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Velkomen!  
 

Husk å betale MEDLEMSKONTIGENTEN for 2019 
 
Familiemedlemsskap (inkl ungar t.o.m. året dei fyller 19 år)  kr 500 
Vaksne enkeltmedlemer (f.o.m. fylte 20 år)     kr 400 
Ungar enkeltmedlemmer (t.o.m. fylte 19 år)     kr 200 
Støttemedlemmer          frå kr 100 
 
Kontonummer 2135.20.01926, merk innbetaling med namn og fødselsdato 
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Vaksne enkeltmedlemer (f.o.m. fylte 20 år)     kr 400 
Ungar enkeltmedlemmer (t.o.m. fylte 19 år)     kr 200 
Støttemedlemmer          frå kr 100 
 
Kontonummer 2135.20.01926, merk innbetaling med namn og fødselsdato 

 



ÅRSMELDING Rogne idrettslag 2018 

Styret i Rogne IL har det siste året hatt 11 styremøter, og vi har delteke på møtene i 
Idrettsrådet i kommuna. Vi har fokus på å vedlikehalde og utvikle dei aktivitetane vi har til 
medlemmane våre , og nytt av året er at vi har fått i gang allidrett for born samt hatt 
comeback i Holmenkollstafetten!  
Vi har også jobba mykje med å vedlikehalde og forbetre eksisterande anlegg , samt med å 
planlegge nye anlegg for medlemmane våre.  
 
Klubbhuset nede på kunstgrasbanen er bygd om for å få på plass WC. Banekomiteen har 
også jobba med å skaffe skiltsponsorar til banen , og mange nye skilt har kome til. Avtala om 
nedbetaling av lånet til ØSK på banen er underteikna , og nedbetalinga er i gang. Prosjektet 
med å pusse opp garderobe og lagerrom er snart fullført , berre små ting står att før alt er 
ferdig.  
 
Vi har fått i havn 3-årige sponsoravtalar med Vyrk, Rørlegger Olsen og Gjendsidige. Dette er 
vi svært glade for. 
  
Rogne IL har motteke spelemidlar for prosjektet Rehabilitering av klubbhus ved Rogne 
idrettsanlegg , og vi har sendt ny søknad om spelemidlar til rehabilitering av 
styrketreningsrommet. I tillegg vert det jobba i lysløypekomiteen med bygging av lysløype \ 
nærmiljøløype i området skule \ barnehage \ Solhauglie. Dessutan har ein  aktiv 
dugnadsgjeng sørga for å rive nær sagt alle stolpane som stod att i den gamle lysløypa. 
   
Ny heimeside er på plass med god hjelp frå Øyvind Skattebo, sjå Rogne-il.no! Vi er heilt 
avhengige av ei aktiv og godt fungerande heimeside for å nå ut med tilboda våre. Heimesida 
er kobla til facebook, og alle innlegg vert vist både på heimesida og på facebook. 
 
Politiattestar jobbar vi stadig med å få inn , og vi bed alle trenarar og oppmenn innan ski, 
håndball, fotball , allidrett og friidrett om å skaffe seg politiattest og deretter sende den til 
politiattestansvarleg Edgar Linn. Les meir om dette bakerst i Rogningen. 
 
Aktivitetar for medlemmane våre står sjølvsagt i sentrum. Vi har tradisjon for eit aktivt og 
godt skimiljø, dette held fram. Håndballen i Valdres er på tur oppover i og med 
Valdresserien, og fotballgruppa har tilbod til fotballspelarar som tidlegare. Nytt av året er at 
vi har starta allidrett for born på Rogne skule måndagskveldane kl 1730. Eit populært tilbod 
som er godt motteke!  
 

 Hedda (3 år) 



  
Bilde frå Skiferrunda 2018 

  
Vi har også arrangert aktivitetsdag, i år vart det den 9. september. Der fekk ungane prøve seg 
på alle aktivitetane til Rogne IL : rulleski, håndball, fotball og friidrett. Det var premiar, 
gratis grillmat , kaffe og kaker til alle frammøtte , og trass dårleg ver møtte ca 40 stk. 
 

 



 
Eg vil takke alle sponsorar og støttespelarar, alle styremedlemmar og valgkomiteen, alle 
trenarar og oppmenn samt alle foreldre som stiller opp på dugnadar og for at vi skal kunne ha 
aktivitet for medlemmane våre. Takk også til alle medlemmar , for at de vil støtte Rogne IL! 
Eg ynskjer dykk lykke til med det gode og viktige arbeidet de gjer også i 2019!  
 
 
Irene Øygard, leiar 
 
Styret samansetning 2018 

 

 

 
  

Styreverv: Namn: på val om: På val i: 

Leiar Irene Øygard  2019 

Nestleiar Morten Myrvold  2019 

Regnskapsansvarleg Siri Sandsengen 1 2020 

Regnskapsassistent Nina Thon  2019 

Skrivar Edgar Linn 1 2020 

Tiltakssjef Hallgeir Hovi  2019 

Varamedlem Kjell Gunnar Andersen 1 2020 

Varamedlem vakant  2019 

Revisor Vidar Nilssen  2019 

Revisor 2 Rolf Nordli  2019 

Valnemnd, leder Jermund Melby  2 2020 

Valnemnd, medlem Hallgeir Hovi 1 2019 

Valnemnd, medlem Egil Trandokken 1 2020 

Valnemnd, varamedlem Bjørnar Melbye 1 2020 

Tiltaksnemnd, medlem Susann Underdal 1 2020 

Tiltaksnemnd, medlem vakant  2019 

Tiltaksnemnd, medlem Vakant  2019 



  



 
 
 



 

 
  

Vi ynskjer å takke desse bedriftene for kjøp av reklameplass 

på Rogne Idrettsarena: 

Sparebank 1 

Sebu bil og bensin 

Rørlegger Brager 

Gjensidige Fagernes 

Nordtorp Grustak 

Rørlegger Olsen 

Øystre Slidre kommune 

VEAS 

Elfag 

Valdres brønnboring/utleiesenter 

Rogne bygg 

Eurospar 

Kroon 

Vyrk 



 
 
  
 
 

INNSATSPOKALEN 
VANDREPOKAL, odel og eige ved 3. napp 

 

 

ÅR NAVN 

1981 ARVE WAAL 
1982 ÅGE SANDSENGEN 
1983 VEGARD RUDILØKKEN 
1984 JORUNN HØGSNES 
1985 VEGARD RUDILØKKEN 
1986 KNUT ARNE KOLSTADBAKKEN 
1987 VEGARD RUDILØKKEN                                    3. NAPP 

1988 KNUT ARNE KOLSTADBAKKEN 
1989 KNUT ARNE KOLSTADBAKKEN                     3. NAPP 

1990 STÅLE RUDILØKKEN 
1991 MARIT WAAL 
1992 HANS CHRISTIAN BRÅTEN 
1993 GUNNAR HAUGEN 
1994 SVEIN ERIK LUNDE 
1995 ODDVAR EIKREN 
1996 OLE HAUGEN 
1997 BIBBI OG ARNE WANGENSTEEN 
1998 KARI SKAARE HOVI 
1999 ROLF BOLSTAD 
2000 PER ARNE BAKKEN 
2001 OLA MYRVOLD 
2002 GEIR MELBYE 
2003 ODDGEIR MELBYBRÅTEN 
2004 Ingen kandidat – ikkje utdelt 
2005 SMÅJENTELAGET i FOTBALL V/Oddgeir Melbybråten 
2006 VEBJØRN ØYEN RENNA 
2007 SIRI SANDSENGEN 
2008 GUNNAR NERSTAD 
2009 HARALD ØYGARD 
2010 PER IVAR GROBAKKEN 
2011 SIRI SANDSENGEN 
2012 INGRID GROBAKKEN 
2013 FOTBALL ØS/R J-13 
2014 MARIT ØYGARD 
2015 ANDERS KOLSTADBAKKEN 
2016 HÅKON NYHAGEN 
2017 ANDERS KOLSTADBAKKEN 

 
 

 

ROGNE IDRETTSLAG 

 



Ildsjelprisen 2017  

Ildsjelprisen frå Gjensidige og Rogne IL for 2017 vart tildelt Tormod Hermundstad for lang 
og tru teneste for laget.  
Han har vore løypekøyrar for laget i minst 15 år. Han er stadig med på ulike dugnader i laget. 
Løypekøyrarane våre gjer ein stor jobb for at vi alle har gode skiløyper som går heilt frå 
bygda og opp i fjellet. Dei har til no i vinter hatt over 50 turar på den faste løypa frå bygda, 
Nerrevatn, Juvike, Rundemellen og heimatt.  
Ildsjelprisen deles ut i samarbeid med Gjensidige.  
 
Prisen på 5000kr vil Tormod skal gå attende til laget til vidare arbeid med ny lysløype i 
Rogne. I tillegg fekk han ein drill.  

  Innsatspokalen 2017 

Innsatspokalen blir gjeve til unge og lovande utøvarar. Innsatspokalen for 2017 vart 
tildelt Anders Kolstadbakken for hans svært gode resultat i skisporet i sesongen 2016/17. 
Han konkurrerte i juniorklassa (M18). Under junior NM tok han saman med resten av 
Opplandslaget bronse på stafetten. Individuelt tok han under junior NM i Harstad bronse på 
15 km friteknikk og 6.plass på 10km klassisk. Dette er svært gode resultat i ei stor klasse 
med 200-250 konkurrentar, og er av dei aller beste resultantane ein Rogneløper har prestert 
nokon sinne. Saman med eit napp i vandrepokalen får Anders ein sjekk på 5000kr. VI 
gratulerer med strålande resultata og håpar at prisen kan bidra til hans vidare satsing i 
langrennssporet. 

  

 

  



 
Nok et aktivt år er tilbakelagt i skigruppa. Skigruppa har som hovedmål å gi et best  

mulig skitilbud til barn og voksn uansett ambisjonsnivå, evner og ferdigheter. Vi skal  
skape idrettsglede og interesse for skisport, med hovedfokus på skileik og langrenn. 

 
 
 
Skigruppa 
På starten av 2018 bestod gruppa av hovedsakelig av tre medlemmer. Håvard Nyhagen (leder), Knut Arne 
Kolstadbakken (innkjøp) og Per Ivar Grobakken (løypekjøring).  
På vårparten fikk skigruppa nye medlemmer inn i styre, og med dette ser styret nå slik ut: Sissel Engen Andersen (ny 
leder), Håvard Nyhagen, Sissel Guldbrandsen, Sigurd Flatmo og Per Ivar Grobakken (løypekjøring).  
 
Trening og utvikling 
Vi har i mange år hatt fellestrening med Skrautvål IL i Skrautvål. Det startes da med barmarkstrening fra etter 
høstferien, og så går en over på ski når vinteren er kommet og holder på fram til påske. På disse treningene har det 
denne sesongen knapt vært med noen utøvere fra Rogne IL.  Og med bakgrunn i dette valgte skigruppa i høst å 
henvende seg til skigruppa i Øystre Slidre IL om å samarbeide, noe de var svært positive til. Vi ser at dette kan være 
riktig vei å gå for å få opp igjen aktiviteten og interessen for ski, og allerede i vinter har vi hatt noen unger med på 
skitreningene i regi av skigruppa til ØSIL.  
Det jobbes med en samarbeidsavtale mellom de to gruppene, noe som skal være på plass etter denne sesongen.   
 
Rogne IL har denne sesongen hatt med to utøvere på Valdres-ski, som er ei satsingsgruppe for utøvere i alderen 13-
16 år og kommer fra alle klubbene i Valdres. I tillegg har vi hatt med fire utøver med på Team Valdres-ski, som er ei 
satsingsgruppe for utøvere i alderen 17 år og eldre.  
 
Konkurranser og prestasjoner 
Vi har syv løpere som deltok på skirenn både i og utenfor kretsen dette året. Alle hevder seg godt på kretsnivå og 
flere av løperne har og markert seg med gode resultater i nasjonale renn. Men samtidig ønsker vi flere med på laget 
for å bli med på å stille på skirenn både lokalt, men også utenfor Valdres. 
 
Klubbrenn og klubbmesterskap 
Det ble avviklet fem klubbrenn i Rogne IL sin regi vinteren 2018. Disse ble avholdt på Rogne Idrettsarena hvor det ble 
kjørt opp løype rundt fotballbanen. I tillegg ble vi igjen invitert av Skrautvål IL til å kunne delta på deres klubbrenn 
også denne vinteren.  



 
 
Her er en ivrig gjeng som skal ut å gå klubbrenn på Rogne Idrettsarena. Alle klubbrenn ble avsluttet inne på Solhaug 
hvor alle fikk vaffel og saft for god innsats.  
 
Klubbmesterskap ble avholdt på Juviken søndag 22. april, hvor 12 stykker stilte til start. Den strålende vårdagen ble 
avsluttet med grillmat og sosialt samvær. 
 
Skiavslutning 
Alle som hadde deltatt på klubbrenn samt de aktive skiutøverene til Rogne IL ble premiert på skiavslutningen som 
var på Solhaug 26. april.     
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 

Fra venstre: Harald Øygard, Rune Grobakken, Sigurd Øygard, Håkon Nyhagen og Hedda Nyhagen på skiavslutningen.  
 
 
 
 
 
 



Mellerunden 
Rogne IL er medarrangør for det 44km lange turrennet Mellerunden sammen med Skrautvål IL. Mellerunden gikk i år 
den 24. februar og samlet 144 aktive løpere i tur klassene og ca. 100 trimere som kan velge mellom 15, 30 og 44km 
lang trasse. Rennet er også en bra inntektskilde for klubben vår. 
  
Mål 
Hovedmålet har alltid vært å ivareta og videreutvikle miljøet som vi har i skigruppa i dag, men vi må innse at vi for 
tiden er inne i en periode med dårlig rekrutering av nye løpere og foreldre/ ildsjeler til å være pådrivere for 
skigruppa. Vi er nødt til å få på plass en ny lysløype i nærmiljøet vårt for å kunne øke interessen for skisporten igjen. 
Arbeidet med lysløype er i gang, men inntil dette eventuelt er en realitet så må vi fortsette å skape god aktivitet, 
spesielt for våre barn. Og om noen ønsker å bidra til dette så er det bare å ta kontakt.  
 

Stor takk til alle små og store som stiller opp for å skape et fint idrettsmiljø med godt samhold og mye 
skiglede. 
 
 
 
Hilsen skigruppa i Rogne IL 
v/Sissel Engen Andersen, leder 
 

  
 
Hedda, Sigurd, Anders, Rune,Harald, Åsne og Synne 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
Håndballgruppa 2018/2019: 
 
Denne vinteren, som i fjor, har jeg vært alene om ansvaret for håndballen. 

 

Oppstart etter høstferien, stabilt oppmøte med 10-12 unger, i 8- og 10-årsklassen. 

Etter ønske fra både spillere og foreldre, har vi hatt felles trening onsdager fra 

18.00-19.30.  

 
Nytt denne sesongen er at vi har spilt kamper i Valdresserien, fordelt mellom de fire 

ulike hallene Vang, Fagernes, Beitostølen og Etnedal. Dette er noe ungene har satt  

stor pris på, det er jo kamp som er gøy! På disse kampdagene har jeg hatt god  

hjelp av foreldre, noe jeg setter stor pris på. 

  
 

 

Et lite ønske til slutt: neste dersom noen foreldre føler seg kallet til å 

overta trenerjobben, er det bare å ta kontakt med undertegnede ☺ 

 

Tusen takk for lånet av ivrige og lærevillige unger! 

 
Karianne Skrebergene Hamre 

 

8-årslaget bestående av f.v: Even 
Hesjadalen Linn, Elias Lahaug Fjelltun, 
Trine Rudi, Tilla Huset-Bring og Even 
Andre Fossberg-Ringstad 

10-årslaget bestående av: foran f.v. 
Josefine Huset-Mathiesen, Knut Inge 
Fossberg-Ringstad, Ida Børslien. Bak 
f.v: Anne Cecilie Mathisen, Håvard Bie 
Pettersen, Trym Kristiansen Hovi 



 

Årsmelding fotball 2019 
 
Styret: 
Leder: Lars Inge Myhre, på valg 2019, fortsetter 
Kasserer/ sekretær: Steinar Hegge, på valg 2019, fortsetter 
Materialforvalter: Irene Goflebakke, på valg 2019 
Arrangement: Bjørn Gunnar Myhre, på valg 2019 
Arrangement: Tom Ledel, på valg 2019, fortsetter 
Arrangement: Gorm Hø, på valg 2019 
Styremedlem: Susann Sævrøy Underdal, 
Styremedlem: Siri Melbybråten, 
 
Styret har hatt en målsetning om ett styremøte per måned.  
Arrangementer:  
Beitostølen cup, januar. Ca 30 påmeldte lag i seniorklasser for damer og herrer. G13 og G14 hadde 
kiosksalg, og sekretariatet ble betjent av lokale entusiaster gjennom hele helgen. Vi har en fast gruppe 
dommere som stiller hvert år. Kun Vidar Hilmen som seniordommer fra egen klubb. 
Kick off, april. Styret besluttet og ikke arrangere kick off i år pga dårlig oppmøte i fjor. Styret hadde forslag 
om å gjøre åpningen av nytt klubbhus til en «happening» for små og store i bygda.  
Tine fotballskole, august. ca 50 barn i alderen 8-12 år, 9 instruktører fra egen klubb stilte opp i tre dager og 
gjorde en imponerende innstas for rekrutteringen i klubbene. Det var i stor grad lokale barn med, men også 
et par barn fra Vang.  
Knøtteturnering, september. 17 lag fra hele Valdres, hvorav 3 fra egen klubb, var med på årets 
Knøtteturnering. Turneringen ble i år arrangert på Rogne Idrettsarena. Knøtteforeldre stiller som 
dugnadshjelp. 
Sesongen: 
Gjennom sesongen har vi hatt tolv lag i aktivitet. Vi har hatt kun to rene jentelag. Nytt denne sesongen var at 
vi prøvde oss med 3v3 lag for de aller yngste. Dette er meget positivt for barna, og vi kommer til å kjøpe inn 
vant/bane for å kunne arrangere kampkvelder for de aller yngste lagene i Valdres.  
G13 har deltatt på Sandar cup, og G14 på Norway cup. G14 nådde åttendels-finalen for 7er lag.  
Lagene denne sesongen har vært i klassene; J/G06, J/G08, J10, J12, G10, G12, G13 og G14. 
Dommere: 
Vi har hatt elleve dommere fra egen klubb som har dømt kamper opp til og med J/G 12.  
 
Idrettsanlegg: 
Rogne Idrettsarena har vært mye brukt denne sesongen, dette er et flott anlegg med kunstgress og 
flombelysning, hvor lagene har tilnærmet optimale treningsforhold. Storefoss ble brukt i mindre grad på 
vårsesongen pga bygging av nytt klubbhus. Klubbhuset på Storefoss sto ferdig i løpet av sommeren og ble 
tatt i bruk så fort det var klart. Med et helt nytt og fantastisk flott klubbhus og med den flotte gressbanen vi 
har på Storefoss, har vi helt optimale trenings, og kampforhold i Øystre Slidre.   
Styrets arbeid: 
Styret jobber mye med arrangementene vi har. Vi jobber for lite systematisk med spillerutvikling, spesielt på 
jentesiden. Dette er noe det nye styret må jobbe mer med.   
Styret oppfordrer alle foreldre til å bidra i dugnadsarbeid i idrettslaget. 
Treningsavgift: 
Treningsavgiften har denne sesongen vært: 
300,- for barn 0-8 år. 
400,- for barn / ungdom 9-16 år 
Vi har ca 170 aktive fotballspillere i klubben, hvorav ca 140 spillere i Øystre Slidre IL og ca 30 spillere i 
Rogne IL. 



Nytt styre 2019: 
Berit Gjessing, 2 år 
Gunnar Kværne Amundsen, 2 år 
Kasserer: Steinar Hegge, 2 år 
Baneansvarlig Storefoss: Tom Ledel, 2 år 
Susann Sævrøy Underdal, 1 år 
Siri Melbybråten, 1 år 
Lars Inge Myhre, 1 år 
Funksjoner: leder, arrangement, kioskansvarlig, materialforvalter, bane-, dommer- og kampansvarlig, 
sekretær.  
 
 
Lars Inge Myhre, leder 
  



Årsmelding for tiltaksgruppa 
 
Tiltaksgruppa består av Susann Underdal som har ansvar for badevakter og Hallgeir Hovi som har kalender, 
påskekiosk, pilking og banereklame. 
Påske 2018 
Mykje snø og god trafikk sjølv om påska var midt i april. Kiosk og pilkeomsetning som før, selde 140 høl i 
isen ingen fekk fisk i så det vart treking om premien. Takk til alle som nytta tilbudet og takk til medhjelpera 
desse dagane. 
Aktivitetsdag Juvikåsen 
Her kunne fleire møtt opp, fint vær og gratis mat og drikke etter skituren. Vi hadde aktivitetsdag på banen i 
september også, der var det stor aktivitet frå mange barn som fekk gratis mat og drikke. 
Badevakt 
Vi sender utlister som dekkar frå oktober til april. Har fredag som badedag, har også hatt instruktør for 
livredning. For dette arbeidet får RIL inngangspengar og ein sum frå Ø.S. kommune. 
Julekalender 
Premiar har vi fått av næringslivet, selde 1000 kalendere i 2018. 
Reklame på Rogne Idrettsarena 
Har i 2018 fornya med alle 8 som hadde reklame og selde 10 nye reklamer, alle for 3 eller 4 år framover. 
Her har vi ei god inntekt. Vi har og fornya ei avtale for 2019 over 3 år. Håpar vi kan skaffe nokre fleire 
reklameskilt i år og… 
HJELP: 

Vi treng 6 frivillige til å hjelpe til i påska – spesielt på pilkinga påskeeftan i ca 4 timar. Kontakt Hallgeir på 
41922491 
Takk til alle medhjelpera som har vorte konntakta og gjort ein god jobb med sal og vakt i 2018. 
Susann Underdal og Hallgeir Hovi 
 
 

  



 

GUBBETRIMMEN 

i gymsalen på Rogne skule måndagskvelda frå kl. 20.00 i perioda oktober-april er 
ein artig og helsemessig fin aktivitet.  Oppmøte er på 6-10 pers for kvar gong, der 
mø har oppvarming, stasjonstrening etter eige fantasi, og avsluttar med 
fotballtennis.  I løpet av kvelden er det mange morosame hendinga og 
kommentara, som ”forlengar livet”. 
Vi har sesongavslutningar før jul og på våren med bowling og biff på Fagernes.  
Har du lyst te bli med?  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 
  

 

 

 



Politi-attest 
Norges idrettsforbund jobber kontinuerlig med at idretten skal oppleves som et trygt og godt sted å være for 
barn, ungdom og personer med utviklingshemming. Som en viktig del av dette arbeidet har idrettsstyret 
vedtatt at alle, med et verv i norsk idrett som innebærer nær kontakt med og/eller et tillitsforhold til 
mindreårige og personer med utviklingshemming, skal fremvise politiattest. Mer om dette kan du lese på 
www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/politiattest  
 
Hva er en politiattest? 
En politiattest eller en vandelsattest inneholder opplysninger om en persons oppføringer i politiregistre. Det 
er eventuelle registrerte seksualforbrytelser, drap, narkotikaforbrytelser og grov volds- og ranskriminalitet 
som vil fremgå, og ikke andre registreringer. Norges Idrettsforbund krever at alle idrettslag skal 
gjennomføre dette, og ingen personer med anmerkning på sin attest får fortsette i sine verv. 
Alle som gjør en innsats for Rogne IL som trener eller lagleder etc. må derfor fremvise en slik attest for 
idrettslagets ansvarlige for politiattester, Edgar Linn. Den politiattest-ansvarlige har full taushetsplikt for 
informasjonen som fremkommer i disse, og den personen eller idrettslaget skal ikke oppbevare eller kopiere 
attesten. Den skal kun fremvises, og tas vare på av hver enkelt. Attesten er gyldig i 3 år. 
 
Hvordan får man en slik attest? 
Søkere må først få en «bekreftelse på formål» fra idrettslaget,hvor man fyller i navn, fødselsnummer og 
hvilken funksjon man har eller skal ha. Når den er fylt ut, så er den anbefalte og enkleste måten å gå på 
https://attest.politi.no/ og logge inn der med MinID eller BankID. Bekreftelsen på formål legges da ved 
enten som scannet pdf-fil, eller som jpg bilde. Man kan også sende inn papirsøknad, den kan fylles ut og 
skrives ut i fra www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/politiattest  
 
Det er svært viktig at alle med en funksjon gjennom idrettslaget gjør dette. Idrettslaget kan bli bøtelagt eller få 
sanksjoner om dette ikke følges opp. Ved spørsmål om dette er det bare å ta kontakt med politiattest-ansvarlig eller 
leder. 
 
Edgar Linn 
Politiattest-ansvarlig 
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