
 

Årsmelding  DIL 2019 
 

Det er i styreåret 2019, foruten årsmøte avholdt 4 styremøter og 1 arbeidsmøte,  der det er blitt 

behandlet 34 saker. 

 

Parkeringsvakt og isfiske på Gåvvålivatnet påsken 2019 ble tross sen påske en suksess . DIL fikk inn ca 

29.000,- for parkering , salg av fiskehull og div varer. Her er da ikke utleggene trukket fra. Det var satt 

opp parkeringsvakter kun Skjærtorsdag – 1. påskedag. Det var satt opp skilt med Vippsnummer de 

andre dagene, noe som så ut til å fungere greit.  Til isfiske hadde DIL som vanlig kjøpt og blitt sponset 

av lokale bedrifter en stor mengde med premier, som ble delt ut til den som fikk mest og størst fisk. 

Resten ble trukket ut på deltakerhull. Det var 28. gang DIL arrangerte isfiske på skjærtorsdag. 

 

Terrengløp ble gjennomført i samarbeid med Snøhetta IL, Fagerhaug IL og Lønset IL der det ble 

arrangert 2 ganger ved Drivdalen skole, 1 gang Midtbygda , 2 ganger på Fagerhaug og 1 gang på 

Lønset. 

InterSport avtalen vedvarer med 10% på alle varer (utenom salgsvarer) Og klubbkvelder med tilbud 

på skiutstyr og 2% kjøpeutbytte som går til DIL. 

DIL mottok kr 30.000 fra Oppdalsbanken som er øremerket nye LED lys i lysløypa, og at dette ble 

dyrere enn først planlagt. DIL mottok også kr 40.000 fra Oppdal kommune til prosjektet Nye LED-

armaturer ble montert høsten 2019. Nye ledninger til lysløypa er også kjøpt inn, men ikke montert 

enda.  Vinstradalen og Loe utmarkslag var behjepelig med å rydde kvist i lysløypa. 

 

Driva helselag har tatt på seg ansvaret for renhold av klubbhuset, noe som fungerer utmerket. 

Det er stor aktivitet i DIL med både trim , allidrett , boltring , poengrenn og terrengløp. Mer om de 

ulike aktivitetene i gruppenes årsmeldinger. 

Styret ønsker og takke alle for godt samarbeid og innsats fra alle medlemmene. 

 

For styret i Drivdalen Idrettslag 

Sekretær 

Jenny Kristin Hegggvold 



Årsmelding skigruppa 2019 
Leder – Hilde Rislien 

Løypesjef – Tore Tilset 

Tidtakere – Stig Stenberg og Tore Nordbø 

Kioskansvarlig – Inger-Jori Lundaløkk 

 

Vi fikk gjennomført 5 poengrenn (på onsdager) på røde rappen, da snøen lot seg ligge i ro. 

Klubbmesterskap arrangerte vi en lørdag, med god oppslutning. 

Servering av pølse, kaker, kaffe og saft. 

Premieutdeling umiddelbart etter rennet. 

Tore har også i år hatt ansvaret for oppkjøring av spor, i lysløypa, bort til Gættem og i Vinstradalen. 

Oppdaterer på skisporet.no 

Det ble igangsatt kvistrydding med fliskutter, en dugnadskveld, men arbeidet virket trøstesløst. 

Vinstradalen og Loe utmarkslag ved Stein Outzen og Arne Loe tok jobben, de leide med seg Harald 

Rogstad med «græbb». Vi spleiset på utgiftene. 

Alle lysarmaturene er skiftet, Steffen Ekrann i spissen, med en solid dugnadsgjeng gjorde jobben over 

to dager. Strømkablene må komme ved en senere anledning. 

For skigruppa 2019 

Hilde Rislien 

 

Terrengløp 2019 

Terrengløp ble det i 2019 også. 6 løp, 2 første løpene ble i år på Drivdalen oppvekstsenter. De andre 

på Midtbygda, Lønset og Fagerhaug. Litt varierende oppmøte i år også med over 100 startende på 

første løp, litt mindre på de andre. Må vurdere nye løyper på Drivdalen i 2020 da ny lekeplass er 

kommet på plass. Lengste løypa må også endres da det er bedre med en rundløype. Premieutdeling 

ble i 2019 på Midtbygda. Delte også i år på utgiftene til premier på alle idrettslagene.  

Terrengløpsansvarlig 2019 

Inger Jori Lundaløkk  

 



ÅRSMELDING Allidrett 2019 
 

Høsten 2019 var det 7 kvelder med Allidrett. 

Allidrett er et tilbud for førskolebarn tom 4 klasse. 

Dette er første året vi har hatt med førskolebarna. Førskolen og første klasse hadde aktiviteter 

sammen i en time hver onsdag, der de blant annet fikk prøve seg på taekwondoe,dans,fotball og 

hinderløype. 

 2-4 klasse hadde også en time hver onsdag,  der de prøvde seg på blant annet 

curling,innebandy,fotball og hinderløype.  

Det var en forelder med hver ettermiddag, samt instruktør. 

 

De var tilsammen 26 barn. Godt oppmøte alle gangene. 

 

Høsten 2019 var det Eli Hindseth og Silje Grendal som hadde ansvar for allidrett.  

 

 ÅRSMELDING BOLTRING 2019 
 

Boltring gjennomføres hver torsdag fra 18.00-19.30 i gymsalen på Drivdalen skole, for femte til 

åttende trinn. Boltringen består av ulike leker, aktiviteter og ballspill. Våren 2019 ble det avholdt 13 

boltringer med ca. 6-10 deltagere hver gang, mens høsten 2019 ble det avholdt 7 boltringer, med 4-

14 deltagere hver gang. Det er Anna Aune Bøe som har boltringen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TRIMGRUPPA 2019 
 

Trimposter.  

Antall besøk (med 2018 og 2017 i parentes). Alle trimposter er helårsposter. 

 

- Brustølen (vinter) flyttes til Gammelbrua på sommerføre og ”gjøres opp” ved årsslutt. 

- Djupdalen (vinter) flyttes til Dugurdmålsteinen på sommerføre og ”gjøres opp” ved årsslutt. 

 

- Sætermorka       495  (407) (182)        

- Søstusætra          543  (451)  (450)      

- Dugurdmålsstenen/Djupdalen   333  (340) (264)   

 - Hesthåggålia        134  (173)  (153)        

- Risfossen/Fanthulu      1526  (1493) (1431)         

      - Sætrumsmoen                  612  (696) (881)        

 - Høyløe v/Stølegga    1493  (1757) (1381)  

 - Fossessætra                       273  (321) (344)  

 - Skrustølen                       713  (803)   (800)   

 - Brustølen/Gammelbrua   323  (511) (336)    

                                                                 

Samla besøk på alle DIL’s trimposter: 2019 - 6455     

2018 -  6952 

2017 - 5872 

 

Besøket på trimpostene har vært høyt i år også. I tillegg er det mange som går på turstigene uten å 

skrive seg på i trimbøkene. Ved Hengbrua er det en privat trimpost som svært mange turgåere 

registrerer seg på.  

 

 DIL’s satsing på Trimposter, Trim med DIL og Store og Små, er et meget godt bidrag til                     

”folkehelsens fremme” – fysisk og sosialt! Dette er et viktig bidrag til det som det satses stort på fra 

myndighetenes side. - Nemlig å få folket i bevegelse, ut i naturen - og å få barn til å bli glad i å gå på 

tur. Det skal være lettvint å ta en tur hver dag! – Og en trimpost i nærmiljøet er med og øker lysten til 

å ta en tur ut! - 

Benth Owesens trimpremier henger høyt, og både frukt-/grønt-kort og små premier v/ hver trim, 

samt  gavekort er stimuleringstiltak som slår positivt ut på deltakerstatistikken. Fullføring av krav til 

Trim med DIL honoreres med «snøkrystaller» – produsert av Yngvild Norigard. 

 

Trimgruppas arbeid har det siste året bestått i vedlikehold av trimløypene. Det er nå ca. 46 km 

turløyper etter standard som Turskiltprosjektet har utarbeidet. Som kjent er dette turer som går 

til/forbi idrettslagets trimposter. I tillegg er det 4 startpunkttavler i området. Ang. hva DIL nå har 

ansvar for av trimløyper, vises til beskrivelse av løypene i årsmelding for 2017 under samme punkt. 

 

 

 

 



Intersporttrimmen Store og Små – ut å gå:  

    

Arrangert for 29. gang i 2019! Har i alle år vært arrangert sammen med Driva Helselag - 8 gåtrimmer i 

alt v/Sætrumsmoen/Risfossen.  

 

I 2019 var antall startende 321 (312). 39 (39) deltakere pr. gang i gjennomsnitt. Trekning av frukt/ 

grøntkort fra Kiwi/Helselaga og en gavepremie fra Intersport på hver trimkveld.  33 (29) personer 

fullførte minst 5 ganger eller mer, og var med i trekninga av 4 gavekort a kr. 500,- til slutt. Vinnere av 

disse ble Hilde Forbregd Vognild, Arin Norigard, Aud Kj. Loe og Anna Forbregd Moe. Alf Heggvold 

vant gavekort på joggesko fra Intersport. Avslutning med kveldsmat v/Gapahuken m. 26 deltakere 

deltakere. Det er søkt om aktivitetsstøtte fra Oppdal Kommune. 

 

 Den 5/5 ble gåtrimmen arrangert i samarbeid med 4-H som hadde grendakafè på Plassastoggo med 

63deltagere. 

 

Trimkvelden 29/5 ble arrangert som HJERTEMARSJ med ”hjertequiz” langs løypa og servering 

v/Gapahuken, sponset av Spar. Det var hjertesunn servering av gryn, yoghurt, frukt, grønt og vann!! 

 

 

Embretmarsjen  - arrangert for 39. gang.  

I år var det 277 (304) deltakere som fullførte, av disse 38 (60) nye. Marsjen ble avviklet i fint turvær 

16.juni. Marsjdeltakerne ga uttrykk for at de var fornøyd med den store ryddinga av vegetasjon i 

turstigen som foregår i regi av Kongeveiprosjektet. 

Samme opplegg som tidligere år. 25-årsfat ble delt ut til 3 turdeltakere. Stav for 20 års deltagelse ble 

tildelt 8 deltakere. Porselensfat for 15 års deltagelse tildelt 3 deltagere. 

 

Rapport fra DIL om rydding/tilsyn og turmarsj er sendt Statens Vegvesen. Som årlig godtgjørelse for 

dette arbeidet mottar Drivdalen il kr. 15.000. Gjelder også nordre Vårstig. Det var lite vindfall siste år, 

men det er behov for en del slått i nordre ved Nestadvoll og Hesthåggån to - tre ganger i løpet av 

sommeren. Brennhuttu og tørrhalm vokser meterhøyt, og gjør det uframkommelig uten vedlikehold. 

Statens Vegvesen bevilget kr. 10 000 i ekstramidler i 2019 til Drivdalen il. - Da er de nok godt fornøyd 

med det som idrettslaget utfører med arbeid og PR……. 

Prosjekt Den gamle kongevei er ferdigrydda i søndre Vårstig. Til våren står nordre Vårstig for tur. Og 

etter det er det vatn og bekker på avveie som skal ledes på rett vei, restaurering av stikkrenner og 

bruer – stort arbeide står for tur! Nye skilt skal utarbeides og settes opp. Ennå skal nye millioner 

brukes før Den gamle kongevei er tilbake i den stand som da de kjørte med hest og vogn der! 

Prosjektleder har en del kontakt med DIL. 

 

 Ingen moskusproblemer under årets Embretmarsj. Som tidligere år – godt samarbeid m SNO. 

Trim med DIL 

Krava til fullført Trim med DIL er: Minst 1 besøk på DIL´s trimposter i løpet av året (sølv), mens 2 

besøk kvalifiserer til gull. Barn tom. barneskolen får godkjent ved minst 7 besøk. 

 



I alt 24 (26) innleverte kort, som resulterte i:15 (18) gull, 9 (8) sølv. 

Disse får «Snøkrystall» + at det blant deltagerne som har fullført minst sølv- eller gullkravet, trekkes 

ut gavekort fra DIL på kr.1000 på premieutdelinga. Ingebrigt Heggvold ble vinner i 2019. 

 

Trim med DIL fortsetter videre. Startkortene legges ut i alle trimkasser, og er en fin reklame for 

trimaktivitetene i Drivdalen il. i tillegg til at ukjente får et godt tilbud om kart over Drivdalen. Alle 

trimaktivitetene blir kunngjort på drivdalen.no. Mange hyttedrivdalinger fullfører krava i dette 

tilbudet. 

Som avslutning på trimåret ble det arrangert trimtreff i Klubbhuset i januar med trekning av 

trimposter, og utdeling av trimpremier. Kombinert med trimtur og servering av suppe, ble dette et 

trivelig treff for trimfolket. 

 

Trim m DIL har gått etter samme mal med 10 trimposter i 15 år nå. I 2018 regna trimgruppa på hvor 

lang distanse turfolket har tilbakelagt på turstigene til trimpostene på dette året. Det tilsvarte en 

distanse samla på ca. 30 000km!! Dette må være et godt bidrag i det forebyggende helsearbeid som 

det satses på fra myndighetenes side ang. å ha tilgjengelige turstiger i nærmiljøet, og få folk til å gå 

en tur! 

 

Dugnader 

Trimgruppa har deltatt i dugnader i turstigene med rydding, reparering og isetting av grinder. Brua i  

Sætromsua  ble flytta innover  ca.100 meter i 2018. Den ble tatt ved neste flom! I 2019 ble den 

pånytt flytta og gjort fast igjen!! Og nå skal det holde!! 

 

Trimgruppa har deltatt med å arrangere SOS-Barnebymarsj 2019. Folk var invitert til en trimtur langs 

Turstigen ved Driva. Ingen startkontigent. Mye folk deltok med trim, loddkjøp og kaffesalg. Så dukka 

samtidig representant for Sparebank 1 opp i klubbhuset, og høyna beløpet med kr 4 800 slik at i alt 

kr16 125 ble overlevert til SOS Trønderbyen!! Svært positivt at frivillige organisasjoner kan 

samarbeide! 

 

I anledning at DIL har 75årsjubileum i 2020, arrangerer trimgruppa «Jubileumstrimmen 2020». Det er 

innvilget kr 10 000 fra Sparebank 1 til dette formålet. Aktiviteten er i full gang! 

 

I tillegg har Sparebank 1 bevilget kr 10 000 til trimgruppa som støtte til økt trimaktivitet i nærmiljøet. 

Styret i DIL har vedtatt bruk av disse midlene. Det er helt klart behov for gjerdeklyv i turstigen sør. 

Dette for å unngå at grinder av og til blir stående åpne, med den følge at grunneierne påføres mye 

ekstra arbeide med beitedyr på avveie. Det er svært viktig at idrettslaget bidrar til å minske  

belastninga som grunneiere påføres ved allmenn ferdsel på innmarka. Med dette vil vi sikre at godt 

samarbeid med grunneierne tas vare på, og den store trimaktivteten i turstigen sør opprettholdes. 

 

Trimgruppa takker for stor deltakelse og er godt i gang med et nytt trimår! Det er all grunn til å gi 

honnør til Tore Tilset som har bidratt med flotte skispor i år også når vi har hatt så vekslende 

føreforhold. Vi gleder oss over at det nye Klubbhuset fungerer så fint.  Tilbakemeldingene er gode, 

folk er imponert over tilbudet som Drivdalen il har i Klubbhuset! Trimgruppa benytter dette som et 

sted å møtes på bla. ”matpakketrim” og div. trimtreff.   

Vel møtt til et nytt trimår – med Jubileumstrimmen 2020 for å markere DIL75 år! 


