Årsmelding for ØTI Hovedlaget 2014
Styret
Leder
Nestleder
Økonomisk ansvarlig
Sekretær
Styremedlem

Tor Formo
Martin Solli
Sigrid Rimmereid
Irene Lien
Nils Kristian Gillebo

Gruppevalgte medlemmer;
Ski
Alpint
Fotball
Orientering
Håndball
Turn
Innebandy

Merethe Lerfald
Stig Plukkerud
Anne Marie Sveipe
Solveig Jarstadmarken
Martin Solli
Ingvild Skuterud
Elin Paulsrud

ØTI er representert med Martin Solli og Tor Formo i Øyer idrettsråd, hvor sistnevnte er leder.

Styrets arbeid
Hovedstyret har avholdt 10 møter i 2014, i tillegg til årsmøtet. De 4 faste medlemmene av
hovedstyret har avholdt arbeidsmøter i forkant av styremøtene, fra desember har disse møtene blitt
holdt uka før styremøtet.
Prioriterte oppgaver for styret har vært;
 Samarbeid med dagligleder som er ansatt i 50 % stilling (justert og gjelder fra 1.1.2013).
 Stimulere til at daglig leder og undergruppene har et godt samarbeid som kommer alle
parter til gode.
 Søknad om kultur- og aktivitetsmidler og fordeling av disse.
 Idrettsskolen.
 Utviklingsarbeid på idrettsplassen i Øyer gjennom kunstgrasgruppa.
 Sponsorarbeid og avtaler som kommer klubben til gode.
 Videreutvikling av de nye hjemmesidene.
 Innføring av felles regnskapsføring for hele ØTI.
 ØTI-posten i Øyermagasinet.

Sportslige aktiviteter
Det er den idrettslige aktiviteten som er kjernen i ØTI sin virksomhet, det vises til gruppenes
orienteringer senere i årsmeldingen. Idrettsskolen for 1. klasse er videreført dette året, med god
oppslutning. Vi har i stor grad greid å fylle den økte kapasiteten som to idrettshaller har gitt med
egen aktivitet. I styrkerommet i Øyerhallen er det stor aktivitet. Det er rundt 55 personer med
årsmedlemsskap, i tillegg er det en del enkeltkjøp av treningstid. Trimgruppene på Tretten og i Øyer
er innlemmet i ØTI. Dessverre har innebandygruppa sett seg nødt til å legge ned aktiviteten, det har
vært mangel på rekruttering både på utøvere og ledersiden. Midlene til gruppa blir låst i 5 år, det vil
da bli tatt en vurdering på om det er aktuelt å starte opp igjen, eller om midlene skal tilfalle
hovedlaget.

Medlemmer og rekruttering
Antallet aktive har økt fra 941 til 1023, dette er en positiv utvikling. Totalt antall medlemmer er 1310,
med nytt medlemsregister vil vi få bedre oversikt over antall støttemedlemmer. Det er nå 287
medlemmer som ikke er registrert i noen undergruppe, her er det blitt slettet en del medlemmer
som ikke har betalt medlemskontingent.. Det er blitt ryddet i medlemsregisteret og de som har sagt
ifra er meldt ut av foreningen, det samme gjelder de som ikke har betalt på flere år eller har flyttet.
Medlemsregistre blir oppdatert og riktigere for hvert år som går. Støttemedlemmer er det viktig å ha,
det er viktig at alle er med å rekruttere støttemedlemmer til klubben, bruk bli medlem på oti.no eller
send kontaktinformasjon til dagligleder (Navn, fødselsdato, adresse, mobil og e-post). Oppmenn og
lagledere registrerer lagtilhørighet og legger inn nye medlemmer på oti.no. Nye oppmenn/lagledere
får tilgang på oti.no via webansvarlig i undergruppa eller daglig leder.
Oversikt over aktive medlemmer i
ØTI 31.januar 2015
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Økonomi
Det er en stabil økonomi i ØTI som helhet. Hovedlaget har et betydelig underskudd i 2014, dette
skyldes utgiftsføring av utstyr til styrkerom, ekstern regnskapsføring og utgifter ifbm planene på Øyer
idrettsplass. Kultur- og aktivitetsmidler, ligger på samme nivå som tidligere. Refusjonsordningen for
merverdiavgift har økt i 2014. Grasrotandelen ser lav ut, men dette skyldes tidspunkt for
utbetalinger. Lønn til daglig leder har gitt klubben større utgifter, samtidig har han jobbet aktivt for å
få støtte fra sponsorer og andre bidragsytere slik at dette har generert en del inntekter. Vi må se på
ansettelsen av daglig leder som en investering, og målet er at det i løpet av neste år vil gi et positivt
økonomisk resultat.

Anlegg og utstyr
Utviklingen av lysløypeanlegget på Mosetertoppen fortsetter i samarbeid med næringslivsaktørene
der, og dette vil bli et komplett skianlegg etter hvert. Etter årsmøtevedtak i fjor som godkjente
tomtesalg på idrettsplassen ble utviklingsarbeidet der videreført. Det er lagt mye arbeid i
reguleringsplan for området vi har vært nødt til å bruke ekstern hjelp for å få dette på plass. Planen
blir forhåpentligvis endelig godkjent våren 2015. Det reguleres inn 7 tomter som skal legges ut for
salg. Vi har fått et gavebrev på 4 millioner fra lokale investorer for kjøp av dette området, dersom
salget innbringer mer enn dette vil det i sin helhet tilfalle ØTI. I tillegg til kunstgrasbane planlegges
det opprustning av lysløype, påbygg klubbhus, oppgradering av søndre grasbane og Møteplassen.

Målsettinger for 2015
Fortsette å utvikle samarbeidet med daglig leder, og være med å bidra til at han får brukt sitt
potensial både på den administrative og sportslige siden. Fra 1/1-15 ble Trettenhallen overført til
kommunal eie, og Trettenhallen AS ble oppløst. I denne forbindelsen er det behov for nye
samarbeidsavtaler med kommunen. Dette gjelder både i forhold til leiebetingelser i idrettshallene, og
avtaler vedrørende daglig leder stillingen. Jan Erik Fossheim blir fra 1/1-15 kommunalt ansatt, og ØTI
og Øyer kommune skal utarbeide en avtale om tjenestekjøp for daglig leder. Samarbeidsavtalene er
ikke på plass enda, men disse må ferdigstilles i løpet av 2015.
Forstsette arbeidet med å utvikle Øyer idrettsplass, forhåpentligvis skal vi komme i gang med bygging
av kunstgrasbane sommeren 2015.
Stimulere til enda større aktivitet både i hallene og med utendørs idretter. Det er et mål å legge opp
til aktivitet som kan nå de gruppene som ikke er aktive i idrettslaget i dag.

Avslutning
Hovedstyret vil takke sponsorer som støtter ØTI sitt arbeid, og Øyer kommune for samarbeidet vi har
hatt i 2014. Vi vil også rette en stor takk til alle aktive, ledere, trenere, foreldre, foresatte og øvrige
frivillige for innsatsen i 2014, og håper at flest mulig vil delta på mange plan i 2015.
Øyer/Tretten, 8.mars 2015.
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ÅRSMELDING ØTI TURN 2014
Styret:
Leder: Astrid Simengård
Nestleder: Ingvild Skuterud
Kasserer: Ane M. Pålsrud
Trenerkontakt: Ingen Staum
Sekretær: Helene Bjørge

Styres arbeid
Styret har hatt 8 møter gjennom året.

Medlemmer og rekrutering
Turngruppa har i 2014 hatt ca. 130 registrerte turnere fordelt på fire partier: 4-6 år,
7-9 år, 10-12 år og 13-18 år.
Fire av trenerne har vært på kurs i løpet av sesongen. Turngruppa har mange ivrige og flinke
trenere som har gjort en bra innsats i 2014, og vi vil fortsette å rekrutterer trenere blant egne
turnere.

Sportslig aktiviteter
I 2014 var det Gausdal som arrangerte turnstevnet, og 57 turnere fra ØTI deltok. Lørdag var det
defilering og oppvisninger ved Segelstad bru Søndag hadde alle foreningene oppvisning på
Linflåa idrettspark. ØTI turnerne oppførte seg eksemplariske og var flotte ambassadører
for foreningen vår.
Som alltid ble det avviklet juleavslutning i turngruppa. Dette har i tillegg til turnstevnet blitt et
høydepunkt for turnerne. I år deltok som vanlig nisser og blant annet husdyr.

Anlegg og utstyr
Det har ikke blitt kjøpt inn noe utstyr i 2014.
ØTI turngruppa har base og alt utstyr i Trettenhallen.

Økonomi
Regnskapet for 2014 viser et overskudd på kr 55.757 mot et underskudd på kr 89.782 i 2013.
Inntektene har økt fra kr 143.912 i 2013 til kr 170.739 i 2014. Dette kommer av at vi for
sesongen 2013/2014 har begynt å fakturere aktivitetskontingent hvert halvår i steden for hel
sesong slik det har vært gjort tidligere. Det betyr at i regnskapet for 2014 ligger det inne
aktivitetskontingent for 1,5 år. Både for sesongen 2013/2014 som ble fakturert våren 2014, og

for høstsesongen 2014. Dette utgjør ca 20 000 kr. Overføringene fra hovedlaget har økt igjen
etter en nedgang i 2013. Ellers er inntekter og kostnader i forbindelse med turnstevnet nå
nettoført slik at både inntektssida, og kostnadssida har gått ned. Kostnadene har gått ned kr fra
233.694 i 2013 til kr 115.020. I tillegg til nettoføring av inntekter og kostnader vedr turnstevnet,
kommer dette at det i 2014 ikke er kjøpt inn nytt utstyr. I 2013 ble det kjøpt utstyr for 57.180 kr.
Ellers er kostanden omtrent som året før.
For 2015 er det satt opp et budsjett med kr 17 500 i overskudd.

Målsettinger for 2015
Målsetting for 2015 er å opprettholde tilbudet og antall medlemmer som foregående år. Turn er
et breddetilbud for barn mellom 4-18 år, og skal gi bevegelsesglede og være individuelt tilpasset.

Tretten, den 25.02.15

Astrid S.imengård, leder

Ingvil Skuterud, nestleder

Ane M. Pålsrud, kasserer

Helene Bjørge, sekretær

Inge Staum, trenerkontakt

Årsmelding for ØTI undergruppe – Orientering 2014
Styret
Styret har bestått av Lars Berg (kasserer), Oskar Aarnes (styremedlem)og
Solveig Jarstadmarken (leder)
Styrets arbeid
Styret har hatt 3styremøter. På styremøtene har det i hovedsak vært diskutert driftsmessige
oppgaver, så som arrangement av treningsløp, serieløp, sesongavslutning, og nytt kart i
Hafjell.
Sportslige aktiviteter
Treningsløp
Sesongen 2014 har det vært arrangert fem treningsløp. Alle treningsløpene ble arrangert på
vegmuseet.
På treningsløpet den 8. mai var det 32 deltagere. Av disse var 8 stykker gjesteløpere fra andre
klubber enn ØTI.
På treningsløpet den 15 mai var det 23 løpere. To av disse var gjesteløpere.
Arrangørene hadde denne kvelden varmet opp griller på vegmuseet. Det var flere som hadde
med egen nistekurv med mat og drikke, så det ble en riktig sosial kveld.
På treningsløpet den 5 juni var det 13 deltagere. To av disse var gjesteløpere.
På treningsløpene den 27.08. og 17.09 var det henholdsvis 24, og 22 løpere. Treningene ble
arrangert som vanlige treningsløp, men det var også i samarbeid med skigruppa. Løypene ble
da lagt opp med tanke på at de skulle være basistrening for de yngre i skigruppa.
Serieløp
Det har vært arrangert to serieløp. Serieløpet den 22.05.214 hadde start og mål på Øyer
ungdomsskole. Det var 49 startende. Av disse var 2 stykker fra ØTI.
Serieløpet den 11.09.21014 var på vegmuseet. Det var 15 startende. Av disse var 5 stykker fra
ØTI.
Turorientering
Det ble også i år arrangert tur orientering. Det ble satt ut 10 poster på kartet over vegmuseet
og 10 poster på Skarsmo kartet – Skarsmoen sør.
Postene har stått ute fra 1.juni til 06. oktober.
Det ble solgt 28 tur o- konvolutter i tillegg til 16 klippekort. Det ble levert inn igjen 30
klippekort / kontrollkort.
Deltagelse på eksterne løp
Disse har deltatt på eksterne løp:
Unni Halvorsen Nustad
Marion Nustad

Bjørn Offigstad
Sesongavslutning
Sesongavslutning / utdeling av merker for turorientering var på Skarsmoen gård den 09.11.
Der var det utdeling av merker, serverving av kaffe, brus og kaker.
Medlemmer og rekruttering
Vårens treningsløp hadde klart bedre deltagerantall i år enn i fjor. Samarbeid med skigruppa
gjorde også at høstens treningsløp hadde bra deltagelse. Det er yngre deltagere i alderen ca. 7
– 13 år som har deltatt, noen også sammen med foreldre.
Det er liten interesse for ØTI medlemmer å delta på serieløpene.
Turorienteringen har også hatt økende deltagelse i forhold til tidligere år.
Anlegg og utstyr
Løpsbrikker
Det har i løpet av året ikke vært innkjøp av utstyr. Våren 2014 ble det kjøpt inn 5 løpsbrikker.
Nytt kart Mosetertoppen
Orienteringsgruppa har en stund jobbet med å få i stand et nytt orienteringskart. Sist høst
inngikk vi avtale med Rambøll Norge AS om å få utarbeidet et nytt kart i området rundt
Mosetertoppen-Hafjell- Pellestova. Vi er takknemlige ovenfor Mosetertoppen AS som var
villige til å gå inn med et betydelig beløp for å få dette prosjektet i havn. Finansiering for
øvrig består av spillemidler og oppsparte midler i gruppa. Det ferdige kartet vil dekke ca 7,5
km2 og er planlagt å kunne brukes både til trening/løp og turorientering.
Kartet forventes å stå ferdig til sommeren. Ca 2,5 km2 ble synfart og rentegnet ferdig nå i
høst, slik at vi har allerede fått et kartutsnitt som kan brukes så snart det blir bart. Vi håper og
tror kartet vil bli til glede både for idrettslaget, bygdafolk og hyttebeboere/turister.
Økonomi
O-gruppa har oppsparte midler fra år tilbake. Det viser seg at etablering av nytt kart i Hafjell
kan bli kostbart og tære på de økonomiske reservene.
Målsettinger og utfordringer for 2015
Målsettingen det kommende året bør være å drive o- aktiviteten videre med treningsløp.
Det er også en målsetting at det fortsatt kan arrangeres turorientering enten som tradisjonell
turorientering eller som stolpejakt.
Utfordringer er å gjøre orienteringen så attraktiv at vi klarer å etablere en fast medlemsmasse.
Vi vil også få økonomiske utfordringer, da mye av oppspart kapital er brukt på det nye kartet.
For at det skal la seg gjennomføre å arrangere treningsløp og turorientering er styret avhengig
av hjelp til løypelegging fra medlemmer i gruppa.

Årsmelding for ØTI undergruppe – Fotball 2014
Styret
Leder:

Anne Marie Sveipe

(på valg)

Nestleder:

Roar Holten

(sitter til 2015)

Kasserer:

Heidi Pedersen

(sitter til 2015)

Sekretær:

Linda Håkansson

(sitter til 2015)

Trenerkoordinator:

Toril Stenberg Øien

(på valg)

Leder yngres:

Roar Holten

(sitter til 2015)

Leder senior:

Håvard Hekneby

(sitter til 2015)

Styrets arbeid

Styret har gjennomført 7 styremøter. Det har vært gjennomført oppstartsmøte med lagledere og
trenere. Styret ble valgt inn på ØTI sitt årsmøte i mars, og dette er for sent for at de nye i styret skal
kunne gjøre seg kjent med oppgaver og ansvar. Fotballgruppa til derfor holde separat årsmøte i
2015. Styret har hatt fokus på god økonomistyring og aktiv bruk av sportsplanen. Det er også satt
fokus på god informasjonsflyt.

Medlemmer og rekruttering
ØTI fotball hadde i 2014 275 aktive spillere, fordelt på ca 24 lag fra G7 til J19 og seniorlag i 4.divisjon.
Det ble arbeidet godt med idrettsskolen, hvor alle deltagere fikk tilbud om å delta frem til og med
Trollcup, uten å binde seg til videre seriespill. Samarbeid mellom lagene er viktig, og spesielt i i
vintersesongen. Det er også satt trykk på trenerkompetanse for å gi gode tilbud til spillerne våre.

Sportslige aktiviteter
Det har vært stor aktivitet på Idrettsplassen og i hallene våre. I mai ble Trollcup tradisjon tro
gjennomført, med 189 påmeldte lag. Det er en ambisjon at lagene deltar på turneringer. Dette gir
lagfølelse, godt sosialt felleskap og mange kamper på kort tid. Alle lag har deltatt på minst en
turnering i løpet av 2014, men de fleste har hatt to eller tre. For å trekke fram noen gode historier,
kan vi rose J13 laget som vant Briskebyturneringen på Hamar. Trenerkoordinator har arrangert
trenerforum regelmessig gjennom året. Her har nesten alle lag vært representert. Ca 10 trenere har
fullført del 1 og del 2 av trener C lisenskurset.

Anlegg og utstyr
Fotballgruppa har store vedlikeholdsoppgaver for to store anlegg. Både på Stav og på Øyer
Idrettsplass er det i 2014 utført helt nødvendig vedlikehold av både gressbane og hus. Dette tar tid
og koster penger, og krever mye dugnadsorganisering. Det vanlige sommervedlikeholdet av banene
er utført av to personer på Stav, mens det i Øyer har vært god bistand fra Styrk-prosjektet (
samarbeid mellom Øyer kommune og NAV). I Øyer har i tillegg to personer hatt henholdsvis
overoppsynet og ansvar for vanningen. DNB-avtalen som ØTI har hatt i noen år ble benyttet i 2014 til
å gå til innkjøp av nye drakter til alle fotballspillere i ØTI. Draktene ble etter en lengre prosess kjøpt
hos Sport 1 i Hafjell. På senhøsten ble det kjøpt inn flere store ballvegger til Stav og Øyer Idrettsplass,
som vil øke muligheten til å leke med ball.

Økonomi
Fotballgruppa har hatt fokus på god økonomistyring. Vi har gjennomført følgende betalte dugnader i
2014:


Mobilinnsamling: en dugnad som ikke ga oss mye penger, men vi valgte å ikke legge opp et
like omfattende innsamlingsopplegg som året før.



Sykkel-VM i Hafjell i august; Vi skrev avtale med sykkelforbundet om å stille med omfattende
dugnadspersonell i forbindelse med master-VM i Hafjell. Avtalen skulle gi oss 75 000,- i
utbetaling mot å stille med ca 110 personer fordelt over 6 dager. Dugnadsjobben gikk veldig
bra, men dessverre har ikke avtalen om utbetaling blitt fulgt og fotballgruppa venter fortsatt
på sluttutbetalingen.



Enjoy-bonusguider



Trollcup



Kiosksalg på Øyer Idrettsplass

Målsettinger for 2015
1. Øke engasjementet rundt fotballgruppa
2. Skape flere gode sosiale samlingspunkt for hele klubben
3. Gi trenere og andre økt kompetanse
Samtidig vil fotballgruppa være tett koblet på utviklingen av Øyer Idrettspark.

Anne Marie Sveipe
Leder for fotballgruppa

Årsmelding for ØTI undergruppe – Ski 2015
Styret
Styret har i 2014 bestått av:
Leder:

Per Kristian Simengård

Sportslig leder:

Inger Lise S. Jevne

Kasserer:

Hallstein Holen

Finans:

Stein Plukkerud

Sekretær:

Merethe Lerfald

Arr.ansvarlig:

Bo Lindblad

Anleggsansvarlig:

Jo Stenersen

Styrets arbeid
Det har vært gjennomført seks styremøter i ØTI-ski;
 28.4, arbeidsfordeling styret, evaluering av sesongen og planlegging av trening sommer 2014
 25.8, planlegging av oppstart og sesong 2014/15 inklusive samlinger (Natrudstilen og
miljøsamling Hornsjø)
 27.10, 24.11 og 26.1, drift av skigruppa, skiklær, oppføling av arrangementer (Øyersprinten,
Hafjell skimarathon og Trollski)
 9.3 forberedelse årsmøte ØTI, klubbmesterskap, evaluering av sesongen, forberede
avslutning av sesong (skiavslutning og skifest)
Merethe Lerfald har representert skigruppa i hovedstyret.

Medlemmer og rekruttering
For fjorårets sesong ble det sendt ut årskontingent til 120 medlemmer. For sesongen 2013/2014 ble
det sendt ut til ca 140 stk. God rekruttering blant de yngste og godt arbeid for å få med eldre på
”gubbetrimmen” og ”de treningsglade” .
Informasjon om gruppas aktiviteter ligger på hjemmesida og det informeres i Øyermagasinet.

Sportslige aktiviteter
Sportslige aktiviteter
På sommeren/ våren/ høsten har vi hatt div. aktiviteter som terrengløp, fjellturer, bevegelse/ trening
i skog og mark, samt rulleski.
Vi startet felles treningene i uke 41 etter høstferien.
Videre har vi hatt miljøsamlinger Natrudstilen i oktober og Hornsjø i november. Disse er begge viktige
for miljø, trening og trivsel blant utøvere, trenere og foreldre.
Rennene starter i midten av desember og varer til slutten av mars.
Vi har ukentlige lysløyperenn i Øyer og på Tretten hver torsdag.
Sesongen avsluttes før påske med klubbmesterskap og "skiseksa".

Sportslige arrangementer
Skigruppa arrangerte 3 skirenn; Øyersprinten (GD-cup) for 8-16 år med 318 deltakere, Hafjell Ski
Marathon, turrenn med 444 deltakere og Troll Skimarathon Lillehammer (turrenn, 11.4). Både
Øyersprinten og Hafjell Ski Marathon hadde rekord deltakelse. Lokalt arrangerte vi 11 lysløyperenn,
både i Øyer og Musdal. Vi testet ut jaktstart som rennform, dette er ennå ikke evaluert.

Anlegg og utstyr
Vi har hatt et jevnt år på anleggssiden.
Vårt anlegg i Musdal er tildelt spillemidler for arbeidene med planering og grusing og
rydding/kvisting av trasè. Noe er utført, mer skal gjøres.
Videre utvikling av Hafjell Skistadion pågår og nye prosjekter som er under planlegging tilrettelegging
for snøproduksjon og opparbeiding av nye konkurranseløyper.
Løyperydding og merking av Øyer Turskiløyper sitt løypenett er videreført i ny avtale.

Økonomi og Finans
Økonomi
Skigruppa har i 2014 hatt en god og sunn økonomisk utvikling og kan sette av midler til oppgradering
av lysløype i Musdal og Øyer idrettsplass.
Vi hadde budsjettert med overskudd. Midler fra regionrådet (50000) gir et større overskudd enn
budsjettert Regnskapet er ikke periodisert. Det betyr at poster med et fast budsjett kan variere noe
fra år til år. Det har vært en omlegging i regnskapssystemet i hele ØTI. Undergruppene disponerer en
felles konto. Regnskapet er avdelingsvis for hver undergruppe. Regnskapsfører sørger for riktig
føring, kasserer godkjenner posteringen. Systemet er i innkjøringsfasen fortsatt, men ser ut til å gå
seg til.
Finans
Finans har siste året bestått av Erling Jevne og Stein Plukkerud.
Alle avtaler fra tidligere går videre, dette vil si at vi har 12 sponsorer med eksponering på stadion og i
bommen i Mosetervegen, disse gir hver seg 7 000,- pr. år, samlet kr 84 00,- i tilegg er fakturert til de
tre hovedsporene i tråd med tidligere avtale kr 70 000,-. Samlet er sponsorinntektene kr 154 000,-.
Dugnader og arrangement har gitt inntekt på 98.535. Finans har også jobbet videre med avtalene på
Mosetertoppen og fått på plass ytterligere dokumentasjon knyttet til tippemiddelsøknader herunder
Avtaler med grunneierne. Det er foreløpig utbetalt tippemidler med kr 1 750 000,- som står på konto
for videreutvikling av skianlegget på Mosetertoppen.

Målsettinger for 2015
Opprettholde og utvikle aktivitetsnivået og våre arrangement. Holde på og utvikle det gode miljøet
og ha det moro. Bli(d) på ski !.
Per Kr. Simengård
Leder for skigruppa

