	hoppskule	og	på	skiforbundet	si	snøsamling	for	kombinert	

på	hausten.	Dette	er	samlingar	som	er	viktig	og	som	gir	inspirasjon	og	læring	for	dei	som	deltek	



	

Sander	og	Johan	på	rulleski	under	samlinga	i	Stordalen.	

I	tillegg	til	spesiallangrenn	har	og	idrettslaget	vore	representert	i	hopp	og	kombinert.	
Det	er	i	Sparebanken	Møre	cup	i	Skarbakken	og	Jazz	Hopp	i	Mølleråsen.		

Nytt	av	året	i	2014	var	at	vi	arrangerte	samling	lokalt	samane	med	Osmarka	IL.	Dette	
vart	eit	vellykka	arrangement	med	ein	dag	i	Torvikbukt,	overnatting	på	Osmarka	og	
trening	dag	2	på	Osmarka.	Totalt	deltok	30	unger	og	ungdommer	i	hovedsak	frå	
kommunen,	men	det	var	og	deltakarar	som	kom	frå	andre	lag	utanfor	kommunen.		

	

	

	

	



	

Bildet	viser	alle	som	var	med	på	samlinga	i	Torivikbukt	og	på	Osmarka.	

På	grunn	av	lite	snø,	vart	det	ikkje	arrangert	telenorkarusell	nede	i	bygda	i	2014,	
arrangementet	vart	gjennomført	i	samarbeid	med	skulen	på	ein	skidag.		

Det	er	moro	å	sjå	at	aktiviteten	blomstrar	blant	dei	unge	trass	i	at	det	til	tider	har	vore	
lite	snø.	Tusen	takk	til	alle	som	har	stilt	opp	når	ein	treng	dugnadshjelp	og	trenarhjelp,	
og	takk	for	det	flotte	samarbeidet	med	Osmarka	IL	kring	løypekøyring	og	tilrettelegging	
for	skiaktivitet	og	trening.		

Carl	Gunnar	Orset,	Øystein	Orset	og	Siri	Ask	Fredriksen	var	med	på	aktivitetslederkurs	i	
hopp	i	oktober	i	Molde.	

 

 

Siri Ask Fredriksen 

leder i skigruppa 

 


