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Røros Idrettslag er et allidrettslag stiftet i 1897. Vår virksomhetsidé er å drive idrett
organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). Lagets visjon
er å være en motor i rørossamfunnet for å skape aktivitet, mestring og glede. Verdiene våre
er: artut – utviklende – førr alle.
Medlemstall pr. 31.des 2019 var 1206.

1.

Styrets arbeid

1.1 Generelt om styrets arbeid
Det ble i 2019 avholdt 14 styremøter og tre gruppeledermøter. I tillegg ble det avholdt to
ekstraordinære årsmøter. Ett i juni for å få fremlagt og godkjent årsregnskapet for 2018 og
ett i oktober angående fullmakt til å inngå en intensjonsavtale med Folkehøyskoleprosjektet
om salg av tomt på Øra. Totalt ble det behandlet 108 saker i styret, samt 33 saker i
gruppeledermøtene. Alle protokoller ligger ute på våre hjemmesider:
http://roros-il.no/index.php/referat/hovedelagets-motereferat#
http://roros-il.no/index.php/referat/gruppeledermoter

1.2 Anlegg
Øra:
Det er utført en oppgradering av området bak tribunen for dagparkering bobil i samarbeid
med Røros parkering. Inngått 2-årig avtale om drift.
Rehabilitering av gressbane 1 med oppfresing og resåing. Planlagt klar til Bergstadcup 2020.
Nytt orienteringskart klart og tatt i bruk ifm. Sprintløp i området.
I tråd med årsmøtevedtak i 2017, 2018 og 2019 fremmer styret i ekstraordinært årsmøte
29.okt 19 forslag om å avstå grunn til prosjekt Røros Folkehøgskole i et ca. 8 mål stort
område mellom tribunen og Hyttelva.
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Planen innebar en mulig realisering av nye garderober, klubbhus og servicefasiliteter for
bobil. PRFs tidsfrister for interne prosesser forutsatte et positivt vedtak i det ekstraordinære
årsmøtet.
Årsmøtet ville ikke imøtekomme dette og vedtok i stedet å utrede utviklingsmulighetene på
Øra i prosess med særgruppene. Denne prosessen er i gang, ref. orientering i årsmøtet.
Styret beklager sterkt at samarbeidet med PRF stoppet opp, men ser positivt på at prosjektet
ser ut til å kunne realiseres på nabotomta. I hvilken grad Røros IL kan dra nytte av dette er
foreløpig ukjent.
Drifta i bobiloppstillingsplassen har også i år bidratt positivt i regnskapet. Bobilparkeringen
har gitt et overskudd på kr. 450.000,- før man tar hensyn til andel fellesanskaffelser og ca. kr.
200.000,- etter at man har fordelt fellesanskaffelsene.
Styret innstiller overfor årsmøtet å søke om permanent drift av bobiloppstillingsplassen og
videre utvikling av tilbudet.
Litj-moen søkes revet og erstattet med servicebygg, publikumstoalett og eventuelle andre
funksjoner.
Langegga:
Reguleringsplan vedtatt etter enstemmig vedtak i Røros kommune.
Etablering av langegga veilag etablert 24.aug 2019 etter henstilling fra Statskog og med
medlemmer fra hytteeierne og Røros IL. Kristian Vaa og Kjell Bakke representerer
idrettslaget i styret.
Reetablering av resten av lysløypa er planlagt å starte på forsommeren 2020.
Mølmannsdalen:
Orienteringsgruppa venter fremdeles på å få avklaring fra Røros kommune om bruk av
Mølmannsdalen til arrangement. Gruppa ønsker å utarbeide nye kart.

1.3 Sponsorarbeid
Sponsorinntekter er fortsatt helt avgjørende for at Røros IL kan opprettholde aktiviteten på
det nivået vi har gjort de siste årene. Samtidig håper vi at våre samarbeidspartnere opplever
at de også får noe igjen for å støtte Røros IL økonomisk og dermed bidrar til god folkehelse,
gode oppvekstvilkår, allsidige idretts-og aktivitetstilbud og at det å delta i idrett fortsatt er
tilgjengelig for alle.
Rørosbanken, Ren Røros, Rema 1000 Røros, Sport1 Røros og Arbeidets Rett har støttet oss
på hovedlagsnivå i 2019. De fleste av disse vært med oss lenge, mens Sport1 Røros er ny.
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Den nye leverandøravtalen med Scantrade medførte blant annet at alt av spilledrakter og
treningsdresser i løpet av 2019 ble byttet ut med Umbro og nytt design. Overgangen har gått
over all forventning og vurderes som svært vellykket.
Rørosbanken har som vår hovedsamarbeidspartner gjennom mange år vært en avgjørende
økonomisk bærebjelke i idrettslagets arbeid, og det sier seg selv at vi er strålende fornøyde
med inngåelsen av en ny treårig avtale med dem.
Også hovedsponsor Rema 1000 Røros har vært med oss lenge og gledelig nok ble en ny
treårig avtale inngått også med dem i 2019. Ny på laget i denne sammenhengen er Flokk
Røros som i 2019 ble m ed på en ettårsavtale med mulighet for en treårig utvidelse fra
1.1.2020.
Ren Røros har gjennom avtalene med Infonett og Røros E-verk vært en viktig bidragsyter til
vår aktivitet gjennom mange år. De senere årene har de også vært en pådriver til
vinteraktivitet på Doktortjønna samt utvikling og preparering av løypetraséer i nærområdet.
Avtalen med Ren Røros er under revisjon og vi ser med forventning fram til fortsatt
samarbeide.
Det er viktig at vi utnytter avtalen med Arbeidets Rett til annonsering av kamper og
arrangementer, samt andre bekjentgjørelser. Dette er en gunstig avtale som har betydning
både for oss og våre samarbeidspartnere.

1.4 Administrasjon
I løpet av 2019 har vi hatt tre daglige ledere, noe som har medført både ekstra utfordringer
og økt ressursbruk. I mars ble Tore Fauske Haugen engasjert som vikar i Anne Luksengård
Mjelvas fødselspermisjon, men allerede i juni ble styret og Fauske Haugen enige om å
avslutte engasjementet. Fra 1.juli ble så Roar Aksdal engasjert, i første omgang ut året. I
løpet av høsten ble man enige om å forlenge vikariatet frem til Anne er tilbake fra permisjon
i løpet av sommeren 2020. Aksdal kombinerer daglig leder-jobben i idrettslaget med sin
stilling som daglig leder i Verket Røros. For å spare flere kostnader til administrasjon ble
kontoret i Reiselivets Hus sagt opp fra 1.juli 2020 og Aksdal benytter sitt kontor i Verket også
til idrettslagsoppgaver.
Heller ikke i 2019 har regnskapsføringen fungert slik vi hadde blitt lovt og hadde forventet.
Det har medført at vi ikke har mottatt en eneste regnskapsrapport, som igjen har gjort at det
har vært utfordrende å ha full kontroll på økonomien. DL har derfor brukt mye tid på å følge
opp regnskapsfører gjennomgå året.
I løpet av høsten har DL i detalj gjennomgått mange av de større utgiftene til idrettslaget,
noe som blant annet har bidratt til at forsikringskostnadene er redusert med ca. kr. 40.000,på årsbasis.
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Etter dialog med Rørosbanken har vi fått bedre rentebetingelser på to av lånene våre, slik at
vi nå har de samme betingelsene på alle fire lån. Dette sparer idrettslaget for ca. kr. 15.000,i rentekostnader i året. Samtidig nedbetalte vi ca. kr. 280.000,- på et kassakredittlån.
Det er også ryddet opp i nettbanken hvor totalt antall konti hadde kommet opp over 50, noe
som både var lite effektivt og kostbart. Særgruppene ble på den bakgrunn oppfordret til å
redusere antall konti til en, maksimalt to kontoer.
Angående regnskapsføring har hovedstyret gjort vedtak om å bytte leverandør. Valget falt på
Duett som system i stedet for Visma og Bergstaden regnskapskontor på Røros i stedet for
Idrettens regnskapskontor på Steinkjer. Dette medfører også en overgang fra manuelle til
digitale rutiner.
Det kan også nevnes at vi fortsatt har to spillemiddelsøknader for Langegga og Øra inne, som
vi håper å få utbetalinger på i 2020.
Medlemssystemet til Idrettsforbundet Klubbadmin har fortsatt ikke alle løsninger på plass,
og det har også i 2019 medført tungvinte og arbeidskrevende rutiner f eks når det gjelder
fakturering av medlemskontingent. Det er lovt en ny og forbedret utgave i løpet av februar
2020, som vi vil benytte til utsendingen dette året.
I perioden juli – november har Stein Werner Eriksen vært ansatt med ansvar for drift og
vedlikehold av baner, garderober og delvis oppfølging av bobilparkeringa. Eldbjørg Haanæs
har hatt ansvar for bobilparkeringa med vakthold og renhold av garderober. Fra 1.november
2019 så er det inngått avtale med Lisa Carlson for daglig oppfølging av bobilparkeringen.
Styret har sett dette som nødvendig tiltak for å frigi tiden til DL. Med dette tiltaket så har vi
også fått videreutviklet tilbudet. Det har blitt et helårstilbud for bobilbesøkende, vi har økt
omsetningen under Julemarkedet 2019, og det ser ut til å bli 3 ganger høyere omsetning
under Rørosmartnan 2020.

2.

Sportslig aktivitet

2.1 Gruppene
Røros IL har mye aktivitet i gruppene. Lagidrettene deltar i serier, på cuper og turneringer.
Blant de individuelle idrettene som turn og skiskyting har vi også i år skiskyttere og turnere
som hevder seg på nasjonalt nivå.
Som et stort fleridrettslag med mange særgrupper skal Røros IL legge til rette for og
oppfordre til stor allsidighet og variert bevegelseserfaring for våre medlemmer.
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Det var derfor veldig gledelig at vi i høst startet opp Allidrett for barn i aldersgruppa 10-12
år, og i tillegg Allidrett for ungdom 13-19 år. Begge disse treningstilbudene ble lagt til
fredager for å unngå kollisjoner med treninger i særidrettene, da de fleste lagene har
treningsfri denne dagen. Det har vært stor oppslutning blant 10-12 årsgruppa, god
oppslutning i aldersgruppa 13-15 år, men dessverre lite oppmøte i aldersgruppa 16-19 år.
Det medførte at vi fra nyttår slo sammen de to ungdomsgruppene til ei felles gruppe.
Instruktør for alle gruppene har vært Mate Maraca og det er verdt å nevne at Trøndelag
Idrettskrets har støtte oss økonomisk. I mars 2020 arrangeres en aktivitetslederkveld i regi
av Idrettskretsen for barne- og ungdomstrenerne i alle særgruppene våre.
Vi har fremdeles en utfordring med aktivitet i sesongovergangene. Det er ikke til å legge skjul
på at det er en stor interessekonflikt og forskjellige syn mellom både enkelte av gruppene og
med hovedlaget.
I november arrangerte hovedlaget i samarbeid med skiskyttergruppa medlemskveld på
Storstuggu med ca. 80 deltakere. Hovedtema var foredraget Ren utøver som
foredragsholder Oddbjørn Floan fra Antidoping Norge holdt. Dette var et foredrag som
skiskyttergruppa hadde ønsket seg som et ledd i antidopingarbeidet i gruppa. I tillegg bidro
våre samarbeidspartnere med forskjellige innlegg.
Den sportslige aktiviteten i gruppene i 2019 framgår av gruppenes årsberetninger som er
lagt ut på våre nettsider.

2.2 Utvalg under hovedlaget
2.2.1 Idrettsskolen
Idrettskolen har i 2019/20 hatt ukentlige treninger. Idrettskolen har som hovedregel fulgt
skoleplanen og har hatt fri når skolen har hatt fri. Idrettskolen har også i år benyttet seg av
en fast trener, idrettslærer Mate Maraca, som instruktør for alle alderstrinnene. Det er trygt
for barna med fast oppfølging og Mate får skryt opplegget han holder. Tilbudet har bestått
av ulike aktiviteter som basistrening, svømming, karate, sykling, friidrett, ballspill (håndball,
fotball og volleyball), orientering, turn, dans og skileik. Mate har hatt assistenter på
treningene og fått bistand fra særgruppene der det har vært behov.
Tallene på aktive barn i idrettsskolen i løpet av 2019/20 har fordelt seg slik:
Født 2010: 23
Født 2011: 33
Født 2012: 27
Født 2013: 15
Født 2014: 16
Røros Idrettslag har organisert barneidretten slik at barn opp til 10 år kun betaler én
aktivitetsavgift på 500 kr per år, som dekker alle idrettene i RILs regi som barnet ønsker å
delta på.
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2.2.2 Skistuggu
2019 ble et godt besøkt år på Skistuggu. Skistuggu er et av Røros sine mest populære
utfartssteder både for høst og vinter. For vår og sommer er Skistuggu populært for utleie til
bryllup, konfirmasjon og bursdager.
Skistuggu hadde åpent alle søndager fra midten av januar til påskeaften, og fra september til
starten av desember. Det er jevnt besøk på søndager på høst og vinter. Påsken er godt
besøkt, men vi måtte stenge tidligere enn forventet pga av at veien gikk i oppløsning da sola
og varmegradene kom for fullt. Omsetningen ble i 2019 på kr 214.115,-. Utleieinntektene har
økt fra kr 39.452 i 2018 til kr 47.300 i 2019. Driftskostnadene var i 2019 kr 194.764,- . For
andre gang ble det arrangert et bakkeløp av hovedlaget. Det ble stor oppslutning og veldig
populært! Det er et arrangement vi satser på kan bli en tradisjon.
Drift av Skistuggu foregår på dugnadsbasis, og mange nye har hjulpet til og tatt
dugnadsvakter på Skistuggu i 2019. Det er veldig hyggelig og vi ønsker oss mange flere som
kan hjelpe til i årene som kommer.
Vi retter en stor takk til alle som har deltatt i dugnaden gjennom året, og takk til alle
gjestene som kom innom.
Sykkel- og friidrettsgruppa ligger fremdeles under hovedlaget og hadde ikke egen aktivitet i
2019.
2.2.3 Medlemsbladet
Det er ikke gitt ut noe medlemsblad i 2019. Arbeidet med medlemsbladet er tidkrevende og
flere skifter i daglig lederstillingen i tillegg til mye arbeid med det økonomiske, samt store
prosjekter og to ekstraordinære årsmøter, har gjort det vanskelig å prioritere dette arbeidet.
Styret beklager dette og håper å komme sterkere tilbake, uvisst i hvilken form.

3.

Tildeling av æresbevisninger i 2019

Lagets fortjenestemedalje for 2019 tildeles Petter Gullikstad.
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4.

Arrangementer

De aller fleste av Røros IL sine arrangementer er i regi av særgruppene og er omtalt i den
enkelte gruppes årsrapport.
Vi velger likevel å trekke frem noen av arrangementene i hovedlagets årsmelding. I 2019 ble
Bergstadcupen i fotball imponerende nok arrangert for 38.gang, mens «ferskingen»
RørosBanken Yngres Cup i håndball ble arrangert for 7. gang. Skiskyttergruppa arrangerte
Norgescup i skiskyting og Orienteringsgruppa arrangerte to av konkurransene i
sommerløpene i Nord-Østerdal.
Selv om friidrettsgruppa fortsatt ligger i dvale, ble motbakkeløpet Skistuggu Opp arrangert
for andre gang i oktober. I mai ble nyskapningen Hokaløpet i et samarbeid med Sport1
arrangert.
Volleyball arrangerte sin Nyttårsturnering 12. januar. Miks turnering ble arrangert for 4 gang.
Dette har utviklet seg til å bli en av få miksturneringer i midtnorge. Turneringer er et
breddearrangement, som er blitt et attraktiv tilbud for spillere i hele midtnorge som spiller i
alle divisjoner fra 1.div og nedover.
Som i årene før arrangerte Orienteringsgruppa Stolpejakt også i 2019, et lavterskeltilbud for
både lokale og besøkende i Rørosregionen. Som i 2018 ble det en suksess med mange
registrerte stolpejegere og et tiltak vi anser som et viktig bidrag både med hensyn til
sporten, aktivitetstilbudet, opplevelser i Rørosregionen og ikke minst folkehelsa.
Av dugnadsarrangementer har håndballgruppa også i år stått for martnaskaféen i Verket,
fotballgruppa for dagparkering under Rørosmartnan og hovedlaget parkeringa på Øra under
Julemarkedet. Overskuddet fra juleparkeringa ble som i fjor fordelt likt på alle gruppene.
Alle arrangementene gir viktige inntekter til det sportslige arbeidet i idrettslaget, og er i
tillegg viktige bidrag til lokalsamfunnet Røros.

5.

Økonomisk resultatoversikt

Driftsinntektene viser en total på kr. 8.963.934,-, som er en økning med kr. 728.437,sammenlignet med 2018. Samtidig økte driftskostnadene med kr. 850.338,- i samme
periode. Dette gir et driftsresultat i 2019 på kr. 706.883,- (mot kr. 828.784,- i 2018).
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Renteinntektene har økt fra kr. 32.459,- i 2018 til kr. 67.183,- i 2019, mens rentekostnadene
har gått ned fra kr. 123.083,- i 2018 til kr. 116.889,- i 2019. Dette gir en forbedring i netto
finansposter med kr. 40.918,- i forhold til 2018.
Skattekostnad for 2019 er beregnet til kr. 54.071,- mot kr. 79.908,- i 2018.
Samlet gir dette et ordinært resultat etter skatt på kr. 603.105,- i 2019 mot kr. 658.252,- i
2019.
Det viser for øvrig til regnskapsrapporten for flere detaljer.

6.

Revisorberetning

Se egen revisorrapport.

7.

Sluttord

Røros IL er et stort idrettslag med et bredt aktivitetstilbud og høy aktivitet. Det frivillige
arbeidet som utføres av utøvere, foreldre og tillitsvalgte er helt avgjørende for å
opprettholde et høyt aktivitetsnivå og bredden på idrettstilbudet. Styret retter en stor takk
til disse, våre samarbeidspartnere, sponsorer, Røros kommune og alle andre som bidrar til at
Røros IL er den største frivillige organisasjonen i Røros kommune.
--------------------------Eksisterende situasjon med tiltak og restriksjoner på aktivitet i forbindelse med
koronapandemien er veldig krevende for idretten.
Restriksjoner på aktivitet og arrangement medfører også usikkerhet med hensyn til inntekter
og tilskudd og vi håper at vi snart er tilbake i normalt gjenge.
Røros idrettslag forholder seg lojalt til de pålegg som kommer fra lokale og nasjonale
myndigheter og holder våre anlegg stengt for aktivitet så lenge restriksjonene gjelder.
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Dagfinn Moen
Styreleder

Vidar Kojan Grind
Nestleder

Per Erik Sandnes
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Tonje Sjøvold
Styremedlem

John Bjørgård
Styremedlem

Roar Aksdal
Daglig leder
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