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HAMAR IDRETTSLAG 
ÅRSBERETNING FOR 2015 

 

 

 

Administrasjons-utvalgets (AU) og 

hovedstyrets (HS) sammensetning: 
 

AU har i perioden bestått av:  

Truls Norderhaug (leder)  

Ragnhild Synstad (nestleder) 

Carl Jørgen Nordberg (styremedlem) 

Kjell Karlsen (styremedlem / kasserer) 

Arve Sjølstad (varamedlem) 

Bjørn Terje Andersen (varamedlem)  

 

Bo Norseng (daglig leder/forretningsfører/sekretariat). 

 

Regnskapsføring 
Regnskapet for året 2015 er ført av Kari Hoel, Hamar Regnskapsforum . Hun har også ført 

regnskap for flere av gruppene i laget.  

 

Revisor 
Sandberg Revisjon AS har hatt ansvaret for å revidere hovedlagets og gruppenes regnskaper for 

2015.  

 

Hovedstyre 

Hovedstyret har i.h.t. lovene bestått av AUs medlemmer og gruppenes  

ledere. Daglig leder Bo Norseng har møtt fast på AU og Hovedlagets møter, mens Morten 

Evensen og Ole Jakob Skaug har møtt når det har vært ønsket. Utvalgslederne har deltatt på 

enkelte hovedstyremøter. 

 

Daglig ledelse / drift 
Bo Norseng har hatt det daglige driftsansvaret, og han og Morten Evensen har utført forskjellige 

administrative tjenester både internt og eksternt for hovedlaget og gruppene.  

 

Det har vært løpende kontakt, først og fremst på mail, mellom medlemmene av AU og mellom 

disse og lagets administrasjon, noe som har medført en effektiv oppgaveløsning til beste for 

Hamar Idrettslag.  

 

Rapportering til det offentlige, utfylling av søknader, løpende kontakt med representanter for 

gruppene er viktige funksjoner lagets administrative leder ivaretar. Ved siden av oppfølging av  

klubblokalene i Ankerskogen har det vært lagt ned en betydelig innsats i forbindelse med 

nødvendig vedlikehold av Ankerskogen Tennishall  og ikke minst den avsluttende fasen av 

utbyggingen på Børstad. 

 

AU har hatt den daglige styreledelsen av laget, og det har i den sammenheng vært avholdt en 

rekke mindre møter og samtaler, både eksternt og internt i laget, utover AU- og HS-møter. 
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Administrasjon  
AU har etter årsmøtet våren 2015 avholdt styremøter etter behov. Det ble avholdt 3 møter høsten 

2015 og 3 møter våren 2015. Hovedstyret har i perioden mellom årsmøtene hatt 5 møter. 

Fremmøtet av tillitsvalgte i AU har vært tilfredsstillende. Det er ellers positive at det har vært 

bedre frammøte enn på lenge på HS-møtene.  

 

I løpet av året har friidrettsanlegget på Børstad (Hamar Idrettspark) blitt ferdigstilt og det er lagt 

nytt kunstgress på fotballbana.  Hamar Idrettslag har forhandlet med Hamar kommune om en ny 

driftsavtale, men denne er foreløpig ikke på plass. Det foreligger heller ikke avtale om drift av 

idrettsbygget.  

 

 

Åpning Hamar Idrettspark 

 

 
 

 

Den offisielle åpningen av friidrettsanlegget fant sted lørdag 23.5.2015. Sparebanken Hedmark 

Østlandsmesterskapet ble et bra stevne for bredden. Elitestevne Norwegian Grand Prix hadde 

påmeldt 227 deltakere med 241 starter, mens tallene for Østlandsmesterskapet 2015 var 168 

deltakere med 222 starter. Arrangementet ble meget godt gjennomført, og Hamar fikk også 

tildelt Norwegian Grand Prix i 2016. Ca 20 funksjonærer fra HIL friidrett bidro på stevnet.  

 

Økonomi  

Det fremlegges en egen økonomisk årsrapport og regnskap for hovedlagets virksomhet på 

årsmøtet. Det blir i tillegg gitt en egen uttalelse fra lagets kontrollkomité.  
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Grupper og utvalg 

Det foreligger årsberetninger og regnskap fra lagets grupper. Tre av lagets grupper må imidlertid 

foreta ytterligere vurderinger før de er helt i mål.   
 

HIL Kunstløp 

Nevnes bør ellers spesielt HIL kunstløp, som i 2015 blant annet, slik de hadde på idrettsgallaen 

hadde kunstløpoppvisning for VIP-gjester på Stortorgets isbane, arrangerte  «Prøve-OL» Hamar 

Trophy – ISU stevne med bred internasjonal deltakelse fra hele verden. Dette var HIL kunstløps 

testet av OL-formen foran YOG 2016. Svært vellykket, alt fungerte bra.  
 

Kunstløp hadde også oppvisning for H.K.H. kronprins Haakon og Ungdoms-OLs Hovedkomite i 

OL-Amfiet og «Hamar on Ice» - oppvisning under julegrantenning i Hamar sentrum. Og sist 

men ikke minst:  HIL kunstløp sitt medlem Anniken Steen nominert til «Årets Ildsjel»-pris; vant 

prisen som Hedmarks Ildsjel - plukket ut blant 37 kandidater. 

 

 
HIL Bandy Elite 

HIL Bandy Elite fikk, gjennom kvalifisering, sikret fornyet spill i øverste divisjon. 
 

 

 
 

Seriekamp for HIL Bandy Elite: HIL – Drammen 14.02.2016 



 

ÅRSBERETNING FOR HAMAR IL HOVEDLAGET 2015 

5 

 

Medlemstall 
Lagets totale medlemstall per 31.12.2015 var 2.399. En øking på 229 fra 2014. Det er turn/cheer 

som står for den største delen av oppgangen i antall, med 179 til 670 medlemmer, mens størst 

prosentvis øking hadde vi i friidrett med 53%, fra 75 til 115.  

 

I perioden fra 2005 til 2015 har vi hatt en økning fra 1660 til 2399 medlemmer. Størst økning har 

det vært i turn/cheer som har økt fra 155 til 670 medlemmer i sitt 125 år. 

 

 

HIL AVISA 

 

 
 

Avisa ble utgitt til åpningen av Hamar Idrettspark 23.5.2016, og ble veldig godt mottatt. 

Gjennom avisen fikk vi synliggjort hele bredden i laget. Mange uttrykte overraskelse over hvor 

stort og mangfoldig Hamar Idrettslag er.  

 

Det tas sikte på en årlig utgivelse i framtiden.  

 

Fremtidsutsikter, planer og utfordringer 

Selv det som har vært beskrevet som utfordringer de senere årene har kommet på plass, gode 

forhold for friidrett og fotball i Hamar Idrettspark og vedlikehold av tennishallen, er det naturlig 

nok fortsatt utfordringer for laget. Særlig har driften av tennishallen, som Hamar Idrettslag eier 

gjennom Ankerskogen Tennis AS, bydd på utfordringer.  

 

Men det er også utfordringer av positiv art: Å ivareta alle de nye, unge utøverne som har meldt 

seg inn på en god måte.  
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Nå som anleggssituasjonen har blitt en helt annen vil det også være mulig å holde mer fokus på 

organiseringen og driften av laget.  

 

Styret takker alle HIL-medlemmer for et godt år. Vi ønsker lykke til i det nye driftsåret –  

Hamar ILs 129. i rekken! 

 

 

Hamar 24. mai 2016 

 

 

Truls Norderhaug 

Leder av hovedlaget 


