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Styrer og utvalg for 2020 
 
Hovedstyret    Leder  Vidar K. Grind   
      Nestleder Vegar Harborg     
     Styremedlem Tonje Sjøvold   
     Styremedlem Linn-Eva Kolstad     
     Vara     Per Erik Sandnes 
     Vara     Randi Buseth Aas 
 

Kontrollkomite   Leder  Michael Berg       
 

Valgkomite    Leder     Vegar Dahl    
          Liv Randi Nilsgård 
       Jon Arne Sandmæl 
       Jørgen Tronsmed 
       
 

Røros IL Idrettsskole        Øystein Kojedal 
       Trond Are Langseth 
          Bård Engzelius   
                  

Anleggsutvalg         Øra-prosjektet v/ Vidar Grind 
        

Skistuggu-utvalg   Leder     Dagfinn Moen  
     Nestleder Per Morten Hoff 
     Kasserer Egil Harry Langeng   
          Aud Wintervold    
          Thu Sandbakken   
     Vara     Lars Erik Amundsen    
        

Æresbevisningskomite  Leder  Jon Anders Kokkvoll 
       Birgit Mølmann 
       Arvid Feragen    
 

Lovkomité    Leder     Aage Aas 
       Nils Sandnes 
       Terje Danielsen   
         

Representanter ting/møter      3 fra hovedstyret 

 
Regnskapsføring for Røros IL:   Bergstaden Regnskapskontor A 

 
Revisjon for Røros IL:     Revisorkonsult AS 
 
 



 

3 
 

Røros Idrettslag er et fleridrettslag 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 per 31. desember 2020 er 1240 medlemmer, som er en økning fra 1206 
medlemmer fra samme tid i 2019.    
 

1. Styrets arbeid 
 

1.1. Generelt om styrets arbeid 
 
Det ble i 2020 avholdt 12 styremøter og 2 gruppeledermøter. Totalt ble det tatt opp 130 saker i 
styret, og alle møteprotokoller ligger ute på våre hjemmesider:  
http://roros-il.no/index.php/info/addons-list-3/moteplan-og-referat 
 
Hovedstyret ble valgt med 7 medlemmer etter årsmøtet 2020 (5 medlemmer og 2 vara). I august 
trådte et av styremedlemmene ut grunnet hans engasjement og ansettelse i Røros IL som trener 
for idrettsskole og andre prosjekter som i 2020 ble større enn ventet. §7, pkt. 1 i NIFs lover/RILs 
lov sier at «Et medlem som har en økonomisk særinteresse i driften av idrettslaget som overstiger 
1G i løpet av kalenderåret, er ikke valgbar til styre, råd, utvalg/komité mv. i idrettslaget eller 
overordnet organisasjonsledd… …Tillitsvalgt som får slik økonomisk særinteresse, styreverv, 
ansettelse eller eierandel, plikter å fratre tillitsvervet, og kan ikke gjeninntre før 
ansettelsesforholdet mv. er opphørt». Av den grunn har hovedstyret ut 2020 fungert med 6 
medlemmer.  
 
Styremedlemmene har også i år fordelt oppgavene som kontaktpersoner og fungert som 
bindeledd mellom særgrupper/utvalg og hovedstyret. Kontaktpersonene skal blant annet 
inviteres på særgruppenes møter.  
 
Vidar   Bobil, Volleyball 
Vegar   Anlegg, ski 
Linn-Eva  Håndball 
Tonje  Fotball 
Per Erik  Turn, skiskyting 
Randi   Skistuggu 
Mate   Idrettsskole 
 
Styrets hovedfokus i 2020 har vært å arbeide med og utvikle det vi har dets potensiale. Det har 
vært krevende å organisere og drive organisert idrett i en pandemi, og mye av hovedstyrets 
arbeid har gått med på å finne ut hvordan vi kan drive idrettslaget på en forsvarlig måte. Til tross 
for at det har vært krevende ser vi ut til å ha lykkes, da det ikke er blitt bekreftet noe smitte 
blant medlemmene eller i tilknytning til våre anlegg. Gruppene har gjort en god jobb med å 
overholde smittevernregler og planlegge aktivitet ut fra stadig oppdateringer i nasjonale tiltak.  
 

http://roros-il.no/index.php/info/addons-list-3/moteplan-og-referat
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Vi startet organiseringen av Allidrett for de mellom 10-19 år i 2019, og ser at dette 
er et tilbud som er populært og fanger barn og unge som ikke deltar på andre 
idretter. Vi har derfor denne styreperioden hatt stort fokus på hvordan vi kan 
videreutvikle dette. I tillegg til håndtering av koronasituasjonen, har dette vært en fast sak på 
agenda i styremøtene i hovedlaget. Vi syns vi har kommet frem til en god plan for hvordan vi skal 
jobbe videre: Øra og «Øra-prosjektet» er en viktig del for å få til dette.  
 
 Hovedoppgaver frem til 2024 vil være: 
 

• Idrett, aktivitet, dugnad og daglig drift 

• Forprosjekt klubbhus 

• Realisere aktiviteter i Øra-prosjektet 

• Omregulering av område for bobilparkering (permanent drift) 

1.2 Anlegg 
 
Styret har siden 2019 arbeidet med en investeringsplan for idrettslaget, og med mye fokus på 
utvikling av eksisterende anlegg.  
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1.2.1 Langegga 
 
I begynnelsen av oktober kunne Røros IL endelig annonsere at lysene i hele 
Langegga lysløype var oppe igjen. Prosjektgruppa for arbeidet, ledet av John Bjørgård, har brukt 
mange dugnadstimer for å få prosjektet i havn før vinteren kom.  
 
Lysene går på når det mørknet, og står på hver dag frem til kl. 22.00. Dette har åpnet for gode 
treningsmuligheter for Rørosbefolkningen, både før og etter snøen meldte til ankomst. Vi ønsker 
å takke alle som har bidratt til et godt resultat. Entreprenør Jan Tamnes og dugnadslaget. Mange 
har bidratt, men spesielt Stein Gullikstad, Vegar Harborg og Lars Tønseth har stått på for å få 
dette i havn. 
 

1.2.2 Øra-prosjektet 
 
Anleggsutvalget har i 2020 fokusert arbeidet rundt Øra-prosjektet, som skal utvikle Øra til en 
mer helhetlig aktivitetspark for rørosinger og turister. Øra-prosjektet er presentert for både 
medlemmer, eksisterende og potensielle samarbeidspartnere. 
 

 
 
Nye aktiviteter som planlegges i 2021: Ishockey, skøyter (gjennomført), utegym, 
buldring/klatring, basketball, boccia, frisbeegolf, friidrett, innebandy (ute), 
badebrygge/stupetårn/svømming, bordtennis, sykkellek/sykkelbane, mesterens mester-øvelser. 
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Resultatene av et slik prosjekt vil underbygge vår visjon og våre verdier:  
 

• Røros Idrettslag = Artut, Utviklende og Førr Alle. 

• Vi skal være en motor i Rørossamfunnet for å skape aktivitet, mestring og glede. 

• Tar samfunnsansvar og tenke langsiktig. Inspirere resten av lokalsamfunnet til å delta.  

• Gir flere interessegrupper et tilbud.  

• Tilrettelegger for de med nedsatt funksjonsevne. 

• Gjør Øra til en attraktiv og aktiv samlingsplass. 

• Bidrar til å gjøre Røros til en mer attraktiv plass å bo g besøke. Bli en naturlig del av Røros 

sentrum.  

• Flere medlemmer i Røros IL.  

• Trygge og robuste aktiviteter som tilrettelegger. Anlegg som krever lite vedlikehold, eller 

er rimelig å vedlikeholde.  

• Skape et «utstillingsvindu» for hva distriktet kan tilby. Resultatet skal være positivt for 

lokalsamfunnet, bobiltilbudet og Rørosturismen. 

• En naturlig samlingsplass, og et naturlig utgangspunkt for fysisk aktivitet i alle aldre.  

• Fremtidens Øra = Røros ILs stolthet 

 

1.3 Bobilparkering 
 
Bobiltilbudet er blitt en viktig del av driften i Røros IL. Det er et viktig bidrag til næringslivet på 
Røros, og til folkehelsen for de som besøker Røros. Besøkende parkerer på Øra, går en tur i gata, 
og benytter seg av aktivitetstilbudene som Røros har å tilby. På sommerstid er det frisbee på 
gressbanen, sandvolleyball eller fotball. Det er også populært med en sykkeltur, joggetur, fjelltur 
eller stolpejakt. Bobil har blitt en nødvendig inntektskilde for å drive idrettslaget, og styret vil i 
2021/2022 søke om omregulering til permanent drift. Dette for å følge opp årsmøtevedtaket for 
2020. 
 
2020 var et rekord år for bobiltilbudet, hovedsakelig pga. Rørosmartnan og sommersesongen. 
Det er spådd at sommeren 2021 skal bli lik sommeren 2020, og vi fortsetter å jobbe mot et enda 
bedre tilbud for besøkende. 
 

1.4 Sponsorarbeid 
 
Inntekter fra større arrangement og sponsorinntektene er fortsatt avgjørende for at Røros IL kan 
drives som vi gjør i dag. Vi har i løpet av 2020 fortsatt samarbeidet med Rørosbanken, Arbeidets 
Rett, Sport1 Røros, Rema 1000 Røros og Ren Røros / Ren Røros Digital som hovedsponsorer.  
 
Avtalen med Arbeidets Rett gikk ut i desember 2019, og ny avtale var på plass fra nyttår 2020, 
med varighet ut 2022. Avtalene med Rørosbanken og Rema 1000 gjelder ut 2021, og 
reforhandles i løpet av siste kvartal i 2021. Avtalene med Ren Røros og Sport1 Røros løper frem 
til forholdsvis juli og desember 2022.  
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Det ble også i februar tegnet en ny avtale med Flokk som sponsor med varighet ut 
2022, som bidrar med et årsbeløp på kr. 40 000 eksl. mva. fordelt på særgruppene.  
 
Totalt har dette i 2020 gitt oss sponsorinntekter på kr. 622 259 eks. MVA, i tillegg til egne 
sponsoravtaler for reklameskilt langs kunstgressbanen på kr. 75 000 eks. MVA som har gått til 
RILFO.  
 
Vi minner også om at særgruppene som før har mulighet til å inngå egne sponsoravtaler for sin 
aktivitet (forutsett at disse ikke kommer i konflikt med hovedsamarbeidsavtalene). Det er også 
mulighet for å inngå private sponsoravtaler.  
 
Spesielt med tanke på utbruddet av Covid-19 i 2020 er Røros Idrettslag svært takknemlig for all 
sponsorinntekt som har kommet inn, til tross for et år som for mange har vært hardt økonomisk.  
 

1.5 Administrasjon 
 
Fra 1. august var Anne Luksengård Mjelva tilbake som daglig leder i 80 % stilling etter 
svangerskaps- og foreldrepermisjon siden 1. april 2019. Oppstarten ble en overlapp  med 
vikarierende daglig leder Roar Aksdal. Roar Aksdal har hatt et noe mindre engasjement enn hva 
daglig leder ellers har. Grunnet smittesituasjon har det vært mindre tilstedeværelse enn tidligere 
på Røros for daglig leder, og generelt har mye mer av administrasjon og møter blitt gjort digitalt 
dette året. Koronavettregler for Røros IL ble også lagt ut på nettsidene våre: http://roros-
il.no/index.php/info/informasjon/covid-19-info-i-roros-il. 
 
I 2018 ble det innført endringer i regnskapsføringen i idrettslaget etter anbefalinger om å 
benytte seg av Trøndelags Idrettskrets regnskapsførere. Denne løsningen fungerte dessverre 
svært dårlig, og førte til mye forsinkelser og ekstra arbeid i regnskap og revisjon. Overgangen til 
det digitale regnskapssystemet Duett og Bergstaden Regnskapskontor har gått fint til tross for 
enda en runde med nye rutiner, og vi har brukt litt tid på å effektivisere arbeidet igjen. Arbeidet 
for kasserere i gruppene skal være langt enklere i dag da det meste går digitalt, og daglig leder 
har bedre kontroll på økonomien i gruppene.  
 
NIFs medlemssystem, Klubbadmin, har nok en gang kommet i ny versjon. Det har tatt litt tid å 
finne en god rutine for organisering av medlemmer og medlemskontingenter, men det skal nå 
være enklere fremover etter en ny opprydning i medlemssystemet i slutten av 2020 og 
begynnelsen av 2021. Flere av gruppene har også begynt å benytte seg av medlemssystemet for 
fakturering av treningsavgifter.  
 
Høsten har blant annet gått med til å omstrukturere nettsidene for idrettslaget. Her fikk vi god 
hjelp av en av våre hovedsponsorer, Ren Røros Digital. De nye nettsidene er mer brukervennlige, 
ryddigere og fremmer våre hovedsponsorer bedre. Også mobilversjonen av nettsidene er langt 
bedre. Vi ønsker å holde mer statisk informasjon på sidene, slik at det er mindre å vedlikeholde. 
Hver underside for særgruppene er koblet opp mot gruppas Facebookside, slik at informasjon 
som stadig oppdateres gjøres ved å administrere Facebooksidene. Dette gjør det også enklere 
for gruppene å oppdatere med siste nytt.  

http://roros-il.no/index.php/info/informasjon/covid-19-info-i-roros-il
http://roros-il.no/index.php/info/informasjon/covid-19-info-i-roros-il
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Røros ILs lovnorm ble revidert i tråd med NIFs retningslinjer i årsskiftet 2020/2021. 
Lovnormen finnes på våre nettsider: http://roros-il.no/index.php/info/addons-list-
3/lover-og-vedtekter. 
 

2. Sportslig aktivitet 
 

2.1 Covid-19 og RILs situasjon 
 
Når vi tar opp idrettsåret 2020 kommer vi ikke utenom å nevne utbruddet av Covid-19 som for 
alvor preget landet f.o.m. mars 2020. Smittevernregler har ført til store nedstengninger av 
aktivitet og idrett for barn, unge og seniorer. Røros IL, som resten av norsk idrett, er bekymret 
over hva pandemien har gjort med rekruttering, vaner og aktivitetsnivå for befolkningen. 
Spesielt har lagidretter og idretter som drives inne i haller vært utsatt, men mange har også vært 
flinke til å holde hjulene i gang med alternativ trening. Røros IL har jobbet med en oversikt over 
smittevernregler, som er sendt ut i gruppene og som finnes på våre nettsider: http://roros-
il.no/index.php/info/informasjon/covid-19-info-i-roros-il 
 
Pandemien har også ført til avlysning av en rekke arrangementer som er viktige for inntektene til 
idrettslaget og gruppene. Heldigvis har regjeringen gjennom året satt av betydelige summer til 
krisepakke 1, 2, og 3 for å kompensere idrettslag og andre frivillige organisasjoner som har 
betydelige inntektsbortfall på grunn av pålegg eller råd gitt av myndighetene i forbindelse med 
Covid-19. Røros IL har blitt tildelt følgende summer for 2020:  
 
Mai 2020:   Krisepakke 1   74 500,- 
September 2020:  Krisepakke 2   513 450,- 
Januar 2021:   Krisepakke 3  563 780,- 
 

2.2 Gruppene 
 
Til tross for koronasituasjonen i 2020 har RIL likevel hatt mye god aktivitet, og noen av gruppene 
har opplevd god rekruttering. Mer om den sportslige aktiviteten i gruppene i 2020 framgår av 
gruppenes årsrapporter som er lagt ut på våre nettsider.  
 

2.3 Utvalg under hovedlaget 
 

2.3.1 Idrettsskolen 
 
Idrettskolen har i 2020/21 fulgt oppsatt skolerute og hatt ukentlige treninger med unntak av 
periodevise Covid-19 relaterte avbrudd. Mate Maraca har vært lønnet instruktør for alle 
alderstrinnene knyttet til idrettsskoletilbudet. Tilbudet har som vanlig bestått av allsidige 
aktiviteter som basistrening, svømming, karate, sykling, friidrett, ballspill (håndball, fotball og 
volleyball), orientering, turn, dans og skileik.  
 

http://roros-il.no/index.php/info/addons-list-3/lover-og-vedtekter
http://roros-il.no/index.php/info/addons-list-3/lover-og-vedtekter
http://roros-il.no/index.php/info/informasjon/covid-19-info-i-roros-il
http://roros-il.no/index.php/info/informasjon/covid-19-info-i-roros-il
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Nytt av året har vært betydningen av smittevern i forbindelse med treningene. 
Røros IL idrettsskola på Facebook har i hovedsak blitt benyttet som 
informasjonskanal for smittevernanbefalinger ut til foreldre/foresatte. Instruktør 
har hatt hovedansvaret for at aktivitetene til enhver tid har blitt gjennomført i henhold til de 
gjeldende smittevernanbefalingene fra FHI og NIF.   
 
Det rapporteres om bra aktivitet på treningene tilsvarende foregående år blant de ulike 
årsklassene, med flest aktive barn på det yngste partiet og minst deltakelse på SFO tilbudet. 
Rapport medlemstall 2020/21 for barneidretten i Røros idrettslag basert på tall fra klubbadmin: 
 
Fødselsår               Antall 
2011                          39 
2012                          40 
2013                          12 
2014                          30 
2015                          28 
2016                           5 
 
* Medlemsoversikten gjenspeiler antall aktive barn i barneidretten i Røros Idrettslag og ikke 
deltakelsen på idrettsskolen per se. 
 

2.3.2 Skistuggu 
 
Året 2020 ble et unntaksår også for Skistuggu. Koronarestriksjoner førte til stenging av kafédrift 
og selskaper fra medio mars, gjennom påska og fram til sommeren. Fra begynnelsen av juli holdt 
vi søndagsåpent fram til slutten av oktober, i tillegg til at vi serverte rømmegrøt og spekemat 
onsdager i juli og august. Russekullet 2021 bidro med vakter til dette tiltaket mot betaling. Vi 
hadde da jevn trafikk gjennom hele perioden. 
 
Utleievirksomheten i Storsalen ble stort sett avlyst grunnet begrensninger på hvor mange som 
kunne delta på arrangement. Store deler av bortfall av inntekter ble kompensert med midler fra 
Kulturdepartementet gjennom Krisepakkene som nevnt i avsnitt 2.1. I sommer ble det foretatt 
en større reparasjon av taket på uthuset og lagt ny shingel. Det ble også byttet defekt vifte i 
kjølerommet på kjøkkenet. 
 
Etter avtale med grunneier ble det felt endel skog som er tenkt til eget bruk på Skistuggu. 
Tiltaket åpner også bedre utsikt med mot sentrum. Dette arbeidet vil fortsette i 2021. 
 
Skistugguutvalget startet i 2020 en utredning om mulig utbedring av toalettfasilitetene samt en 
oppgradering av kjøkkenfunksjoner.  Vi ser det som sterkt ønskelig med en oppgradering for å 
styrke drifta av Skistuggu på sikt. Utvalget tar sikte på å legge fram et forslag for hovedstyret i 
løpet av våren 2021. Foreløpig ønskemål er en oppgradering av Skistuggu fram til Røros 
idrettslags 125-års jubileum i desember 2022. 
 
Vi vil også rette en stor takk til alle gjester, brukere og andre bidragsytere gjennom året. Til slutt 
ønsker vi å rette en stor takk til alle pengegavene som ble betalt inn til Skistuggus bankkonto i 
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forbindelse bortgangen av en av Røros ILs æresmedlemmer, Harry Bakos. Tanker 
går til familie, venner og bekjente.   
 

3. Tildeling av æresbevisninger i 2020 
 
Annonseres under årsmøtet 2020. 

4. Arrangementer 
 
Bergstadcup nr. 39 var som vanlig planlagt første helg etter skoleslutt i juni, og Rørosbanken 
Yngres Cup nr. 9 skulle ha gått den første helgen i oktober. Volleyballs nyttårsturnering utgikk, i 
tillegg til at mange mindre arrangementer som avslutninger, kickoff og gjenåpning av Langegga i 
utgikk. Også et mindre arrangement som motbakkeløpet Skistuggu opp ble besluttet avlyst 
dagen før i september grunnet de to første smittetilfellene på Røros. I tillegg ble 
dugnadsarrangementer som parkering på Øra under julemarkedet avlyst da Julemarkedet i 2020 
ble avlyst.  
 
Når RILs to største idrettsarrangementer sammen med mange andre sportslige begivenheter ble 
avlyst i 2020 kjenner vi selvfølgelig at det er mye som mangler. Økonomisk sett ble mye av 
inntektsbortfallet heldigvis kompensert gjennom Lotteri- og stiftelsestilsynets krisepakkes (ref. 
avsnitt 2.1). 
 
Stolpejakten 

Stolpejakten ble arrangert for fjerde gang i 2020, og har hittil vært den desidert beste sesongen. 
Antall deltakere har økt med over 100%, som antakelig kan skyldes et økt antall nordmenn som 
har lagt feriene innenlands og oppdaget Stolpjejakten som en fin familieaktivitet. Det ble 
plassert ut 45 stolper i Røros sentrum, Kvitsanden og i Vola. Det ble registrert 3320 forskjellige 
jegere, og totalt over 49.000 stolpebesøk. 350 av disse personene besøkte alle stolpene mens 
690 besøkte 30 poster eller flere. Røros Skole og Røros Videregående skole har også brukt 
stolpejakten. Kun noen få av disse elevene er registrert elektronisk. I tillegg regner vi med noe 
besøk av personer som ikke registrerer seg hos stolpejakten.no, men kun brukt kartbrosjyren. Vi 
hadde også i år en del kulturposter hvor vi fikk vi hjelp fra Rørosmuseet med informasjon. Røros 
Kommune og Trøndelag fylkeskommune har i år bidratt med henholdsvis kr. 10 000 og kr. 
25 000, og har bidratt til et overskudd på omtrent kr. 10 000.  
 
Orienteringsløp 

Røros IL Orientering arrangerte KM-helg siste helga i august. Kort mellomdistanse i Vola på delvis 
nytegnet kart ble arrangert lørdagen, med start innenfor Lergruvbakken og mål ovenfor NM 
hytta. Søndagen ble det arrangert KM mellomdistanse ved Halvmilenget på Os. Løpene ga ett 
flott overskudd på rundt 40 000,- til Røros IL. I tillegg ble det arrangert to NØK-karuselløp i mai 
og juli, med henholdsvis 40 og 56 startende.  
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Artut Hele Juli 

 
Vi fikk gjennomført «Artut i hele juli» som et drop-in tilbud for fastboende og 
besøkende. I hele juli ble det holdt aktivitet og trening hver formiddag mellom kl. 11 og 14 for 
barn og under mellom 8-18 år. Tilbudet var gratis for alle, og det ble laget et opplegg med 
diverse allidrettsaktiviteter og fotball. Idrettslaget stilte med betalte trenere hver dag, både 
erfarne trenere og mindre erfarne trenere som fikk god erfaring disse ukene. Tilbudet var hadde 
godt oppmøte hver dag, og Røros IL er allerede i gang med å planlegge arrangementet for neste 
sommer. Tilbudet var åpent for både idrettslagets medlemmer og ikke-medlemmer, for 
tilreisende, og alle barn og unge i aldersgruppen 8-18 år. Arrangementet fulgte alle koronatiltak 
og ble utført under trygge rammer, og var et veldig velkomment arrangement i en tid der mye 
annen aktivitet har utgått grunnet Covid-19-utbruddet. Tilbudet ble veldig godt mottatt.  
 

«…Vi bor i Oslo, men har hytte på Orvos og tilbragte hele juli måned på hytta. 
Vi fant ved en tilfeldighet ut om tilbudet med treninger hver dag kl. 11-13.30 
på Øra, og det er dette jeg så gjerne vi takke for. For et fantastisk opplegg! 

Flinke og engasjerte trenere som tok oss så godt imot, fine og varierte øvelser, 
kamper og cup på fredager og god stemning hver eneste dag. Vi er helt 
overveldet! I Oslo må vi betale tusenvis av kroner for en uke med et slikt 
fotballtilbud på sommeren. Vi håper dere arrangerer det samme neste 

sommer. En stor takk til dere alle. Vi kommer gjerne tilbake!» 

       -Sitat fra besøkende 
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5. Økonomisk resultatoversikt 
 

Årsresultat for 2020 for felles drift og gruppene, med resultatregnskap for 2018-2020: 
 
 

Avdeling 
Årsresultat Årsresultat Årsresultat Årsresultat Budsjett 

2017 2018 2019 2020 2021 

Hovedlag -281 635 212 400 
 

940 488 246 100 

Idrettsskolen 6 873 -28 512 34 100 -37 802 11 400 

Skistuggu -39.918 9116 19 351 -44 260 40 000 

Røros IL Fotball 67 492 361 228 296 367 380 050 184 000 

Røros IL Håndball -229 765 277 209 202 283 275 220 255 000 

Røros IL Orientering -46 821 15 065 83 483 108 069 -44 100 

Røros IL Ski -56 716 19 663 25848 -19728 -30 800 

Røros IL Skiskyting 44 616 9 730 2 800 -400 1 000 

Røros IL Turn 20 665 139 446 6 554 30 853 21 280 

Røros IL Volleyball 71 709 21 492 3 070 -6 421 1 100 

Totalt 
Totalt (etter finanspost) 

-447.946,00 
 

828 784 
658 252 

706 883 
603 105 

1 627 659 
1 381 648 

290 000 

 
 
For regnskapsåret 2021 legges det fram et økonomisk overskudd på kr. 1 381 648 etter 
revisjonshandlinger. 
 
Renteinntektene har sunket fra kr. 67 183 i 2019 til kr. 29 867 i 2010, mens rentekostnadene 
også har gått ned fra kr. 116 889 i 2019 til kr. 84 308 i 2020. Skattekostnad  
 
Skattekostnad for 2020 er beregnet til kr. 269 983 mot kr. 54.071 2019. Samlet gir dette et 
ordinært resultat etter skatt på kr. 1 381 648 i 2020 mot kr. 603 105 i 2019.  
 

Det skal også nevnes at Røros IL har en betydelig anleggsmasse, som representerer store 
verdier. 
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6. Revisorberetning samlet for hele Røros Idrettslag 
 
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. Vi ser frem til et nytt og aktivt år, og 
forhåpentligvis med færre restriksjoner og flere minnerike opplevelser, aktiviteter og 
arrangementer.  

 
Røros, 15. mars 2021 
 
 
 
    
Vidar Kojan Grind  Vegar Harborg 
Styreleder  Nestleder 
 
 
    
Tonje Sjøvold  Linn-Eva Kolstad 
Styremedlem     Styremedlem 
 
  
    
Per Erik Sandnes  Randi Buseth Aas 
Varamedlem  Varamedlem 
 
 
   
Anne Luksengård Mjelva   
Daglig leder   


