
Årsmelding  DIL 2020 

 

Det er i styreåret 20200, foruten årsmøte avholdt 6 styremøter, hvorav ett var digitalt,  der det er 

blitt behandlet 37 saker. 

Drivdalen IL hadde 75-års jubileum i 2020. Dette ble markert med jubileumsskirenn, med påfølgende 

grøt- og kakefest i gymsalen på Drivdalen oppvekstsenter 29.2.20. 

2020 ble annerledesåret der en del aktivitet måtte avlyses eller gjennomføres på en alternativ måte 

på grunn av covid-19. 

Isfiske på Gåvvålivatnet påsken 2020 måtte avlyses. P-plassene på Grønbakken ble brøytet opp til 

påske, og det ble satt opp plakater for Vipps- betaling. I påskeuka og uke etter påske kom det inn kr 

9150 fra 183 betalende gjester.  

Embretmarsjen ble gjennomført over en periode på 14 dager, se nærmere beskrivelse i årsmelding 

fra trimgruppa. 

Terrengløp ble i utgangspunktet utsatt til høsten, men måtte til slutt avlyses. Drivdalen IL søkte om, 

og mottok, koronakompensasjon for tapte inntekter fra både isfiske, parkering, Embretmarsj og 

terrengløp. 

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 til innkjøp av snøkompaktor til bruk ved løypekjøringa.  

DIL deltok på flyttedugnad i forbindelse med sammenslåing av Opp-avisa og Opdalingen, og mottok 

kr 20.000 for jobben.  I tillegg arvet vi kopimaskin/skriver og stoler til klubbhuset fra Opdalingen.  

Ny scooter ble innkjøpt til løypekjøring. Til dette fikk vi kr 50.000 fra Elotecfondet , kr 2450 fra 

Drivdalen helselag, det ble opprettet en spleis som det kom inn kr 5100 kr på, og vi fikk rabattert pris 

fra Motorhuset Oppdal. 

Klubbhuset har dessverre vært stengt store deler av året.  

Det er stor aktivitet i DIL med både trim , allidrett , boltring , poengrenn, selv om noe av aktiviteten 

måtte avlyses i perioden mars-mai 2020. 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 

Leder 

Jenny Kristin Hegggvold 



Årsmelding skigruppa 2020 
Leder – Hilde Rislien 

Løypesjef – Tore Tilset 

Tidtakere – Stig Stenberg og Tore Nordbø 

Kioskansvarlig – Inger-Jori Lundaløkk 

Vi rakk å gjennomføre 4 poengrenn og et jubileumsrenn før korona stoppet klubbmesterskapet. 

Bra deltagelse av barn på poengrenn, nytt av året er 

*at vi har et alternativ med en sirkelløype for de aller minste. Premieutdeling ble gjennomført  

utomhus ved klubbhuset den 27. september. 

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

Oppdaterer på skisporet.no. 20.11.20 ble ny scooter kjøpt inn og tatt i bruk. 

Det var dugnad i forbindelse med omlegging av skiløypa sør for Rishaugen i forbindelse med 

nydyrking der. 

For skigruppa 2020 

Hilde Rislien 

 

Terrengløp 2020 

På grunn av korona ble tiltenkt terrengløp satt på vent fra mai. Tenkte å få det gjennomført på 

høsten, men viruset ble i landet og nasjonale retningslinjer følges, og da ble det ikke terrengløp dette 

året. 

 

Terrengløpansvarlig 2020 

Inger Jori Lundaløkk 

 

 

  



ÅRSMELDING Allidrett 2020 
 

Høsten 2020 var det 7 kvelder med Allidrett. 1 kveld ble avlyst grunnet covid-19. 

Allidrett er et tilbud for barn i 1.-4. klasse.1.-2. klasse hadde aktiviteter sammen i en time og 3.-4. 

klasse hadde aktiviteter sammen i en time hver onsdag. 

 Barna fikk prøve seg på ulike aktiviteter: håndball, dans, fotball, hinderløype, innebandy, ballspill og 

et besøk i svømmehallen. 

Det var en forelder med hver ettermiddag, samt instruktør. 

De var til sammen 18 barn. Godt oppmøte alle gangene. 

Grunnet Covid-19 strevde vi litt med å få tak i instruktører i høst. 

 

Høsten 2020 var det Wenche Tørset og Camilla Haavimb som hadde ansvar for allidrett.  

 

 ÅRSMELDING BOLTRING 2020 
 

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 2020 ble det avholdt 8 

boltringer med ca. 8-14 deltagere hver gang. Det var Anna Aune Bøe som hadde boltring på våren.  

Høsten 2020 ble det avholdt 9 boltringer. Det var 18 deltagere. Det var Ida Heggvold som hadde 

boltringen på høsten.  

 

 

 

 

 

 

 



TRIMGRUPPA 2020 
 
Trimposter.  
Antall besøk (med 2019 og 2018 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      585  (495 (407)        
- Søstusætra          529  (543)  (451)      
- Dugurdmålsstenen/Djupdalen   427  (333) (340)   
- Hesthåggålia        271  (134)  (173)        
- Risfossen/Fanthulu      2575  (1526) (1493)         

      - Sætrumsmoen                  1375  (612) (696)        
 - Høyløe v/Stølegga    1973  (1493) (1757)  
 - Fossessætra                       324  (273) (321)  
 - Skrustølen                       812  (713)  (803)   
 - Brustølen/Gammelbrua   496  (323) (511)    
                                                                 
Samla besøk på alle DIL’s trimposter: 2020 - 9367     

2019 -  6455 
2018 - 6952 
 

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. Koronaåret 2020 har vært helt spesielt med særlig økning på de 
nærmeste «nærtrimpostene». Turgåere fra hele bygda samt hyttebeboere har hatt jevnt besøk. Når 
alt annet har vært stengt eller avlyst, så har naturen vært et kjærkomment fristed for mange. 
 
 DIL sin 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! Både trimpremier på trimpostene, frukt -/grønt-kort og små premier v/hver gåtrim, samt 
gavekort er stimuleringstiltak som slår positivt ut på deltakerstatistikken. Fullføring av krav til «Trim 
med DIL» honoreres med Snøkrystaller produsert av Yngvild Norigard. 
 
Vi søkte om midler fra Sparebank1 i anledning at de utlyste tilbud om tilskudd til økt trimaktivitet 
«Opp av sofaen». Vi fikk tildelt kr 10 000,- ! Utbetales i 2021, da rapport er sendt først nå. 
 
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 30. gang i 2020! Har i alle år vært arrangert sammen med Driva Helselag - 8 gåtrimmer i 
alt v/Sætrumsmoen/Risfossen. 
Deltagelsen i årets «Store og små» har vært overveldende!  Pga. nedstenging og koronarestriksjoner 
ble ansvarlige i kommunen spurt om råd og tillatelse. Det fikk vi mot at registreringstida ble utvida fra 



kl. 11 til kl. 20. – med håndsprit på en trestubbe ved trimkassa. Det gjorde at deltakerne ble godt 
spredt utover dagen, og smittevernet ivaretatt. Deltagerantallet varierte fra 62 og opptil 115!!    
 
I 2020 var antall startende totalt 662 (321). 82 (39) deltakere pr. gang i gjennomsnitt. Trekning av 
frukt/grønt - kort fra Kiwi/Helselaga og en gavepremie fra Intersport på hver trimkveld.  64 (33) 
personer fullførte minst 5 ganger eller mer, og var med i trekninga av 4 gavekort à kr. 500,- til slutt. 
Vinnere av disse ble Ingar Heggvoll, Oddbjørg Lundquist, Aud Ingrid Aune og Aleksander Skotte. Anne 
Skorem vant gavekort på joggesko fra Intersport. Avslutning med enkel servering på koronavis i 
Klubbhuset v/Drivdalen Helselag. Det er søkt om aktivitetsstøtte fra Oppdal Kommune. 
 
 
Embretmarsjen - arrangert for 40. gang.  
Pga. koronarestriksjoner måtte også dette forgå alternativt. Det ble lagt ut registreingsbok i Nordre 
Vårstig for seniorer, og bok ved Drivstusætra for de som skulle gå Søndre Vårstig. Også her med 
spritflaska på plass! Det var anledning til å gå Embretmarsjen mellom 15. og 28 juni. Skyss måtte 
deltagerne ordne med sjøl. Betaling med Vipps. Styret i DIL og trimgruppa delte på jobbene.  
I år var det 177 (277) deltakere som fullførte.  
Samme opplegg med premier som tidligere år. 25-årsfat ble delt ut til 1 deltaker. Stav for 20 års 
deltagelse ble tildelt 5 deltakere. Porselensfat for 15 års deltagelse tildelt 4 deltagere – samt en rekke 
bronse, -sølv-, gull- og 10 årsmerker ble utdelt til deltakere som hadde fullført. Mye jobb med 
kontroll av betaling og utdeling. 
 
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 endel vindfall 
siste år, opptørka bjørkestammer faller over stigen pga. mange års insektsangrep. Det er behov for 
en del slått i Nordre Vårstig ved Nestadvoll og Hesthåggån to - tre ganger i løpet av sommeren. 
Brennhuttu og tørrhalm vokser meterhøyt, og gjør det uframkommelig uten vedlikehold.  
Prosjekt Den gamle kongevei er ferdigrydda i søndre Vårstig. Sommeren 2020 har ryddinga foregått i 
Nordre Vårstig. Dette fortsetter våren 2021. I tillegg skal bekker og vatn på avveie føres over i 
gjengrodde grøfter og stikkrenner. Alt restaureres med håndmakt. Nye skilt skal utarbeides og settes 
opp. To bruer skal skiftes ut med nye som er tidsriktige. Ennå skal nye millioner brukes før Den gamle 
kongevei er tilbake i den stand den var da de kjørte med hest og vogn der! Prosjektleder har en del 
kontakt med DIL. 
 

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 40 (24) innleverte kort, som resulterte i 29 (15) gull, 11 (9) sølv. 
Disse får Snøkrystall + at det blant deltagerne som har fullført minst sølv- eller gullkravet, trekkes ut 
gavekort fra DIL på kr.1000,-. Einar Håker  ble vinner i 2020. To ekstrapremier a kr 250,- i anledning 
jubileumsåret ble vunnet av Toril Hafsås og Eirin Heggvoll 
 
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 turgåere som ikke er kjent får et godt tilbud med kart 
over Drivdalen. Alle trimaktivitetene blir kunngjort på drivdalen.no. Mange hyttedrivdalinger fullfører 
krava i dette tilbudet. 
 
 
 



Jubileumstrimmen 2020. 
Dette ble trimgruppas utfordring til turfolket i anledning at Drivdalen IL var 75 år i 2020. Det ble 
utarbeidet et startkort der krava til godkjent fullført Jubileumstrim var: Minst 50 besøk på trimposter 
eller deltagelse i DILs arrangement (for voksne), og tilsvarende 30 (for barn) i løpet av jubileumsåret. 
Og deltagelsen har vært overveldende! 48 fullførte startkort er innlevert, noen har til og med levert 
både to og tre fullskrevne kort! Særlig artig at mange barn har tatt utfordringa. Deltakerne er mellom 
6 og vel 80 år! 
 
DIL søkte også Sparebank 1 om tilskudd til «Jubileumstrimmen», i anledning deres kampanje «Opp av 
sofaen!» Vi fikk kr. 10 000,- fra banken. En stor takk til Sparebank1 for støtten!  
Deltagerne får en tur-kopp med påskrift: JUBILEUMSTRIMMEN 2020, DIL 75 ÅR. Samt at det trekkes 
ut gavekort på Coop for resterende beløp som ble tildelt. 
 
 DIL fortsetter med de samme trimtiltak i 2021 (unntatt Jubilemstrimmen ) som  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. Det er 
satt opp ett gjerdeklyv som erstatning for ei grind. Trimgruppa har samarbeidet med skigruppa om 
dugnad i forbindelse med omlegging av skiløypa sør for Rishaugen. Hverken storm eller flom har 
bydd på utfordringer i året som gikk. 
I sommerhalvåret er det generelt bålforbud i skog og mark. Dette MÅ respekteres av folket som 
ferdes. I sommer hadde noen tent på litt avfall(?) som var forlatt ved Klubbhuset. Dette lå og ulmet, 
men heldigvis så en oppmerksom turgåer røykutvikling, hentet vann og fikk slukket.  
Det ble tatt kontakt med Brannvesenet etter dette, og vi håper at de vil ordne plakater som holder 
fasong og farge. Bål kan kun brennes i Gapahuken eller på bart berg v/ elva. Ser du noen har forlatt 
bålrester ved turstigen, så kast det på elva!  
 
Trimgruppa takker for stor deltakelse og er godt i gang med et nytt trimår! Det har vært et helt 
annerledes år for oss alle med alle restriksjoner som gjør at alle treffpunktene som trimfolket har 
hatt er borte. Det gjelder familiedager, premieutdelinger, trimtreff i Klubbhuset, matpakketrim, 
dugnader, basar med samarbeide med SOS barnebyer, 4 H mm. Men så lenge det er lov å gå på tur, 
skal vi holde ut! 

ALT VIL BLI BRA IGJEN! 
GOD TUR. 

 
 


