ÅRSMELDING 2007

OTRA IDRETTSLAG

”Hemmeligheten ved suksess er bestandig å ville noe.”
Benjamin Disraeli, eng.
1.

HOVEDSTYRET OTRA IL 2007

Leder
Nestleder
Kasserer
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem

Finn Bjørn Rørvik
Arnt Steven Robstad
Elin Aas
Torgeir Moi
Dag Gullesen
Thor Olav Gautestad
Else Haugland

Undergruppeledere:
Håndball
Svein Arne Haugen
Fotball
Olav Andreas Erdvig
Friidrett
Arbeidutvalget
Sykkel
Jon Omland
Orientering Sigurd Wiberg
Helsesport
Sigurd Haugom
Barneidrett Helge Bjorvand
Ski
Geir Magne Feed
Innebandy
Ove Kjetså
2. MØTER
Det har vært avholdt 5 styremøter og 7 møter i arbeidsutvalget. Medlemmer av
arbeidsutvalget har hatt løpende kontakt mellom møter. Daglig leder har møtt i styret og
arbeidsutvalgsmøter og vært sekretær for møtene.
3. ØKONOMI, PROSJEKTER, AKSJESELSKAPER
Tabell 1
Inntekter
Utgifter
+/ Utg. balanse

2007
2 114 944
1 822 252
292 692
3 079 109

2006
2 131 000
1 761 000
370 000
2 786 000

Resultat regnskap. Otra IL siste 9 år.
2005
2 571 000
2 003 000
568 000
2 497 000

2004
2 530 000
2 434 000
96 000
1 929 000

2003
1 440 000
1 226 000
215 000
1 769 000

2002
1 369 000
1 177 000
192 000
1 555 000

2001
1 262 000
1 003 000
259 000
1 362 000

2000
981 000
873 000
108 000
1 104 000

1999
1 310 000
1 067 000
244 000
995 000

Den økonomiske situasjonen for hovedlaget er tilfredsstillene. Alle undergrupper har gjennom
god budsjettering med god løpende utgift og inntektskontroll bidratt til en styrket utgående
balanse for klubben de siste årene, slik også i år. Grunnet dette gode arbeidet har
egenkapitalen for hovedlaget de siste 11 årene økt fra kr. 625.000,- til kr. 3 079 000,Egenkapitalen i laget disse 11 årene er dermed styrket med knappe 2,5 millioner. Otra Il har i
inneværende år et overskudd på kr 293.000,-. Midlene er plassert i bankinnskudd og i ”aksjer
i Otrahallen AS (kr.119.000,-), Otra Tur og Løype Service AS(kr.501.000,-)og Otra Portal
AS.(kr.106.000,-)
For tredje året er det utarbeidet en oversikt over alt det materiell som klubben eier. En
vurdering av dette materiellet har fastsatt verdiene til ca. kr 1 762 000,En viser for øvrig til resultatregnskapet for hovedoversikt over inntekt og utgiftskilder.
Hovedsponsor for idrettslaget er Evje og Hornnes Sparebank. EH bank har vært sponsor fra
1982. Sponsorbeløpet var det første året kr.16.000,- og har vært oppjustert enkelte år. I 2006
ble avtalen reforhandlet. Vi har nå en 3 års avtale hvor sponsorbeløpet ble doblet til kr.
120.000,-. Vi er veldig fornøyde med den nye avtalen, ikke bare fordi et ikke ubetydelig beløp
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tilføres klubben, men også fordi beløpets størrelse er en anerkjennelse av OTRA IL som et
godt merkenavn. Det betyr at alle de som gjør en innsats for idrettsarbeidet i klubben faktisk
skal være stolte av den innsatsen de gjør. De er med og bygger en god klubb og et godt
lokalsamfunn som det blir lagt merke til.
Otra IL takker EH- bank for den anerkjennelsen avtalen gir oss.
I tillegg er OTRA IL stor takk skyldig alle de andre større og mindre lokale bedriftene som
sponser klubbens arbeid. Vi vil i egen annonse i januar følge opp tradisjonen med å takke de i
gjennom avisen Setesdølen.
Idrettslaget har siste årene utviklet inntekstkilder knyttet til klippekontrakt, handelsstand
avtale, bingo drift, videre utvikling av jordbærfestivalen, utvikling av idrettsanlegg m.m. Det
er en stadig prosess hvor idrettslaget søker å finne måter å drifte sin dugnadsinnsats på en
effektiv, inntektsgivende og nyskapende måte.
Otra Portal AS ble stiftet i januar 2005 og er 100 % eid av Otra IL. Vedlagt er
regnskapstallene for 2006.
Selskapet har i 2007 arbeidet med markedsføring og produkt utprøvning. Det er positive
økonomisk drift av selskapet for tiden med mange spennende gjennomførte prosjekter i 2007
som en vil forsøke å videreutvikle i 2008.
I november 2004 ble Otra Tur og Løypeservice AS dannet som et heleid selskap av Otra IL
ved ski gruppa og hovedlaget. Selskapets formål er å videre utvikle produkter knyttet til
turløyper sommer som vinter, natur opplevelser m.m.
Vedlagt er regnskapstall for 2006. Selskapet sluttfører vinteren 2007/2008 første del av
kunstsnøløype på Høgås.
Det er også planer om lysløypeanlegg. ( kr. 2 400 000,-) men dette prosjektet er skjøvet noe ut
i tid grunnet kø i søknader om tippemidler.
Arbeidet med prosjektet ” Vandring i Nedre- Setesdal” er det arbeidet en del med fra
selskapets side i 2007, men en har ikke klart å få til et arbeid med andre interessenter ennå
som har uløst prosjekt midler. En statser på å få dette til i 2008. Der ligger et stort potensial
for bygda vår i å bedre tilretteleggelse for aktivitet i våre naturområder.
Otra IL er hovedaksjonær i Otrahallen AS. Dette er en storstue for hele bygda, bygd av flere
frivillige organisasjoner og lag i bygda. OTRA IL er hovedaksjonær.
Otrahallen AS vedtok sept. -05 å starte byggingen av et nytt trening og aktivitetssenter i
tilknytning til hallen, samt renovering av ventilasjonssystemer og oppgradering av
brannsikkerhet i hallen. Totalkostnad på dette prosjektet er ca kr.8 000 000. Byggestart var
høsten -06 og senteret ble tatt i bruk 19 nov.-06. Dette var en ny merkedag i vår lokale idretts
historie, og realisering av dette senteret har åpnet helt nye muligheter for fysisk aktivitet,
trening, og rehabilitering i bygda vår. Vedlagt er årsregnskap og årsmelding Otrahallen AS
2005.
Ski gruppa har utviklet eget nærmiljø/ ski leik område med bl.a. to mindre hoppbakker i
Trollbakken området (kr.420.000,- ). Dette prosjektet blir ferdig stilt siste kvartal 2006.
Hovedlaget har søkt om tippemidler for tredje gang til et flerbruks plan av sand (20x 60m; kr.
263 000,-) ved Evje stadion men har ikke fått bevilget tippmidler ennå.
Noe oppgradering er gjort på lyssiden fra forsvarets side. Arbeidet med ny større hoppbakke
pågår med ”Trollbakkens venner” som ansvarlige.
Det arbeides fortsatt fra EH kommunes side for å få fornyet leiekontrakten av området Evje
Stadion med forsvarsbygg fra 2010. Det er fra Otra IL`s side fremmet ønske om å få utvidet
leieområdet. En slik utvidning vil åpne for ytterligere anlegg i idrettsparkområdet. Otra skaper
her et unikt sentrumsnært aktivitets anlegg som også blir en flott portal til de muligheter
skytefeltet gir. I sum vil området fremstå, ikke bare som et omfattende idrettsanlegg, men som
en park og aktivitetsområde til forskjønnelse av bygda vår og til glede for alle.
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Orienteringsgruppa utvikler et nytt tur kart med sommer og vinterløyper for Evje Øst; dvs. i
området Bertesknapen, Gautestad og Himmelsyna. (ca. kr 1 100 000-). Dette var planlagt
ferdig 2006- men synfaring tar tid og en håper det kan ferdigstilles 2008.
Otra IL flyttet sitt klubbkontor fra SIK bygget til det nye treningssenteret i Otrahallen sept.
2006. Det er Otrahallen og de aktiviteter som er der som gjør det naturlig å legge klubbens
administrasjon til ”klubbhuset” vårt. Det og ha klubbkontoret her er en stor gevinst for alle
som er engasjert i idrett og fysisk aktivitet.
Som det fremgår har Otra IL og selskaper eid av Otra IL i sum en rekke større og mindre
prosjekter under planlegging og prosjekter som er i ferd med å realiseres. Idrettslaget er med
dette en viktig aktør i utviklingen av vårt lokalsamfunn.
Denne aktiviteten viser at Otra IL er heldig å ha en rekke kreative og dyktige mennesker som
har oppdager at ”Hemmeligheten ved suksess er bestandig å ville noe”.
4. MEDLEMMER.
OTRA IL innførte i 2000 kun enkelt medlemskap med samme medlemskaps avgift kr. 50,- for
alle alders grupper. Kartotekfører er n3 sport medlemsservice, et selskap under Norges
idrettsforbund. Medlemskartotek fungerer nå etter intensjonene ikke minst grunnet den gode
oppfølgning av gruppestyrene og av daglig leder. Men det er stadige rom for forbedringer år
om annet registeret er internettbasert. Det er et dynamisk system som gir den enkelte
undergruppe mulighet til å føre en løpende medlems registrering og kontroll, samt at
medlemskapslistene bl.a. åpner også mulighet for bruk ev e-mail / SMS i kommunikasjonen
med medlemmene.

Tabell 2.

Under 6 år
6-12 år
13-19 år
Sum <20 år
Sum> 20 år
Totalt 2007
Totalt 2006
Totalt 2005
Totalt 2004
Totalt 2003
Totalt 2002
Totalt 2001
Totalt 2000

Medlemmer Hovedlag pr 01.10.07 etter alder og kjønn.

2005

2006

2006
%

113
228
186
527
411

125
222
198
515
439

53 %
70 %
69 %

984
938
910
752
669
482
Ikke

2007
%
37 %
76 %
73 %

2007

86
249
207
542
458
1000

2007
M
48
135
122
304
267
571

K
38
114
85
237
191
428

2006
M
75
119
119
313
250

K
50
103
79
232
189

563

421

2005
M
67
118
115
300
234

K
46
110
71
227
177

534

404

kjent

%= (antall barn i aldersgruppen som er medlem av Otra IL / totale antall barn i aldersgruppen
pr. 01.01.07 i EH kommune)
Otra IL har hatt et langsiktig mål om å oppnå 1000 betalende medlemmer i hovedlaget. Dette
målet er nådd høsten 07.
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Tabell 3. Medlemmer < 20 år i hovedlag og i undergrupper.
årstall

Medlemmer < 20 år i
hovedlaget

2002
2003
2004
2005
2006
2007

Medlemmer <20 år i
undergrupper.
346
337
720
726
784
693

523
527
545
584

TABELL 4. Medlemskap Undergrupper pr. 13.10.2007 etter alder.

Helsesport
Sykkel
Håndball
Friidrett
Ski
Orientering
Fotball
Barneidrett
Innebandy
Klatregr.
Støttemedl.
Sum 2007
Sum 2006
Sum 2005
Sum 2004
Sum 2003
Sum 2002
Sum 2001

Sum

Sum

Sum

20+
år

20+
år

20+
år

2005

2006

2007

2005

2006

2007

26
17
201
68
256
135
204
247

113

27
32
217
69
270
136
226
258
51
129

24
40
227
68
274
129
158
210
51
18
114

26
14
34
60
169
99
41

104

27
24
34
54
178
101
39

24
36
44
55
185
97
45

37

30
10
96

114

1314

2
62
4
35
12
86
20

2

13 –
19
år
2006

13 –
19
år
2007

1
70
1
34
14
106
16
14
5

622

1415
1267
1261
708
661
480

13-19
år
2005

21
10
10

<
13år

<
13år

2005

2006

2007

1
105
4
52
24
77
227

2
113
14
58
21
81
242
-

2
105
9
53
18
60
210

7

10

9

228

581
547
541
383
315
247

2
78
4
36
14
53

<
13år

466

261
229
180
84
139
76

541
497
540
253
207
157

Statistikkene refererer seg til tidsrommet som Otra treet har vært styrende for klubben (6år).
Antall
• medlemmer i hovedlag har økt fra
482 til 1000 ( x 2)
• medlemmer i undergruppene har økt fra 480 til 1313 ( x 3)
hvilket betyr at ikke bare har vi fått flere medlemmer i hovedlaget, men medlemmene er med i
flere undergrupper. De trives i stadig større grad i idretten, sommer som vinter.
Vi ser at alle undergruppene i klubben har fått flere medlemmer i alle aldersgruppene, - ikke
minst i aldersgruppen <20 år.
I første 4 års perioden (2001-2004) var der for aldersgruppen <13 år en økning på 383
medlemmer til sammen i alle undergruppene( +243 %). De siste 3 årene (2005-2007) har en
klart å stabilisere dette gode medlemstallet på rundt 500 +/- 40) ved å opprettholde
nyrekrutteringen.
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For aldergruppen 13-19 år var der ikke noe sikker økning i medlemstallet i perioden 2001 2003. Men siste 4 års periode (2005-2007) har der vært en jevn økning år for år
(snitt 245) Tabell 2 viser at i 2006 har vi samme % -vis medlemskap i aldersgruppene 13- 19
år som i 6-12 år.
Vi synes å ha nådd vår målsetning om å stoppe det store frafallet som har vært i
aldersgruppene 13- 19 år i vårt idrettslag. Allsidighet i idrett i unge år gir idrettsglede. Dette
gjør at en velger å fortsette med fysisk aktivitet også i tenårene. Siste 7 års utvikling i Otra
IL`s medlemstall er så gode at de bør ha interesse i idretts- Norge.
Årets medlemsstatistikk viser at de langsiktige strategier, visjoner og verdier for klubben vår,
som målbæres i Otra Treet, faktisk virker. Utfordringen blir nå at klubbens undergrupper
ikke glemmer en av hovedårsakene til egen vekst. ”En må være med å gjøre de andre gode for
selv og bli bedre.”
Det er også gledelig at gruppen 20 år og eldre også har i større grad funnet sin plass. ( se
tabell 4) Det er fantastisk at så mange voksne igjen finner at idretten er av betydning for deres
fysiske aktivitet, helse og trivsel. For idrettslaget er det meget viktig å ha stadig flere voksne
medlemmer, for det er i den gruppen vi finner de menneskene som også kan være med å
styrke arbeidet rettet mot barn og unge.
4. GRUPPENES ARBEID
”En annen sørafrikaner, golfspilleren Gary Layer, fikk høre at han var heldig en gang
han slo ”hole in one”. Det er art med det, svarte han, jo mer jeg trener, jo heldigere blir
jeg” Gary Parker – profesjonell golfspiller
Barne- og ungdomsarbeidet i klubben er videreført i 2007 i tråd med det verdigrunnlaget, de
ideer, visjoner, mål og strukturer for klubbens arbeid som er kjent under navnet ”Otra Treet”.
En viser til årsmelding fra barneidrettsgruppa.
Av alle de prosjekter OTRA IL i dag drifter, er barneidrettsarbeidet og videreføring av de
tanker og verdier dette representer det mest verdifulle OTRA IL i dag forvalter. Barneidretts
arbeidet i klubben har vært lagt merke til av vår lokale idrettskrets så vel som av Norges
idrettsforbund sentralt. Aust Agder idrettkrets la frem tankene i OTRA treet på et nasjonalt
kretsmøte høsten 07. Med bakgrunn i vårt barneidrettsarbeid ble fem idrettslag i Norge
invitert til å lage en barneidrettsuke- If- idrettskole sommeren 07. Otra IL var et av lagene
som ble invitert med og 108 barn hadde en fantastisk flott idrettsuke. Nesten 50 barn var på
ventelisten. Det er planlagt ny idrettskole sommeren 08. Det er oppmuntrende for klubben vår
å se at de visjoner vi har utviklet fanges opp av andre og at de kommer tilbake til oss igjen og
hjelper oss videre. Vi tror nå at If- idrettskole blir et fast tiltak sommerstid i regi av
barneidretten fremover.
Det nye tiltaket i 2006 ”All idretten” - et samarbeids opplegg mellom orientering, ski og
sykkel er videreført i 2007. Det er målrettet trening og veiledning til de i 4 til 7 klasse. Otra
treet har nå allsidige aktiviteter for aldersgruppen 4 år til 12 år. Spenning/utfordring/mestring
(SUM) er videreført som enkelttiltak (skibakketurer m.m.) og gjennom undergruppenes enkelt
tiltak. Med bakgrunn i SUM arbeidet fikk Otra IL en ny undergruppe i 2005; innebandy. Og
ved årsmøte 2006 ble – klatregruppa – en ny undergruppe i vårt fleridrettslag. Otra har nå 10
undergrupper.
De samarbeidende undergruppene møter gjennom dette barneidretts arbeidet en rekke
medlemmer – barn og unge, som de ellers ikke har kontakt med. På denne måten kan
undergrupper i Otra IL og andre organisasjoner og idrettslag i bygda markedsføre og styrke
sitt arbeid mot denne målgruppen. Vi ser denne satsningen bli reflektert i det økende
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medlemskapet i de enkelte undergruppene, kanskje fordi barn og unge for prøvd forskjellig
idretter og finner ut hva de egentlig har interesse av og talent for.
Vårt arbeid er også blitt lagt merke til av sentral idrettsorganisasjoner disse årene.
Barneidrettsarbeidet er også støttet av If Skadeforsikring
Fra hovedlaget har en også dette året arbeidet for at treningsavgiftene for barn og unge skal
bli mindre tyngende i familiebudsjettet. Fra januar 2007 har EH kommune vedtatt å dekke
hall leie delen av treningsavgiftene for de som er 17 år og yngre. Dette gjelder for leie av
Otrahallen, Evje barneskole og hallen på Evjetun.
Barneidrettsarbeidet har ingen spesielle treningsavgifter utover ordinære medlemskap. Med
bakgrunn i vekting av sponsormidler fra hovedlaget samt tilskudd fra idrettsrådet har håndball
og fotballgruppa utviklet en felles treningsavgift for de ungdommene som ønsker å drive
begge idretter. For de 16 år og yngre tildeles det et ”grønt kort” som gir kr 300,- i reduserte
treningsavgifter for de som vil være med i begge idrettene..
Til sist er gruppenes sportslige arbeid kjernen i et hvert idrettsarbeidet. Igjen har alle grupper
nedlagt et stort arbeid i nettopp denne kjerne oppgaven, tiltross for alle presserende og
tidskrevende administrative/ økonomiske oppgaver som følger gruppearbeidet.
En viser forøvrige til de enkelte undergruppenes årsmeldinger for utfyllende innformasjon.
Men hovedlaget merker seg at der er siste året er en rekke fremragende enkelt prestasjoner og
at også lagidrettene har markert seg godt i serie og turneringsspill.
Undergruppene har gjennom si arbeid også i år skapt en positiv utvikling i klubben,
medlemstall, sportslige resultater så vel som regnskapstall viser dette.

5. ARBEIDSUTVALGETS ARBEID 2007
”Den dagen du slutter å ville bli bedre, den dagen slutter du å være god.”
Oliver Cromwell, eng.
Arbeidsutvalget har arbeidet innenfor flere hovedområder siden siste årsmøte.
DAGLIG LEDERSKAP Fra 1. aug. 2003 har Otra IL for første gang en daglig leder i klubben. Vi var en av de første
klubbene i Aust Agder som etablerte en slik ordning. Vi har nå avviklet det fjerde driftsåret
med daglig leder. I dette regnskapsåret har Tony Halsall vært daglig leder i idrettslaget i 70 %
stilling kombinert med sjåførarbeid i Setesdal Bilruter. Tony kjenner klubben godt fra
mangeårig engasjementet i flere undergrupper og har på en god måte dette året fylt rollen som
daglig leder. Otra IL er heldig i at vi har en engasjert og dyktig leder for klubben.
For Otra IL har det vært av stor betydning for klubbutviklingen at vi fikk profesjonalisert
lederskap i laget. Opprinnelige stillingsbrøk var 40 %. Den ble økt til 50 % fra juni 2004 og til
70 % fra 2007. Otra IL er en stor organisasjon og veksten i klubben krever en slik størrelse på
stillingen. Det er også hyggelig at klubben har en økonomi som muliggjør en slik satsning.
Otra kontoret har fra sept- 06 vært lokalisert det nye treningssenteret. Kontoret er opprustet
med moderne kontorer og datateknisk utstyr. Otra kontoret har disse årene blitt et nødvendig
møtested der en kan få gitt og motta innformasjon, samt få hjelp og støtte i det daglige
arbeidet i klubben. Ut av disse prosessene skapes det så nye prosjekter og tiltak til beste for
klubben og undergruppene. Vi ser at andre idrettslag på Agder har valgt samme strategi de
senere årene.
• Klubbens omsetning har økt denne fire års perioden og det har vært år hatt en positiv
bunnlinje.
• Medlemstallet har steget fra 752 i 2003 til 1000 i 2007. Se tabeller 3+4.
• Aktiviteten i undergruppene og medlemstallet der har nok aldri vært så stor.
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Høsten 2003 etablert Otra IL et samarbeid med Hornnes videregående skole slik at vi fikk en
sivilarbeiderstilling i 100 % stilling. Denne stillingen ble besatt januar 2007 for 12 mnd. er
Det ville være ønskelig om en på sikt kunne finne ordninger med enten sivilarbeider eller en
idrettsstipendiat stilling som kunne være med å drifte arbeidet i klubben. Det vil kunne være
en utdannings stilling for en idretts interessert ungdom.
Målsetningen med daglig lederskap ligger fast. For bedre å lykkes med klubbens arbeid må en
etablere strukturer i laget som støtter opp om alt det frivillig arbeidet som utføres på trener og ledernivå i klubben. Det er en utrolig dugnadsinnstas som i dag legges ned i klubben, og
hvert år har en tenkt at nå finnes det ikke lengre ledig kapasitet i bygda til vårt arbeid. Men
som vi ser av utviklingen har det vært rom for en stadig større dugnadsinnsats. Det er denne
innsatsen som er den bærende strukturen i klubben. Disse frivillige er idrettslaget ansikt utad,
og uten deres innsats stopper selvsagt lags arbeidet opp. Årsmøtet 2002 mente at makter
hovedlaget bedre å støtte opp under disse nøkkelpersonene, vil vi være i stand til å nå ut til
langt flere både barn og voksne. Denne årsmelding ønsker og synliggjør at denne strategien
fortsatt lykkes.
INFORMASJONSARBEIDET
Otra IL radio har videreført sending annen hver fredag fra 19.45 til 20.30 på Radio Evje. Vi
har også sendinger hvor vi har hatt radio dekning i hele dalen.
Internet portalen www.otra.no blir et stadig mer brukt informasjonsmedium. Se tabell 5.
Tabell 5 Totale antall besøk ww.otra.no pr.år:
Statistikk unike besøk på www.otra.no
Okt
Nov
Des
Jan
04/05 Ukjent Ukjent 5231
6546
05/06 6335
6487
9781
14727
06/07 7072
7459
7576
13810

Feb
6761
11914
15924

Mars
6699
14232
17573

Apr
4556
9048
9404

Mai
5062
8331
10786

Jun
4159
8719
11067

Jul
3835
7262
10727

Aug
3337
6248
14365

Sep
3107
12338
13406

Gjennomsnittlige månedsbesøk ligger siste året er ca. 11600 Denne hjemmesiden har en
oppbygning som gjør det lett for de enkelte undergruppene å ha oppdaterte og aktuelle
hjemmesider.
Internet basert innformasjon får stadig større betydning for alle deler av klubbens arbeid.
Klubben for på en rimelig og rask måte informert om det løpende arbeidet. Denne
informasjonen åpner ” lukkede rom” i klubben slik at alle medlemmer får tilgang til klubbens
arbeid. Slik kunnskap skaper tillit og styrker klubbidentitet. Vi ser også at klubbens
hjemmeside også blir en ”portal” til nedre Setesdal.
Ski-gruppas hjemmeside har en foregangside i Ski -Norge på klubbnivå, og der er en rekke
forespørsler fra andre ski/ idrettslag om dette produktet vårt. Der skjer en løpende utvikling av
vårt hjemmeside produkt og med en ny signet avtale med Nettkroken vil en i kommende
driftsår få en total gjennomgang av vår hjemmeside. www.otrail.no vil etter hvert innarbeides
som vår nye nettadresse.
De fleste undergruppene har tatt i bruk hjemmeside. I stadig større grad brukes e-mail i
kommunikasjon intern i klubben, og sms bruk er også økende.
Ski gruppa utgir årlig sin skipost før sesong start som går til alle husstander.
Avisa Setesdølen viser som alltid interesse for klubbens arbeid og aktiviteter og det er knapt
en uke uten at der er stoff som omtaler idrettslagets arbeid. Agderposten er også interessert
og vi har også hatt positive oppslag i Fædrelandsvennen om vårt arbeid siste året.
Det har ikke vært noen fremgang i arbeidet med ny TV sør sender i vår kommune dette året.
Som klubb kan vi aldri informere for mye og dette viktige arbeidet må videreføres i årene som
kommer.
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Sum
49093
115422
139169

ØKONOMI
Arbeidsutvalgets regnskap viser økningen i inntekter de siste 5 årene
Kontantbeholdningen har i fra 2000 økt fra kr. 180.000 til kr. 573.000 - Øvrige del av
overskudd er plassert som aksjekapital i Otra Portal AS (kr106.000,-) og Otra Tur og
Løypeservice AS. ( kr 195.000) Hovedutgiften for hovedlaget er lønnsutgifter. Økonomien
for hovedstyret er sunn, og ryddig drift har gitt og gir rom for de større og mindre løft siste
årene.
Idrettslaget har gjennom årene utviklet samarbeidskontrakter med en rekke andre aktører.
Hovedsponsoravtalen med EH-bank er allerede nevnt-.
Tilsvarende har Otra IL i dag avtaler med Evje Handelsstands forening, Nedre Setesdal
Reisetrafikklag, Evje Radio om radiosendinger og radio bingo drift. Med Nettkroken AS har
vi sponsor avtale knyttet til internettarbeidet vårt.
Igjen har håndball/fotball fått mer en kr.200.000 i sponsor/reklame støtte fra det lokale
næringslivet til sitt 3 årlige treningsdress prosjekt. Det er bare fantastisk.
Tabell 7. Økonomi - Hovedstyret

Årsregnskap
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

Bruttoinntekt
Økning år for år
Over/underskudd
95.000,- 15.000,+ 19.000,286.000,+ 191.000,+ 38.000,369.000,+ 83.000,+ 95.000,561.000,+192.000,+133.000,860.000,+199.000,-103.000,1 092.000,+232.000,+447.000,602.000,-490.000,+29.000,716.000,+114.000,+98,000.-

SAMARBEID.
”Miljø skaper kvalitet.”
Helge Bjorvand
Arbeidsutvalget har sett det som en hovedoppgave å etablere en styreform som gir
undergruppene opplevelsen av å være del av en større enhet. Otra IL har sin styrke i at det er
et fleridrettslag hvor undergruppene har god mulighet i felleskap å skape langt mer en de kan
makte alene. Oppgavene for arbeidsutvalget har vært gjennom strategisk tenkning å finne en
ledelse av klubben som gir rom for et slikt samarbeide for de som ønsker dette.
Videre ønsker en samhandling med offentlig myndigheter og med idrettens egne organer.
Denne samarbeidsstrategien har også siste året gitt som nye resultater med bl.a. at
• If- barneidrettskole er avviklet
• Hovedsponsor har igjen støttet oss med kr 120.000
• EH kommune har tatt ansvar for halleien for de 17 år og yngre
• Aksjeselskapene våre viser positiv drift med høy aktivitet og nyskapnings arbeid. En
har gjennom etablering av egne nye AS som Otra TL AS og Otra Portal AS lagt til
rette for en praktisk og økonomisk ryddig måte å drifte deler av vårt arbeid på. Dette
har gitt tillit og vi ser at dette gir stadig nye muligheter for klubben. Bruk av
elevinternat til treningsleire, kick off, ”vandring i Nedre-Setesdal”, kunstsnø løyper
m.m. er enkeltstående men vesentlige ny skapninger for idrettsmiljøet i bygda vår.
• Internettsatsing viser stadig bedre kommunikasjon med lokalmiljøet og medlemmene
• Vi har fått nytt klubbkontor i tilknytning til Otrahallen
8

•
•

•
•

Driften av 4 stk. mobile toaletter går bra og nye planer om innkjøp av nytt utstyr
foreligger.
Sportsbutikkene G-sport og Intersport her på Evje har opprettholdt avtale med
hovedlaget som gir lagets medlemmer meget gode rabatter på en rekke sportsvarer ved
fremvisning av medlemskortet. Sportsbutikkene holder kurs / egne kvelder m.m. for
våre medlemmer.
Otra har via EH kommunes inntreden i Midt Agder friluftsråd fått til en dialog med
dette interkommunale organet. Dette arbeidet har vist seg særs viktig også i 2007.
m.m.

Otra IL ønsker å medvirke til å skape ei god bygd å bo i. Vi ønsker samarbeid både internt i
klubben og mot eksterne samarbeidspartnere.
Vi tror at vår satsing - ikke minst sett i sammenheng med de andre positive ting som er skjedd
siste året har gjort vår bygd i 2007 til en bedre bygd for både unge og voksne.
LANGSIKTIG PLANLEGGING/STRATEGI ARBEID.
”Hvis du ikke vet hvor du skal, så kommer du i hvert fall ikke dit.”
Petter Borgli
Arbeidsutvalget har også inneværende året søkt å tenke langsiktig å se hvilke muligheter/
vansker som kan melde seg de kommende årene. Bortfallet av lagets største enkelt bidragsyter
gjennom årene– Forsvaret – har påtvang klubben til å tenke nytt ved århundreskiftet..
Arbeidsutvalget har søkt å finne og opprettholde allianser med andre organisasjoner og lag/
kommunale og statlige myndigheter og med sponsorer og næringsdrivende i bygda vår. En
slik strategi må videreføres.
Otra IL har skilt ut virksomhet i klubben i egne driftsselskaper slik at vi i størst mulig grad
skiller mellom det rent idrettsfaglige arbeidet i klubben og den virksomheten som blir å
betrakte som ren næringsvirksomhet. En slik struktur og tankegang er ikke ny i Otra IL. Det
var en slik tankegang som for 23 år siden muliggjorde bygging av Otrahallen, og at en nå i
2007 kunne utvide tilbudet med et moderne treningssenter.
I 2008 planlegger en ikke å skape nye AS men vil søke å videreutvikle og sikre driften av de
tre selskapene som klubben er engasjert i.
Nå forandres kartet over Idretts Norge. Fra 01. januar- 07 ble Agder og Rogaland en skiidrettskrets. Tilsvarende er skjedd tidligere for håndballkretsene. Otra IL må tilpasse seg dette
nye kartet og samtidig se hvilke muligheter det gir oss som idrettslag, - sentralt plassert i
denne nye regionen. Vi må være dyktig til å utvikle godt samarbeid med disse nye
idrettskretsene. Vi har kommet i gang med denne prosessen ved at daglig leder i dag er
vararepresentant til Aust Agder idrettskrets styre og formann ski sitter sentralt plassert i den
nye ski regions anleggskomité.
Arbeidsutvalget ser at av alle de prosjekter OTRA IL arbeider med, er barneidrettsarbeidet og
videreføring av de tanker og verdier som Otra har vedtatt i ”Otra Treet” det mest verdifulle
OTRA IL i dag forvalter. Klubben må bruke de visjoner og verdier som fremkommer i vår
vedtatte plan ”Otra treet” til stadig å videreføre dette prosjektet som ikke bygger anlegg, men
mennesker.
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AVSLUTNING
”For en toppidrettsutøver er det aller viktigste å velge riktig mor”’
Sebastian Coe OL vinner 800m
OTRA IL vil takke hovedsponsor Evje og Hornnes Sparebank for økonomisk og praktisk
støtte i et nytt år. Hovedlaget har i mer en 25 år hatt stor nytte og glede av gjeldene sponsor
avtale med Evje og Hornnes Sparebank.
Undergruppene har også dette året hatt en rekke sponsorer av næringsdrivende i bygda som
tilfører undergruppene viktig økonomiske midler til å drive sitt arbeid. Videre har vi en rekke
sponsoravtaler knyttet til reklame på stadion anlegg/ idretts tøy og direkte sponsing til
klubbens arbeid fra en rekke handels og nærings bedrifter i kommunen.
Vårt mål må være å tilføre våre samarbeidspartnere kompetanse, dugnadsinnsats,
markedsføringsverdi og opplevelsen av at bedriften er med å bygge og vedlikeholde en viktig
del av vårt lokalsamfunn
Evje og Hornnes kommune skal ha takk for sin støtte til laget. Hovedstyret ser det som særs
viktig at Evje og Hornnes kommune gjennom fordeling av tilskudd og driftstøtte vektlegger
den store betydning OTRA IL har for fysisk aktivitet, helse og trivsel i vår region.
Til sist og ikke minst er dette den rette anledning til å rette en spesiell takk til alle trenere og
ledere på alle nivå som gjennom sitte engasjement og samfunnsansvar har gjort det mulig
igjen å gjennomføre et år med stor aktivitet.
Som formann for laget håper jeg også at alle disse frivillige har blitt tilført en rekke positive
opplevelser som gjør at deres arbeid ikke bare har betydning for våre medlemmer, men også
for den enkelte leder og trener.
Det er også til sist ikke minst riktig å takke det store antall av tålmodige ektefeller som gjør
vårt lagarbeid mulig.

For Hovedstyret i november 2007 / Finn Bj Rørvik
Leder
Otra IL org nr 975636380.
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Otra IL Orienteringsgruppa
Årsmelding 2007

Styret har i 2007 hatt følgende sammensetting:
Leder:
Sekretær:
Styremedlem:
Barn/ rekruttering:
Materialforvalter:
Varamann:

Sigurd Wiberg
Inge Klepsland
Erlend Haugstad
Jenny Strømstad
Ketil Grindheim
Norleif Ødegård

Sesongopplegget har vært ganske tradisjonelt. Vi har arrangert treningsløp hver fredag,
klubbmesterskap og turorientering. I tillegg har vi arrangert Gildesprint for elever på
forskjellige skoler, samt arrangert kretsløp en fredagskveld.
Treningsløp og klubbmesterskap: Deltakerantallet har vært veldig bra og vi har arrangert 18
fredagsløp og ett klubbmesterskap i sesongen 2007. Det har deltatt 131 forskjellige personer
på minst ett løp gjennom sesongen, med en deltakertopp på 62 stk en fredagskveld
(gjennomsnitt 40 deltakere pr. løp). Vi har også i år hatt en del rekrutter med denne sesongen
og det er positivt. I år har hele 39 stk fullført O-karusellen, mens hele 46 stk stilte til start på
klubbmesterskapet i juni. Vi har også i år brukt EKT utstyr, dette har gitt mange artige
diskusjoner om strekktidene etter løpet. (Enkelte har også opplevd å ikke komme med på lista
– klipt på feil post!!)
Turorientering: Bra deltakelse! Av 34 innleverte startkort har 25 stykk funnet alle 50
postene. Gratulerer til Jon Høgevoll med 35 års plakett. Vi vil også gratulere Ragnar Aas med
20 års plakett, Bjørn Ropstad sølv plakett (10 år) og Tony Halsall med bronse plaketten (5 år).
O-trimmen har også i år fått veldig mye positiv tilbakemelding, og vi benytter anledningen til
å gi Ragnar Aas honnør for et veldig bra opplegg.
Nærløp: Fredag kveld 17. august arrangerte vi forenklet kretsløp med direktestart, parallelt
med vårt fredagsløp. Starten gikk fra Flatebygd skianlegg (Slammen). Det var ganske bra
deltakelse, 74 startende utenbygdsboende O-løpere (+ ca 35 lokale helter). Bra!
Deltakelse ute i kretsen: Vi har i år hatt forholdsvis liten deltakelse ute i kretsen. Vi må
arbeide mer for at flere deltar på løp utenom Evje og Hornnes kommune. Idar Tveit har vært
en trofast ambassadør for klubben, han har deltatt på mange kretsløp.
Otra hadde med to løpere på O-festivalen på Hovden (Ketil Grindheim og Idar Tveit), mens
det deltok 5 løpere fra klubben på SM.
Barneidrett: Otra Il har en aktiv barneidrettsgruppe. De forskjellige undergruppene er
ansvarlige for 4 - 5 kvelder hver, og orientering har hatt ca 20 barn i aktivitet på sine kvelder.
Opplegget har fått veldig gode tilbakemeldinger. Jenny Strømstad og de andre som hjelper til
har gjort en fremdragende jobb.
All-idrett: Denne ble startet opp i 2006. Dette er en gruppe for barn i 4. – 7. klasse. Det
fokuseres på individuelle idretter som orientering, ski, friidrett og sykkel. Deltakerantallet har
variert fra 5 – 20 stk. Dette er svært positivt fordi mange barn som er for gammel til den
populære barneidrettskolen, får her et tilbud. Mye arbeid og energi er også her lagt ned av
flere personer.
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Gildesprinten: Den 18. september arrangerte vi Gildesprinten for fjerde gang. Dette er et
arrangement i regi av NOF for elever på grunnskolen. Over 300 elever deltok fra Evje
barneskole, Hornnes barneskole, Vatnestrøm skole, Byglandsfjord skole og Evje
ungdomsskole. Det var stor iver og innstas blant elevene som deltok! Dugnadsinnsatsen var
også under dette arrangement meget stor. (Stor honnør til løpslederen vår, Jenny Strømstad)
Kartprosjekt: Vi jobber fortsatt med turkartet vårt. Kartet er avgrenset av stamveg 9, riksveg
42, og tar med seg Himmelsyna, Urdalsfjell, Årdalsknapen og ned til Neset camping. Dette
turkartet har vi store forventninger til. Målet er å sluttføre dette arbeid nå til årsskiftet.
Kostnadene til dette kartet er i overkant av 1,1 mill.
Vi har i løpet av sommeren produsert 2 nærmiljøkart: Vrålsås og Evje stadion. Begge i
målestokk 1:5000.
Neste kart som vi ønsker å få revidert er Hornnes-kartet. Vi har så smått startet dette arbeidet,
og vi har nå søkt om spillemidler til dette kartet. Synfaring vil her starte våren 2008.
Jeg tør våge påstanden at Otra IL er den klubben på Sørlandet som har flest digitaliserte ”nye”
O-kart. Vi ser likevel fremover og jobber som nevnt allerede med nye kartprosjekter.
Økonomi: O-gruppa har fortsatt bra økonomi. Selv om vi dette driftsåret gikk med et
underskudd på nesten 96.000,-. Dette skyldes at vi allerede har betalt mye av utgiftene til
turkartet. Her forventer vi å få ca 350.000,- i spillemidler i 2008 (forhåpentligvis).
Internett: Vi har egen internettside i O-gruppa. På denne siden finner dere alt fra
terminlisten, resultater fra hvert fredagsløp, bilder og korte reportasjer fra løpene samt annen
nyttig informasjon.
Internett-adressen er: www.otra.no
E-mail adressa er: orientering@otra.no
Løpsdrakter: Nye O-dresser ble levert høsten 2006 (solgt på årsmøte 2006). Disse har vært
populære. Vi har nå i høst supplert noen i store størrelser.
Dugnad: Mange timer med frivillig arbeid (dugnad) er nok et år lagt ned i forbindelse med
fredagsløp, kretsløp, Gildesprinten, andre arrangementer og styre-arbeid. En stor takk til hver
enkelt for innsatsen.
Takk: På vegne av styret vil jeg rette en spesiell takk til sponsorene sesongen 2007,
til Ketil Grindheim som takker for seg i styret etter 2 års innsats og til styremedlemmene
forøvrig. Jeg vil også benytte anledningen til å takke alle for innsatsen i 2007 og ønske
velkommen til nye dyster og dugnader i året som kommer.
Det ryktes (ute i kretsen) at Otra IL har “haugevis” av løpere på fredagsløpene sine – måtte
det bare fortsette!
Styret v/ Sigurd
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Otra IL Håndballgruppa
Årsmelding 2007
Innledning
Sesongen 2006 – 2007 har vært en god sesong for Otra håndball. Vi har gjennomført mye aktivitet for
svært mange barn og unge. Vi kan glede oss over mange flotte prestasjoner. Vi har styrket gruppas
økonomi. Alt i alt står vi bedre rustet enn på lenge på alle områder.

Rekruttering
Spillere
Det viktigste vi gjør er å holde på de spillere vi har. Dette har vi klart bra gjennom sesongen. Dernest
er det viktig å rekruttere flest mulig 4. klassinger inn i håndballen. Vi lyktes godt med jentene, men
har fått litt få gutter 9 denne sesongen. Dette må vi arbeide videre med neste sesong.

Trenere
Vi har denne sesongen vært svært heldige på trenerfronten. Alle lag har hatt gode trenere og
hjelpetrenere.

Dommere
Vi har gjennom sesongen ikke rekruttert nye dommere.

Aktiviteter
Otra håndball har gjennom sesongen hatt 16 lag med i seriespill: J9x2, G9, J10x2, G10x2, J11x2, J12,
G12, J13, G13, J14, J15, Kv senior. Vi har vært i Danmark på Svane Cup med Jenter 13-15. Vi
avslutter sesongen med at over 100 spillere og trenere/ledere reiser på Tusse Sommarland Cup til Bø.

Resultater
Alle lag har holdt et godt sportslig nivå. Største fremgang må sies å være innen guttehåndballen i
klubben. Det må også spesielt fremheves at Jenter 15 vant sin pulje i serien.

Dugnad
Håndballgruppa har gjennomført handelsstandens adventsprogram. I tillegg er det solgt kalendere og
lodd. Dette har tilført gruppa sårt tiltrengte midler.

Økonomi
Økonomien er ved hjelp av stor egeninnsats fra styre og foreldre stabil gjennom sesongen. Kommunen
har i løpet av sesongen innført gratis leie av treningslokaler til barn og unge inntil 17 år. Dette gjør at
vi kan senke treningsavgiften uten å redusere aktiviteten.

Utfordringer
Største utfordring er å få til en ORGANISASJON som klarer å takle en stadig større håndballklubb.
SPORTSLIG er største utfordring tredelt:
• Å rekruttere flest mulig av 4. klassingene inn i håndballgruppa.
• Å beholde gode trenere på alle lag.
• Å rekruttere dommere.

Oppsummering
Det har vært et godt år for håndballgruppa. Styre, trenere, spillere og foreldre kan alle være stolte av
hva vi har oppnådd. Utsiktene for neste sesong ser også gode ut. Neste år bør i stor grad nyttes til å
videreutvikle oss organisatorisk og sportslig.

Svein Arne Haugen
Leder håndballgruppa
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Otra IL Fotballgruppa
Årsmelding 2007

I fotball sesongen 2007 har vi hatt 5 styremøter, og behandlet 30 saker.
Fotballgruppa har i år bestått av 12 aktive lag, 21 trenere, 12 foreldre- kontakter, og 160
aktive spillere.
Vintertreningen startet allerede i januar i Otrahallen, samt utetrening for aldersgruppene
13,14,15/16, og senior. Treningsforholdene for disse lagene er ennå ikke tilfredsstillende, da
det er fullt i Otrahallen, og grusbanen er islagt. Styret håper på bedre treningsforhold for disse
gruppene.
Vintertreningen på Evjetun for aldersgruppene 9, 10, 11, 12,13/14,15/16, er veldig bra. Både
trenere og spillere var godt fornøyd. veteran trente inne i Otrahallen på søndager.
Vi har 2 jentelag, jenter 11/12 og jenter 15/16, som vi er spesielt stolte av. Vi håper at de
stiller lag til neste år også.
I år ble det et Senior/junior lag(takket være primus motor Jon Gunnar Kjetså) Dette ser ut til å
ha fungert meget bra, og senior spillerne er meget stolte av juniorene.
I sommer har fotballbanene fungert svært bra, godt merket og bra klippet, takket være en
kjempe innsats fra dugnadsfolkene. Vi vil spesielt takke Geir Dåsvatn, Tony Halsall, og Jon
Gunnar Kjetså for den kjempeinnsatsen de har gjort på banene i år.
Det er også nedsatt en komité som jobber med planer om å få til en kunstgress bane. Dette blir
et spennende prosjekt å følge videre.
De aller fleste lagene har vært på cup. Garanti cupen er enda svært populær for de minste
lagene. Vi har enda ikke funnet noen cup som passer godt for de eldre lagene, så her har de
valgt ulike løsninger.
Fotball festen i år ble avviklet på Furuly for de yngste lagene, og som alltid var det med pølse,
brus, kaker og flotte premier til alle spillerne.
Takk til alle trenere, foreldre kontakter, og foreldre som har stilt opp. Vi vil også rette en takk
til alle store og små sponsorer som har gjort det mulig for Otra fotball å ha hatt en så stor
aktivitet i år, og forhåpentligvis i årene som kommer.
Med hilsen
Olav A Erdvig
Styreleder Otra fotball
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Otra IL Innebandygruppa
Årsmelding 2007
Innebandygruppa har lagt bak seg sitt andre driftsår i Otra IL og har da vært i en
oppstartsfase. Vi har valgt å utvikle oss med små skritt, så disse to første sesongene har vært
preget av nøkternhet. Ca 50 spillere har vært innom på treningene i Otrahallen. Vi har hatt en
trening i uken for ungdom i 1/3 dels hall før sommerferien og hel hall etter. Trening for
voksne har vært i 2/3 dels hall på mandagskveldene.
Nytt er oppstart av lag for jenter. En ivrig gjeng jenter i alderen 16-18 har trent sammen og
deltatt på turnering i Kristiansand. Nå i høst er de også meldt på i seriespill for jentelag i
Agder, og har allerede deltatt i to runder med seriespill.
Serien er lagt opp etter aktivitetsserieprinsippet, men er med resultat og tabell. Lagene samles
i en hall og spiller flere kamper på en dag. Otra IL fikk æren av å arrangere historiens første
seriekamp for jentelag på Agder, og fikk mye skryt for godt arrangement. Det viser seg også
at mange misunte oss alt det flotte utstyret. Vi har også i samarbeid med barneidretten vært
med og arrangert idrettskole for andre og tredje klassinger, samt deltatt i IF idrettskole for
barn, som gikk av stabelen første uka i august. Dette var en knallsuksess, og har blitt lagt
merke til i idretts-Norge.
Styret har bestått av: leder Ove Kjetså, sekretær Tony Halsall, matriellforvalter Siv Therese
Lie. John Hornnes har vært varamedlem. Styret har hatt to styremøter og en del telefonmøter.
Ove Kjetså
Leder i Innebandygruppa.

Otra IL Friidrettsgruppa
Årsmelding 2007
Da det heller ikke i inneværende sesong lykkes å finne noen personer til å stille til valg for
friidrettsgruppa. Har gruppa blitt drevet av arbeidsutvalget og daglig leder.
Aktiviteten har blitt gjennomført i tradisjonell stil, med veldig stor oppslutning på terreng
karusellen som Otra IL var med på å arrangere. Idrettskolen for 2 & 3 klasse har i år blitt
gjennomført med god hjelp av brødrene Olav Magne og Einar Kristian Tveitå. Odd Harald
Robstad arrangerte idrettsmerkedag.
Einar Kristian Tveitå og Jenny Strømstad stilte også opp som instruktører for friidrett på IF
idrettskole første uka i august.
Det har vert litt deltagelse ute i kretsen, og Einar Uleberg har deltatt i NM innendørs, Nordisk
utendørs og tok sølv i NM i Lyngdal. Det lyktes ikke å stille lag til start i Holmenkollenstafetten i år.
Tony Halsall
Daglig leder
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Otra IL Sykkelgruppa
Årsmelding 2007
Sykkelgruppa ser tilbake på ein sesong med mykje trening og mange arrangement.
Medlemstalet har gått opp og med det fleire aktive syklistar.
Faste treningsdagar har vore tirsdag og torsdag med bra oppmøte heile
sesongen frå påske til oktober.
Vi sette ny rekord på deltaking i Color Line Tour med 15 startande, alle fullførte.
Vi har ellers vore mykje ute på ritt i regi av sykkelkretsen.
Av eigne ritt satte Byglandsfjorden Rundt rekord med 150 syklistar. Åseral Rundt runda 100
deltakarar.
Gaterittet på handelens dag blei ein fiasko, bare 5 syklistar.
Av lokale ritt har vi arrangert 4 temporitt.
Vi har også arrangert 3 Intersportritt med rause premiar fra Intersport.
Ellers tyder alle teikn på god sykkelaktivitet i 2008.

Formann Jon Omland

Otra IL Helsesportgruppa
Årsmelding 2007
Helsesportgruppa har hatt disse tillitsvalgte i meldingsåret:
Leder
Sigurd Haugom
Nestleder
Alf Tvedt
Kasserer
Helmer Nilsen
Sekretær
Ester Tønnesen
Styremedlem
Astrid Hatteberg
Varamedlemmer
Gudmund Hornnes og Nelly Steinsland
Festkomité
Ruth Oksefjell og Kristine Hovstad
Valgkomite
Ragna Kallhovd og Anna Aaberge
Helsesportgruppa følger fortsatt det samme opplegget som vi har hatt de siste åra. Årsmøte
samt 2 styremøter er avviklet utenom den vanlige trimmen vår på onsdagene. Vi har også hatt
julearrangement, samt tur ved sesongavslutningen i mai. Julearrangementet var også denne
gang på ”Obersten” 12.desember med god oppslutning. Også mange tidligere medlemmer var
med oss. God mat og fine underholdningsinnslag under ledelse av Ruth og Kristine skapte en
trivelig ramm om arrangementet. Tormod viste slides fra tur til Paris, med sine fyldige
kommentarer gav han også oss en reiseopplevelse.
Turen ved sesongavslutningen i vår, 10. mai, gikk til Lindesnes og Mandal med omvisning på
Lindesnes Fyrmuseum og Sjølingstad Uldvarefabrikk.
Omvisningen på fyret med filmframvisning i fjellhallen var en interessant opplevelse.
Festkomiteen vår, Ruth og Kristine, klarte også å servere oss kaffe og kaker i en liten pause
mellom omvisningen og filmen i Fjellhallen. På turen tilbake fikk vi også se
Sprangeriedkanalen som da var nær ferdigstillelse. Omvisningen på Sjølingstad gav et godt
bilde av virksomheten der som startet sist på 1800 tallet, men nå var en levende
musemsfabrikk. Middagen hadde vi på Kjøpmannsgården Hotell – med tradisjonell utlodning
etterpå, der gikk praten livlig rundt bordene. Turen hjem igjen – rundtur – gikk om Marnardal
– Øyslebø – Bjelland – Hægeland til Evje, Kl 1900.
Oppslutningen om onsdagstrimmen har vært bra gjennom hele sesongen og Trine driver oss
mer entusiastisk enn noen gang. – Vi har i midlertidig ikke deltatt i arrangementer utenbygds i
perioden. Medlemstallet holder seg stabilt, f, t. 25. Vi har hatt gleden av å se noen nye
medlemmer etter hvert, men tar gjerne i mot flere.
Styret.
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Otra IL Skigruppa
Årsmelding 2007
STYRET:
GEIR MAGNE FEED
LEDER
JON TERJE HEGGTVEIT
NESTELEDER
ERLEND HAUGSTAD
SEKRETÆR
TORGEIR ULEBERG
STYREM. LANGRENN
OLE FREDHEIM
STYREM. HOPP
JOHN GAUTESTAD
MATERIALFORVALTER
ASBORG OMLAND
STYREM. BARN.
ÅSE GULDSMEDMOEN
STYREM. UTD./REK.
KNUT HELGE JOKELID
STYREM. ANLEGG.
ÅSE RØRVIK, GEIR ALMÅS
EIVIND ODD KALLHOVD,
VALGKOMITE
Representasjon:
Geir Magne Feed – Hederskomiteen Aust Agder Skikrets
- Anleggskomiteen Agder og Rogaland Skikrets
•

•

•

•

•

HISTORISK. Det har vært en Historisk vinter. Aust Agder Skikrets er slått sammen
med Vest Agder og Rogaland og det er blitt AGDER OG ROGALAND SKIKRETS.
Løypene har aldri vært så bra. Av de planene som ble satt opp, har deler blitt
gjennomført. Lysløypa og Nærmiljøanlegget i Trollbakken har ikke vært i bruk i
vinter. Løypene i Flatebygd det samme. En kort vinter fra 20.november og fram til
mai mnd. Otra har hatt 3 deltakere i hovedlandsrennet i langrenn. Otra IL arrangerte
sammen med Sandnes IL det første KM i den nye skikretsen. Lysløype er påbegynt på
Høgås og skal være klar til neste sesong.
”FOLK PÅ SKI”.
Antall skiløperer gjenspeiler forholdene denne vinteren. Himmelsyna ca 1000 (3000-6
1000-05,1850-04, 633 – 02, 2050-03)stk, Bertesknapen ca 100, (ca 700-06,100-05,
570-04, 173-02, 800-03) stk.
ARRANGEMENT.
Trollrennet - KM Agder og Rogaland
27-28/1
180 stk x3
Høvringen
18/2
80stk
Klubbløp langrenn 4 stk
feb/mars
48 stk (33 premiert)
Klubbmesterskap langrenn
10/3
27stk
Skoleskidager (tilrettelegging)
Skiskole/barneskikarusell 4 ganger
14stk
Skisportens dag
5/3
ca 100stk
Sportsandakt v/Lavvoen
1. påskedag 30stk
Skyting, Skileik og Natursti Skisportensdag og1.påskedagca
50 stk
Inntektsgivende arrangement/avtaler:
Jordbærfestivalen
Julebasar/Julenek
Evje og Hornnes Kommune-løypekjøring
Skiposten/løypefond
Reklame Flatebygd skianlegg/Høgås skianlegg
Reklame hjemmeside
Evje og Hornnes Sparebank - løypestøtte
Barnas og ungdommens skistipend - Aust Agder Skik.
Aust Agder fylke-friluftsmidler
Sum, verdi
(* drift løypenett kr 165 000)
Budsjett for 2006/07, 1/10-06 – 20/9-07

50 000,-*
30 000,25 000,-*
40 000,-*
20 000,-*
30 000,20 000,-*
3 000,14 000,-(*10 000)
232 000,kr 415 000,17
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•

•

•

•

•

Internett
Otra IL har egen hjemmeside, eget Web kamera, egen værstasjon (første i Setesdal),
GPS registrering ved løypekjøring, først på Sørlandet. Skigruppa har egen
hjemmeside, m/løypemeldinger som har vært i drift denne sesongen, snitt 300-500 pr
dag. Mars mnd. 17573 unike maskiner er rekord. Dette har vært og er meget vellykket.
Dette arbeidet skal utvikles ytterligere (innbydelser - terminlister – medlemslister
resultatservice osv). Framtiden - Internett, mer og mer aktuelt. Tettere samarbeid med
Nettkroken er opprettet og vil bli utviklet videre. Egne sider til Tur og Løypeservice,
Lavvoen og mange linker (Birkebeineren, Sesilåmi osv)
Skiposten/løypekjøring
Skigruppa vil takke alle som har bidratt med midler til løypekjøringen denne sesongen
også. Skiposten ble rett etter nyttår sendt rundt til alle husstander i kommunen, samt
lagt ut på biler gjennom sesongen.
Antall timer løypekjøring denne vinteren blir stipulert til ca. 250 timeverk. Skigruppa
vil takke Trygve Jokelid, (grunneier og løypekjører), for en enorm innsats gjennom
vinteren. (Han har forskuttert til lysløype på Høgås kr 200000) Selvsagt også takke de
andre som har holdt opp løypene i vinter: Per Steinar Undeland, Sigurd Wiberg og
Otra Tur og Løypeservice v/daglig leder og Egil Kvitne.
Resultater Hopp og Langrenn.
I hoppleiren var det stille i vinter, Ida Uleberg har deltatt på sonerenn. Jon Terje
Heggtveit bor på Østlandet. Geir Almås ble alvorlig syk og måtte stå over denne
sesongen.
Langrenn: Otra IL har hatt 5 delt. i Birkebeineren, ble avbrutt, 14 stk deltok i Sesilåmi
- 2 klassevinnere(Sigurd Wiberg, Åse Guldsmedmoen). Deltakelsen i kretsløp har vært
bra og er stigende(ca 10stk i Trollerennet). Flere har hevdet seg veldig bra – Tommy
Greibesland 4 og 5. pl i KM og 54 i NM samt 7. plass i stafett, Eirik Undeland 2.plass
i KM. Asbjørn Kallhovd og Ole Endrè Kallhovd, nevnes blant de 3 beste i flere løp. 7
stk i alderen 11-17 har deltatt i 3 kretsløp eller flere. Simon Greibesland, Åsmund og
Margit Wiberg har deltatt i Sonerenn/kretsrenn. Margit Wiberg ble nr 1 og 2 på
Hovden under KM. Klubbmesterskap har vi arrangert. Treningsframmøte i Otrahallen
og utetreningen har vært meget god, men det har vært nedgang i Otrahallen. Otra IL
stilte deltakere på kretssamling i september på Hovden. 10 til 20 barn og unge har
deltatt på trening inne og ute.
Barne og ungdomsaktiviteter: Barneskiutvalget har hatt følgende arrangement
- Skiskole/barneidrett
4 ganger
14 stk
- Skisportens dag
skyting - natursti
50 stk
- Skoleskidager – samarbeid/tilrettelegging
- Allidrettskole 4-7 klasse
10-20stk
Aktivitetene for barn og unge har vært meget bra denne sesongen. Skigruppa ser
veldig positivt på at barnefamilier og barnehagene drar opp til (Flatebygd)/Høgås
skianlegg og koser seg (i snøen) der med ungene. Det er veldig viktig at alle kan gjøre
nytte av de anleggene som vi har. Videre samarbeid med skolene er viktig
satsningsområdet, samt samarbeid mellom undergruppene.
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Barneidrettskolen og All idrett skolen har hatt god oppslutning, med ca 10-20 barn har vært
samlet på Evje og Høgås. Grillen/bålet har vært sentralt i de sosiale rammene rundt
aktivistene. Fri aktivitet med ski og akebrett har vært gøy i nedover og oppoverbakke og
hopp. Alle hadde avslutning med skiskyting v/Lavvoen.
Helge Bjorvand er ansvarlig for barneidrettsgruppa og Åse Guldsmedmoen og Asborg
Omland for idrettskolen på ski. Sigurd Wiberg/Ketil Grindheim for All idrett. Treneransvaret
for skitrening hver torsdag kl 1700 har Asborg Omland, Rune Leifsen Åse Guldsmedmoen,
Ketil Grindheim og Geir Magne Feed hatt – hvor 10-20 stk har vært med.(10-18år).
Familiearrangementet ”Tre Toppers” ble ikke arrangert pga snøforholdene i vinter
• Framtida:
Skigruppa vil fortsette det arbeidet som er allerede i gang satt, med tilbud til flest
mulig, (trim, trening, konkurranse og aktiviteter for barn og unge).
Ideen om OTRA TREET, mestringsaktiviteter og vanlige konkurranseformer er veldig
spennende. Utvikling av vårt aksjeselskap og sponsorlaug/skiposten blir meget viktig.
De planer vi arbeider med for 2007-08 er bla. forbedring av løypenettet i
Høgåsområdet og innover mot Himmelsyna/Førevatnet. Lysløype på 1,2 km klar til
vinteren. Forbedre parkeringsplassene ved Høgås. Skigruppa vil vedlikeholde og
utvikle løypenettet (sommer og vinter). Ny turløype fra Himmelsyna over Vikstølheia
til Vikstøl/Voyland, er ryddet og planeres i sommer.
Lysløype fra Høgås til ”Oljemyra” er under planlegging + rundløype 1,5km. (turløypa
N/Høgås hyttefelt)
Søknad om spillemidler er sendt.
Klargjøre for snøproduksjon dersom spillemidler tilsagn i mai/juni (Otra TL)
Prosjekt Himmelsyna er spennende for sommer og vinter friluftsliv. (Fylkesprosjekt.)
Prosjekt Vandring, NSR – Otra TL- AT Skog, spennende opplegg for sommer og
vinter løyper i vår region.
Utvikle/forbedre Internett siden for de aktivitetene som vi har/driver med. GPS sidene skal
utvikles videre. Medlemsregister for Otra er lagt inn på nettet og må stadig forbedres,
skigruppa har 270 medlemmer. Internett vil være en meget viktig informasjonskanal i
framtida.
Investere i snøproduksjonsutstyr i samarbeid med Otra Tur og Løypeservice, kommune og
Midtre Agder friluftsråd, vil være helt sentrale arbeidsoppgaver, (målet er å være klar
1.des.07), NSF har bevilget kr 420 000.
Men vi i Skigruppa, sammen med flest mulig av dere brukere, må hjelpe til å støtte opp om
det arbeidet som er gjort og som må gjøres framover.
Nå skal vi lene oss ”litt” tilbake i godstolen og samle nye krefter og nyte våren og sommeren.
Juli og Jordbærfestival på Evje er neste mål – 21.juli og så går det slag i slag. .
NB UTFORDRING TIL ALLE – TRIM I SOMMER
GOD SOMMER OG GODT HUMØR ALLE SAMMEN!

Styret.
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Otra IL Barneidrettsgruppa
Årsmelding 2007

Otra IL Barneidrettsgruppe har i sesongen 2006/2007 vært ansvarlig for gjennomføringen av
Lek og allsidig aktivitet for barn i alderen 5 til 7 år,
Idrettsskolen for barn i alderen 8 til 9 år,
ALL-IDRETTSGRUPPA for barn og ungdom i alderen fra 10 år til 12 år.
”SUM” (Spenning, utfordring og mestring) for barn og ungdom i alderen 10 til 19 år + familie
har ikke blitt gjennomført denne sesongen.
Styret bestod av:
Leder
Sykkelgruppe
Fotballgruppe
Håndball
Friidrett
Innebandy
Ski
Orienteringsgruppe

Helge Bjorvand
Jon Omland
Ole Andreas Erdvig
Svein Arne Haugen
ikke aktiv
Ove Kjetså
Asborg Omland
Sigurd Wiberg

Lek og allsidig aktivitet sesongen 2006/2007 startet opp 06.09.06 og avsluttet 25.04.07. Det
ble gjennomført 28 økter. Totalt 125 barn er registrert å ha vært innom lek og allsidig
aktivitet, med et gjennomsnittlig fremmøte på 61 barn i Otrahallen på onsdager.
Flere av øktene var besøkt av over 70 barn.
Følgende elever fra HVGS fullførte aktivitetsleder utdanning; Veronica Leifsen,
Silje Ljunggren og Elin Bergan. All tre fullførte faget barneidrett ved skolen.
Idrettsskolen for barn sesongen 2006/2007 startet opp 31.08.06 med sykkelgruppa og avsluttet
med friidrettsgruppa 14.06.07 på Evje stadion, hvor barn fikk utdelt T-skjorte, boller og brus.
Idrettsskolen var så heldig å få Olav Magne Tveitå til å ta ansvar for fridrettsgruppen, slik at
barna fikk oppleve denne idretten i år. Særidrettene har gjennomført 36 økter. Totalt 35 barn
er registrert å ha vært innom aktivitetene, med et gjennomsnittlig fremmøte på 15 barn.
Alle særidretter og samarbeidende klubber og lag, gjennomført sine oppgaver til karakteren
”særdeles bra”.
”SUM” Spenning, utfordring og mestring ble ikke gjennomført sesongen 2006/2007, men vil
bli tatt opp igjen i sesongen 2007/2008.
Følgende aktiviteter gjennomføres i sesongen 2007/2008 (vedlagt årsplan for aktivitetene):
Lek og allsidig aktivitet for barn i alderen 5 til 7 år.
Idrettsskole for barn i alderen 8 til 9 år.
ALL IDRETTSGRUPPA for barn og ungdom i alderen 10 til 12 år.
”SUM” (Spenning, utfordring og mestring) for barn og ungdom i alderen 10 til 19 år + familie
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Lek og allsidig aktivitet startet opp i uke 36/07 (05.09.2007). Otrahallen ble leid på onsdager
fra kl. 17.00 til kl. 18.00. I samarbeid med Odd H. Robstad, ved Hornnes Videregående skole,
har vi inngått utdannings avtale med følgende elever fra valgfag idrett;
Tonje Berg, og Tonje Kallhovd
Elevene vil gjennomføre aktivitetslederkurs i januar/februar 2008.
Elevene skal lede aktiviteten i samarbeid med Tor Daasvatn, Tony Halsall og undertegnede.
Elevene er ansvarsfulle og godt likt av barna, som vises i et gjennomsnittlig fremmøte på ca.
50 til 60 barn pr. økt. Totalt 97 barn er registrert å ha vært innom Otrahallen på onsdagene.
Idrettsskolen for barn i alderen 8 til 9 år startet opp i uke 35/07 (30.08.07). Samarbeidet med
Bowling-, Taekwondoo- og Rideklubben, samt Skytterlaget og Gladansen fortsetter i år også.
Fremmøte har variert mellom 9 og 23 barn. Totalt har vi registrert 38 navn.
Hver særidrettsgruppe og samarbeids klubb/lag tar ansvar for organisering og gjennomføring
for sin del av skolen. Samarbeidende klubber/lag gjennomfører aktiviteten uten vederlag.
All Idrettsgruppa starter opp i uke 35/07 (30.08.07). Her samarbeider de med Idrettsskolen sin
årsplan og starter med sykkel. Videre står det orientering, rulleski, ballakt, løp, ski og friidrett
på programmet.
”SUM”, spenning, utfordring og mestring vil arrangere turer til Brokke Alpinsenter 27. januar
og 10. februar 2008. Her vil det blitt tilbudt instruksjon i slalåm og brett kjøring. I tillegg kan
det bli aktuelt å arrangere hockey mesterskap i løpet av våren, samt andre mestrings/sosial
aktiviteter.
Alle barn og ungdom har fått utdelt årsplan igjennom barnehagene, barn og ungdomsskolene i
distriktet. Otra IL vil benytte anledningen til å takke rektorene og styrerne for den velvilje de
har vist oss.
Økonomien er pr. i dag under kontroll. Barneidretten skal fortsatt være gratis. Hensikten er at
økonomien ikke skal hindre barn i å delta i idrett. Otra IL vil garantert tjene på dette i
fremtiden.
Otra IL sitt ” Otra Treet” ble presentert, som Aust Agder Idrettskrets bidrag, under
Idrettskretsledersamlingen i Loen den 5. til 7. oktober 2007.
Otra IL arbeider for en positiv fremtid for bygdas barn.
For Barneidrettsgruppen i Otra IL
Helge Bjorvand
Leder
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Otra IL Klatregruppa
Årsmelding 2007
Styret 2007
Leder - Bjarte Frøysnes
Økonomiansvarlig - Thor Inge Hansen
Sekretær - Olga Tonette Almås
Styremedlemmer - Michael Vittali og Steve Kelly

Vi har ikke forslag til nytt styre i 08, og vil beholde styret slik det er nå frem til en god
struktur i underlaget har blitt lagt.
Undergruppen ble startet opp etter nyttår i 2007. Det ble avholdt en klatrekonkurranse den 5.
mars etter skruing av rutene i veggen var ferdig. På konkurransen hadde vi 13 påmeldte
deltagere. Vi hadde høy aktivitet med ca 10-20 på treningene frem til sommerferien. Etter
dette har vi slitt med å få folk til å komme, men vi vil prøve å få opp aktiviteten igjen. Blant
annet ved å arrangere turer til andre klatrevegger, avholde forskjellige typer kurs og mot
sommeren begynne forsiktig med klatring ute. Treningene avholdes på mandag 18.00 – 21.00.
Planene fremover blir å få til ei medlemsliste og ta inn betaling for medlemskontingenten. Vi
estimerer 20-30 medlemmer.
Thor Inge Hansen
Bjarte Frøysnes
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