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Gran IL – Hovedstyret 

Hovedstyrets sammensetning 
 
Hovedstyret i Gran IL har i perioden mars 2018 – mars 2019 hatt følgende sammensetning: 

Roy S. Torheim (leder) 

Ingunn Granaasen (nestleder) 

Karianne Hagen 

Ingun Indseth 

Lasse Øverlier 

Peder Morstad 

 

I tillegg er lederne for alle undergruppene i Gran IL medlemmer av hovedstyret. 

Ledere for undergruppene er: 

Fotball: Rune Meier 

Ski: Rolf Robøle-Sørensen  

Turn: Karen Hassel 

Tennis: Andrea Müller 

Idrettsskolen: Jens Arve Martinsen 

Badminton: Vidar Woldengen 

Klatring: Jakob Schakenda Arvesen 

Svømming: Janne Blekkerud 

Volleyball: Nazhad Rahmann 

Idretts-SFO / Sportslig leder: Runar Sigriksson (frem til 20.04.2018) 

Daglig leder for Gran IL (Harald Bjøralt) har møterett i hovedstyret. 

Valgkomiteen har bestått av: 

Wenche Sundfær (leder) 

Thor Erik Linstad 

Anita Skogheim 

Representanter i andre fora: 

Rolf Robøle Sørensen – Representant Øståsen skiløyper 

Marie Heggen – Styremedlem Lygna Skisenter 

Ingunn Granaasen - Representant Gran Idrettsråd 
 
Bjarne Nesholen - Leder Sagvollstallen 
 
Randi Hamar Torheim - Leder Husstyret 
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Hovedstyrets arbeid 
 

I perioden har styret gjennomført 7 styremøter og behandlet om lag 60 saker. I tillegg har 

styret mellom møtene og i diverse arbeidsgrupper diskutert og behandlet en rekke 

spørsmål/saker av ulik karakter.  

Gran IL har i flere år og i ulike sammenhenger, poengtert at det aller viktigste er AKTIVITET. 

Det er ikke noe mål i seg selv å ha flest mulig medlemmer. Langt viktigere er det å jobbe 

aktivt for å etablere ny aktivitet, samt videreutvikle den eksisterende.  Med et slikt 

utgangspunkt er vi også regionens største frivillige organisasjon/idrettslag. 

Gran IL har gjennom det siste året fortsatt arbeidet med følgende nøkkelpunkter: 

1. Ferdigstille etablering av anlegg 

2. (Fortsatt) utvikling og profesjonalisering av organisasjonen – drift 

3. Videreføre og skape ny aktivitet 

 

Med denne inndelingen som utgangspunkt redegjøres det nærmere for noen hovedpunkter, 

som vil kunne utdypes ytterligere ved behov.  

Ad 1) Anlegg: 

Klubbhuset 

Klubbhuset er nå i all hovedsak ferdigstilt. Vi har fortsatt ikke besluttet om det skal legges 

toppdekke på verandaen - dette bør vurderes av det påtroppende hovedstyret. 

 

Idrettsparken 

“Tilgodelappen” fra Norske Tennisbaner på kr 200.000 for rehabilitering av tennisbanen ble 
ikke benyttet i 2018. Det vil være naturlig å planlegge en rehabilitering av tennisbanen når 
Idrettsparken er 10 år, dvs i 2020 - dette fordi det da vil være mulig å søke om spillemidler til 
tiltaket. 

 

 

Lokaler i Hadeland VGS 

Leieavtalen som ble inngått med Oppland Fylkeskommune gjelder ut skoleåret 2020. Gran 

Idrettslag kan benytte lokalet på kveldstid og i helger etter avtale med OFK. Dette anses som 

en svært god avtale for Idrettslaget, og bidrar til en sunn økonomi.  

 

Riving av Kollerbakken 

 

Det har ikke vært aktivitet i Kollerbakken (hoppbakke) på flere år, og det ble noe usikkerhet 

rundt  hvem som eventuelt hadde et ansvar dersom det skulle skje en ulykke i anlegget. 

Hovedstyret bestemte derfor at idrettslaget skulle sørge for å få fjernet trapp, dommertårn 
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og stillaset. Vi søkte Sparebankstiftelsen om økonomisk støtte til riving, 

bortkjøring og deponiavgift. Det har vi fått tilsagn om. I tillegg har 

dugnadsgjengen i høst gjort en stor innsats med å rydde adkomsten  og startet rivingen. 

 

Ad 2) Profesjonalisering – organisasjon, økonomi og drift 

Hovedstyret og samtlige grupper er omforent rundt et gjennomgående prinsipp om at hele 

laget skal tenke «vi i Gran IL», slik at vi fremstår som et idrettslag – og ikke et lag med mange 

selvstendige grupper. Dette mener vi å ha lykkes godt med.  

Økonomistyring og budsjettering 

Gran IL driver sin virksomhet basert på sunne og nøkterne prinsipper, og det tilstrebes nå i 

alle ledd en bevissthet til prinsippet om at vi ikke skal bruke penger vi ikke har. Vi har i 2018 

klart å få en vesentlig forbedring av resultatet for hovedstyret mot fjoråret (kr 25.000), noe 

som har bidratt til at vi for 2018 har kunnet avsette kr 150.000 til fremtidig vedlikehold.  

Resultat samlet for hele idrettslaget viser et overskudd på ca 317.000 før avsetning til 

fremtidig rehabilitering. Samlede inntekter er 47.000 høyere enn budsjettert, mens 

kostnadene er 21.000 lavere enn budsjettert. Vi kan vise til følgende hovedtall for 2018: (alle 

tall i hele tusen) 

 

 Hoved- 
styret 

Fotball Ski Turn Ten
nis 

Idretts
- 

skolen 

Badmint
on 

Svømming Volley
ball 

Klatring Idretts-
SFO 

 

Totalt 

Inntekt 3.860 2.358 281 1.387 44 56 19 130 24 16 337 8.512 

Utgifter 3.940 2.530 162 1.159 38 37 21 84 22 13 452 8.460 

Finans 259 1 2 2        265 

Avsetn. 150           150 

Resultat 29 -171 121 230 6 19 -3 46 2 3 -115 167 

 

Medlemstall 

Et medlemskap i idrettslaget er basert på personlig medlemskap.  

Tallet på antall aktive utøvere er noe usikkert, siden det er medlemmer som starter og slutter 

som aktive hele tiden. I følge medlemsregisteret var antall aktive 897 personer ved utgangen 

av 2018. 

 

Fordelingen på antall aktive etter alder er ifølge medlemsregisteret som følger: 

 0-5 år 6-12 år 13-19 år 20-25 år 26 og eldre 
Kvinner 70 233 47 1 33 
Menn 52 289 97 10 65 
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Parkens Venner 

Interessen for å være med i dugnadsgjengen er stabil og de teller fortsatt 12 mann totalt. Vi 

har som tidligere år hatt meget stor hjelp av disse spreke karene. De er aldri vanskelige å be 

om hjelp. Antall oppmøter i 2018 er 28 og  til sammen har de jobbet ca 550 timer i parken.  

En snørik vinter førte til at ekstra mye granulat ble brøytet av banen. Ved hjelp av fiberduk og 

stor dugnadsinnsats ble det aller meste av dette samlet opp og gjenbrukt på banene. Ca 250 

timer ble brukt på dette arbeidet. En meget viktig jobb, i disse tider med stort fokus på 

granulat på avveie. På grunn av tørkesommeren ble det ikke så mye grasslått i år.  

Riving av trapp, dommertårn og nedre del av stillaset i Kollerbakken, samt rydding av 

adkomstveg  er også gjort av denne gjengen.  Fire formiddager og 50 timer ble brukt på 

dette. 

En noe eldre, men allikevel sprek garde av pensjonister møtes hver mandag til sosialt 

samvær, formiddagskaffe og petanque spilling. På vinteren og i dårlig vær, benyttes garasjen 

til spilling. Antall fremmøtte er rett i underkant av 20 hver gang. 

 

Ad 3) Aktivitet 

Aktivitet er grunnpilaren i idrettslagets arbeid. Vi opplever en positiv utvikling i alle gruppene 

i idrettslaget, og har i løpet av året fått forespørsel om opprettelse av en Basketball gruppe. 

Klubbens virksomhet har i perioden i all hovedsak skjedd i undergruppene. Aktiviteten i alle 

undergrupper har vært god, og hovedstyret benytter anledningen til å takke tillitsvalgte og 

trenere for innsatsen i året som gikk. 

Det er svært gledelig å konstatere at det er et økende aktivitetsnivå i de fleste 

undergruppene, med spesielt stor tilvekst i turngruppa.  

Det henvises til årsmelding for den enkelte undergruppe for en beskrivelse av den sportslige 

aktiviteten i idrettslaget. 

Idrettslaget ansatte 1. august 2017 Runar Sigriksson som kombinert leder for Idretts SFO og 

som Sportslig leder. Interessen for Idretts SFO avtok dessverre gjennom 2018, og da vi ikke 

fikk nok søkere til høstsemesteret for 2018, valgte Idrettslaget å legge ned Idretts SFO. Som 

en følge av denne beslutningen, valgte Runar Sigriksson å avslutte sitt arbeidsforhold med 

Gran Idrettslag pr 20.04.2018. 

Avsluttende kommentar 
 

Det er gledelig at vi også i løpet av 2018 har bidratt til positiv aktivitet for barn og unge i Gran 

kommune. Målet vårt om å etablere Gran Idrettspark som en sosial arena har i høyeste grad 

blitt innfridd. 

Vår avsetning for fremtidig er på kr 1.700.000. Dette gjør at vi har et godt fundament for å 

utføre nødvendig vedlikeholdsarbeid når det blir påkrevd 

Nåværende strategi for Idrettslaget gikk fra 2016 - 2019. Mye av tiltakene i strategien er 
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implementert, men det er enkelte punkter vi ikke har kommet så langt med som 

ønsket. Det nye Hovedstyrets oppgave vil bli å revidre den strategien som er lagt 

og utarbeide en ny strategi for de neste 3 år. 

Gran IL spiller en viktig rolle innen det frivillige arbeidet i Gran kommune, og denne 

posisjonen vil vi befeste og styrke i årene som kommer. 

 

5. mars 2018 

På vegne av hovedstyret 

Roy S. Torheim 

Leder Gran IL 

 

 


