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ÅRSMØTE PÅ SOLHAUG MÅNDAG 23.MARS 

2020 kl. 19.30 

Saksliste: 

1. Opning 

2. Godkjenning av innkalling 

3. Godkjenning av saksliste 

4. Val av møteleiar 

5. Val av to for underskrift av protokoll 

6. Årsmelding frå styret 

7. Årsmelding frå gruppane 

8. Utdeling av innsatspokal og ildsjelpris 

9. Rekneskap 

10. Fastsette medlemskontingent 

11. Fastsette Budsjett 2020 

12. Fornying av vedtekter etter ny lovnorm  

13. Organisasjonsplan 

14. Pause med kaffe 

15. Val 

16. Samarbeidsatale om fotballgruppe med ØSIL 

17. Innkomne sakar 

 

 

Velkomen!  

 

Husk å betale MEDLEMSKONTIGENTEN for 2019 

 

Familiemedlemsskap (inkl ungar t.o.m. året dei fyller 19 år)  kr 500 

 

 

Husk å betale MEDLEMSKONTIGENTEN for 2020 

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, epost og 

fødselsdato 

 



 



 



Årsmelding frå styret          

            

Styret i Rogne IL har det siste året hatt 11 styremøte, og vi har delteke på møtene i Øystre Slidre idrettsråd. Vi har 

hatt fokus på å vedlikehalde dei aktivitetane og anlegga vi allereie har, samt forsøke å få til ny aktivitet og ny 

lysløype. Medlemstalet er stabilt og vi har no ca 340 medlemmar.  

 

Anlegg: 

Vi har fortsett jobbinga med rehabilitering av styrkerommet på Solhaug. Seniorgruppa har gjort ein god jobb med 

styrkerommet. Dei har lagt nytt golv og måla rommet. Ved hjelp av støtte frå Sparebankstiftelsen Øystre Slidre har vi 

kjøpt fleire nye apparat. Det er installert varmepumpe. Styrkerom, garderobar og klubbhuset på stadion har fått nytt 

låsesystem. Det som står att, er å lage rullestolrampe ved inngangane, både inn til styrkerommet og inn til 

gjestegarderoba i kjellaren.  

For å kunne trene på styrkerommet må du vera medlem i Rogne IL, nøkkelkort får du hjå Stig Aastveit. Det er 

gledeleg mange som benyttar styrkerommet, velkommen til deg også! 

 
           

 

 

Banekomiteen har sørga for nytt lydanlegg på Rogne Idrettsarena. Også dette via av støtte frå Sparebankstiftelsen.  

Arbeidet med å bygge ny lysløype held fram. Lysløypekomiteen hadde befaring av ny trase saman med 

grunneigarane i oktober, no ventar vi på oppdaterte kart før prosessen kan gå vidare.  

Aktivitet: 

Siste året har vi hatt håndballag i Valdresserien, mange ivrige ungar har vore med her. I fotball held samarbeidet 

med Øystre Slidre IL fram. Rogne stilte også i år lag i Holmenkollstafetten, vi hadde 1 lag i menn superveteran. Vi har 

arrangert terrengløpet Skiferrunda med start og mål på Trudvang skytebane fredagar i vår – og haustsesongen. 

Skigruppa har fleire aktive løparar, men pga. manglande rekruttering og inga lysløype, trakk medlemmane i 



skigruppa seg dessverre frå verva sine no i haust. Vi står pt difor utan nokon skigruppe, og gruppa vert drifta av 

styret.  

Nytt av året er at vi har starta allidrettstilbod for born , dette er vi svært glade for!  

Rogne IL arrangerte aktivitetsdag for alle medlemmar på Rogne idrettsarena 15/9. Der feira vi at Rogne IL var 60 år, 

og vi utnemnde 3 nye æresmedlemmar: 

Erik Moe, var med og stifta Rogne IL i 1959. 

Per Ivar Grobakken, oppmann, vedlikehald fotballbane, løypekjøring. 

Hallgeir Hovi, aktiv, trenar, gubbetrim, formann, tiltaksleiar. På aktivitetsdagen fekk ungane prøve seg på alle våre 

aktivitetar: fotball, håndball, rulleski og friidrett. Det var gratis grillmat og jubileumskake til alle, og dei ca 60 

frammøtte kosa seg i sola.  

 

Bilete av Rogne Idrettslags æresmedlemmar, øverst f.v. Per Ivar Grobakken, Erik Moe og Hallgeir Hovi. Nederst f.v. Svein Waal, 

Marit Waal og Geir Melbye.  

 

Vi var også med og arrangerte aktivitetsdag for heile Øystre Slidre på Furustrand 31/8. 

Idrettslaget gjekk til innkjøp av ny snøscooter vinteren 2019. Løypekjørarane gjer ein veldig god jobb med å køyre 

opp løyper både i skileiken, i skicrossen, opp til Juviken og rundt Mellane. Det er difor svært viktig å ha ein trygg 

scooter som ein kan stole på. 

Rogne IL er meldt inn i Norsk Bingo- og lotteriforbund, vi har utarbeidd Retningslinjer for støtte til utøvarar i Rogne IL 

(sjå seinare i Rogningen). 

 

 

 



Eg vil takke alle sponsorar og støttespelarar, alle styremedlemmar og valgkomiteen, seniorgruppa,  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 eit gott godt og aktivt år, og lykke til med 

det gode og viktige arbeidet de gjer også i 2020!  

 

Irene Øygard, leiar 

 

 

Vinnar av Innsatspokalen 

2018 Rune Grobakken for 

sine gode 

langrennspresasjonar. 

Eldsjelprisen gjekk til 

Håvard Nyhagen for sitt 

arbeid i idrettslaget i 

mange år, særskild innan 

ski. 



Allidrett 
Våren 2019 startet vi opp med allidrett for barn mellom 3 og 5 år. Dette for at barna kunne bli kjent med 
hverandre utenom barnehagen, og på tvers av barnehager, samt få ut litt energi i fellesskap. 
Stort sett har vi vært mellom 7 og 12 barn, med tilhørende voksen, på hver samling. 
Fokuset ligger i hovedsak på lek og moro for barna. 
Vi prøver å ha øvelser hvor øye-hånd-koordinasjon, balanse og spenst blir representert på en morsom og 
aktiviserende måte. 
Det øves også på samarbeid, vente på tur og hukommelse. Vi mener at det er viktig at foreldrene deltar, og har 
derfor øvelser hvor de må involvere seg også. 
Dette er en lavtterskelaktivitet, og vi er veldig takknemlige for at både barn og voksne engasjerer seg,  
2020- sesongen er allerede i gang, og vi tar sikte på å holde på frem til påske.  
 
Sportslig hilsen, 
Kristin Klevgård og Ingun Øyen Renna 
 

 
Vi leker med fallskjerm     Hedda Renna Karlsen fikk ballen 
 

 



 
Premieutdeling ved sesongslutt 2019. Bak f.v: Rune Grobakken, Sigurd Øygard, Hedda Nyhagen. 
Foran f.v: Brage Skattebo, Åsne Engen Andersen, Vetle Thon Lønnum, Emil Flatmo Aasbakken, Synne 
Engen Andersen.  

SKIGRUPPA: 

Skigruppa arrangerte vinteren 2019 klubbrenn på Rogne idrettsarena for dei yngste utøvarane. Det møtte ca 10 ungar 
på desse renna, 5 stk møtte på premieutdelinga på Solhaug 25.april.  Alle ungar frå Rogne IL var velkomne på 
skitreningar i Skrautvål og ØSIL. Nokre deltok på ØSIL sine treningar.  
Valdres ski, 13 – 16 år: Rogne IL deltok også i samarbeidet Valdres ski, og i sesongen 2018/2019 hadde vi med to 
utøvarar der, Hedda Nyhagen og Sigurd Øygard. I tillegg var Håvard Nyhagen trenar og sportsleg leiar i Valdres ski. 
Håvard er også representant i Oppland skikrets, langrennskomiteen.  
Junior og senior: Vi er stolte over at vi også har utøvarar i junior og seinorklassane i langrenn. Rune Hermundstad 
Grobakken, Anders Kolstadbakken, Marit Øygard og Harald Øygard deltok i både lokale – og nasjonale renn og 
leverte flotte prestasjonar.   

Dessverre trakk medlemmane i skigruppa seg frå verva sine i haust. Dette grunna lita rekruttering og manglande 
lysløype. Skigruppa vert no drifta av styret, dette er noko styret må jobbe med å finne ei løysing på framover. 
Auka aktivitet i skigruppa krev også at Rogne IL får ny lysløype. Lysløypekomiteens arbeide med dette er difor svært 
viktig. Vi er heilt avhengige av å få leige grunn for å kunne gå vidare med dette som vi meiner er eit viktig prosjekt for 
born, unge, idrettslag, bygda og folkehelsa!   
 
 
Irene 



Årsmelding Skiferrunda 
 

Rogne IL arrangerte også i år Skiferrunda fredagskveldane i vår – og haustsesongen. Dette er eit terrengløp 
for heile familien, du kan gå eller springe, ta tida eller ikkje. Start og mål er ved Trudvang skyttarbane , og 
løypene er 2,3 og 7 km lange. I år var det 11 løp, 5 på våren og 6 på hausten. Etter siste løp var det 
avslutning inne med pølser, kake og premie til alle ungane.  

Det var 71 ulike deltagarar. Nokon var med på 1 løp, andre på nesten alle. Marit og Svein Waal stilte også i 
år opp for å ta tida, dele ut saft, klistremerke og frukt. Dette er eit flott trim- og treningstilbod som passar for 
alle, både for dei som vil mosjonere og for dei som vil springe fort. Sosialt og sunt, eit godt folkehelsetilbod!  

 

 Starten går på sesongen siste skiferrunde 

 

Håndballgruppa 2019/2020: 
Startet opp med friskt mot etter høstferien, onsdager for 10-årslaget. Her var vi så heldige at vi hadde samme gruppe 
som trente sammen i fjor, og alle kom tilbake i høst ☺ Og var så heldig å få Ingrid H. Grobakken til å stille opp som 
trener! De har dermed fått lært mer enn en gammel keeper kan lære bort ☺ Ivrige unger som er flinke til å stille på 
treninger og kamper, som denne sesongen har vært fordelt mellom hallene i Valdres.  

Så skulle vi prøve å dra i gang et lag for de minste, åpnet opp for 1.klassinger, skulle derfor ha en gjeng i alderen 6-8 
år. Etter tre mandager med kun undertegnede, strømmet det på med unger, har nå hatt innom totalt 14 stykker!! Vi 
koser oss med stikkball, sisten, kast/mottak og kamper. De viser stor utvikling og glede ved å spille, håper dette kan 
være starten på en oppsving for håndballen ☺  Vi har og deltatt på kamper rundt om i Valdres, noe ungene synes å 
sette pris på. 

 



 

 Strategimøte i pausen for 10-års laget 

Sist vil jeg rette en stor takk til foreldre som stiller som hjelpere på kamper og trening, uten dere hadde det blitt stritt! 

Tusen takk for lånet av ungene deres, håper å se igjen alle neste sesong ☺ 

Karianne Skrebergene Hamre, leder 

 

Lagbilde 10-årslaget i Valdresserien 2019-2020. Bak f.v: Anne Cecilie Mathisen, Ida Børselien, Josefine Huset-

Mathisen, Tirill Bakke Vestheim, Håvard Bie Pettersen. Foran f.v: Trine Rudi, Evelina Nyhagen, Even Hesjadalen Linn, 

Even Andre Fossberg-Ringstad. 



 

 Rogne IL i aksjon mot Øystre Slidre i Valdresserien 

 

 

 
 

Årsmelding Fotball 2019 
Styret: 
Leder: Lars Inge Myhre, på valg 2020 

Kasserer/ sekretær: Steinar Hegge, på valg 2021 

Baneansvarlig Storefoss: Tom Ledel, på valg 2021 

Styremedlem: Siri Melbybråten, på valg 2020 

Arrangement: Berit Gjessing, 2 år, på valg 2021 

Arrangement: Gunnar Kværne Amundsen, 2 år, på valg 2021 

Baneansvarlig Rogne. Morten Myrvold 

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 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. 

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.  



Knøtteturnering, september. Lag fra hele Valdres deltok. Turneringen ble i år arrangert på Storefoss. Knøtteforeldre 
stiller som dugnadshjelp. I hadde vi også 3v3 baner i bruk.  

 

 Den nye 3’er bana på Rogne Idrettsarena 
Sesongen: 
Gjennom sesongen har vi hatt elleve lag i aktivitet. Vi har kjøpt to 3v3 baner for de aller yngste. Dette er meget 
positivt for barna, og vi har nå mulighet for å kunne arrangere kampkvelder for de aller yngste lagene i Valdres.  

Lagene denne sesongen har vært i klassene; J/G06, J/G07, G08, J08/09, G09, J13, G10, G11, G14 og G16. 

Dommere: 
Vi har hatt kun fem dommere fra egen klubb som har dømt kamper opp til og med J/G 12. i 13 års klassen har det vært 
forskjellige dommere i virksomhet. Både lokale eldre spillere, foreldre og innleid dommer fra Fagernes.  13 år spiller 
9er med offside. Fotballgruppa må rekruttere dommere. 

Idrettsanlegg: 
Rogne Idrettsarena har vært mye brukt denne sesongen, dette er et flott anlegg med kunstgress og flombelysning, hvor 
lagene har tilnærmet optimale treningsforhold. Kiosken er utbedret og garderobene er også oppgradert. Storefoss med 
naturgress blir også brukt. Aktiviteten fordeles likt mellom anleggene. 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 arrangerer. 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. 

Kiosk 
Styret har i år stått for en standard varebeholdning i kioskene både på Storefoss og på Rogne. Kioskvakter har vært 
fordelt på lagene som har kamp. Inntekter går til fotballgruppa til fordel for alle lagene.  



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. 

Treningsdresser: 
Vi har i år fått i gang salg av treningsdresser til lagene. Svarte Adidas dresser fra Sporten på Beitostølen. Ny 
bestillingsrunde arrangeres våren 2020. 

Styret 2020: 

Det er besluttet mellom idrettslagene at styret skal minimum bestå av tre personer fra Rogne og tre personer 
fra Øystre Slidre.  

Dette er styrets sammensetting så langt. Alle representantene er fra Øystre Slidre IL.  

Berit Gjessing, på valg 2021 (2 år) 

Gunnar Kværne Amundsen, på valg 2021 (2år) 

Kasserer: Steinar Hegge, på valg 2021 (4 år) 

Baneansvarlig Storefoss: Tom Ledel, på valg 2021 (4 år)  

Lars Inge Myhre, leder 

 



Årsmelding for Tiltaksgruppa 2019 

Gruppa består av Anne Stanes, Susann Underdal og leder Hallgeir Hovi 

Påske 2019 

Sol og bra salg i kiosken alle dager. Selde 150 høl på pilkinga, ingen fekk fisk og det vart trekning av 
premier. Takk til dei som hjelpte til. 

Nina Thon arrangerte skirenn for ungene, god deltagelse og premie til alle. 

Bading 

Ingen bading høsten 2019 fordi bassenget var stengt og under oppussing. Starta opp igjen januar 2020 og er 
mandagar og fredagar fram til påske. For dette får Rogne IL inngangspengane og ein sum frå kommuna. 

Julekalender 

Selde alt for lite i 2019, satt at med ca 150 stk. 

Reklame på Rogne Idrettsarena 

Fekk fornya 2 avtaler og fekk 1 ny i 2019. 

Hjelp i påska: 

Rogne IL treng 4 frivillige på påskeeftan. Hugs at det er moro å jobbe DUGNAD! 

Kontakt Hallgeir Hovi på 419 22 491 om du kan bidra. 

Nokre spørsmål om framtida 

Kva vil vi med lag og foreningar i framtida? Det har vorte store forandringar dei siste 25 åra, for vi treng 
folk som bryr seg om nærmiljøet og tek eit tak både praktisk og teoretisk. Kanskje burde vi samlast til eit 
møte om dette. 

Vi treng ei nærmiljø-lysløype ved skula og barnehagen, slik at ungane lærer og bli glad i å gå på ski. Vi må 
ha fellesaktiviteter på alle nivå heile året som er lågterskel som til dømes gåturer eller quiz for fysisk 
aktivitet og bli kjende i bygda. Snart er gubbe- og kjerringtrim det einaste att. Dette er ikkje eineståande for 
Rogne, slik er det over alt. Vi treng nokre bidragsytera i bygda. 

Hallgeir, leiar 

 

Dugnadsgjeng på Rogne Idrettsarena  



 

Frå feiringa av Rogne Idrettslag 60 år 15. september 2019 

 

 

 

 

 

 

 



 

GUBBE-trim 
Mø driv so sedvanleg på måndagskveldane frå kl. 20.00 i gymsalen på Rogne skule.  Her 
trena mø so «svaittin» renn, med jogging/uppvarming og stasjonstrening.  Siste delen tå 
kvelden spela mø fotballtennis, som er volleyball utta bruktå arma.  Fereåt, unde o ettepå, æ 
dæ mykji gode kommentara, historio o sosial moro. 

Fere jul og fere vår’n har mø avslutning med bowling o biff på Fagernes.  Har du lyst, so bli 
med. 
Frå venstre: Knut Bergene, Per Rongli, Geir Hovrud, Ole Kristian Bergene, Ola Jørgen Hovi, Øyvind Skattebo, 
Hallgeir «boss» Hovi og Per Ivar Grobakken.  I tillegg er Ove Trandokken, Per Arne Nerstad, Gunnar Nerstad og 
Geir Melbye med. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 Dato pr.: 11.09.19 

 

 

 

RETNINGSLINJER FOR STØTTE TIL UTØVARAR  I ROGNE IL: 

 

1. Ungdom 13-16 år.  
 
Det kan søkast om dekning av dokumenterte utgifter som enkeltutøvarar har for å satse på idretten sin. Til 
dømes utgifter til treningssamlingar, reise og opphaldsutgifter på nasjonale renn for eksempel Ungdommens 
Holmenkollrenn og Hovedlandsrenn.  
Utøvaren må ha betalt medlemskap i RIL før søknad. 
 
Totalt kan ein utøvar få dekka inntil kr 6000,- pr år.  
I tillegg til dette kan det søkast om refusjon av startkontigentar.  
 

2. Ungdom 17 år - senior. 
 
Det kan søkast om dekning av dokumenterte utgifter som enkeltutøvarar har for å satse på idretten sin. Til 
sømes utgifter til treningssamlingar, reise og opphaldsutgifter på større konkurransar som norgescup og NM 
samt teamavgift.  
For utøvarar som vel å inngå teamavtaler, vil støtte til teamavgift bli vurdert ut fra utøvarens gjenytingar til 
Rogne il.  
Utøvaren må ha betalt medlemskap i RIL før søknad.  
 
Totalt kan kvar utøvar få dekka inntil kr. 20.000 pr. år. 
I tillegg til dette kan det søkast om refusjon av startkontigentar.  
 

3. Andre søkarar 
 
Skulle det komme andre søkargrupper, må desse sende inn søknad til hovudstyret for evt. tilskudd. Desse 
søknadene vert vurdert individuelt av Rogne il sitt hovedstyre.  
 

4. Presisering ang startkontigent og utgifter til overnatting, langrennsløparar: 
 
Utøvarane må sjølv melde seg på og betale startkontigentar til renn. Desse kan ein få refundert ved søknad, sjå 
over. Dette gjeld også yngre utøvarar.  
Overnattingsutgifter bestilt av Oppland skikrets: Utøvaren må sjølv betale utgifta og kan i etterkant søke om å 
få dette refundert, sjå over.  
 
 
Søknadsfrist: 17/5.  
 
 
 
Styret i Rogne IL 11.09.19 
 
 

 

ROGNE IDRETTSLAG 

2943 ROGNE          



 


