
 
ÅRSMELDING FRA STYRET I TORVIKBUKT IL 2015 

 

Styret i Torvikbukt IL har i 2015 bestått av leder; Siri B. Engdahl, nestleder; Pia S. Stubø, 

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 5 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 onsdager og søndager. 

Skitrening på Osmarka var det på onsdager i vinterhalvåret. Idrettsmerkeprøver på Øra 

stadion ble arrangert høsten 2015. Vil også nevne at vi fortsatt har et veldig bra samarbeid 

med Osmarka IL. Der er vi med på skileiken på mandager og har skitreninger på onsdager. 

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

nevne at Torvikbukt IL gav  Osmarka IL kr. 5.000,- til løypekjøring og kr. 15.000 som et lite 

tilskudd for deres nyinnkjøpte tråkkemaskin i 2015. 

Den største trimaktiviteten i Torvikbukt ble også i 2015 besøkene av våre 6 trimposter. Det 

totale besøket ble 7689 stk. Medlemstallet i Torvikbukt IL økte med 50 stk. i 2015. Pr. 

31.12.15 var vi 299 medlemmer. Dette er en gledelig utvikling.  

Vil nevne noen av sakene som styret i idrettslaget har jobbet med i 2015: 

- Arrangert kakeotteri på Joker i februar. 
- Signerte avtale med Torvikbukt Naustlag, der Naustlaget har sitt strømskap inne 

på lageret til klubbhuset. 
- Kjøpt inn et banner der det står Torvikbukt IL på. 
- Kjøpte bårebukett til Magne Wullum sin begravelse mai 2015. 
- Kjøpt inn krans til kransepåleggingen ved Øre kirke 17.mai-15. 
- Arrangerte ekstraordinært årsmøte den 18.mai-15. Ble der vedtatt å kjøpe inn 

Emit tidtakersystem.  
- Søkt på div. økonomisk støtte. 
- Laget is på isbanen januar-15. 
- Støtteapparat til undergruppene i idrettsalget.  
 

 
 

Torvikbukt IL gikk med underskudd i 2015 med kr. 12.270,93. Egenkapitalen pr. 31.12.15 var 

på kr. 444.484,60. Hovedårsaken for dette underskuddet er at idrettslaget investerte i 

tidtakerutstyr sommeren 2015 som det ikke var budsjettert med. Dette var en kostnad på kr. 

86.400,-. Dette innkjøpet ble vedtatt i forbindelse med vårt ekstraordinære årsmøte i mai-

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. 

Torvikbukt, 24.02.16 

Med vennlig hilsen 

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

 

ÅRSMELDING ALLAKTIVITETSGRUPPA 2015 

Medlemmer i gruppa: 

Kristin Larsen (leder), kristin_ larsen@hotmail.com tlf: 41230610    

Astrid Holten, astrid_holten@hotmail.com, tlf: 90080439 

Elisabeth Orset, anders.orset@svorka.net, tlf: 94471321     

Birgit Seetzen,  birgit.seetzen@web.de, tlf: 45250578 

May Britt Gjøen, may@gjoco.no, tlf: 91793702 

Berit Heggem, beritheggem@gmail.com, tlf: 92269276 

Aktiviter:  

Fjelltur før sommeravslutningen (mai) – ble ikke gjennomført.  

Kake/pizza –lotteri (juni) – usatt til september 2015. Fikk inn kr. 5274.  

Tur til Moldebadet (oktober) –  påmeldte: 25 stk. totalt. 8 voksne, 16 barn og en ungdom på 

15 år, noe nedgang fra i fjor. Regning ble sendt direkte til idrettslaget.  

Karneval/disco ( tidlig november) – avlyst grunnet få påmeldte (utsatt til feb/mars 2016) 

Allaktivitet for barn under 6 år hver torsdag i Gj.hallen. Noe økning på deltagelse i året som 

har gått.  
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Årsmelding for klatregruppa 2015 

 

Klatregruppa har bestått av: 

 

Oscar Hovde Berntsen - leder 

Chrisopher Weyde 

Lars Andreas F. Lillebø 

Sigrid Lamvik 

Jo Harald Lilleeidet 

Lars Tiihonen 

 

Bruken av klatreveggen 

Vi har stor pågang. En opptelling ved årsskiftet viser at vi har hatt besøk av omkring 130 

ulike personer. Spesielt på høsten er det stor pågang. Det har skjedd at folk har dratt hjem 

fordi det er for lang kø på rutene. De fleste av de som klatrer på onsdagsklatringen er barn 

under 10 år og disse er avhengige av at voksne stiller opp og er med å sikre. Mange av 

barna blir svært ivrig og vi ser flere som virkelig finner “sin greie” i denne sporten. Det ser ut 

til at vi treffer med tanke på å tilby noe “annet” innen idrett. Men mange har foreldre som ikke 

selv finner like stor glede i klatringen. Vi ønsker å bidra til at foreldre får en egeninterresse i 

en morsom aktivitet sammen med barna. Vi tror det er det som skal til for at barna opplever 

en kontinuitet i klatringen. 

Ellers så har det vært vurdert å innføre to vakter hver onsdag. Men til nå ser vi at det har løst 

seg greit å være bare en, siden det stort sett er folk tilstede som kan hjelpe til dersom 

pågangen blir for stor til en person. 

 

Kakelotteri 

Det ble arrangert kakelotteri den 4.-5. desember. 

 

 



 

 

 

 

 

Logo 

Det er laget en logo for gruppa. 

 

 
 

Genser og tskjorte er produsert og solgt med denne logoen på ryggen. 

Utstyr 

Utstyrsrommet har fått et betydelig “løft”. Blant annet har utstyrsansvalig, Lars Tiihonen, bygd 

et “tårn” på hjul som bidrar til at det er lett å holde orden i seler og sko, samt at det inntrykket 

vi gir, er langt mer seriøst enn tidligere. 

Nytt av året har også vært at vi tar 20 for leie av klatresko. Evt. 100kr pr. sesong. Betalingen 

er temmelig uorganisert, og er kun basert på tillit. Men dette signaliserer vi at sko er utstyr 

som slites, og at det er naturlig at de som besøker veggen ofte, skaffer egne sko. 

Utstyrstårnet har også et oppslagstavle der informasjon blir godt synlig. Sammen med 

friidrettsgruppa ble det laget nye hyller inne på utstyrsrommet i Gj.hallen sommeren 2015. 

 

Den 28.02.2016, for klatregruppa, Oscar Hovde Berntsen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ÅRSMELDING FOR SKIGRUPPA 2015  

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

Det har i 2015 vore mykje skiaktivitet. Når det er snø har det vore faster treningar på 
Osmarka på onsdagar med godt oppmøte frå heile kommunen. Vi er så heldige å ha 
Osmarka som treningsarena om vinteren og sjølv om det tidvis er lite snø så er det som 
regel mulig å gå på ski der. Det vart og arrangert langturar i skog og mark rundt 
Torvikbukt på helg hausten 2015. Øystein Orset var hovedansvarleg som trener i 
langrenn. Idrettslaget arrangerte og Telenorkarusellen som er eit rekrutteringstiltak der 
vi får sponset premier frå Telenor og Skiforbundet. Dette arrangementet var sammen 
med Osmarka IL. I samarbeid med Osmarka IL arrangerte vi og Sparebanken Møre 
kretsrenn på Osmarka.  

Eit viktig arrangement for langrenn her i området er Nesset Sparebankcup, her var det 
mange ungar som deltok frå Torvikbukt IL. Dette er eit flott rekrutteringstiltak der dei 
mest aktive kan gå på tid, og dei som ikkje vil konkurrere kan gå rundt utan tidtaking.  

Under KM i klassisk langdistanse 2015 vart Eskil Engdahl nr 1 i sin klasse og under KM i 
fristil vart han nummer 3 i sin klasse. Idrettslaget var og representert med fleire 
deltakarar i Sparebanken Møre cup i langrenn som er kretscupen til Møre og Romsdal 
skikrets. Totalt vart Sander Engdahl nummer en i gutter 13 år i SBM cupen og Eskil 
Engdahl nummer 3 i gutter 15 år. Det var i 2015 Midt-Norsk mesterskap på Skaret i 
Molde, idrettslaget var representert med Eskil og Sander Engdahl. I hopp og kombinert 
har idrettslaget for første gong vore representer på Solan Gundersen vinterleker som er 
landsrenn for de i alderen 12 – 14 år. Her deltok Johan Fredriksen Orset i både hopp og 
kombinert og James Skavnes i hopp. Johan Fredriksen Orset vart nummer 4 i sin klasse i 
kombinert.  

 

                     

 



 

Torvikbukt il hadde og deltakarar på samlingar i 2015. På sommarskiskulen på Aure 
deltok Eskil Engdahl, Sander Engdahl, Linus Engdahl, Filip Engdahl, Oskar Sivertsen og 
Stig Oscar Glæstad. 3 frå idrettslaget deltok og under Stordalssamlinga hausten 2015. 
Innenfor hopp og kombinert deltok James Skavnes, Johan Fredriksen Orset og Ola 
Fredriksen Orset på Norges Skiforbund si storsamling i hopp i Midstubakken i Oslo. 
Johan og Ola Fredriksen Orset deltok og på kombinert samling i Trondheim og 
Trønderhoppskolen. Dette er samlingar som er viktig og som gir inspirasjon og læring 
for dei som deltek.  

Også i 2015 arrangerte vi samling lokalt saman med Osmarka IL. Dette vart eit vellykka 
arrangement med ein dag i Torvikbukt, overnatting på Osmarka og trening dag 2 på 
Osmarka. Totalt deltok 38 unger og ungdommer frå kommunen. 

 

      

 

Bilder frå aktiviteter under samlinga i november. 

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.  

Pizzalotteri 11.-12. des.-15. Kom inn kr. 6100,-. 

 

Siri Ask Fredriksen 

leder i skigruppa 

 

 

 



 

 

ÅRSMELDING ØKONOMIGRUPPA 2015 

I 2015 har økonomigruppa hatt disse medlemmene: 
Leif-Ståle Engdahl (Leder) 
Morten Brorson Johansen 
Øystein Orset 
Bjarte Grøteide 
Ruth Marie Rasmussen 
Rune Skavnes 
 

Økonomigruppa arrangerte basaren den 26.mai 2015. Det ble ny rekord og vi passerte kr. 

30.,000,-. Vi organiserte også idrettslagets folk til varetellinga på Joker rundt nyttår. Også i 

2015 jobba vi med annonsehefte til Torvikbukt Rundt der Øystein redigerer heftet og vi 

andre i gruppa selger annonser.  

Mvh 

Leif-Ståle Engdahl 
leder 
 

 

ÅRSMELDING FOR FRIIDRETTSGRUPPA 2015 

Gruppa har bestått av følgende medlemmer: Carl Gunnar Orset (leder), Bjarte Grøteidet, Ingunn 

Torvik, Anders Orset, Jo Walør Heggem og Folkert Seetzen 

Aktiviteter: Også i 2015 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, spesielt gruppa 6 – 10 år. 

Sommerhalvåret har det vært ukentlig intervalltrening der voksne og barn har trent sammen. 

Sammen med klatregruppa ble det laget nye hyller inne på utstyrsrommet i Gj.hallen sommeren 

2015 

Arrangement: I vår arrangerte vi Kretsmesterskap i terrengløp i området rundt Gjemneshallen. Det 

ble en suksess med over 90 deltakere! Deltakerne fra vår egen klubb gjorde det veldig bra (se km-

medaljer). Siste helg i september arrangerte vi for 43. gang Torvikbukt Rundt. Nytt av året var at vi 

flyttet arrangementet frem 2 helger for å unngå sammentreff med høstferien, samt at vi tok i bruk 

nyinnkjøpt tidtakersystem. Fått gode tilbakemeldinger fra deltakere på endringene. Deltakerantallet 

var rundt det det har vært de siste åra. Spesielt gledelig er det å se at vi har mange unge deltakere 

som gjør det godt. Det ble ny løyperekorden for menn på 42,18 min. Denne ble tatt av Johan Bugge.  



Deltakelse i andre arrangement/resultater: Torvikbukt il har hatt deltakelse i flere turløp. Foruten 

Torvikbukt Rundt kan nevnes Flemstubben der vi stilte med en stor tropp. Hans Orset deltok på 

Nyttårsmaraton i Ålesund, der han sprang helmaraton. Birgit Seetzen, Folkert Seetzen, Siri Ask 

Fredriksen og Carl Gunnar Orset  sprang helmaraton i Hamburg. 

Blant barn og unge gror det veldig godt for tiden, og det ser en også igjen når det gjelder deltakelse 

og resultater på stevner. Vi deltok både på Nordmørstafetten i Kristiansund og  Tingvollstafetten. På 

begge stafettene ble det seier i gutteklassen og 2. plass i jenteklassen. På Retiroløpet i Molde 

(terrengløp) og  KM friidrett i Måndalen hadde vi en stor tropp (se km-medaljer). Sander Engdahl 

representerte Møre og Romsdal i PEAB lekene i stjørdal og friidrettslekene i Byrkjelo med gode 

resultat. Det er en stor prestasjon bare å kvalifisere seg til disse arrangementene. 

KM medaljer 2015 

Natalie Solberg: Sølv terrengløp 

Elise Gjøen: Sølv terrengløp, bronse 1500 m. 

Linus Engdahl: Gull terrengløp, sølv 60m, sølv 600m og sølv høyde, bronse 60 m hekk. 

Filip Engdahl: Bronsje 600, sølv 200m og sølv på terrengløp. 

Lasse Hegstad: Bronse terrengløp. 

Johan Fredriksen Orset: Sølv terrengløp, sølv 60m og sølv 60m hekk.  Bronse  lengde, bronsje 600m, 

bronsje 200m og bronsje 60 m hekk. Bronse i høyde, lengde og kule. 

Sølve Grøteide: Sølv på terrengløp. 

Martin Silset: Gull høyde. Sølv i liten ball og kule. 

Sander Engdahl: Gull på terrengløp og sølv i 600m og gull på 1500m. Sølv i lengde og i 60 m hekk og 

bronse på 60 m. 

Eskil Engdahl: Gull i terrengløp,  3000 m og 800 m. 

 

Torvikbukt IL fikk gull i 4 x 400m stafett. De som var med der var Martin Silseth, Johan Fredriksen 

Orset, Lasse Hegstad og Linus Engdahl.  

 

Carl Gunnar Orset, leder i friidrettsgruppa 

 

 

 

 

 

 

 

 



ÅRSMELDING BANEKOMITEEN 2015 

Banekomiteen har i 2015 bestått av følgende: 

Sigbjørn Halle 
Idar Remmereit 
Torbjørn Holten 
Siri B. Engdahl 
Torgeir Halle 

Oppsummering av året: 

Det ble utført en ny runde med lufting. Dette arbeidet ble igjenn utført av tidligere 
banemester på Molde stadion: Øyvind Kormeset. Vi fikk skryt av hvor bra kvalitet det er på 
gressmatta nå.  
 
Kakelotteri ble ved påsketider utført med brukbart resultat på Joker Torvikbukt. Takk til alle 
som kjøpte lodd. 
 
Årets første oppmerking av hvitstreker på banen, ble utført på dugnad av medlemmene i 
banekomiteen. Gressmalinga som blir brukt igjennom sesongen er sponset av Gjøco AS. 
 
 
Året fortsatte med gjødsling og kalking av banen, dette arbeidet har blitt utført av Joakim 
Engdal. Takk til han for god hjelp med dette. 
Vi har avholdt noen dugnader i løpet av sesongen. Der har vi ryddet og kjørt bort skrot fra 
redskapshuset, og ryddet skråninga/tribunen for småskog og gjort annet vedlikehold. 
 
Deltagelse på dugnader av andre enn medlemmene i komiteen er noe fraværende. Gruppa 
ønsker derfor innspill fra medlemmene i Idrettslaget.  
Hva skal til for at flere vil ofre noen timer i løpet av sommerhalvåret for å holde anlegget i 
stand? 
Ta gjerne kontakt med noen i gruppa eller send en mail til torgeir@gjoco.no for innspill og 
ideer ang dette. 
 
Klipping av banen har i hovedsak blitt utført av Lars Tiihonen og noen ferievikarer. 
Takk til de for god innsats.  
 
Merking av banen har i løpet av året blitt utført av medlemmer i komiteen. 
 
Vil til slutt 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  
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