Årsmelding 2019 Skogn IL hovedlaget
Innledning
Skogn IL er et tradisjonsrikt idrettslag med lang historie innenfor både bredde- og toppidrett. Det er
mye å være stolt over, og vi i styret føler ansvar for å ivareta de gode tradisjoner.
Skogn IL har sunn og god økonomi i tillegg til store verdier i eiendeler med tanke på bygg og anlegg.
Skogn IL er historisk et idrettslag drevet av mye og godt dugnadsarbeid. 2019 er intet unntak. Laget
er avhengig av den store dugnadsånden som vises for å vedlikeholde og drifte bygg og anlegg, men
også rundt organisering av aktivitetene og det sportslige. Våre åtte særidrettsgrupper driftes godt,
både sportslig, økonomisk og sosialt.
Styret
- Leder
- Nestleder
- Sekretær
- Kasserer
- Styremedlem
- Styremedlem
- Leder ski
- Leder alpint
- Leder fotball
- Leder håndball
- Leder idrettsskole
- Leder sykkel
- Leder styrkeløft
- Leder friidrett

Stig H. Søraker (valgt på ekstraordinært årsmøte 31.08.19)
Erlend Malum
Grethe Johansen
Roar Enstad
Tommy Gustad
Rita Johnsen
Hans P. Krogstad
Vegar Hynne
Silje Aabakken
Raymond Holthe
Camilla Støre
Bjørn O. Vist
Jan T. Berg
Bjørn S. Eikrem

Møteaktivitet
Det ble i 2019 gjennomført 5 ordinære styremøter og 4 ordinære AU-møter.
Det ble gjennomført to ekstraordinære årsmøter med følgende tema:
- Valg av styreleder (28. aug)
- Låneopptak for mellomfinansiering av nytt klubbhus (14. nov)
I tillegg har det vært et stort antall møter vedrørende snøproduksjonsanlegg i Torsbustaden og
bygging av nytt klubbhus på Reemyra.
Prioriterte oppgaver
Styret og arbeidsutvalget har utøvd de løpende oppgaver basert på idrettslagets årshjul, som er et
viktig verktøy for styring, oppfølging og utvikling. Viktige oppgaver har blant annet vært bygging av
nytt klubbhus på Reemyra, planlegging av snøproduksjonsanlegg i Torsbustaden, økonomistyring,
politiattester, bruk av hjemmeside/Facebook, etablering av elektronisk medlemsregister, oppfølging
av frister for rapportering/søknader og oppstart arbeidsgruppe for økt rekruttering.
Økonomi
Skogn IL har god økonomisk styring og kontroll. Alle grupper og hovedlaget har sunn økonomi med
egenkapital som skal forvaltes på en god måte for videre utvikling av lagets verdier, anlegg og aktive
utøvere.

Det store økonomiske løftet for 2019/2020 er bygging av nytt klubbhus med en kostnad på omtrent
14 millioner kroner. Bygget finansieres gjennom spillemidler, momskompensasjon,
forsikringsutbetaling (etter brannen i 2017) og noe egenkapital. Det har vært nødvendig med
etablering av lån (som mellomfinansiering av spillemidler og momskompensasjon) som vil bli
nedbetalt over fem år.
Et mulig snøproduksjonsanlegg i Torsbustaden vil ikke bli et stort økonomisk løft for Skogn IL
ettersom størsteparten av kostnadene trolig vil bli fordelt mellom Levanger Kommune og et planlagt
nyopprettet selskap.
Anlegg
- Torsbustaden driftes meget godt. Hoppbakker og alpinanlegg vedlikeholdes og utvikles kontinuerlig.
Skiløyper fra Torsbustaden og Lundsbustaden prepareres så raskt det kommer tilstrekkelig med snø.
Skjøtingstua og Torsbustadhytta driftes og benyttes. Og det pågår et planleggingsarbeid for
nødvendig etablering av et større snøproduksjonsanlegg i Torsbustaden.
- Skogn IL har et godt samarbeid med Levanger Kommune med hensyn til drift og vedlikehold av
Skognhallen.
- Det pågår bygging av nytt klubbhus på Reemyra stadion, dette ble ferdigstilt i mai 2020.
- Reemyra stadion med kunstgras- og grasbane driftes godt. Vi har imidlertid en utfordring med å
etablere godt vedlikehold på BMX-banen og ballbingen. Det er i 2019 besluttet å splitte ansvaret for
drift, vedlikehold og utvikling av bygg og anlegg på Reemyra mellom fotballgruppa og ei nyopprettet
gruppe under hovedlaget.
Aktivitet
Skogn IL er representert både på lokale, regionale, nasjonale og internasjonale arenaer. To som kan
nevnes med gode prestasjoner er Karoline Røstad som har deltatt i verdenscup i hopp og Amund Solli
som tok gull i Masters-NM på sykkel.
Samfunnsutviklingen de siste årene har vist at det er en nedgang i aktive barn, unge og voksne med
hensyn til organisert aktivitet. Dette har vi i Skogn IL også registrert. Men samtidig merker vi at
mange benytter idrettslagets anlegg og grupper for fri aktivitet og forbedret folkehelse.
Skogn IL har i løpet av 2019 besluttet å etablere ei arbeidsgruppe for å foreslå aktiviteter for å:
1. Få flere barn og unge til å begynne med aktivitet/idrett
2. Få flere barn og unge til gjerne å drive med mer enn en idrett
3. Få flere ungdom og voksne til å fortsette lengre med aktivitet/idrett
Arbeidsgruppa består av representanter fra særidrettene og styret. Dette arbeidet vil pågå i 2020.
Bortgang æresmedlem
Arne Solem, æresmedlem i Skogn IL fra 1986, døde 29.06.19, 84 år gammel.
Innsatspokal < 17 år
Denne går til J13 (født 2006) i fotball for stor treningsinnsats, god utvikling og gode resultater.
Prisen går til både spillere og støtteapparat.
Sportslige resultater:
- Sølv i Kretsmesterskapet for jenter 13.
- Vant sin avdeling i seriespillet.
- Spilte semifinale J13 i A-sluttspillet i Storsjøcupen.

Innsatspokal > 17 år
Denne går til Amund Solli for stort engasjement, inkluderende vesen, smittende godt humør og gode
resultater. Amund en veldig fin type, også i treningssammenheng. Han bryr seg om alle og bidrar til
trivsel og treningsglede i hele klubben. Amund er et forbilde på mange vis både som utøver og som
person, som lærer på barnetrinnet ved Skogn barne- og ungdomsskole er han også en bidragsyter for
barna og deres aktive hverdag.
Noen av Amunds sportslige resultater i 2019:
- Hemnerunden – seier
- Frøya rundt – seier i lagkonkurranse med TXP
- Namsen rundt – seier
- Victoriarunden – seier i lagkonkurranse med Skogn
- Trondheimsfjorden rundt – seier
- Tour de Tomtvatnet – seier
- Den store styrkeprøven – seier i lagkonkurranse med TXP
- NM Master tempo – 3.plass
- NM Master fellesstart – seier
- Øyungen rundt – seier
- Forbondeloppet (Sverige) – seier
- Midnattsrittet – 2.plass
- Rensfjellrittet – seier.
Æresmedlem
Det utpekes et nytt æresmedlem for året 2019.
Denne går til en person som har vært aktiv i idrettslaget i nesten hele sitt liv. Vedkommende har vært
aktivt utøvende, trener og leder i flere idretter (eks fotball, friidrett, sykkel og ski). I skigruppa har
han/hun i de siste 20 år vært både trener, kasserer, leder av langrennsutvalget og leder av skigruppa.
Vedkommende har lagt ned en formidabel innsats både organisatorisk og i forhold til de aktive
skiløperne, med hensyn både til bredde- og toppidrett. Skigruppa utviklet et godt samhold ved å ha
mye fellesaktiviteter både lokalt, regionalt og nasjonalt. Han har alltid vært en tydelig og god
organisator og ledertype.
Hans Petter Krogstad utpekes til nytt æresmedlem i Skogn IL.
Avslutning
Takk til alle som bidrar på ulike arenaer slik at vi i Skogn IL kan legge til rette for fysisk aktivitet i
lokalsamfunnet. Og takk til alle aktive utøvere for fantastisk innsats i 2019!

Skogn, 11.06.20

Stig H. Søraker
Styreleder
Skogn IL

