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Årsmelding for Frol IL for 2010

1. Arbeidsutvalget har i 2010 beståft av følgende:

Leder:
Styremedlem:
Styremedlem:
Kasserer:
Sekretær:

1 .varamedlem:
2.varamadlem:

2. Møter

Det har i løpet av
arbeidsutvalget..

Joar Wibe
Toije Munkeby
Tove Kjeldsen
Tore Svendgård
Eli Kristin Johansen

Heidi Munkeby
Astrid I. Rotmo.

året vært avholdt 6 styremøter med avdelingene og 2 møter med

3. Styrets arbeid

Styret har behandlet 58 saker. Styret har vært opptatt av aktiviteten i avdelingene og
koordinering av denne. Det har også i dette styreåret vært utviklingsarbeid med vår nettside
som er et godt tiltak for å holde oversikt over den omfattende aktiviteten som laget har og som
den beste plassen for å få markedsført avdelingenes aktivitet.

Viktige forhold og arbeidsområder vil bli spesielt nevnt i punkter videre.

4. Medlemstall pr. 31.12.2010

Leder har i det siste styreåret videreført arbeidet med å få orden på medlemskapet og ordnet
opp slik at vi nå forhåpentligvis bare har betalende medlemmer. Per. utgangen av 2010 hadde
vi hele 789 betalende medlemmer i Frol IL. Det er noe tilbakegang fra i forrige år, men det (882.)
tallet var noe kunstig da det også tok med seg betalinger fra året fia’r der igjen.
Det vil i det kommende året bli sett nærmere på andre registreringsaltemativ med tanke på
medlemsregisteret.



Frol IL har i mange år hatt stor oppslutning om en god allidrett / idrettskole i våre 4
skolekretser. Dette tiltaket har voksende tilslutning og er en viktig rekruttering for de øvrige
avdelingene på et senere tidspunkt.
Styret vil prioritere det å se på en annen organisering av idrettsskolen det kommende året.

10. Vulusjoveien

Idrettsiaget har et fast medlem i styret for Vulusjøveien. Dette er Tore Svendgård.
Vulusjøveien gir tilskudd til løypekjøringa og er en svært god samarbeidspart økonomisk
både i forhold til løyper og planlagte utbygging med parkeringsplasser i forhold til anlegget i
Storlidalen. Vulusjøveien er også samarbeidspart og bidragsyter ved store arrangement i
Frolfiellet skisenter.

11. Skalistuggu

Driften av Skallstuggu er det styret for «Stiftelsen Skallstuggu» som står for. Styret er svært
godt fornøyd med driften av Skallstuggu også i det siste året. Styret vil spesielt takke Olav
Martin Indgaard som gir seg som styreleder etter 7 år sammenhengende i denne runden.
Han hadde også en runde på -90 tallet. Vel blåst og takk for innsatsen.

12. Frolfjellet skisenter

Arbeidet med anlegget i Storlidalen som startet opp sommeren 2007 og har vist seg som et
kjempeanlegg. Det er ikke få personer som legger ned mye av sin fritid for at dette skal
fhngere slik det gjør. Styret er imponert!

13. Utviklingsarbeid

Vi samarbeider fortsatt med NT-idrettskrets om registrering av fyrtårnsaktiviteter.
Leder har hatt flere møter med Sparebank i med tanke på organisering av medlemsmassen og
forenkling i administrering av økonomi. Dette er et arbeid som vil fortsette videre inn i
kommende år.

14. Særlig gode idrettsprestasjoner

Dette framgår av de ulike avdelingenes årsmeldinger hvor det fremkommer at medlemmer av
laget har både nasjonale og internasjonale mesterskap m.m. Spesielt nevnes her;

Orientering:
NM-natt: Nr. 1 Jo Forseth Indgaard i H19-20.
NM-sprint: Nr. 1 Gøril Rønning Sund i D19-20
NM-UltralangNr. 3 Yngve Skogstad i H19-20.
NM-UltralangNr. i Gøril Rønning Sund i D19-20.
NM-langdist. Nr. 2 Gøril Rønning Sund i D19-20.
NM-langdist. Nr. 3 Jo Forseth Indgaard i H19-20.



16. Frolvimpelen for 2010

Det er en glede at vi i år faktisk deler ut hele 8 stk vimpler.

Frol IL sin vimpel for 2010 tildeles;

Orientering: Andreas Magerøy 3 plass. NM jr. stafett.

Paul Sirum 3 plass. NM jr. stafett / 2 plass Hovedløp sprint.

CarI Petter Lyngen 3 plass. NM jr. stafett /2 plass NM- mellom.

Stian Sundsvik 3 plass Hovedløp lang distanse.

Yngve Skogstad 3 plass NM Ultralang.

Friidrett: Anne Engen Andersen i plass NM mangekamp J-15
2 plass Høyde junior NM
1 plass Høyde Ungdomsmesterskapet.
2 plass Lengde Ungdomsmesterskapet innendørs.

Hallgeir Aspli 3 plass NM Terrengløp.

Håvard S. Rosenlund 2 plass Lengde i ungdomsmesterskapet
2 plass lOOm hekk i ungdomsmesterskapet
1pu~s co.... tt-cL&.

17. Sosiale tiltak

Det har i løpet av 2010 ikke vært arrangert noen spesielle sosiale tiltak i klubben annet enn at
medlemmer har møttes for å delta, eller arrangere, i de ulike idrettsaktivitetene de ulike
avdelingene har.

18. Konklusjon

Det har gjennom året 2010 vært stor innsats i den enkelte avdeling for å legge til rette for
idrettslig utfonning og aktivitet båe rettet mot den enkelte avdeling og hele Frol IL.
Det står STOR respekt av det arbeidet som legges ned i de ulike avdelingene.

Styret takker for utmerket samarbeid med avdelingene og alle som hver på sin måte bidrar til
at Frol IL rar til menings~lt tilrettelegging.

Frol IL, den 7. man 2011.

Joar Wibe Torje Munkeby Tove Kjeldsen
Leder Styremedlem Styremedlem

Eli Kristin Johansen Tore Svendgård
Sekretær Kasserer


