
 

Ø. Tromøy T. & I.K. 
 

ÅRSBERETNING 
2012 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

Årsmøte på Klubbhuset 
Onsdag 27. Februar kl. 19.00 

www.tromoya.no 

 
 

ÅRSMØTE 2013 
 

Klubbhuset onsdag 27. Februar kl. 19.00 
 
 



 
 
Dagsorden: 
 

1. Åpning 
2. Valg av årsmøtesekretær 
3. Valg av 2 medlemmer til å undertegne protokollen 
4. Valg av årsmøtedirigent 
5. Årsberetningen 
6. Innkomne forslag/endring av NIF’s lovnorm 
7. Regnskap m/revisjonsberetning 
8. Medlemskontigent for 2013 
9. Budsjett 2013 
10. Valg 
11. Avslutning. 

 
 
 
 

Enkel servering etter årsmøte. 
 
Vel Møtt! 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Leder, Geir Støylens oppsummering av året 2012. 

 

Et år er allerede gått siden forrige årsmøte og mye godt dugnadsarbeid i klubben er 
utført. 

Klubben har i år vært representert i Arendal Idrettsråd, A-A idrettsfond og A-A Idretts 
ting.  

Vi har fått pusset opp kjøkkenet og trim rommet.  

Klubben er i god utvikling, og vi får stadig nye medlemmer. Vi har det siste året hatt en 
”ny” gruppe, skigruppa. I flere år har denne gruppa vært lagt på is da det har manglet 
folk til å drifte den. Det ser nå ut til at vi har fått nytt liv i denne gruppen, og det er også 
kjøpt inn mange nye par med rulleski. Undertegnede har etter ønske fra årsmøte i 2012 
luftet interessen for friidrett men det var ikke mulig å få trener, i tillegg til dårlig 
oppmøte på en info kveld. 

 Klubbens arbeidsutvalg har for første gang hatt en kompetanseweekend og her kom det 
frem mange gode ideer, noe som resulterte i oppnevnelse av to grupper som skulle jobbe 
videre med temaene VERDIER og ORGANISASJONSPLAN.  

Klubben har sammen med FAU på skolen fått tildelt 100.000 til aktivitetsløype fra 
Sparebankstiftelsen. Klubben har fått avtale med kommunen på 20 år for skogsområdet 
like ved akebakken. Arbeidet med denne aktivitetsløypa vil starte våren 2013.  

Klubbens styre har oppnevnt en prosjektgruppe som jobber med muligheten for å bygge 
nytt klubbhus, vi har fått takst på eksisterende hus, så da vet vi hva vi kan forvente å få 
inn for det. 

Vi har ett stort anlegg som trenger vedlikehold og ikke minst inntekter for å kunne 
holde dette i god stand, til dette trenger klubben gode hjelpere noe som undertegnede 
synes vi har i dag. 

Vi må kunne si at vi har utviklet aktivitetsnivået de siste årene til det positive, men, vi 
må ikke stoppe her, for vi må kunne se mulighetene for hva barn og ungdom ønsker og 
ikke alltid tro at det tradisjonelle er for alle. 

 

Økonomien i klubben er nå veldig bra. Noe av grunnen til dette er hva Morten klarer å 
få inn i reklameinntekter på banen, han er vår ”gullfisk”. 

Jeg mener også at vi har forvaltet vår kapital rett med å sette dette på høyrente, noe som 
viser gode renteinntekter i regnskapet. Vi kan dessverre ikke forvente samme inntekter i 
årene fremover, noe som allerede vil gjøre seg gjellende i 2013, da forventes det et 
mindre overskudd. 

 

Jeg vil til slutt takke alle i styret, gruppeledere, og trenere for godt gjennomført 
samarbeid i 2012. 

 

Geir Støylen 

Leder 

 



 
Årsmelding fra arbeidsutvalget 2012. 

 
Det er avholdt 6 ordinære styremøter og behandlet 74 saker i 2012. 
Årsmøte ble holdt den 22. februar og det var 14 stemmeberettigede medlemmer til stede. 
Årsmøtedirigent var Hans Bergersen. 
 
Medlemskontingenten ble vedtatt uendret.  
Satsene er:  
Barn/pensjonister:    300 kr.  
Voksne:     400 kr. 
Familiekontingent   500 kr. 
Støttemedlem    200 kr. 
Geir Støylen ble valgt til ny leder av klubben. 
 
Det forelå forslag om opprettelse av 1 ny gruppe; skigruppe – enstemmig vedtatt.  
Fellesmøte hvor ”nye/gamle” tillitsvalgte var samlet ble holdt i mars. 
 
Dugnad:  
Klubbens medlemmer har også i 2012 gjennomført dugnad. Den årlige ryddeaksjonen 
langs veien fra broa til øyna ble gjennomført for Mesta. Ole Stiansen og Hans Bergersen 
var koordinerte det hele. Inntekt til klubben var 7000 kr. I år var det ikke lett å få folk 
til å stille på dugnaden. 
Hus og anleggsgruppa har i år pusset opp kjøkkenet på klubbhuset. Det er blitt kjempe 
fint.  
Trimrommet i kjelleren har også blitt utvidet, og det er mye aktivitet der. 
Dugnad på kunstgressbanen høst 2012 – ingen møtte.  
 
Bingo:  
Vi har også i år hatt en solid inntekt fra spilleomganger ved Stoa bingo. Monica Furnes 
er ansvarlig for å søke om å spille bingo gjennom Lotteri og stiftelsestilsynet samt 
rapportere medlemstall og diverse opplysninger hvert år. Ole Stiansen overtok dette 
ansvaret i des. 2012 fordi Monica flyttet til Brasil. 
 
Basarer: 
Det har i kjent stil vært avholdt 2 basarer i 2012. Vårbasar og høstbasar. Begge 
basarene har vært på klubbhuset og gir en god inntekt til klubben. Til høstbasaren ble 
det forhåndsolgt lodd for ca.15 000 kr. Begge basarene har hatt fullt hus og mange flotte 
premier. Samlet inntekt på basarene er 44 585 kr. (høstbasar ca. 25 000 kr og vårbasar 
ca. 19 000 kr.  
 
Grasrotandelen: 
123 personer har valgt å støtte Østre Tromøy T& I.K ved å registrere seg for at 5 % av 
innsatsen fra lotto/tipping går til klubben. Summen gir et godt tilskudd til klubbens 
drift. I 2012 var inntekten 53.396 kr.  
Sponsorbrødet gav klubben en inntekt på 6400 kr. i 2012. 
 
Representasjon:  
Geir Støylen representerte klubben på bingomøte. 
Johnny Richard Andersen representert klubben på møte i Idrettsfinans.  
Geir Støylen og Johnny Richard Andersen representerte klubben på Aust Agder 
Idrettskrets sitt årsmøte. 
Geir Støylen representerte klubben på årsmøte i Arendal idrettsråd.  
Hederspris ble tildelt Morten Christensen. 
Æresmedlem ble Ansgar Christiansen. 
Ruth Olaussen er fortsatt styremedlem i Arendal Idrettsråd. 



 
Klubben hadde ansvar for kiosken på Gartneri dagen på Olsens gartneri. 
Håndballgruppa har hatt ansvar for flere mini cuper og aktivitet serier i Tromøyhallen. 
 
Klubben eier følgende:  
Klubbhus med div. utstyr, kunstgressbane, slådd til kunstgresset, redskapsbu v/ banen, 
ridebane, skibu, snøscooter, lysløype, sporkall og snøfreser. Alt dette utgjør store 
verdier som klubben må forvalte på en fornuftig måte. Vinteren 2012 var det mye 
aktivitet i den flotte lysløypa vår. Det er kjørt inn flere sekker med ved. Det ble 
gjennomført 2 skirenn vinteren 2012.  
 
Utleie av klubbhuset:  
Klubbhuset er mye brukt gjennom hele året. Både internt i klubben,  og til utleie til 
privatpersoner. Disse inntektene styrker klubbens økonomi. På styremøte i 30. nov 2011 
ble det vedtatt at de som skal leie må betale et depositum på 1000 kr., og at lokalene kun 
leies ut til de over 25 år. 
Ole Stiansen er ansvarlig for utleie.  
 
Arbeid med klubbens strategiplan: 
Arbeidsutvalget og trenere var i høst samlet på Herregården for å jobbe med 
klubbutvikling. Vi hadde med Erik Oksanvik fra Idrettskretsen som gav oss en 
introduksjon på arbeid med en plan. Samlingen var nyttig både arbeidsmessig og 
samlende for dem som gjør et frivillig arbeid for klubben. Det er nå satt ned en 
arbeidsgruppe som jobber videre med å utvikle en strategiplan for klubben. Gruppa vil 
fortsette sitt arbeid i 2013.  
 
Det er satt ned en gruppe som arbeider med plan for nytt klubbhus og saken er meldt 
inn til Arendal kommune.  
 
Medlemstall:  
Klubben har pr. 31.12. 2012 634 medlemmer. Klubbens leder har også hatt en 
gjennomgang av medlemslistene for å sørge for at de er mest mulig korrekte.  
 
Arbeidsutvalget vil takke gruppeledere for godt samarbeid med styret, og ikke minst 
alle trenerne for den flotte innsatsen de gjør.  
 
 
Kristin Bie Ommundsen (sekretær)   Geir Støylen (leder) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Tillitsvalgte 2012 - i ØTT&I.K 
 
 
Arbeidsutvalget: 
Leder   :Geir Støylen    41032009  2012 
Nestleder  :Preben Jensen   90879465  2012-2013 
Kasserer  :Eivind Pedersen   99021755  2012-2013 
Sekretær   :Kristin Bie Ommundsen  90187803  2011-2012 
Styremedlem  :Monica Furnes   41579140  2011-2012 
Styremedlem  :Johnny Rikard Andersen  41573674  2011-2012 
Varamedlem  :Ole Stiansen    41127618  2012 
Varamedlem  :Frode Slotta    91684814  2012 
Varamedlem  :Ruth Olausen    90891886  2012 
 
Barne & Friidretsgruppa: 
Leder   :Linda Ellefsen    95180611   2011-2012 
Medlem   :Bente Andersen   91196782   2011-2012 
Medlem  :Jens Odd Hoxmark   37033187   2011-2012 
Medlem  :Roger Hansen      2012-2013 
 
 
Fotballgruppa: 
Leder:    :Tore Furnes     97559286   2012-2013 
Medlem   :Stig O Ramse    97534711   2012-2013 
Medlem  :Lars Knoll    97106705   2012-2013 
Medlem  :Fredrik Hansen    97980576   2012-2013 
Medlem  :Vetle Knudsen    47759585   2010-2011 
 
 
Håndballgruppa: 
Leder   :Janicke Jonassen    91109621   2011-2012 
Medlem   :Robert Skaar     94529392   2011-2012 
Medlem  :Stig O Ramse    97534711   2011-2012 
Medlem   :Harald Johnsen    95141456   2011-2012 
 
 
HesteGruppa: 
Medlem   :Janette M. Henriksson   91109621   2012-2013 
Medlem   :Karina Antonsen    48995498   2012-2013 
Medlem   :Marianne Madsen       2011-2012 
Medlem  :Øystein Lien    97718750  2012-2013 
 
Trimgruppa: 
Leder    :Jostein Finsrud    91763350   2012-2013 
Medlem   :Kay Lystvedt     90919989  2012-2013 
Medlem   :Reidar Reinertsen    37088569  2012-2013 
Medlem   :Sylvi Eriksen       2012-2013 
Medlem   :Leif Aleksandersen    41637672  2012-2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Festkomiteen: 
Leder    :Steinar Fjellberg    95441274   2012-2013 
Medlem   :Kristin Flaten  Slotta   93856380  2011-2012 
Medlem   :Anne Folgen     92656613   2012-2013 
Medlem   :Hilde Valland    99724241   2012-2013 
Medlem  :Bente A. Rose   95239527  2012-2013 
Medlem  :Hilde W. Vågsnes   41191955  2012 
 
 
Sandnes Stadion: 
Leder    :Per Ch. Bekkevik    99742825   2012-2013 
Medlem   :Morten Christensen    98424242   2012 
Medlem   :Jan Sogorka     90825959   2012-2013 
Medlem   :Helge Micalsen    90526159   2012-2013 
Medlem   :Hans Bergersen    93497964   2012-2013 
Medlem/Hestebanen  :Halfdan Madsen    48121868   2012-2013 
 
 
Hus & Anleggkomite: 
Leder    :Wenche Nilsen    9177652   2012-2013 
Medlem   :Knut Haugenes    97519551  2012-2013 
Medlem   :Sverre Simonsen    90535559  2012-2013 
Medlem   :Arne Ramsdal    46892979  2012-2013 
Medlem   :Svein Madsen    91117895  2012-2013 
 
 
Badmintongruppa: 
Leder    :Willy Kristiansen    95053233   2012-2013 
Medlem   :Reidun Johansen       2012-2013 
Medlem   :Erik Vågsnes     41685458  2012-2013 
Medlem  :Arne Gunnar Løvdal   98011664  2012-2013 
 
Skigruppa: 
Leder    :Øystein Vågsnes    93013293   2012-2013 
Medlem   :Andreas Vågsnes    91839115  2012-2013 
Medlem   :Erik Vågsnes     41685458  2012-2013 
Medlem  :Bernt B. Bjerke   92610169  2012-2013 
 
Valgkomiteen: 
Leder    :Øyvind Grunde    92613809   2011-2012 
Medlem   :Hanne Solveig Hoff   90037415   2011-2012 
Medlem  :Merethe Hansen      2012-2013 
 
 
Revisorer  :Øystein Hovland     95261105  2011-2012 
   :Mai-Britt Trydal    90778288  2012 

 
 
 
 
 
 
 
 



Årsmelding 2012 
Hus og anleggskomiteen 

 
Komiteen i år har bestått av : 
Sjef    : Wenche Nilsen 
Nestsjef :    Sverre Simonsen 
Medlem:    Arne Ramsdal 
     Svein Madsen  
     Knut Haugenes 
 
Elektrikersjef lysløype : Jan Simonsen 
 
Altså , ikke mye forandring i gruppa !  
 
Elsie, Gunvor og Vivi er også med på de fleste dugnadene. 
 
I året 2012 har komiteen hatt mer enn vanlig å gjøre , og det begynte med: 
 
Nytt kjøkken : Det blei levert av Skapspesialisten, men resten av jobben stod 
komiteen for : Av med gammel tapet og gulvbelegg, grunning og på med nytt 
miljøtapet, og deretter mange strøk med maling av vegger, tak og vinduer. Svein 
Olsen la nytt gulvbelegg. Vi starta på jobben 12/6 og holdt det gående de fleste 
dagene frem til 11/7. Så det var mye jobb ja !!!  
 
Utvidelse trimrom : 
Denne jobben starta vi på i uke 44 , vi slo ned vegger, lecavegger og satt opp 
nye, dette var Egil Haugenes også med på. Dette medførte at «brusrommet» blei 
mindre, og vi satte opp nye hyller. Itillegg til nye vegger er det også murt nye 
gulv. Geir ordna med nytt gulvbelegg,  og malte veggene lyse, så rommet virker 
større. Så guttene i holdt på helt til 7. desember , da satt de apparatene på plass , 
etter å ha bruktca.120 timer på jobben. Alle hjelper til, men noe som er sikkert : 
Arne og Sverre er de som har stått på – den ene med dårlig kne, og den andre 
med vondt bein , Godt jobba Gutter !! 
 
Ellers så har vi som vanlig hatt mange dugnader med de vanlige gjøremåla : 
Vasking rundt om på huset, pussing av vinduer , storreingjøring av garderobe, 
dusj , rep av stoler og bord, rydding utenfor. Knut klipper gresset utenfor huset 
flere ganger om sommeren. Og Knut og Kåre rydder og holder lysløypa i orden. 
Jan Simonsen ordner opp når lysa går . I år hadde vi også opprydding på loftet, 
mye å kaste der.  
Vi rydder også banen for stein ol. , og maler og holder bua ved banen i orden.     
 
Og så det viktigste : På alle dugnadene våre hygger vi oss ekstra lenge med mat 
og kaffi, det har Sverre bestemt. 
 
 
 
 



 
Også i år har vi lagt ett av møtene til «landstedet vårt» i Kragerø. Noe vi satt 
veldig stor pris på var : Idrettslaget v/sjef Geir ville gjøre stas på komiteen vår, 
og alt arbeidet vi hadde gjort i 2012, og holdt stor fest for 18 stk. , for det er jo 
flere enn komiteen som jobber , er f.eks mye å gjøre i lysløypa ,så en ekstra takk 
igjen til «vår mann» der , Jan Simonsen . Så som sagt hadde vi en flott fest med 
reker og tilbehør , tusen takk til Geir m/styret !!! 
Som alle skjønner er det en fin gjeng å være «sjef» for, er veldig fornøyd med 
alle guttene mine , de gjør akkurat som jeg vil !  
Men neste år må det komme en ny komite – det har vi bestemt   ! 
     
      Hjertelig hilsen Wenche & Co!  
       
 

 
Årsmelding fra Trim for eldre 2012 

 
Hver onsdag samles eldre mosjonister til allsidig trim på klubbhuset 
(damer og herrer) 
 
Etter hvert parti er det satt av tid til kaffe og sosialt samvær. Programmet er lagt opp 
med varierte øvelser, både sittende og stående til musikk som passer øvelsene. Når det 
gjelder frammøte så kan dette variere fra gang til gang. Men totalt er det med ca 4 
damer og 9 herrer. 
 
En onsdag i måneden bli det servert deilig kake. Dette står noen av ”jentene” fra 
Dametrimmen for, og det noe alle ser frem til. 
Hvert år er det også Dametrimmerne som steller i stand til en hyggelig 
Førjulsfest . Her blir alle invitert, også de som har vært med tidligere år. 
Det blir servert deilige rundstykker og deilig kake. Litt underholdning og gang rundt 
juletreet hører med. I 2012 var denne avslutningen 5 desember og det ble delt ut nål for 
antall år hver enkel har vært med. 
Hjørdis Olsen fikk 5 års nål og Ann Kristin Løite, Tore Gundersen og Kjellrun 
Formann 1 år. 
Over 40 personer var tilstede på en trivelig kveld, som ble avsluttet med trekning på en 
masse gevinster. 
 
Det ble arrangert en fellestur i 2012 i privatbiler til Søgne. 20 deltok og vi spiste en god 
middag på Høllen Restaurant & Bar, båttur og et besøk i Søgne Zoologiske Preparering. 
En vellykket tur.  
 
Vi søkte Tromøy Arbeiderlag om støtte til tiltaket og fikk bevilget 5000,-. 
Det er tydelig at det å arrangere noe for eldre blir lagt merke til. 
 
Til slutt vil jeg ønske flere trimmere velkommen. Er du over 60 år og har lyst til å være 
sammen med oss hver onsdag, er det bare å møte opp på klubbhuset.Det er plass til 
flere. 
Vi starter kl.1730 og holder på ¾ time med øvelsene. 
 
Ole Stiansen 
Treningsleder 
 
 
 



 

Årsmelding fra dame trimmen 2012 
 
 
Dametrimmen foregår i gymsalen hver mandag fra september til mai fra kl 1900 – 
2000.Det er Helga Frydenberg fra Saltrød som trener oss, og henne er vi redd for å 
miste. 
 
Aldersgruppa er fra 30 – 75 år, og vi er fra 15 til 20 personer hver gang. Treningen 
passer alle aldersgrupper. 
 
Før inne trimmen på mandag starter, har vi en gåtur ute fra 17.45 til 18.45 og det har vi 
også hver Torsdag fra 19.00-20.00 
Da er det Brita Vågsnes som har orden på troppen, og disse gåturene foregår hele året. 
Vi møtes ved klubbhuset, og går ulike løyper, alt etter vær og vind. 
Vi har også ”sosiale trimsammenkomster” 
Vårsesongen avsluttes med grilling og godt drikke, og allsang på Vågsnes. 
Sopp og løktur , ledet av Anne Huvestad. 
Høsten var vi på tur til ”Blåskjell”med Anne Marie og Torill 
3. søndag i advent er damene samlet i lysløypa på ”Grautplassen” ,og blir oppvartet av 
Torill og Erling Jensen med grøt og gløgg. Da har vi det hyggelig rundt bålet med sang 
og det som hører med. 
 
Og nissen kommer i år ogsp, kjempekoselig! 
Og til slutt: Vi har plass til flere som vil trimme!!! 
 
Hilsen  
Dametrimmen 
Wenche Nilsen 
 

 
 

Årsmelding fra banekomitéen 2012 
 
Banekomitéen har ikke så mye å melde. Det ble avholdt dugnad i høst, denne ble også 
publisert på hjemmesiden, men undertegnede var den eneste som stilte opp. Jeg vasket 
skilter uten å lykkes med å få av noe. Prøvde først med Zalo, deretter avfetting. 
 
Når det gjelder "buskvekster" under skilt så har jeg kommet fram til at disse bør 
sprøytes nå til våren, og når disse dør så kan man ta runden med en kantklipper for å 
fjerne de døde restene. Nett bak mål(ene) må sjekkes og festes skikkelig. 
  
 
Hilsen 
Banekomitéen 
Per Christian Bekkevik 
                   

 
 
 
 
 
 



 
 

Årsmelding fra festkomiteen 2012 
 
 
Festkomiteen 2012 
Hilde Valland, Anne Folgen, Kristin Slotta, Hilde Vågsnes og Steinar Fjeldberg 
 
Oppsummering av gjennomførte arrangement 
 
Telenor karusell, 3 mandager i januar/februar 
Ski cup for barn i lysløypa etter et opplegg fra Telenor. Festkomiteen hadde 
forberedelser sammen med flere av de som stod ansvarlige for arrangementet. Dette var 
første gang for oss alle. 
Kiosken ble tatt i bruk for salg av kioskvarer. Pølser ble solgt for grilling på bål. Vi 
hadde egen tilpasset prisliste for kiosken. Stort sette pent vær med blå grader. 
Omsetning ca. kr. 5.000,- 
 
Håndball Cup, 3 ganger i februar/mars 
ØTT & IK hadde ansvaret for håndballcup og kiosksalget i Tromøyhallen. 
Festkomiteen håndterte bestillingen og retur fra de ansvarlige. God omsetning i kiosken. 
 
Barnekarneval klubbhuset, 22 februar 
Karate-gruppa avholdt et karneval for barn. De ønsket her å ha noen premier, samt 
servere pizza og brus/Kake. Innkjøp til dette. 
 
Vårbasar på klubbhuset 16. mars  
Basaren ble avhold og gjennomført på samme måte som tidligere. Pent vær. God 
oppslutning. 
Et vellykket arrangement. Utvalget i kiosken ble endret noe da vi prøvde gjærbakst. 
Dette var vellykket. Det ble salg fra kiosken med en omsetning på over kr. 3.000,- (som 
tidligere år) 
 
Åpen dag på Olsens Gartneri 29. april 
Festkomiteen stilte også i år opp på denne dagen. Pga. Tidspunktet var det ingen i 
komiteen som hadde anledning til å stille. Vi fikk hjelp fra Huskomiteen/Eldrettrimmen. 
Besøket var bedre enn året før og ga derfor større omsetning. Dette førte til at de gikk 
tom for mye før tiden selv om vi økte basert på året før. 
Været var bra. Det ble mere salg i kiosken i år sammenlignet med i fjor. Salg for kr. 
4.000,- 
 
Tromøytrimmen 20. mai 
I år var det heldigvis ikke pøsende regn. Solen skinte. Vi stod på ny plass i år på samme 
område som de andre oppstilte bordene. Vi hadde også i år beger med frukt. Alt ble 
solgt. Vi hadde i år også gjærbakst. Mye skryt for det. Omsetning kr. 2.000,- 
Vi var bare 2 stk. Det gikk men var i minste laget. 
 
Karusell avslutning 27. august 
Ved avslutning for karusell og cup for barna ble det delt ut brus og is. Dette ble i år 
utenfor Klubbhuset. 
 
Møte i komiteen 3. september 
Festkomiteen avhold møte for planlegging av arrangementene ut året. Møte hadde vi på 
klubbhuset. 3 oppmøtende. Gikk også gjennom informasjon og oppgaver i forbindelse 
med samling på herregårder etc,. 



 
 
 
Høstbasaren 12. oktober 
Som vanlig mye folk. Lokalet var tettpakket. Det gikk moderat med pølser og vafler, 
men godt med kaker og kaffe. Vi hadde også gjærbakst og det gikk unna. Det var i år 
noe mer annonsert og dette slo ut i mange unge på basaren. Dette merket vi i kiosken og 
vil justere utvalget noe etter alderssammensetningen. 
 
Håndballcup i Tromøyhallen 20. oktober 
En litt uanmeldt innsats da ØTT & IK måtte stille opp her. 
Bestilling og håndtering av kioskvarer. 
 
Møte i komiteen 
Festkomiteen avhold møte for å planlegge Nissemarsjen som i år for første gang ble lagt 
til Festkomiteen. Vi hadde møte på Tormøytunet Cafe. 3 medlemmer stilte opp. 
Det var mye som skulle ordnes og mange som måtte stille opp.  
 
Nissemarsjen 29. november 
Festkomiteen hadde for første gang ansvaret for Nissemarsjen. Det var mange oppgaver 
som skulle gjennomføres og fordeles. Marsjen gikk fra klubbhuset til Kongshavn, 
Dybedal og opp til fotballbanen. Her fikk de minste medaljer (det var best. Inn for lite) 
og oppe ved skolen var det utdeling av grøt og saft/kaffe. Vi hadde et bål brennende. Det 
var mange oppmøtte og et utrolig flott være. Dette var gøy. 
 
Julemarked i gymsalen 9. desember 
Festkomiteen(Steinar) satte opp en stand under julemarkedet for å markedsføre 
klubben.  
Banner og foldere, klistremerker og annet. Var satt opp en PC som viste hjemmesiden 
vår. Det var også lagt ut medlems-giroer med en julehilsen om du meldte deg inn.  
 
Øvrig 
2012 har vært et år med mange arrangement og oppgaver for festkomiteen. Dette har 
helt klart vist at vi er for sårbare med våre medlemmer. Det vil være en bedre løsning 
med flere medlemmer og dermed en bedre fordeling av oppgaver på medlemmene slik at 
det ikke går for mye ut over privatliv. Valgkomiteen bør ta oppgaven å verve flere 
medlemmer til festkomiteen. 
 
Vi gleder oss til alt som skjer i 2013. 
 
Hilsen 
 
Steinar Fjeldberg 
Leder for festkomiteen 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Årsmelding fra Hestegruppa 2012. 
 

2012 har vært et fint år i hestegruppa. Undertegnede har vært leder dette året, og det 
har vært både spennende og lærerikt. Vi har gjennomført en rekke aktiviteter (se liste til 
slutt) og fått flere nye medlemmer. Gruppa har en fin blanding aldersmessig, og også 
når det gjelder kjønn. Det har vært mer aktivitet på ridebanen, og satt opp paddocker 
hvor hestene kan hvile.  

 
Vi har jobbet med å designe en logo og den nærmer seg ferdigstilt. Det vil i første 
omgang lages klubbjakker som medlemmer får tilbud om å kjøpe, og vi ser også for oss 
premier og flere artikler etter hvert.  

 
Gruppa er under registrering under NRYF, og har et godt samarbeid med flere parter i 
lokalmiljøet, deriblant Alexandra Myhren, Heidi Jacobsen, Trygve Holtebekk og Harald 
Støyl. I tillegg har vi arrangert kurs med instruktører/foredragsholdere fra andre 
steder.  
 
Vi har også hatt et innlegg i Agderposten, og det har vært trykket bilder ved to 
anledninger. Det har blitt opprettet en hjemmeside for gruppa som blir linket til fra 
ØTTIK sin hovedside. I 2013 vil vi forsøke å sende mer til avisa, og vi ønsker å jobbe 
mot å gi ut en kalender i 2014.  

 
Styret internt i gruppa har fungert svært godt, og hadde i januar møte hvor vi planla 
det nye året!  
 
Mvh Jeanette Mari Henriksson 
 

Årsmelding fra barneidrett for gutter og jenter 4-6 år 2012 

Barneidretten har vært ute eller inne i gymsalen hver tirsdag fra kl 17.00-18.00. Alderen 
har vært som tidligere 4-6 år. Vi startet opp etter nyttår; 10. januar 2012 til 24. april 
2012. Vi slutter da, grunnet start av cup og karusell i ØTTIK. Etter sommerferien, og 
etter at cup og karusellen er ferdig startet vi opp igjen 4. September til 29. november 
2012. Barneidretten tar fri i skolens sommer ferie, høstferie, vinterferie, jul og 
påskeferie. Samt andre røde fri dager.  
 
Aktiviteter som vi har hatt i barneidretten dette året har vært; fallskjerm, musikk og 
bevegelse, erte poser og ball, Tarzan løypen, stafetter og leker. Ute har vi hatt to ganger 
på Myra sykkelbane hvor barn tar med seg egen sykkel og hjelm, tre ganger natursti i 
lysløypen, vært på Arendal og Omegn Kunstisbane hvor barna har gått på skøyter, og 
en gang hvor vi har hatt refleksløype rundt Sandnes skole. Avslutning før sommer 
hadde vi på sykkelbanen på Myra, og før jul er det Nissemarsjen som fest komiteen har 
ansvaret for.  
 
Antall barn hver gang har variert fra 20 til 40 barn. Det er ett populært tiltak hvor det 
virker som både barn og voksne koser seg. Gjennomsnittet har vært på ca 30 barn per 
gang.  
 
Vi har vært fire trenere det første halvåret, hvor undertegnede har vært hovedtrener. 
Samt fire trenere det andre halvåret. Dette har fungert veldig fint, er ikke trenerne der – 
så gir de beskjed til hverandre, og en av de finner andre foreldre som er villige til å 
hjelpe til.  
Glade barn – glade foreldre/foresatte – glade trenere. 
 
For trenerne i ØTTIK barneidrett 
Jannicke Jonassen 



 

Cup og karusell 2012 

Årets cup og karusell har gått fint på de forskjellige stedene på Tromøy. Vi har hatt 
mellom 40-50 barn. Dette året har barna våre hatt flere aktiviteter så i år så vi en 
nedgang i skolebarn og hadde derfor mest barn opp til skolealder.Vi hadde også endel 
som ønsket å være med (søsken mest) som var mindre enn tre år, det hadde vært fint å 
gi et tilbud til disse også. 
Avslutningen hadde vi på en mandag sammen med siste karusell som var vellykket med 
fornøyde barn og foreldre. 
 
Årets skikarusell var en pangstart med 100 barn som gikk runden i lysløypa. Strålende 
innsats av gruppen og lokale. Folk koste seg rundt bålet med pølser og annet fra 
kiosken.  
 
Når det gjelder budsjett for 2013 tror jeg det er vanskelig å forutsi hvor mange barn 
som kommer på karusellen siden nedgangen var ganske stor i år. Medaljer, Brus og is er 
det greieste den siste dagen og vi bruker nok ikke noe mer enn i år. Det meste tjener vi 
nok inn på kontigenten. 
 
 
Hilsen cup og karusell gruppen Jens, Roger, Bente og Linda 
 
 

Årsmelding Håndball/barneidrett jenter og gutter 6 år    
(årsklasse 2006). 

 
Håndball/barneidrett har vært i Sandnes gymsal hver tirsdag fra kl 16.00 til 17.00. Vi 
som er trenere har hatt avtale med foreldre og SFO at vi henter barna som går på dette, 
ca kvart på fire på SFO. De fleste barna, startet opp i for første gang i september 2012 
(før har jo mange av disse gått på barneidretten). Håndball/barneidrett har fri i skolens 
ferier.  
 
Aktiviteter denne første høst/vinteren har hovedfokuset vært på håndball. Dette er 
flettet inn i ball lek og moro. Siden de er så små, har vi også mye allsidig lek som fotball, 
kanonball, fallskjerm, tarzanløype, leker, stafetter, musikk og bevegelse osv. Det virker 
som barna trives med dette, og vi ser en stor forskjell fra første mini cup til siste mini 
cup i håndball. De er blitt mer kjent med ballen, og samspillet seg imellom, og ikke 
minst våger mer.  
 
I gruppen er vi nå 17 gutter og jenter på listen vår, og de fleste kommer hver gang med 
unntak av sykdom og annet. De er flest jenter med på laget.  
Vi har vært med på to mini cuper det første halvåret. Det ene var 28. Oktober i 
Nedeneshallen, og den andre var 9. Desember i Tromøyhallen. Da har vi meldt på to lag 
til disse cupene. På disse cupene har vi spilt mot 2 og 3 klassinger, siden ikke de andre 
lagene har hatt nok egne første klassinger. Vi har tapt en del kamper, men det viktigste 
er å ha det gøy. Det er ikke fokus på resultatet i disse mini cupene. Barna har blitt bedre 
og bedre, for hver cup. Og de vet mer for hver gang. De koser seg, og gleder seg til neste 
cup.  
 
Begge trenerne har vært på ett tre timers håndball kurs, samt den ene treneren har også 
fullført trener 1 kurs i håndball med 6 moduler.  
 
For håndball/barneidretten J/G 6 (årsklasse 2006)  
Guri Monserud og Jannicke Jonassen 



 

 
Årsmelding 2012 ØTTIK, Håndball/Barneidrett gutter/jenter 7/8 

(årsklasse 2004) 
 
 

Hovedfokuset er barneidrett med fokus på lett håndball. Tilbudet er for gutter og jenter 
i 3 trinn (årsklasse 2004). Oppmøtet har vært på ca 16 barn til sammen, og ledes av 
Linda Ellefsen, Bente Andersen og Lene Ramse.  
 
Våren 2012 –G/J 7: Vi trente fra januar til mai på tirsdager fra 18-19, fram til 
karusellen/fotballen begynte. Vi har i dette halvåret vært med på 2 
minihåndballturneringer hvor vi har stilt med 2 lag i hver turnering. Den ene av disse 
turneringene var vi selv arrangør.  
 
Arrangementet (11 mars 2012) hvor ØTTIK var arrangør, ble drevet av 
håndballgruppa og dugnadsarbeid fra foreldre i fra 1-3 trinn. Arrangementet varte fra 
13-18 i Tromøyhallen, og totalt 34 kamper ble spilt. I forkant av turneringen, inviterte 
håndballguppa inn lokale lag til minihåndball-turneringen, satt opp dugnadslister 
(sammen med trenerne), lagde kampoppsett, bestilte dommere, bestilte kioskvarer ved 
hjelp av festkomiteen, var kontaktperson for dugnadsgjengen. Foreldre og trenere 
rigget hallen for turnering, bakte kaker, lagde vaffel rører, sto i kiosk, telte mål, delte ut 
premier, satt i sekretariat og noen dømte også kamper. Alt gikk veldig bra og vi fikk et 
flott arrangement. 
 
Det har også vært kompetanseheving for trenerne i regi av Norges håndballforbund, 
Region Sørvest og idrettskretsen. Vi nevner: 
• Trener 1 kurs – Modul 1-6 (1trener + 1 styremedlem i håndballgruppa), 
• Aktivitetslederkurs Barneidrett (2 trenere),  
• kurs i Naturutelek (alle 3 trenerne)  
• kurs for Teiping av idrettsskader (2 trenere) 
 
Høsten 2012 –G/J 8;  I september startet vi opp igjen med samme treningstid – tirsdag 
fra18-19. Vi har mistet et par spillere, men har også fått 2-3 spillere fra Roligheten, noe 
som vi synes er veldig bra. Vi har siste halvdel av 2012 deltatt på 2 turneringer, en i 
Nedeneshallen og en i Tromøyhallen. I tillegg til det, har også et par av spillerne vært 
med på Grane Julecup i romjulen, dette synes barn og voksne var veldig gøy. 
 
Vi ser fram til et nytt år i 2013 med ”Glade barn i alle kamper”! 
 
For håndballen/ barneidretten G/J 8 (årsklassen 2004) 
Linda Ellefsen, Bente Andersen og Lene Ramse. 
 

Årsmelding barneidrett\håndball 2012 – Årsklassene 2005 
 
Hovedfokuset har i år vært på håndball, med litt forskjellig barneidrettsaktiviteter 
imellom. Tilbudet er for barn i 2. trinn. Oppmøtet er på ca 11 barn til sammen, blandet 
jenter/ gutter.  
 
Barneidretten startet i 2012opp i januar med treningstid torsdag fra 18-19. Ledet av 
Anette Hegerlund og Lina Thorsland fram til karusellen startet i mai. I denne perioden 
ble det spilt 2 turneringer. 1 i Stueneshallen og 1 i Tromøyhallen, hvor ØTTIK stå som 
arrangør. Godt oppmøte på begge turnering. Og ikke minst bra arrangert av ØTTIK I 
Tromøyhallen. Foreldrene stilte opp. Det ble en kjempefin dag. 
 
 



 
I august \ september startet vi opp igjen med treningstid på onsdager fra 17-18. 
Samme antall barn er med. Fokuset ligger på håndball, øver på teknikk, ballkontroll, 
regler og ikke minst det skal være gøy å spille håndball. 
 
Denne høsten har det blitt spilt 2 turneringer, 1 i Nedeneshallen og 1 i Tromøyhallen. 
Godt oppmøte av barna på turneringene. Dette liker de. Vi ser at de utvikler seg og har 
lært mye.  
 
Vi gleder oss til og starter opp igjen i januar 2013. 
 
For barneidretten\håndballen årsklasse 2005 
Anette Hegerlund og Lina Thorsland 

 
Årsmelding 2012 ØTTIK, Håndball/barneidrett jenter 9/10  

(årsklasse 2002) 
 
Hovedfokuset er barneidrett med fokus på håndball. Tilbudet er for jenter i 5 trinn 
(årsklasse 2002). Oppmøtet har vært på 15 barn til sammen (alle jentene i 5 trinn på 
Sandnes skole), og ledes per i dag av Bente Andersen og Lene Ramse.  
 
Våren 2012 –J9; Vi trente fra januar til mai på tirsdager fra 16-17, fram til karusellen 
begynte. Vi har i dette halvåret vært med på 3 turneringer i aktivitetsserien hvor vi har 
stilt med 2 lag i hver turnering. To av disse turneringene var vi selv arrangør.  Lene 
Ramse overtar som ny hovedtrener for laget etter at Jannicke Jonassen gir seg. Bente 
Andersen fortsetter som hjelpetrener. 
 
Høsten 2012 – J 10; I september startet vi opp igjen med ny treningstid – tirsdag fra19-
20 + onsdag fra 1730-1830 (Tromøyhallen). Vi har siste halvdel av 2012 deltatt på 3 
turneringer, en i Tromøyhallen (hvor vi var arrangør) og to i Vikhallen. I tillegg til det, 
har også et par av spillerne vært med på Grane Julecup i romjulen, dette synes barn og 
voksne var veldig gøy. Vi spilte da på stor bane med 7 spillere på banen, noe som vi ikke 
er vant til fra aktivitetsserien. 
 
Arrangementene hvor ØTTIK var arrangør, ble drevet av trenerne og dugnadsarbeid 
fra foreldre i fra 5 trinn. Hvert arrangement var i Tromøyhallen og varte ca 3,5 time. 
Totalt 15 kamper ble spilt hver gang. Trenerne satt opp dugnadslister, bestilte 
kioskvarer ved hjelp av festkomiteen, ordnet dommere (sammen med håndballgruppa), 
var kontaktperson for dugnadsgjengen og rigget hallen for turnering. Foreldrene bakte 
kaker, lagde vaffel rører, sto i kiosk, telte mål, satt i sekretariat. Alt gikk veldig bra og vi 
fikk 3 flotte arrangementer. 
 
Det har også vært kompetanseheving for trenerne i regi av Norges håndballforbund, 
Region Sørvest og idrettskretsen. Vi nevner: 
• Trener 1 kurs – Modul 1-6 (1trener + 1 styremedlem i håndballgruppa), 
• Aktivitetslederkurs Barneidrett (1 trener),  
• kurs i Naturutelek (begge trenerne)  
• kurs for Teiping av idrettsskader (begge trenerne) 
 
Vi vil takke avtroppende trener Jannicke Jonassen for godt samarbeid på alle 
treningene i årene fra 2008 til og med høsten 2012! 
 
Vi ser fram til et nytt år i 2013 med ”Glade barn i alle kamper”! 
 
For håndballen/ barneidretten J10 (årsklassen 2002) 
Bente Andersen og Lene Ramse. 



 
 

Årsrapport for Østre Tromøy G7,  født 2005, sesongen 2012. 
 
Sesongen startet i januar med ukentlige treninger, selv om enkelte måtte avlyses på 
grunn av den kalde vinteren. Hver mandag møter 15 – 20 ivrige gutter og jenter fra 2. 
klasse opp. De viser stort engasjement og god innsats. Det har blitt øvd på mange ting 
som pasninger, dempinger, skudd (alle har laget noen flotte mål), headinger og mye 
spill. Øving gjør mester! 

 
Spillerne deltok i vinter både på innendørsturnering i Sørlandshallen samt Bendit Cup i 
Froland som spillerne gjennomførte på en glimrende måte. En kunne tydelig se at 
jobbingen på trening, med vekt på pasningsspill, plassering og innsats, ga seg utslag i 
godt spill og fine resultater. 
 
Laget har i 2012 sesongen ikke deltatt i seriespill men var i sommer med i Sørfjell cup, 
hvor de over to dager viste at de ikke stod tilbake for noen andre lag. Med humør, 
pågangsmot og flott spill ble turneringen gjennomført på en flott måte.  
 
Det har vært gøy å se den iver og glede hver enkelt spiller har vist gjennom hele året, 
både i flott solskinn og på sure og regntunge treningsøkter. 
 
Vi ser allerede fin fremgang for alle sammen både når det gjelder fotballferdigheter, og i 
det å tilpasse seg regler og forholde seg til med- og motspillere. 
 
Stort pluss til alle foresatte for flott oppmøte og godt engasjement under alle 
arrangementene. Spillerne liker det og det blir lagt merke til. 

 
Vi håper alle blir med videre og ser frem til seriespill og flere turneringer og mye mer 
gøy i 2013 sesongen.  

 
 

Sportslig hilsen trenerne Tom Gundersen, Reidar Sunde og Øystein Hovland 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Årsmelding for badminton 2012. 
 

Badmintongruppa har bestått av: 
 
Leder:  Willy Kristiansen 
Medlem: Erik Vågsnes 
Medlem: Arne Gunnar Løvdal 
 
Vi har hatt treningstider i Tromøy hallen hver onsdag fra 18.30 til 21.00 
 
Vi har delt treningen i to deler. Den første timen er satt av til de unge spillerne. 
Dette for at de unge skal få fult fokus, og ikke bli forstyrret. Her har vi vært så heldige å 
få en profesjonell trener. Knut Erik Skjolden. Vi er også 3-4 voksene hjelpe trenere hver 
gang. Ungene liker godt å spille med voksende også. Samt at det har vært totalt 
avgjørende for oppfølging av barna, fordi det har været så mange.    
 
Vårsesongen 2012: 
Var vi ca. 15 voksene spillere og 10-15 barn. 
Startet med organiser trening for de yngste. 
  
Høstsesongen 2012:  
Etter oppstart etter ferien, ble det virkelig fart i treningene for de yngste. 
Her bruker vi musikk aktivt til oppvarmingen. Dette er virkelig noe som funker. 
Vi har vært oppe i 15-20 spillere på en god dag pluss at vi er ca 15 voksene som spiller 
hver uke. Vi er en gruppe som stadig vokser. Willy, Arne Gunnar og Erik jobber aktivt 
for å skaffe nye medlemmer hele tiden. Til jul hadde vi avslutning med turnering. Dette 
synes alle var kjempe gøy. Marsipangris til vinnerne, og marsipanpølser til resten av 
gjengen.  
 
Vi har ikke deltatt i seriespill, eller turneringer for sesongen 2012.   
 
Hilsen Leder for Badminton gruppa: 
Willy Kristiansen. 

 
 

Årsmelding for skigruppa 2012. 
 

Skigruppa har bestått av: 
 
Leder:  Øystein Vågsnes 
Medlem: Erik Vågsnes 
Medlem: Andreas V Selsbråten 
 
Vi har hatt treningstider hver torsdag kl. 18.-19.00 Her har vi brukt "hele" fylket til 
treningsarenaer.  
 
Vårsesongen 2012: 
Ingen aktivitet. Brukt tiden til å planlegge oppstart høst 2012. 
Deltatt på sone samlinger i Gjerstad. Viktig å ha ett godt samarbeid på tvers av 
klubbene. Vi tilhører jo Agder og Rogaland ski krets. Ettersom dette er en stor skikrets, 
er det blitt dannet en mindre gruppe for samarbeid. Sone Sør Øst. Gjerstad til 
Lillesand.    
 
  
 



Høstsesongen 2012:  
 
Gruppen startet opp første uka i september. Det var en kanon start. 11 stykker stilte til 
ski trening første gang. Rulleski trening, rundt fotballbanen. Etter hvert som de ble 
flinkere flyttet vi treningene til parkeringsplassen på Hove. Gjennomførte diverse 
stafetter, med godt hell. Utover høsten flyttet vi treningen til sykkelsti på Vågsnes, 
grunnet mangel på lys på Hove. Her mistet vi mange løpere. Videre har vi trent på Sam 
Eide og Vegårshei. Vi har også vært heldige og hatt noen foreldre som engasjerer seg. 
Dette liker vi svært godt.   
Vi er nå en etablert gjeng på 6 barn i alderen 9-13, som er super interessert.  
Det er gøy å trene folk som vill. 
Hadde juleavslutning på Peppes Pizza. Dette var en kjempe Gøy.  
Kun rulleski trening i 2012. Ikke nok snø. 
 
Vi har representert klubben på noen kretssamlinger i 2012.   
 
Hilsen Styret i skigruppa.  
Erik Vågsnes, Øystein Vågsnes og Andreas Vågsnes. 

 
 

Årsmelding damefotball 2012 
 
I 2012 har vi spilt fotball ute gjennom våren og sommeren, men på senhøsten bestemte 
vi oss for å trene inne i gymsalen. Der har vi trent hver uke og har vært fra 6 – 10 stk. på 
hver trening. Det er en mix av damer og herrer på treningene og det fungerer godt.  
Det er en fast gjeng som har det veldig kjekt disse torsdagene.  
 
Jeg overlater trener/oppmann jobben til Margrethe Haavegard når jeg nå reiser til 
Brasil.  
 
Mvh, 
Monica Furnes 
Damefotballen 2012 

 
 

Årsmelding fotballgruppen 2012 
 

Det har ikke vært noen aktiviteter i 2012 i regi av fotballgruppen utover det 
administrative når det gjelder fordeling av treningstid på Sandnes kunstgress og avtale 
om brøyting. 
 
Fordeling av treningstid på Sandnes gjøres i samarbeid med John Sigurd Tomassen hos 
Trauma og dette har fungert veldig greit så langt. Så langt har Trauma trolig litt mer 
treningstid enn avtalt 60% men dette har vi valgt å se stort på foreløpig ettersom der er 
tid ledig fremdeles og formålet er at flest mulig av lagene skal få tilgang til treningstid. 
 
Det er inngått avtale med Jan Frode Studsrød om brøyting av banen på Hove og 
Sandnes, hvor det gis prioritet til banen på Hove. Så langt har dette fungert greit og med 
bra resultat, slik at lite gummi havner på utsiden av banen. 
 
Mvh 
Tore Furnes 
Fotballgruppa 2012 

 



Årsmelding Trimgruppa 2012 
 
Gruppa har i år bestått av følgende 5 personer, og vi har gjennomført 
2 arrangementer i løpet av året. 
 
  Medlemmer  Jostein Finsrud 

Sylvi Eriksen 
     Kay Lystvedt 
     Reidar Reinertsen 
     Leif Aleksandersen 
 
2 påskedag: 
Da arrangerte vi som vanlig den tradisjonelle påsketrimmen i sammen 
med Trauma. Årets løype var lagt til Vesterenden, og gikk i området Roligheten/Færvik 
Kirke/Kjenna. 65 deltakere møtte opp i overskyet påskevær. 
Trauma og Ø.Tromøy stilte med 2 hjelpere hver, og deltagerne skrøt av løypa. Vinnere 
ble Sigurd og Ingunn Hylen Thomassen.  
 
13. mai: 
Da arrangerte vi Tromøytrimmen for 34. gang ! Det var nedgang fra i fjor 99 deltakere 
fullførte årets Tromøytrim, i ett flott løpe vær. Nedgangen i antall løpere skyldes nok at 
Holmenkollstafetten gikk på lørdagen. Så det er noe vi må unngå til neste år. I år hadde 
vi forsterket etteranmeldingen med 2 personer, og tidtakinga med 1 ekstra, og dette 
fungerte veldig bra. De fleste av deltakerne skrøt av merking/løyper og avvikling, det er 
gøy med positive tilbakemeldinger. Så takk til alle som hjelper til med merking, 
tidtaking og andre oppgaver. 
Knut Haugenes er eneste løper som har deltatt alle gangene. 
Neste års Tromøytrim er den 35 i rekka, og vi vil da prøve å få inn nye krefter til å føre 
løpet videre.  
Det var alt trimgruppa hadde å berette fra året som gikk, og vi håper dere stiller opp på 
gruppas arrangementer i 2013 også ! 
 
 
     For Trimgruppa 
     Jostein Finsrud 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Saker under pkt. 6 
 
Medlemskontingent: 
 
Medlemskontingenten foreslås uendret for 2013. 
 
Styret. 
 

 
Sammenslåing av Tromøy Hestesports klubb og ØTT&IK 
Hestegruppe: 
 
Tromøy Hestesports klubb og ØTT&IK Hestegruppe ønsker å slå nseg sammen til en 
gruppe underlagt ØTT&IK for deretter å registrere seg i Norsk Rytterforbund. 
 
Styrets innstilling: 
 
Styret anbefaler årsmøtet å innvilge gruppenes ønsker om sammenslåing. 
 
Styret. 
 

 
Endring NIF’s lovnorm 
 
Til alle idrettslag 
På Idrettstinget i 2011 ble det vedtatt en rekke lovendringer som har betydning for alle 
landets idrettslag. Basert på lovendringene fra Idrettstinget, er det nå utarbeidet en ny 
lovnorm som inneholder et minimum av det et idrettslag må ha i sin lov. Dette 
innebærer at idrettslaget må vedta nye lovendringer som er i samsvar med den nye 
lovnormen på sitt neste årsmøte.  
 
Styrets instilling: 
 
Styret anbefaler at årsmøte  vedtar å erstatte  gammel lov med ny sammen med 
klubbens retningslinjer. 
 
Styret. 

 
 
Utredning bygging av nytt klubbhus 
 
Styret har startet arbeidet med å se på mulighetene for å bygge nytt klubbhus. 
 
Styrets innstilling: 
 
Styret anbefaler at årsmøtet gir styret fullmakt til å jobbe videre med å se på 
mulighetene for å bygge nytt klubbhus. 
 
Styret  
 
 



 
Etablering av Organisasjonsplan for ØTT&IK 
 
Styret har startet arbeidet med å ta frem Organisasjonsplan for ØTT&IK. 
 
Styrets innstilling: 
 
Styret anbefaler at årsmøtet gir styret fullmakt til å utarbeide Organisasjonsplan for 
ØTT&IK og implementering av denne. 
 
Styret.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 



 
 



 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 



 



 



 



BUDSJETT ØTTIK 2013 

INNTEKTER Budsjett2013 Budsjett 2012 

3001 Reklameinntekt kunstgressbane 240000 250000 

3002 Inntekt skiltproduksjon 0 

 3009 Sponsorbrød 6000 

 3011 Sponsorinntekt med mva 0 

 3400 Offentlig tilskudd/refusjon 65000 52000 

3450 Andre tilskudd 30000 52000 

3500 Medlemskontigent 90000 75000 

Andreinnt. 

3600 Leieinntekt klubbhus 60000 76000 

3606 Leieinntekt kunstgressbane avg.plikt 20000 22000 

3607 Leieinntekt kunstgressbane avg.fritt 20000 27500 

3700 Sponsorinntekt 10000 10000 

3940 Startkontigenter 10000 22000 

3941 Egenbetaling kurs og lignende 

  3950 Grasrotandel 52000 54000 

3960 Inntekt Bingo 95000 117500 

3961 Inntekt Basar 40000 45000 

3962 Inntekt søppelplukk Mesta 7000 7000 

3970 Inntekt Kiosksalg 25000 8000 

 

Moms.kompensasjon 15000 14000 

8050 Renteinntekt 46000 30000 

 

Sum Inntekt 831000 862000 

Kostnader 

5000 Lønn til ansatte 36000 38000 

5020 Feriepenger 4000 3825 

    6015 Avskriving på utstyr 28000 23479 

6320 Renovasjon,vann,avløp 5000 4500 

6340 Lys,varme lokaler 23000 38000 

6341 Lys kunstgressbanen 21000 22000 

6360 Renhold lokaler 4000 4000 

6390 Annen kost.lokaler 5500 5000 

6540 Inventar 10000 5000 

6550 Driftsmateriale 1000 0 

6560 Rekvisita 

 

1200 

6600 Rep & vedlikeh. Klubbhus 5000 55000 

6620 Rep & vedlikeh. Utstyr 3000 4000 

6630 Rep & vedlikeh. Lysløypa 

 

1200 

6640 Rep & vedlikehold Ridebane 2000 5000 

6670 Rep & vedlikeh Kunstgress 35000 50000 

6672 Skiltkostnader 2000 3600 

6675 Avsetting til nytt dekke Kunstgress 100000 100000 

6800 Kontorrekvisita 15000 15000 

6820 Reklame / trykksaker 10000 2400 

6840 Aviser,tidsskrifter,bøker og lignende 3600 2100 



6860 Møter,kurs,oppdatering og lignende 15000 3000 

    6865 Kompetanseutvikling 30000 30000 

6890 Annen kontorkostnader 3000 

 6900 Telefon,Internett og lignende 8000 4500 

6901 Internett  5000 4200 

6940 Porto 6000 6000 

6941 Porto vedr reklameskilt 1500 1000 

7100 Bilgotgj 4000 

 7140 Reisekostnad 4000 1800 

7180 Trenerutgifter 20000 30000 

7181 Honorar utgifter 35000 5000 

7190 Utgår - sammenslå med 7180 0 

 7300 Innkjøp varer til  Kiosk 4000 

 7320 Reklamekost, annonser og lignende 18000 6000 

7410 Medlemskontigenter  3800 

 7411 Startkontingenter/avgifter 35000 30000 

7420 Medaljer / Premier 15000 12000 

7430 Gaver 2000 2000 

7440 Utstyr Idrett 140000 75000 

 

Aktivitetsløypa             110000 

  

 

Ski gruppa                         2000 

  

 

Herretrimmen/ Dametr 

  

 

Div                                   13000 

  

 

Håndball                           6000 

  

 

Hestegr                             3000 

  

 

Fotball                               2000 

  7441 Trimrom                            4000 

  7500 Utstyr kunstgress 

  7600 Forsikringspremie 46500 40000 

7700 Lisensavgift / roualties 2100 2100 

7701 Bevertning Møter 5000 3000 

7705 Lotteriavgift Bingo 1600 1600 

7707 Utlegg basar 9000 12000 

7740 Utlegg arrangementer 53000 25000 

7770 øre avrunding 

  7790 Bank / Kort gebyr 

  7795 Annen kostnad 1000 

 

   

 

780600 677504 

   Sum inntekter  831000 

 Sum utg 780600 

 Sum overskudd 50400 184496 

 
 


