
SAKLISTE 

1) Godkjenning av de stemmeberettigede  
 

2) Valg av møteleder 
 

3) Valg av referent  
 

4) Valg av to medlemmer til å skrive under protokollen 
 

5) Godkjenning av innkalling  
 

6) Godkjenning av sakliste  
 

7) Årsberetning fra hovedstyret og gruppene fotball, trim og ski 
Styrets forslag til vedtak: Årsmeldingene for 2021 tas til orientering. 

 
8) Regnskap 

Styrets forslag til vedtak: Regnskapet for 2021 vedtas. 
 

9) Fastsette medlemskontingent og gi fotballgruppa fullmakt til å fastsette 
treningsavgift 
Styrets forslag til vedtak: 
Kontingent for 2022: 400 per familie (samme husstand) og 200 for enkeltmedlem. 
Kontingent for 2023: 500 per familie (samme husstand) og 200 for enkeltmedlem. 
Årsmøtet gir fotballgruppa fullmakt til å fastsette treningsavgift for 2022. 
 

10) Budsjett 
Styrets forslag til vedtak: Budsjettet for 2021 vedtas. 
 

11) Valg  
Valg i henhold til valgnemnda sin innstilling, som blir lagt fram i møtet. 

 
Ingen andre saker er meldt inn.  

 

 

Årsmøte Kvam idrettslag  

Dato: Onsdag 9. mars 2022 klokka 1900 

Sted: Kvam motell 
 



Sak 7: Årsberetning fra hovedstyret og gruppene fotball, trim og ski 
 

Årsmelding Kvam idrettslag 2021 
Styret har bestått av: 

• Anne Caroline Haugan (leder) 

• Terje Moe (nestleder)   

• Dina Beate Werstad 

• Ørjan Grindberg 

• Kyrre Kvistad 

Varamedlemmer: Øystein Brauti og Heidi Kinderaas 

Gruppelederne har deltatt på alle styremøter 

• Tor Olav Bentzen (ski) 

• Ellen Jermstad Haugan (fotball) 

• Marte Finstad (trim) 

Styremøter: 

Vi har hatt 8 styremøter, tillegg til ett felles møte med Rygg og Følling IL. 

 

Medlemsoversikt/ kontingent: 

Kontingenten ble satt på årsmøtet til kr 150 for voksen (det året det fylles 19 år) og kr 100 for barn. 
Det er innbetalt kontingent for 116 for voksne (129 i fjor) og 53 barn/ungdom (48 i fjor).  Kvam IL har 
altså 169 (177 i fjor) betalende medlemmer i 2021. 
 
I år sendte vi ikke ut faktura på epost. I mai la vi et skriv med oppfordring til å betale kontingent i 

postkassene til alle i gamle Flekstad skolekrets. Vi annonserte på facebooksida og supplerte med nytt 

«spissa» postkasseskriv utpå høsten. Fotballspillere som ikke sokner til Kvam IL- kretsen har fått 

oppfordring om å betale kontingent samtidig med treningsavgift.  Kontingent har blitt betalt enten på 

vipps eller til kontonummer. Det er ingen som har meldt seg ut av idrettslaget. 

Korona: 

Også 2021 har korona gitt utfordringer. Selv om det har vært mer aktivitet enn i 2021 har 

restriksjoner ført til at mye av den planlagte aktiviteten enten har utgått eller blitt erstattet av annen 

aktivitet. Konsekvensene av korona er omtalt under «økonomi», og i gruppenes årsmeldinger. 

Økonomi: 

Sluttresultatet viser et overskudd på kr 23 288,- mot budsjettert underskudd på kr 60 700,-  

Mer detaljerte tall framkommer av regnskapet. Laget har investert i en kraftig klipper til vedlikehold 

av Skoleparken og lysløypa. Utbetaling av spillemidler til Kvamsåstrappa bidrar til det gode resultatet.  

Vi ser at vipss fungerer godt, og blir mer brukt både som «handlekurv» og til løypeavgift/ kontingent.  

 

Økonomi har vært en fast post på alle styremøter. Styret er godt fornøyd med Steinkjer regnskap, 

som i løpet av året har skifta navn Berg økonomi, og ikke minst Espen Aune som fører regnskap for 

oss.  

 

Tapte inntekter som følge av korona 

Pga. korona kunne vi ikke selge pizza kvelden før 1. mai.   

 



Vi måtte også avlyse Isbolen opp i juni, men arrangerte aktivitetsdag den første helga i september. 

Dette var en svært vellykka dag med fotballcup, mesternes mester, natursti og loddsalg. 

Salg av julenek  

Salg av julenek ble gjennomført som planlagt da det var julegrantenning på Coop Kvam i november. 

Grasrotandel 

Kvam IL fikk utbetalt kr 87 250 kroner i grasrotandel i 2021. Det er et viktig bidrag til både aktivitet og 

anlegg at så mange donerer grasrotandelen sin til idrettslaget når de spiller gjennom Norsk Tipping.  

 
Annen aktivitet i styret: 

• Utarbeida vedlikeholdsplan for anlegg – og prøvd ut en modell med egen anleggsgruppe. 

Gruppa har vært leda av anleggsansvarlig i styret. I tillegg har økonomiansvarlig i styret og 

leder for løypenemnda og banenemda deltatt. Gruppeledere kan kobles på ved behov. Dette 

er under utvikling, men så langt er erfaringene gode, og både anleggsgruppe og arbeid med 

plan for drift og vedlikehold for anlegg er noe styret vil videreføre i 2022. 

• Kvam IL har signert avtale som en del av Steinkjeralliansen, en felles samarbeidsavtale 

mellom idrettslagene i kommunen i forbindelse med at fotballhallen skal åpne i 2022. 

• Felles styremøte med Følling og Rygg IL i november. På flere områder fungerer de tre lagene 

som en klubb, og de tre lagene ser behov for at også styrene har et par felles møter i året for 

gjensidig orientering og samarbeid, på lik linje som gruppene. På møtet ble vi enige om at 

Følling og Kvam bør ha samme kontingentsats. Rygg ga klarsignal til at valgkomiteene i Kvam 

og Følling kan spørre øverskogninger om å være medlem i fotballgruppene. 

• Kvam skytterlag er ett av tre skytterlag som er med og arrangerer landsskytterstevnet på 

Steinkjer i 2024. Skytterlaget og de tre idrettslagene har blitt enige om å samarbeide om 

dugnadsarbeidet. Ei arbeidsgruppe bestående av to medlemmer fra skytterlaget om en fra 

hvert idrettslag skal jobbe med dette i 2022. Målet er at dette skal bli et pluss-prosjekt for 

bygda, forhåpentligvis både med inntekter og mye artig dugnadsarbeid.  

• Signert samarbeidsavtale med Følling IL om fotballaktiviteten i lagene. 

• Meldt inn aktuelle spillemiddelprosjekt til Steinkjer kommune sitt arbeid med handlingsplan 

for anlegg og friluftsliv. 

• Deltatt på møter i regi av Steinkjer kommune om turstier og merking av disse/ ut.no. 

• Arbeida med sponsoravtaler. 

 

Kvamsåstrappa på 10 på topp 

Det har vært utrolig mange som har brukt kvamsåstrappa i år! Når trappa ble en av de ti toppene til 

bedriftsidretten skjøt besøket i været.  

Også i 2021 er det lagt ned en stor dugnadsinnsats, og trappa er nå sluttført, bl.a. med sklisikring. 

Utbetaling av spillemidler har hatt stor betydning, og har ført til at laget har kunnet betale snekker 

Hallgeir Sagmo for noen av de timene han har lagt ned i prosjektet. Tor Odd Elnan m.fl. har gitt flotte 

trefigurer, som skal monteres i 2022. Pga korona er en skikkelig åpningsmarkering utsatt til 2022. 

Takk til alle som har bidratt på ulike vis i 2021! 

Avslutningsvis vil styret få lov til å si tusen takk til alle de trenere, lagledere, gruppeledere, 

løypekjørere, baneklippere, gruppemedlemmer, aktive medlemmer og alle andre støttespillere som 

bidratt til at laget, nok en gang har fått til mye og bidrar til god folkehelse og bolyst i Kvam.  

Sør- Haugan 12. februar 2022,  Anne Caroline Haugan, leder 



Årsmelding fotballgruppa 2021   

 

Medlemmer:  
Ellen Jermstad Haugan (leder) 

Ann Kristin Aas Grøtan (barnefotballansvarlig) 

Kim André Saursaunet (treneransvarlig og materialforvalter) 

Kristian Meldal (treneransvarlig) 

 

I tillegg har Ove Aunvold hatt rollen som dommeransvarlig.  

 

Aktiviteten:  
I 2021 har vi som tidligere år samarbeidet med Følling IL i alle klasser i barne- og 

ungdomsfotballen, på G19 også med Beitstad FK. Kvam administrerer guttelagene, 

Følling administrerer jentelagene.  

 

For de minste spillerne, 6-9 år, samarbeider klubbene i Steinkjerområdet om å arrangere 

barnefotballkvelder. Kveldene arrangeres på rundgang av klubbene, og Følling og Kvam 

har stått for seks av arrangementene. Vi hadde dessuten ansvar for kampoppsett for 

kveldene i G8- og J9-klassene. Barnefotballkveldene har vært vellykket på alle måter, og 

har ført til masse god fotballaktivitet for de yngste spillerne. På grunn av 

smittevernregler har ikke disse arrangementene vært åpne for publikum. I 2022 håper vi 

barnefotballkveldene blir de publikumsarrangementene de fortjener å være. 

 

Skolestarterne hadde sine første fotballtreninger i mai, i regi av fotballgruppene. Trenere 

og lagledere fra foreldregruppa kom på plass etter hvert. Vi har utfordringer med enkelte 

kull med få gutter, men vi får det til med samarbeid mellom årsklassene og jenter som 

trør til og spiller med guttene på barnefotballkveldene.  

 

G10, J10, J12, G13 og G19 spilte kretsadministrert serie. På grunn av gjeldende regler 

for smittevern kunne ikke kamper i vårsesongen foregå på tvers av kommunegrensene, 

og alle kamper ble spilt mot lag i Steinkjer eller Inderøy kommuner. G19-laget merket 

nok dette best, siden en serie uten nivågradering har store forskjeller når man kommer 

på juniornivå. På grunn av stort frafall av spillere måtte G19-laget trekkes før 

høstsesongen.  

 

Damelaget spilte høstsesong i 7`er-serien, og endte på fjerdeplass på tabellen med fire 

seire og seks tap.  

 

Bortsett fra G19-laget har vi ikke hatt noe stort frafall av fotballspillere i klubbene våre 

som følge av pandemien, og det er vi glade for. Dyktige trenere har klart å legge til rette 

for god aktivitet, også når smittevernreglene var på det strengeste. 

 

På grunn av korona har det ikke vært noen cuper å delta på denne sesongen.  

 



På aktivitetsdagen til idrettslaget 5. september arrangerte 

fotballgruppa som vanlig fotballcup for voksne og barn. 47 

barn deltok, og som tidligere år satte gruppa sammen lagene i 

barneklassen på tvers av kjønn og delvis på tvers av alder. Vi 

har fått gode tilbakemeldinger på denne måten å gjøre det 

på.  

 

Herreklassen ble vunnet av Oldboys B-lag. Dameklassen ble 

avlyst på grunn av for få påmeldte lag. I 2022 skal vi ha 

mixlag også for senior, så de damespillerne som har lyst til å 

være med får muligheten til det selv om det ikke er så mange 

rene damelag som melder seg på.  

 

Fotballgruppene arrangerte felles avslutning for alle lag 6-13 

år i Følling grendehus 4. november. Laglederne for 

jentelagene tok ansvar for arrangementet, og serverte 

kveldsmat til i overkant av 60 barn.  
   Foto: Jakob S. Thompson 

 

Etter sesongslutt i oktober inviterte vi spillere fra 9-14 år til en ukentlig trening på tvers 

av alder og kjønn, med et spesifikt tema for hver trening (keeperrollen, skudd, 

pasningstrening osv). Treneransvarlige i fotballgruppene, Farhad Alizadeh og Kristian 

Meldal var trenere. Det var godt oppmøte av spillere i alle aldre, så dette kommer vi til å 

fortsette med som et ekstratilbud til dem som er interessert en stund etter sesongslutt så 

lenge forholdene på Semsmyra tillater det.  

 

Dommere: 
Også i 2021 har vi hatt god tilgang på dyktige klubbdommere som dømmer 

barnefotballkveldene og kampene til G10 og J10. På barnefotbalkveldene har vi alltid en 

dommeransvarlig som skal følge opp dommerne. Dommerne får dermed tilbakemeldinger 

underveis, noe som er spesielt viktig for ferske dommere. I tillegg har vi mer erfarne 

klubbdommere som har vært med i flere år, og som tok seg av dømming av kampene til 

J12. Vi har mål om å få til enda bedre dommeroppfølging i 2022, og vi håper flere av 

klubbdommerne vil ta rekruttdommerkurs.  

 

Møter og kurs: 
Fotballgruppa har gjennom året hatt sju møter, seks av disse felles med fotballgruppa i 

Følling IL. I tillegg har vi hatt møter med de ulike lags støtteapparat ved behov gjennom 

sesongen.  

 

Vi arrangerte informasjonsmøte for trenere og lagledere i april, og møte for å 

oppsummere sesongen og planlegge 2022-sesongen i oktober. Vi valgte å dele opp i to 

ulike møter for jente- og guttelaga i oktober, så vi fikk gått mer i dybden på hvordan vi 

best rigger oss for neste sesong på tvers av årsklassene. Vi ser at vi kommer i gang med 

planlegging av neste sesong litt tidligere for hvert år, noe som er positivt.  

 

Vi gjennomførte spillersamtaler med spillerne 11-14 år etter sesongslutt, for å evaluere 

sesongen og kartlegge hvilke tanker spillerne hadde for kommende sesong.  



 

Trenere og lagledere har også i 2021 hatt en del ekstraarbeid som følge av korona, blant 

annet med føring av lister over alle som er til stede til enhver tid. For fotballgruppa har 

det ført til mer tid til administrasjon og planlegging, og mange digitale møter i regi 

fotballkretsen for statusrapportering.  

 

Representanter fra fotballgruppa har deltatt på følgende møter/arrangement i løpet av 

året:  

• Kretsting NFF Trøndelag i februar.  

• NFFs ekstraordinære, digitale forbundsting i juni. Kvam IL stemte for boikott av 

Qatar-VM etter vedtak i fotballgruppa (delegert fra hovedstyret).  

• 10 digitale møter/klubbforum i regi av fotballkretsen. Flertallet av møtene har 

omhandlet koronasituasjonen og hvilke føringer dette har satt for 

fotballaktiviteten.  

• Møte med Egge IL, Følling IL og Beitstad FK i juni for å snakke om bedre 

samarbeid mellom klubbene ved overgang barn-ungdom.  

• To møter med klubbene i Steinkjerområdet angående oppstart og evaluering av 

barnefotballkvelder for 6-9-åringene.  

• Møte med Stod IL i desember for å se nærmere på hvilke årskull det kan være 

aktuelt med samarbeid for å få til tilbud.  

• Møter i Steinkjeralliansen (Steinkjer kommune og alle klubbene i Steinkjer) om 

status på arbeidet med ny fotballhall på Guldbergaunet, og samarbeid mellom 

klubbene i den forbindelse.  

 

Takk! 
Også i år har vi hatt svært velstelt bane. Fotballgruppa retter en stor takk til 

banenemnda: Ståle Hegge, Kjell Ingar Hofstad, Kjell Svarthe og Frode Guin.  

 

Tusen takk til alle trenere, lagledere og støtteapparat som gjør det mulig å ha et godt 

fotballtilbud i bygdene våre, og ikke minst takk til alle spillerne! Vi vil også takke 

fotballgruppa i Følling; Ria Rømo, Farhad Alizadeh og Anne Martha Bjørnes for et 

særdeles godt samarbeid.  

 

Vi krysser fingre for at 2022 blir et «normalt» fotballår uten korona.  

 

 

28.02.2021 

På vegne av fotballgruppa,  

Ellen Jermstad Haugan 

 

 

 

  



Årsmelding fra trimgruppa 2021 

• Marte Finstad (leder) 

• Hilde Kristin Krogstad 

• Siv Anita Grøtan 

• Jakob Steenberg Thompson 

Det første møtet gikk til planlegging av året, og hva vi skulle jobbe med. Har jobbet med 

å få på plass den digitale trim-appen, gjesteboka. Dette ble i stedet for å skrive navn 

fysisk i boka, i appen er det registrering på mobil. Dette er da et prøveprosjekt i år, mye 

på grunn av smittevern, mot Corona. Så har vi hentet bøkene ut av kassene rundt om i 

bygda, også pga. smittevern. 

Hilde Kristin Krogstad har sittet i gruppe bestående av medlem fra Øvre Kvam (Merethe 

Vesterdal) og Følling (Maren Meldal) med samarbeidet om allidretten i hallen dette året. 

Leder har deltatt på styremøtene i hovedstyret i idrettslaget. 

 

Aktiviteter: 

Aktivitetsdag på Kvam ilag med resten av idrettslaget. Trimgruppa hadde ansvar for 

natursti. 

Trimkassene, der har vi flyttet trimkassen ved Aasved opp til den nye gapahuken på 

Kvamsåsen. Har ikke hatt nå konkurranser i forbindelse med den nye appen, for dette er 

et prøveår, slik at folk skal få tid til å laste ned app, og bli kjent med den. Har fått gode 

tilbakemeldinger ang. appen. 

Det er i alt 13 trimkasser i bygda Kvam. Isbolen, Haugseteren, Messundet, Lomtjønna, 

Saumyrskleiva, Gjerstad, Olknuten, Kaukarberget, Midtfjellstein, Ekkerhåggån, 

Gjeterhytta, Kvamsåskassen, Kvamstrø. Alle kassene er besøktog sjekket at lokasjon på 

kart stemmer ifh. til gjestebok-appen. Noen kasser veldig godt besøkt. Aller mest besøkt 

er Kvamsås-kassen. Dette pga. stedet har vært med i 10 på topp dette året. 

Fjelltur i regi trimgruppa, ble i år familiedag til Midtfjellstein.  Felles start ved parkering i 

Vesterdalen kl.12.00. 18 september. Smått og stort gikk innover til gapahuken i 

strålende solskinn. Trimgruppa serverte sjokoladekake, saft og kaffe. Vi ordnet med bål 

m. mulighet for grilling. Bra oppmøte 20-25 personer, deriblant mange barn. Turen er 

ca.3-4 km. en vei. 

 

Aktiviteter i hallen: 

Allidrett, arrangert for 1-4 klasse i lag i år i samarbeid med følling og Øvre Kvam. 

Hovedansvar har vært Hilde Krogstad Granlund. Trenere har vært Terese Kjerkol ilag 

med Ingrid Sofie Langlid, så har Milli Krogstad Granlund og Ida Øksnes trenet gruppa 

noen kvelder ilag. Treningene har vært på torsdager. Bra oppmøte. 

Gymleik har blitt arrangert for barn under skolepliktig alder. Dette er frileik i hallen. Siv 

Anita Grøtan har hatt ansvar for gjennomføringa. Treninger på tirsdager 

Volleyball: Astrid Beryl Saur har hatt ansvar for treningene. Treninger har vært 

mandager 

Styrketrening: Jakob Thompson har hatt ansvar for treningene.Trening har vært på 

mandager 



Dametrim: Delt litt på å ha trening og gjennomføring blant de som er med i gruppa. 

Mari-Ann Skogan Øksnes har hatt ansvar litt overtall av kveldene, og helt etter jul. 

Vi takker alle trenere og aktivitetsledere for ansvar og gjennomføring dette året. Har 

vært korte opphold med treningstopp ifb.med smitterestriksjoner. 

 

09.02.2022 

På vegne av Trimgruppa i Kvam IL, 

Marte Finstad 

 

 

 

  



Årsmelding skigruppa Kvam IL 2021  

Skigruppa bestod av Jørn Aunvold, Sigrun Modell, Frode Guin og Tor Olav 

Bentzen (leder). 

Møteaktivitet 
Noe mindre fysiske møter i skigruppene i løpet av 2021 pga covid19, men desto mer 

«møtevirksomhet» pr video, telefon, mail og messenger. Både mellom skigruppene og mellom 

løypekjørerne og leder skigruppa. 

Leder i skigruppa har i tillegg blitt innkalt til styremøtene i Kvam IL, har møtt på disse.  

Klubben har vært representert både på vår- og høstmøtet til skikretsen.  

 

Klubbsamarbeid 
Barmarkstrening 

Samarbeid er bra! Lørdag 2.10 ble det gjennomført barmarksamling, langrenn i Kvam for utøvere fra 
hele Steinkjer kommune i alderen 9-13 år. 20 barn fra 6 ulike idrettslag/klubber deltok. Voksne fra 
Beitstad Ski, Ogndal IL, Steinkjer skiklubb, Rygg og Kvam IL bidro til at det vart en topp dag. 

                                 
                                     
 

Skiføre/skitraseer 
Sammenlignet med 2020 var det lite snø i Kvam. Det ble ikke skiføre før i jula 2020, men etter dette 

kom det nok snø til at skiløypene i Kvam kunne kjøres opp. Snøen forsvant relativt tidlig. Vi trodde en 

stund at vi måtte avlyse Isbolen24 pga snøforholdene, men vi berget akkurat. Imidlertid kom skiføret 

tidligere i 2021 enn 2020. Allerede 27. november var det mulig å gå på ski i lysløypa. 

Lysløypa og Isboltraseen kjøres av valgte løypekjørere (årsmøte 2020); Rune Taraldsen, Hans Marius 

Mæhlumsveen, Ole Jan Guin og Stig Kvistad. Ørjan satte opp turnus, hvor de ansvarlige kjører ei uke 

hver. Rune Taraldsen gikk ut som løypekjører, og ble erstattet av Torgeir Valøen etter årsmøtet i 

2021.   

På Kvamsfjellet ble det oppkjørt tidligere enn før om årene. Flere har oppdaget dette turområdet 

også – det er bra! Gisle Guin kjører opp løypa fra Skogan, mens Hans Marius og Bjørn Tore Guin og 

Odd Ivar Guin har ansvar for oppkjøring fra Vesterdalen. I Vesterdalen har grunneier ordnet med 

parkering ved innkjørselen til gården. Nytt av året er at traseen er koblet opp mot skisporet.no slik at 

https://www.facebook.com/kvamidrettslag/photos/pcb.4175832425877238/4175831745877306/?__cft__%5b0%5d=AZWkyutd8_5c8UgBGnaEn8ypwGgM0odfjU_GrxvscM7BR72Gg5OyS7_LQq5KoQ0lSK9PE-i7TSJSQWIFmvATCbWi1R-osNfOa_O9w-mNvJzC7gnxixkXf0zzoZSGlyLtgMacj6zuby_pVFT6DM_4fbTitUld3kyiRVALH2nZlMUKgLHeH8qOIiUbJPLRl-0tC3I&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/kvamidrettslag/photos/pcb.4175832425877238/4175832349210579/?__cft__%5b0%5d=AZWkyutd8_5c8UgBGnaEn8ypwGgM0odfjU_GrxvscM7BR72Gg5OyS7_LQq5KoQ0lSK9PE-i7TSJSQWIFmvATCbWi1R-osNfOa_O9w-mNvJzC7gnxixkXf0zzoZSGlyLtgMacj6zuby_pVFT6DM_4fbTitUld3kyiRVALH2nZlMUKgLHeH8qOIiUbJPLRl-0tC3I&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/kvamidrettslag/photos/pcb.4175832425877238/4175831745877306/?__cft__%5b0%5d=AZWkyutd8_5c8UgBGnaEn8ypwGgM0odfjU_GrxvscM7BR72Gg5OyS7_LQq5KoQ0lSK9PE-i7TSJSQWIFmvATCbWi1R-osNfOa_O9w-mNvJzC7gnxixkXf0zzoZSGlyLtgMacj6zuby_pVFT6DM_4fbTitUld3kyiRVALH2nZlMUKgLHeH8qOIiUbJPLRl-0tC3I&__tn__=*bH-R


det også er mulig å se når det er kjørt opp på fjellet. Man trenger ikke egen GPS til dette, men laster i 

stedet ned en app på telefonen.  

Treninger 
Skitreningene starta opp rett etter nyttår, og ble gjennomført på tirsdager som tidligere år. Det var 

godt oppmøte gjennom hele  

Tor Aal, Elin Modell og Guri Modell hadde ansvar for de eldste utøverne, mens Birger Ringseth, Tor 

Olav Bentzen og Sigrun Modell hadde hovedansvar for de yngste – med god støtte i foreldrene, som 

bidro på hver sine uker. Pga Covid ble det ikke delt utdelt ut varm saft etter hver trening og gratis 

kveldsmat et par ganger i løpet av sesongen. 

Skitreningene for sesongen 2021-22 startet allerede opp i starten av desember. For å hindre frafall på 

treningene hadde vi et større fokus på skileik. Alle som ønsket det, uavhengig av alder fikk tilbud om 

skileik i stedet for teknikktrening.  

 

Dagsamling Rygg 6.11 

KOMPANI BENTZENS PATRULJELØP på skigruppenes dagsamling vart en artig og fin opplevelse for 

små og store . Oppstilling og slutta orden med general Bentzen før start. 6 ulike øvelser sto 
på programmet med ulike utfordringer - hvor lagånd og samspill var dagens viktigste faktor. 

 
 

                                   
                               
                                 
 
 

https://www.facebook.com/kvamidrettslag/photos/pcb.4280559035404576/4280558452071301/?__cft__%5b0%5d=AZVIXb9pRrpGviFGxAsGirIRnLOhtMgC3PXbGwdZyCDpJM6xTCM5_J0vwECNvKmFq0_1E7oJXFsL8ZSdsKBqMMIcKl5SnwSczjvA4B_DxgeKoo2yOfhKKEIXrrA0ogQHB9RqzzGpgDRmbPxwtCDB7UIAvuhW7JDBH2MOMTuv_FszFeepjkSJGmv52RKHB10_iyM&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/kvamidrettslag/photos/pcb.4280559035404576/4280558022071344/?__cft__%5b0%5d=AZVIXb9pRrpGviFGxAsGirIRnLOhtMgC3PXbGwdZyCDpJM6xTCM5_J0vwECNvKmFq0_1E7oJXFsL8ZSdsKBqMMIcKl5SnwSczjvA4B_DxgeKoo2yOfhKKEIXrrA0ogQHB9RqzzGpgDRmbPxwtCDB7UIAvuhW7JDBH2MOMTuv_FszFeepjkSJGmv52RKHB10_iyM&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/kvamidrettslag/photos/pcb.4280559035404576/4280558452071301/?__cft__%5b0%5d=AZVIXb9pRrpGviFGxAsGirIRnLOhtMgC3PXbGwdZyCDpJM6xTCM5_J0vwECNvKmFq0_1E7oJXFsL8ZSdsKBqMMIcKl5SnwSczjvA4B_DxgeKoo2yOfhKKEIXrrA0ogQHB9RqzzGpgDRmbPxwtCDB7UIAvuhW7JDBH2MOMTuv_FszFeepjkSJGmv52RKHB10_iyM&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/kvamidrettslag/photos/pcb.4280559035404576/4280558632071283/?__cft__%5b0%5d=AZVIXb9pRrpGviFGxAsGirIRnLOhtMgC3PXbGwdZyCDpJM6xTCM5_J0vwECNvKmFq0_1E7oJXFsL8ZSdsKBqMMIcKl5SnwSczjvA4B_DxgeKoo2yOfhKKEIXrrA0ogQHB9RqzzGpgDRmbPxwtCDB7UIAvuhW7JDBH2MOMTuv_FszFeepjkSJGmv52RKHB10_iyM&__tn__=*bH-R


 

Kretsrenn 

Flere fra Rygg, Følling og Kvam deltok på kretsrenn denne vinteren. Fra Kvam IL er det barn fra 4 -5 

familier som har deltatt. Vi har fokus på samhold og tilbyr smøring, felles påmelding og evt 

samkjøring. Dette tenker vi er viktige tiltak for å ivareta den gode utviklingen. Pga av Covid var det 

adskillig færre renn enn året før.  

 

Karusellrenn - Telenor 

Pga. covid og kulde ble tre karusellrenn avlyst/utsatt. Første karusellrennet ble ustatt til 27.1 pga. 
Covid, mens karusellrenn både den 3.2. og 10.2 ble utsatt pga. kulden. Til tross for dette klarte vi å 
arrangere 3 renn, det siste 17. mars. 
 
I alt 80 barn og unge har deltatt på vinterens karusellrenn og fikk dermed årets (og fjorårets) premie 
sponset av Telenor. Skigruppene takker til alle som møter opp og til de som hjelper til. Nytt av året 
var at de som ønsket det «samlet» kilometer i stedet for å gå på tid. Dette ble svært populært, og 
bidro helt sikkert til at antallet deltakere ble såpass høyt.  

 
 
 

Kvamsrennet - To-mannsstafett 

Kvam IL arrangerte kretsrenn i lysløypa - tomannsstafett for 8-12 år 
64 utøvere fra 8 ulike klubber og idrettslag fordelt på 32 lag deltok.  
Arrangementet var uten tidtaking og rangering. 11- 12 åringene gikk 3 runder hver i 1km mens de 
yngste gikk 2 runder. Til tross for flere vindkuler og snø var det stor skiglede å se 
Tusen takk til alle frivillige i Kvam som "heiv sæ rundt" på ei uke og fikk til dette. Og takk til dere som 
tok turen til Kvam i dag og bidrog til et flott arrangement. 
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Isbolrennet  

Avlyst pga Covid 19. 
 

) 
Isbolen 24 Grong sparebank 28. mars 
"Isbolen24 Grong sparebank" ble en skifest – 198 deltakere og 6200(!) km til sammen på ett døgn er 
helt rått! 6200 km tilsvarer strekningen Steinkjer-Roma tur retur, så det er ingen tvil om at det ble 
gått langt på ski! 
 
Det har vært artig å se skiglede og konkurranseinstinktet hos både barn og voksne, der de gikk mot 
sine mål – om det så var 15, 30, 50 eller 100 km.  
 
14 personer klarte å komme seg over 100 km, noe som er meget imponerende. Den som til slutt 
endte på 195 km og lengste distanse, var Åsmund Sæther. Av disse 195 kilometerne ble 66 av dem 
gått på nattestid, og Sæther fikk dermed premie både for lengste totaldistanse og lengste etappe på 
natta.  
 
I familieklassen var familien Haugen Kleppa den suverene vinner med 564.34 km. Et gjennomsnitt på 
nesten 113 km per person er i en klasse for seg! På plassene bak fulgte familien Hatling Modell og 
familien Modell Langlid, med henholdsvis 392 km og 381 km.  
 
8 ulike idrettslag var representert i Isbolen24. Ikke overraskende ble det arrangørklubbene Kvam, 
Følling og Rygg som ble de tre idrettslagene med flest km. 65 deltakere fra Rygg IL rente til sammen 
2083 km og fikk prisen "beste idrettslag". Kvam IL kom på andre plass med 1637 km, fordelt på 55 
deltakere, mens Følling IL ble på tredje plass med til sammen 1000 km (37 deltakere). Dette vitner 
som stor mobilisering i alle grender, og det var artig å se at det myldret av folk i alle aldre ute på ski i 
helga. 
 
Lørdag kveld var det livesending med premieutdeling, bildefremvisning og kahoot. Det var stor 
deltakelse også her. I ei tid der vi ikke kan samles fysisk, er det fint at man likevel kan være 
"sammen" via internett.  
 
En rekke gavepremier ble trukket ut i sendingen lørdag. Alle vinnere blir kontaktet mandag kveld. 
Følling IL, Kvam IL og Rygg IL vil takke alle sponsorer som har bidratt til mange fine premier til helgas 
skirenn. I tillegg rettes en stor takk til dyktige løypekjørere, samt alle skiglade folk som har bidratt til 
at "Isbolen24 Grong sparebank" ble en suksess.  
Isbolen24 forts.  

 
 



 

 

Annet 
Skigruppa har solgt lodd for Nord-Trøndelag skikrets, Skilotteriet, hvor en del av inntekten går til 
Kvam IL. 

Det ble handla inn rulleski for ca 10 000 kr sammen med Rygg og Følling. Dette lagres i skytterhuset 
og i garasje, lysløypa. Gamle rulleski ble solgt til interesserte.  

 
Skigruppene ønsker å rette en stor TAKK til alle foreldre som gjør det mulig å drifte skiaktiviteten på 
den måten som vi gjør. Dere stiller velvillig opp som trenere, saftlagere/kveldsmat og smørere v/ 
behov. Vi er helt avhengig av engasjementet og velvilligheten dere viser. 
 
Stor TAKK til trenerne Tor, Elin og Guri og Ingebjørg som har hatt ansvar denne sesongen. 
 
Stor applaus til alle barna og ungdommene som deltar. 
 
Stor TAKK til løypekjørerne også i år som legger til rette i lysløypa, skileiken og Isboltraseen og 
Kvamsfjellet. Dere legger ned mange timers arbeid i løpet av vinteren. 
 
 
Takk til skigruppene i Følling og Rygg for godt samarbeid! 

          

 

Guin, 9. februar 2022 

Tor Olav Maaø-Bentzen 

 

  



Sak 8: Regnskap 
Mer detaljerte tall for hovedstyret/anlegg/ski/fotball/trim blir lagt fram på årsmøtet. 
 
 
 

 

  



  



 
  



Sak 10: Budsjett 

 



 


