
Årsmelding for hovedstyret i Todalen Idrettslag  

Styrets sammensetning:  

Leder: Elinor Bolme 
Nestleder: Endre Talgø 
Kasserer: Jenny Stensby 

Sekretær: Turid Sæther Todalshaug 
Leder i Trimgruppa: Sissel Halset Storslett 
Leder i Barne- og ungdomsgruppa: Ola Dalsegg→Oda Halle 

Leder i økonomi og markedsføring: Bjørn Gunnar Ansnes 

Leder i Anleggsgruppa: Lars Stensby 

292 registrerte medlemmer ved 31.12.22  

Aktiviteter og arrangement:  

Styret har gjennomført ett medlemsmøte, 9 styremøter, og behandlet 40 saker. Styremøtene 
har hatt aktivitet i gruppene som prioritet, men også videreføring av forhandlinger av 
grunneieravtalene på Bordholmen og Ungdomshuset er gjort. Den gamle leieavtalen mellom 
idrettslaget og grunneierne på Bordholmen er fortsatt ikke reforhandlet og signert grunnet 
sykdom og dødsfall. 

Hovedstyret med et par gode hjelpere arrangerte 17. mai frokost på Bordholmen etter det 
tradisjonelle biltoget. Frokostarrangementet var et samarbeidsprosjekt sammen med Todalen 
sanitetsforening. Vi var veldig heldige med været, og fikk fylt opp hele uteplassen på 
Bordholmen. 

Todalsdagen ble arrangert 7. juni og genererte stor aktivitet i laget. Gode forberedelser gjorde 
at arrangementet var rustet for en kjempegjennomføring. Været derimot, satte en stopper for 
dette, og arrangementskomiteen valgte å avblåse cupen i 11-tiden grunnet uholdbare forhold 
for ungene. Ræta opp ble gjennomført, med noe mindre deltakere på startsstreken. 
Grillkomiteen mobiliserte til restefest til kvelds og all mat ble utsolgt. 

Først på august ble ny nøkkellås montert på Heitt og Svett. Her vedtok styret at alle betalende 
medlemmer over 16 år kunne få egne nøkkelbrikker om de ønsket tilgang til treningsrommet. 
Dette ble godt mottatt, og idrettslaget har fått mange nye medlemmer på grunn av dette 
tilbudet. 

I oktober inviterte styret til medlemsmøte. En arena hvor alle medlemmer kunne komme med 
sine innspill om hva de ønsker at laget skal drive med. Magne gode ideer ble lansert, og 
medlemmene besluttet hvilke arrangementer som skulle gjennomføres og ikke, før nyttår. Noe 
som resulterte i at julebord ble forsøkt arrangert, og 3.dagsfest utgikk. Pga for få påmeldte ble 
det dessverre ikke julebord. 

2022 har vært et aktivt år hvor veldig mange i bygda har bidratt med et imponerende 
dugnadsarbeid på mange forskjellige aktiviteter. Vi har en anselig anleggsmasse som til en 



hver tid må vedlikeholdes. En stor takk til alle sammen som bidrar til at våre eiendommer og 
anlegg er i bra stand gjennom nok et år.  

Selv om laget har solid økonomi, arbeides det kontinuerlig med å søke om støtte fra både det 
offentlige, samt private, for framtidige prosjekter. Vårt mål er at midlene blir ivaretatt og 
investert til det beste for idrettslaget og bygda. Den velvillige dugnadsinnsatsen i bygda er 
idrettslagets viktigste kapital, og må forvaltes godt. Det er mange som bidrar mye, som 
kanskje ikke er så lett å se, men vil merkes godt, hvis bidragene forsvinner. Uten 
dugnadsånden og giverviljen, ville mange aktiviteter og arrangement vært umulig å 
gjennomføre.  

Til slutt ønsker styret å takke alle som har bidratt til å holde oppe aktiviteter, tatt vare på bygg 
og anlegg, og vært ute i all slags vær for at vi andre skal kunne benytte oss av tilbudene.  

Todalen 4. mars 2023 
For styret i Todalen Idrettslag  

Elinor Bolme  

 


