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Årsmelding fra styret i Rogne IL 2021 

2021 ble også et år sterkt preget av corona-pandemien. Det har lagt mange begrensinger for aktiviteten, men vi har 

forsøkt å gjennomføre så mye som mulig etter de varierende smittevernreglene som har vært. 

Håndballen har hatt treninger i gymsalen, og fått et godt oppsving i deltakere selv om pandemien har stoppet 

kampene i Valdresserien. Her må Karianne Skrebergene ha en stor takk for langvarig og god innsats, med god hjelp 

av Ingrid Grobakken.  

Fotballen i samarbeid med ØSIL har rullet på, det var mange som deltok på Skiferrundene så mange har funnet 

aktivitet og glede i løpet av året. Allidrett har fått en stor gruppe av de minste barna som har hatt både ute- og 

innetimer. Tilbudet som Ingun Øyen Renna driver her er kjempepopulært, og veldig mange setter stor pris på det.  

Bading i bassenget på ØSUS har også vært veldig populært, og ble også gjennomført på en smittevernmessig god 

måte med påmelding og kohorter mens smittevernreglene var som strengest. En spesiell takk til Jon Rabben Lundby 

for å holde kontrollen på dette.  

Styrkerommet har gitt mange medlemmer gode treningsmuligheter, vi ser at mange finner glede i aktivitet og 

trening. Det har også blitt satt inn stakemaskin som mange flittig bruker. Styrkerommet har vi holdt åpent hele tiden 

med forsterket renhold og mye ettersyn, og ikke minst flinke aktive som har rengjort apparater og utstyr etter bruk. 

Per Ivar Grobakken og Tormod Hermundstad kjørte opp skiløyper, og nytt av året var at dette også ligger på 

skisporet.no for de som vil se hvor løypene er nykjørte og fine. 

Vi hadde aktivitetsdag på Rogne Idrettsarena med ca. 60 deltakere. Mange prøvde de forskjellige aktivteten RIL 

tilbyr, og alle fikk grillmat og kake servert av den flittige tiltaksnemda med Hallgeir Hovi, Mette Elin Gjevre og Ole 

Håkon Grønvold. Det er ekstra hyggelig å arrangere slike aktiviteter for hele bygda. Styret håper å utvikle det til flere 

arrangementer gjennom året, det tror vi bygda trenger. Takk til banekomiteen med Geir Melby, Morten Myrvold, 

Linus Myrvold, Nina Thon, Egil Trandokken, Helge Skogen og Ole Kristian Grobakken. 



Årsmelding ALIDRETT 

Vi holder på i tidsrommet fra høstferien til påske. Det har selvsagt vært trøblete å få til noe god plan på noe som 

helst under pandemien, men alt i alt har det gått så bra vi kunne håpet på.  

Foreldregruppen har vært flinke til å ta ting på sparket. Avlysninger, klarsignal og sykdom i skjønn forening.  

Antall barn som har deltatt har variert mellom 3 og 12 stk. Hovedsakelig i alderen 4 til 7 år. Det er en livlig gjeng med 

mye fart og som stadig er under utvikling.  

Vi fokuserer på grovmotorikk, øye-hånd-koordinasjon, køkultur, balanse, romforståelse og spilleregler.  

Når det er mange barn og stort aldersspenn har vi ofte en eller annen form for stasjoner / hinderløype. Der kan 

foreldrene enkelt bli med å justere vanskelighetsgraden for sitt barn.  

Ved færre oppmøtte kan vi i større grad gjennomføre de forslagene barna selv kommer med.  

Ofte avslutter vi med å hoppe fra scenen og ned på «tjukkasene». Da får de prøvd på nye triks i luften og alternative 

landinger.   

Styret har hatt 8 møter gjennom året. Vi fikk til slutt et fulltallig styre etter mye arbeid og et ekstraordinært årsmøte. 

2022 er frivillighetens år, og vi vil oppfordre alle til å delta i frivillig arbeid. Det er utrolig givende, sosialt og gir så 

mye takknemlighet tilbake når man ser alle aktive små og store. 

Styret har i 2021 bestått av: 

Edgar Linn, leder 

Ingun Øyen Renna, nestleder 

Ingvild Rogne, skriver og politiattest-ansvarlig 

Nina Thon, regnskapsassistent 

Hallgeir Hovi, tiltakssjef 

Karianne Skrebergene, håndball 

Bjørnar Melbye, vara 

Rune Grobakken, vara 

Irene Øygard og Geir Melbye, kontrollkomite 

Siri Sandsengen, regnskapsfører 

Kristian Damstuen og Arne Wangensteen, revisorer 

Gunnar Nerstad, valgkomite

Styret ønsker å takke alle sponsorer, bidragsytere, trenere, lagledere, frivillige og aktive for et flott år med aktivitet i 

Rogne IL. 

For styret 

Edgar Linn, leder 



 

 

De siste sesongene har ikke vært enkle for hverken barn eller voksne, men nå ser vi virkelig lyset i enden av Covid- 

tunellen ☺  

 

Ingun 

     

Bilde: Foreldre kan være fine «tømmerstokker» som må rulles på. 

 



         

          Fra trening i gymsalen på Rogne Sku 

 

 

Årsmelding håndball 2021/2022: 

Nok ein sesong der korona har hindra nesten all aktivitet i håndballgruppa. 

Starta friskt ette haustferien slek mø bruka, mæ varierande oppmøte. 

Dæ vart fort klart at mø ikkji fekk te noko 12-årslag denna sesongen, då fotball bestemte se 

førr vintertrening. Den eine spelar’n mø hadde att, vart då mæ Øystre sitt lag. 

8-årslaget har bestått tå ei ganske stabil gruppe på 10-14 spelera, i 1. å 3.klasse. Mø trena 1 

time måndaga, å denna sesongen har e hatt go jølp tå føreldro! Ser at dæ bli litt førr mykji å 

skulle halde orden på 14 stk, når mange ikkji har spelt håndball før å treng litt ekstra 

veiledning. Så tusen takk te alle så har stilt opp! 

10-åringad’n æ dæ Ingrid Hermundstad Grobakken så har halde styr på i år mæ. Her mæ ser 

mø at fotballen tek spelera, så frå 9 stk i haust æ dei no berre 3 å 4 på trening…. Sjøna at dæ æ 

lite inspirerande å gå på trening når sjansud’n førr å få spela kamp æ liten.  

Mø håpa såklart på å få te nokre kampa før sesongen æ over, dæ æ diførr dei trena! 

I tillegg har VYRK sponsa uss mæ nye drakte, så hadde vøre stas å fått vist fram dei. 

 



Atter eit år: takk førr låne førr ivrige unga! 

Karianne Skrebergene 

       

       

            

           Endelig kamp i Valdresserien igjen med nye drakter! 

                                                    



Årsmelding Skiferrunda 2021 

 

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 hadde vi 9 løp til saman, frå 11.juni til 24.september. Pga coronapandemien vart det ikkje utredling av 

saft, frukt eller klistremerker i år, men det vart premiar, pølser, kake og brus/kaffe til alle etter siste løp.   

63 ulike deltagarar var med, og til saman denne sesongen hadde vi 146 startar.  Svein Waal stilte også i år opp for å 

ta tida, stor takk til han!  

Skiferrunda 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!  

 

 

 

Årsmelding tiltaksgruppa 2021 

Påske:  

Kiosk og pilking ble avlyst på grunn av pandemien, men vi hadde salg av pilkehøl på facebook som ga oss inntekt og 

trekte vinnere av premier der. 

Aktivitetsdag: 

Vi serverte mat og drikke til ca. 60 personer, og hadde også servering på dugnad dagen etter. 

Svømming: 

Av og på gjennom året, alt etter smittevernregler og smittepress. Organisert av Jon Rabben Lundby og Ole Håkon 

Grønvold. 

Julekalender: 

Alle 1000 kalendere ble solgt via roder, arbeidsplasser, butikkar og telefon, og pr. 31.1 er de fleste premier henta. 

Takk til alle kjøpere, selgere og givere! 

Reklameskilt på banen: 

10 avtaler ble fornyet med 3 år framover, takk til alle sponsorer! 

 

Mette Elin Gjevre, Ole Håkon Grønvold og Hallgeir Hovi. 

 

 

Spreke jenter som 

springer Skiferrunda: Fv. 

Vår, Mari, Siril og Synne 



 

  



Årsmelding Fotballgruppa 

Styret har bestått av: 

Berit Gjessing; på valg 2023 

Nils Jørgen Forreløkken; på valg 2023 

Svein Ivar Kristiansen; på valg 2023 

Kjersti Bakken; på valg 2023 

Gunnar Kværne Amundsen; på valg 2023 

Kenneth Hoffmann; på valg 2022 

I tillegg har baneansvarlig Rogne (Morten Myrvold) og Storefoss (Tom Ledel) møterett på styremøter. 

Sesongen: 

Det har vært en del «fram og tilbake» mtp. smittevernrestriksjoner. Det var derfor noe uforutsigbart hvilke treninger 

og kamper som kunne gjennomføres deler av sesongen, spesielt for de eldste spillerne. På tross av dette, har de 

fleste kamper i sesongen blitt avviklet.  

Vi har hatt følgende lag i seriespill:  

G/J07, G09 (2-3 lag), G10, G11, J12, G12, G13, G14, G16 og A-lag herrer i 6. div. i høstsesongen (samarbeidslag med 

Fagernes IL og Valdres FK).  

 

Noen lag deltok på Gjensidige Valdres Cup. De lagene som har ønsket det har hatt kiosksalg på sine hjemmekamper.  

    

 

 

 

 

 



Dommere: 

På grunn av smittevernrestriksjonene ble det ikke arrangert dommerkurs våren 2020. Derfor har det vært få 

dommere som har delt på oppgavene. Vi planlegger dommerkurs for 2-3 kull våren 2022. 

Treningsavgift: 
300,- for «knøttene» og 400,- for de eldre spillerne. 

Arrangementer: 

Beitostølen cup i ble avlyst p.g.a. korona. 

Tine fotballskole på Rogne stadion i august med ca. 45 barn i alderen 8-12 år. Fint med instruktører fra egen klubb!!  

Knøtteturneringen på Storefoss i september. 16 lag fra 4 Valdreskommuner. Egne dommere. 

 

 

Regnskap Fotballgruppa 2021 

  

Fra Rogne IL 0 
Fra Øystre Slidre IL 0 
Dugnader 11 000 
Sponsor/overf. fra ØSIL  
Spilleravgift 37 600 
Tine fotballskole 21 700 
Knøtteturnering 3 600 
Beitostølen Cup 0 
Kioskdrift 16 530 
  
Sum inntekter 90 430 
  
Påmeldingsavgift cuper og serier 12 900 
Utgifter Knøtteturnering 10 123 
Utgifter Tine fotballskole 2 829 
Dommerutgifter 15 687 
Kurs 10 630 
Utstyr 24 748 
Hall-leie 785 
Avslutninger 500 
Premier 890 
Ansvarsforsikring 17 490 
Gaver 3 000 
Driftsutgifter Storefoss 2 439 
Kontingent til krets/forbund 14 245 
Påmeldingsavg. og kort/vippsgebyr 1 205 
Annen kostnad 640 
  
Sum kostnader 142 890 
  
Resultat -52 460 

 

Merknader: 

• På grunn av at fotballgruppa hadde nok penger på konto, ble det ikke overført 25 000,- fra 

hovedlagene ØSIL og RIL i 2021. 



• Inntekter/utgifter på Knøtteturnering og Tine fotballskole er noe misvisende. Blant annet er 

antagelig alle utgifter til kioskdrift ført på Knøtteturneringen, mens alle inntekter fra 

kioskdrift står i eget felt (mye av dette er fra Knøtteturneringen). Tine fotballskole har noe 

dommerutgifter som føres sammen med dommerutgifter for resten av sesongen. 

• Styret har ikke tatt ut styrehonorar i 2021. 

 

 

 

Nye sittebenker kom på plass i 2021    



 

          



Rogne IL vil gjerne takke alle som gir sin grasrotandel til oss! 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



Forslag Budsjett 2022 

     

       



Gjensidige Eldsjelpris 2020  

Prisen for 2020 ble på årsmøtet delt ut til Morten Myrvold. 

     

 

 

Morten har vore medlem og aktiv i idrettslaget frå han 

var liten. Han var aktiv fotballspelar i heile 

oppveksten. Seinare har han vore fotballtrenar og 

medlem av fotballgruppa. Han har vore i tiltaksgruppa 

i mange år, og han har vore i styret som nestleiar i 2 

år. Morten har vore sentral i alle RIL sine arrangement 

opp igjennom åra: knøtteturnering, fotballskule, 

aktivitetsdag, Beitostølen cup, Mellerunda , pilking på 

Veslevatn for å nemne nokon. I tillegg har Morten 

vore ein viktig person for å få til kunstgrasbanen, 

granulatsperre, kiosk og toalett nede på banen, 

flombelysning, lydanlegg, stativ med sponsorskil, 

låsesystem, garderobar og asfaltering rundt Solhaug. 

No er han leiar i banekomiteen. Morten er alltid 

positiv og lett å spørje. Han er samvittigheitsfull og 

arbeidssam, ein særs viktig ildsjel i Rogne IL og ein 

verdig vinnar av prisen!  



      Rogne ILs innsatspokal 2020 

 

       

 

Innsatspokalen for 2020 går til Rune 

Grobakken. Han er en allsidig og positiv 

langrennsutøver som har vist veldig gode 

resultater på flere Norgescup renn samt 

andre renn gjennom sesongen. Han har 

tidligere vært aktiv innen flere idretter i 

Rogne IL; fotball, håndball, Skiferrunda og i 

tillegg sitter han i styret til Ril. Utrolig at han 

får tiden til å strekke til med full jobb ved 

siden av! 



            

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 

2018 RUNE GROBAKKEN 

2019 SIGURD ØYGARD 

2020 RUNE GROBAKKEN 

2021  

 

 

ROGNE IDRETTSLAG 

2943  ROGNE 
 



 


