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2011 har vært et positivt år med tanke på at aktiviteten i laget har tatt seg opp. Det ble startet opp
to nye aktivitetstilbud; Herretrimmen og Sykkeltrimmen.

Medlemstallet har imidlertid hatt en negativ trend de siste årene. I 2011 hadde vi 143
medlemmer. Dette er forholdsvis lavt med tanke på potensialet. Det er stor deltakelse på våre ulike
aktivitetstilbud. Da må vi også få folk til å betale kontingenten for på den måten å bidra økonomisk
tilbake til laget. 200 medlemmer burde absolutt være et realistisk mål i 2012.

I tillegg til årsmøtet har vi hatt 7 styremøter i 2011.

Kurs: Tor Erik Aarstad og Marit Solveig Finset fra hovedstyret deltok på den årlige ”Møteplassen”
på Rica Seilet, Molde 8.-9. April 2011. Tema for konferansen var tilskuddsordninger og finansiering
av ulike prosjekter. Dette var et ”matnyttig” kurs siden idrettslaget står foran store prosjekt som vil
være kostnadskrevende å gjennomføre.
Klubbkveld på Skogly søndag 4. Des med premieutdeling på Fjelltrimmen, Skitrimmen og
Sykkeltrimmen. Vi hadde også matsalg og loddsalg. Mareno viste flotte lysbilder. Det ble en
sosial og hyggelig kveld. Det har etterhvert blitt ganske omfattende premieringsopplegg i
idrettslaget, derfor ble det laget et eget arrangement og gjort ekstra stas på de som skulle ha
premier.

ÅRSMELDINGER UNDERGRUPPER
Trimgruppa har i 2011 hatt hovedansvaret for
• Fjelltrimmen • Bygda Rundt • Sykkeltrimmen • Herretrimmen
+ at vi hjalp til under Skjortadagen i påska 23.april
Fjelltrimmen er ein aktivityet som har vore i mange år. For sesongen 2010- 2011 var det 12
postar, både korte og litt lengre turar. Tilsman er det registrert totalt 1679 besøk. Litt mindre
enn forrige sesong då det var registrert 1960 besøk. (inkl. besøk av ikkje EIL-medlemmar)
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Bygda Rundt (tidlegare Sykkeltrimmen) vart som vanleg arrangert på Kristi Himmelfartsdag,
faktisk for 35 året på rad ! Og i 2011 var det rekorddeltaking med 378 personar på sykkel dei
14-15 km rundt bygda. Herav 125 barn.
Sykkeltrimmen er ein ny aktivitet for Eresfjord idrettslag. Våren 2011 vart 9 postkasser
utplassert. Plassane var Buggetunnellen, Godvikja, Kandalen, Storsvingen, Fjellgarden,
Meringdalen, Viketunnellen, Vertshuset Eikesdal og Finnset. Bøkene vart innsamla den 15.
Oktober. Då vi fekk summert antall personar og besøk, overgjekk det alle forventningar. 115
medlemmar av idrettslaget hadde teke turen innom ein eller fleire av postane. Totalt var det
1152 besøk. Den mest populære posten var Godvikja med 361 besøk. Deretter fulgte
Viketunnellen med 231, Meringdalen 194, Buggetunnellen 186, Fjellgarden 58, Storsvingen 57,
Finnset 33, Vertshuset 21 og Kandalen med 11. I tillegg var det mange andre som hadde
skreve seg inn I bøkene. Særleg mange sykkeltrimmarar frå Eidsvågen. Men også bilturistar!
Oppe I Storsvingen var det folk frå 11 ulike nasjonar som hadde notert seg!
Vi hadde samordna premieutdeling med Skitrimmen og Fjelltrimmen. All premiering foregjekk
ved trekking.
Det har vore mange positive tilbakemeldingar på opplegget, så dette må vi vidareføre og
kanskje utvikle. Komande sesong vil det bli oppsett ein ny post ute i Mardalen, då får vi totalt 10
postar.
Mareno Nauste
Skjortadagen påskeaften den 23. april var det strålande fint ver og god stemning. Det var 95
registrerte personar som passerte målgang i Kanndalen. I tillegg var det 55 som gjekk heilt til
toppen av Skjorta.
Trimgruppa har også hatt deltaking i kommunen sitt “STI-prosjektet”. Målet er å merke og skilte
alle våre stiar. Alle turmåla i Fjelltrimmen er blant anna lagt ut på eresfjord.no med linkar til
morotur.no Pluss nokre få andre. Og fleire vil det bli ! Det er også eit nytt kart på gang i regi av
Nesset kommune.
Medlemmer i trimgruppa i 2011 har vore: Bjørn M. Øverås, Kirsti Ranvik, Anne Husby og
Mareno Nauste
Eresfjord 9.januar 2012
Herretrimmen “Eresfjord Ribs”

Rundt påsketider 2011 ble det vedtatt å dra i gang "herretrim" på søndager kl 20.00.
Tidspunktet ble valgt med tanke på at det ikke er så mye annet som skjer på søndag
kveld.
Vi bestemte oss for at innebandy var en passende trim sjanger, der det ikke krever
noen spesielle kunnskaper ei heller kjennskap til innfløkte regler, annet en pågangsmot
og lyst til å springe rundt som en villmann med ei kølle i hånda etter en liten rund
plastball. Altså en idrett som passer de fleste.
Ca 25-30 personer har vært innom i løpet av det snaue året vi har holdt på, med en fast

kjerne på ca 12 personer. Oppmøtet er litt variabelt, men det pleier å være rundt 8
personer.
Det spilles med 3 spillere på hvert lag (begrensning pga liten bane/gymsal) og med
innbyttere evt 3 lag om det er flere en 8 personer på trim.
Det er stor glede og iver blant innebandy eliten i Eresfjord og det er en fin avslutning på
uka og en god start på ei ny uke. Som en av de mest hardbarka spillerene sier "blir det
tap i dag blir det ei dårlig uke på jobb" så det er mye å spille for og høy intensitet. Det
har ikke oppstått noen alvorlige personskader, selv om det er gått med 8 stk
innebandykøller.
Alle nye er hjertelig velkommen til å møte opp på søndager kl 20.00.
Føler at vi har fått til en artig kveld som gir oss både sosiale og sportslige gleder.
Hilsen Bjørn Cameron Alexander
Sportsdirektør Eresfjord Ribs
Barneidrett (1-3. kl)
Det ble startet opp trim for alle barna som går i 1-3klasse i Eresfjord, fra 7. januar 2011-17.juni,
ledet av Bente Melås.
Det ble en pause frem til 25. nov før ny oppstart etter ferien. Alle foreldrene er med og bidrar til
å lede trimmen, etter liste. Det er fortsatt Bente Melås som er kontaktperson/koordinator.
Trimmen foregår på Eresfjord samfunnshus (gymsal )og varer fra 18.00-19.30, hver fredag ( vi
har fulgt skoleruten med ferier).
Det har i snitt vært 8 barn på hver trimkveld, 13 barn totalt.
Aktivitetene har vært lagt opp slik at barna skal få utvikle både kondisjon , styrke og balanse.
Bente Melås
Dametrim 55+ hver onsdag kl 20.00. Litt bøy og tøy samt volleyball. 13 personer deltar.
Kontaktperson: Sonny Solhjell
Oppsumering fra skigruppa 2011
Hovedaktiviteten har vært skitrimmen på Vistdalsheia. Vi har gjennomført 12 renn. Totalt 96
deltagere hvorav 38 barn var kvalifisert til premie, deltatt 5 ganger eller mer. Totalt hadde vi
401 registreringer. Premiering ble gjort på klubbkvelden høsten 2011.
Når det gjelder utviklingen de siste åra så har vi har hatt en fin økning i antall deltagere. Fra 54
personer og 123 registreringer i 2008 til 96 personer og 401 registreringer i 2011. I 2008 var det
9 stk som fikk premiering mot 38 stk i 2011. Må vel si oss fornøyd med dette.
Videre har skigruppa ved undertegnede hatt ansvaret for kjøring av løyper på Vistdalsheia
sammen med Vistdal IL. Vi har og hatt sporadisk kjøring av spor i Kanndalen med snøscooter.
Skigruppa var og med å arrangerte Skjortarennet sammen med resten av idrettslaget.
Skigruppa i Eresfjord IL Leder Tor Erik Aarstad

Eresfjord og Vistdal Skisenter 2011
Egen årsmelding og regnskap v/ Martinus Leirvoll

Forts. neste side ……

Status klatreguiden ”Klatring i Eresfjord”
For året 2011 er det fakturert og selt 66 klatrebøker.
Sum netto inntekt frå då boka kom ut i des 2009 og fram til og med des 2011 er kr. 46.833,84
Pris ut direktesal er kr.180,Pris tilsendt i posten (bestilling over nettet) er kr. 220,Pris ut til butikkar og bokhandlere er kr.126,-

Av opplaget på 500 bøker er det per i dag selt ca 316 bøker.
Av desse må vi avskrive 30 bøker som tap. Dette er 20 + 10 bøker som vart lagt ut i kommisjon hos
Bok og Media i Molde samt hos Romsdal Libris i des 2009. Vi har ikkje klart å følgje opp denne
kommisjonshandelen.
I tillegg til salget er det gjeve vekk om lag 20 bøker.
Eresfjord 12. januar 2012
Bjørn M. Øverås

