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MØTER
Det har vært avholdt 4 styremøter og 4 møter i arbeidsutvalget. Leder har hatt løpende kontakt med enkelt
medlemmer av arbeidsutvalget mellom møter. Daglig leder har møtt i styre og arbeidsutvalgsmøter, og vært sekretær
for møtene. Antall møter i år er som det foregående året, og det lave antall møter er nok et utrykk for at klubben har
funnet en samarbeidsform og en drift som fungerer.

ØKONOMI, PROSJEKTER, AKSJESELSKAPER
Tabell 1.

Resultat regnskap. Otra IL siste 12 år.

Inntekter
Utgifter
+/ Utg. balanse

2011
3 362 926
3 386 138
-23 212
3 789 386

Inntekter
Utgifter
+/ Utg. balanse

2005
2 571 000
2 003 000
568 000
2 497 000

1

2010
3 410 033
3 171 782
238 251
3 812 599
2004
2 530 000
2 434 000
96 000
1 929 000

2009
2 897 935
2 388 207
509 728
3 574 349
2003
1 440 000
1 226 000
215 000
1 769 000

2008
2 074 402
2 088 891
- 14 488
3 064 620
2002
1 369 000
1 177 000
192 000
1 555 000

2007
2 114 944
1 822 252
292 692
3 079 109
2001
1 262 000
1 003 000
259 000
1 362 000

2006
2 131 000
1 761 000
370 000
2 786 000
2000
981 000
873 000
108 000
1 104 000

IL er organisert som et konsern med 10 undergrupper, og med eierinteresser i tre aksjeselskaper.
Den økonomiske situasjonen for hovedlaget / konsernet er tilfredsstillene. Alle undergrupper har gjennom god
budsjettering med god løpende utgift og inntektskontroll bidratt til en stabil balanse for klubben. Grunnet dette gode
arbeidet har egenkapitalen for hovedlaget de siste 13 årene økt fra kr. 625.000,- til kr. 3 789.000,- I dette driftsåret
har klubben brukt kr 500.000 av egenkapitalen til kunstgressbanen., ca kr. 300.00,- ski anlegg. IKT
/informasjonstavler m.m. i Otrahallen kr.25.000,-. Klubben har i en årrekke hatt betydelige innvesteringer i utstyr og
anlegg, men dette til tross så har egenkapitalen i laget sist 13 årene styrket med drøye tre millioner. 2011 har vært et
år med balanse i driften, - og resultatet er med nøytral bunnlinje. Forandre år på rad gang passerer utgifter / inntekter
i regnskapet 3 millioner. 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,-).
Det er vedlagt en oversikt over alt det materiellet som klubben eier. En verdi vurdering av dette materiell/ utstyr er
fastsatt til ca. kr 1 750 000,En viser for øvrig til vedlagte resultatregnskap for hovedoversikt over inntekt og utgiftskilder.
Hovedsponsor for idrettslaget er Evje og Hornnes Sparebank. Eh-banken har vært sponsor fra 1982. Sponsorbeløpet
var det første året kr.16.000,- og har vært oppjustert enkelte år til kr 60.000,- på slutten av 90 tallet. I 2006 ble
avtalen reforhandlet og klubben ble tilført kr.120 000,- pr. år. I 2009 ble avtalen videreført med en ny 3 års avtale
hvor sponsor beløpet fra 2006 ble videreført. I november 2011 ble det underskrevet en ny 3 års kontrakt med EH
bank, nå på kr.225.000,00 pr år. Vi har vært veldig fornøyde med hovedsponsor avtalen opp gjennom årene, ikke
bare fordi klubben tilføres et betydelig årlig beløp, men også fordi beløpets størrelse er en anerkjennelse av OTRA IL
som et godt merkenavn. Som en ytterligere bekreftelse på dette er at EH bank har gitt ett ekstraordinært tilskudd på
en million kroner til Evje og Hornnes kommune som bidrag til byggingen av den nye kunstgressbanen og et årlig
tilskudd på kr 45.000,- til vårt arbeid med å drifte og vedlikeholde skiløyper i kommunen.
Dette betyr at alle de som gjør en innsats for idrettsarbeidet i klubben 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. Vedlagt til årsmelding er faksmile
fra Fædrelandsvennen av sept.2011. Otra IL takker Eh-banken for den anerkjennelsen vi får gjennom sponsor
avtalen, støtte til skiløyper og nå også den ekstraordinære støtten til kunstgressbanen..
Helt spesielt var det i år å motta en gave på kr 20.000,- fra Åseral idrettslag som takk for det arbeidet Otra IL også
gjør for ungdommen i Åseral. En slik oppmerksomhet gledet oss utrolig og vitner om god samarbeidsånd bygdelag
imellom.
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 disse.
Idrettslaget har siste årene utviklet inntekstkilder knyttet til klippekontrakt, handelsstand avtale, bingo drift, lyn
lotteri, videre utvikling av jordbærfestivalen, utvikling av idrettsanlegg, reklamesalg på drakter/ stadionanlegg/
hjemmesider m.m. I 2010 var det idrettskretsen som hadde ansvar for bingo driften - men dette ansvaret opphørte
høsten 2010. Otra IL har igjen prøvd seg fra oktober i år med Radio Bingo sammen med Evje nærradio. Vi ønsker å
prøve ett litt nytt bingo konsept denne vinteren. Så for en igjen vurdere bingodrift som inntektskilde kommende
driftsår. Handelsstandsavtalen har ikke blitt videreført fra 01.01.10- og en har evnt. ny avtale fortsatt ”på vent”.
Avtalen var arbeidskrevende og undergruppene ønsket å ha en pause. Men vi har også i år samarbeidet med Spar
Evje under Handelens dager. Vi har i høst reforhandlet en fem års klippe- og vedlikeholds kontrakt av gress/
kunstgress anlegg m.m. Beløpet er økt til kr 180.000,- pr. år og Otra IL v/ fotballgruppa har gjennom denne avtalen
fått rett til all reklame salg på Evje kunstgressbane. Hovedlaget har i 2011 påtatt seg oppgradering og vedlikeholdet
av grønt / ute området rundt Agder Energi bygget. Det er fakturert kr 62.000,- for dette arbeidet i 2011, men som
utestående fordring kommer det som inntekt i budsjettet for 2012. Otrahallen AS har fra august hatt kontrakt på
renhold av kontorarealet i Agder Energi og fiskeanlegget på Syrtveit. Overskudd av denne avtalen tilfaller Otrahallen
AS.
Med revisjonsfirmaet BDO har en videreført sponsoravtalen for idrettskolen om sommeren, nå med en reforhandlet
treårs avtale på kr. 25.000,- pr år. de tre neste år
I 2010 satset en spesielt på nyvinningen ”Grasrotandelen”. Klubben har nå 1035 tippere som støtter klubben. I 2011
gav dette klubben kr.294.000,- i tilskudd fra våre lokale tippere. Alle disse midlene er fordelt til undergruppene,
grasrota i klubben vår. EH kommune bevilget i 2010 kr 100.000,- i tilskudd til klubben. Dette ble videreført i 2011.
Uten alle disse midlene og ”grasrotandelen” hadde klubben og hovedlaget hatt en helt annen presset økonomisk
situasjon. Det å sikre driften av klubben er en kontinuerlig prosess hvor det gjelder å finne gode måter å drifte
dugnadsinnsatsen på, samt finne allianser med alle som ser betydningen av idrettsarbeidet for vårt lokalsamfunn.
Otra Portal AS ble stiftet i januar 2005 og er 100 % eid av Otra IL. Vedlagt er regnskapstallene for 2010. Selskapet
har i 2011 arbeidet med markedsføring og produkt utprøvning. Selskapet har madrasser (60 stk) og sengetøy som er
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plassert i Otrahallen. Dette tilrettelegger for et meget rimelig og komfortabel overnatting her, og det er rammen av
bruk av Otrahallen både til trening og overnatting som synes å være det riktige konseptet.. Det ligger et stort sosialt
og sportslige potensial i at naboklubber kan delta i sin idrett og bo rimelig hos oss. Det er positive økonomisk drift av
selskapet. I 2011 har noen håndball lag og taekwondo hatt samling i hallen. Det arbeides på dugnad i selskapet og en
forsøker gradvis å utvikle prosjekter og markedsføring av vårt idrettslige reiselivsprodukt. Selskapet har egen
hjemmeside. Hovedutfordring i 2012 er som siste årene, - - markedsføringen av utviklede produkter. Våre
idrettsanlegg bør ha et stort potensial som et sports- og reiselivsprodukt. I november 2004 ble Otra Tur og
Løypeservice AS dannet som et heleid selskap av Otra IL ved ski gruppa og hovedlaget. Vedlagt er
regnskapstallene for 2010. Selskapets formål er å utvikle produkter knyttet til turløyper sommer som vinter, natur
opplevelser m.m. I 2011 har selskapet bl.a. sammen med hovedlaget og ski gruppa arbeidet for ett bedret ski tilbud i
nærmiljøet i bygda. Lysløypa på Evje er ryddet og utbedret. Dette har vært et samarbeid mellom ski, private
bedrifter, EH-Kommune og med forsvaret her lokalt. Ski, Otra TL service og hovedlaget har fremmet en søknad til
EH kommune og håp om å få til et samarbeid om en mindre løypelegger til bruk i nærmiljø skiløyper. Utfallet av
dette samarbeidet blir tidligst avklart i forbindelse med budsjett behandling i desember for EH kommune. I
budsjettforslag for 2012 EH kommune er en ny løypelegger innarbeidet fra administrasjonens side.
I år er ski arenaen oppgradert med nytt speaker anlegg, grill bu og en tilrettelegger i disse dager for utbedring av
sanitær anlegget. Skiløypa inn til Oljemyra er planert/grøftet og vil bli påført grus slik at det blir en helårs løype.
Tiltaket er tippemiddel berettiget og har en ramme på kr 700,000,- med 50 % tippemiddel refusjon.
I 2012 vil en sluttføre arbeidet Høgås myra ski og lysløype og Oljemyra lysløype. Sluttføring av disse prosjektene er
tippemiddel godkjent med 1,2 millioner kroner i støtte. Lysløypa blir da 7 km. lang mot dagens 4,5 km.
Løypelauget har fått øket antall sponsorer fra 7 til 16 dette året. Ski gruppa har allokert kr.25.000,- av sine tildelte
grasrotmidler som løypelaug støtte. Til sammen bidrar løypelaugets deltagere med kr 320.000,- dette året til driften
av Høgås. Det bygges en mindre hoppbakke (K punkt 20 m) og eget ski leik området på Høgås. Hoppbakken er
påberegnet ferdig i løpet av dette året. Der er planlagt et mindre skitrekk- men dette anlegget skal ikke eies eller
driftes av Otra IL. EH kommune har bevilget et forskudd på tippemidler på kr 210.000,- som er brukt til å betale ut
grunneier T. Jokelid som har forskuttert Oljemyra lysløypa.
Arbeidet med prosjektet ” Vandring i Nedre Setesdal” er på hvilebluss. Men en arbeider med å finne
samarbeidspartnere som kan utløse en trygg økonomi. Der ligger et stort potensial for bygda i å bedre tilrettelegge
for aktivitet i våre naturområder. I 2011 videreutviklet en tiltaket ”tre-toppers”, - som er et godt mottatt vinterprodukt
– med ”ti-toppers” som er et nytt sommerprodukt for turgåere siste 2 år. 190 har kjøpt kartet over de 10 toppene i år.
Tiltakene videreføres i 2012. Skiløypene på Høgås er ett ”Nordmarka” område i vår region. Nøkkelen til at en
fremover kan holde dagens standard på dette friluftstilbudet er at Otra IL, næringsliv, EH kommune i samarbeid med
Midt Agder Friluftsråd samt fagmiljøet innen skikretsene, støtter opp under den mulighet for friluftsliv og idrett som
selskapet har tilrettelagt for.
Trollbakken området er nå overtatt i helhet av skigruppa ved sin undergruppe ”HOPP”. Planarbeidet i for å
videreutvikle området som ett hoppbakke/ aktivitets område er kommet godt i gang. Det planlegges en 20 m og en 40
m plastbakke i første trinn, med et senere byggetrinn av en 60 meters bakke. Foreløpige rammer for disse
prosjektene er ca 11,0 millioner kroner.

Otra IL er hovedaksjonær i Otrahallen AS. Dette er en storstue for hele bygda, bygd av flere frivillige
organisasjoner og lag i bygda.
19.november 2006 ble det nye treningssenteret tilknyttet hallen åpnet. Realisering av dette senteret har åpnet helt nye
muligheter for fysisk aktivitet, trening, og rehabilitering i bygda vår. En har siden åpningen klart å tilrettelegge for
individuell trening og treningsveiledning, så vel som veiledet trening i grupper. Senteret hadde høsten -09 ca.250
medlemmer, november -10 er medlemstallet 320 og november 2011 er medlemstallet 375. Da senteret ble planlagt
ble det budsjettert med at tilbudet ville være for ca 10 % av vår befolkning, - med dagens medlemstall har en nådd
målsetningen på minimum 350 medlemmer.
Tilnyttede kiropraktor og fysioterapeut har også gitt et godt fysikalsk medisinsk rehabiliterings tilbud.
Utfordringen i 2009 var å sikre driften for selskapet. Otra IL fremmet forslag ved generalforsamling at selskapets
drift måtte bli gjennomgått. Dette arbeidet er gjort og har bl.a. medført at det blitt ansatt en daglig leder av selskapet
høsten 2009, omlegging av vaktmester tjenester, gjennomgang av leiekontrakter og leiepriser, reklamesalg m.m.. Fra
september -10 fikk en innført adgangskort til treningssenteret. Dette kortet begrenser tilgang til treningssenteret til
kun betalende medlemmer, og har gitt utvidet treningstid for medlemmene – fra 06.00 til 22.00 på hverdager og
08.00-20.00 alle andre dager. Årsmedlemskap av treningssenteret for også 20 % rabatt ved kjøp på Intersport Evje.
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Dette er tiltak som er blitt godt mottatt av brukerne. Egen betalingsterminal for bankkort har også bedret betalings
vilje og betalingspunktlighet fra brukernes side. Full uttelling av alle disse tiltak har kommet først til full utelling i
siste driftsåret 2011.
Otra IL gav i 2010 et tilskudd på kr 20.000,- til nytt moderne musikk og speaker anlegg i hallen. Siste året har
klubben investert kr. 25.000 i nytt tele og datasystem med trådløs internett tilgang i hele bygget for brukerne.
Utbygging av informasjons system med flatskjerm i treningssenteret er oppstartet og en har tilrettelagt med
kabelstrekk til nye skjermer i publikumsarealet i øvrige deler av bygget. På miljørommet er det oppjustert med et
komplett audio- visuelt anlegg til bruk for klubbens grupper.
I bygget er det automatiske lås systemet utvidet til hovedinngangsdør til hallen og til Otrakontoret. Ny dør i
hovedinngangen er et av tiltakende som er iverksatt etter at en har hatt en gjennomgang av energi bruken i bygnings
masse.
.
Nye oppgaver som bør jobbes med i 2012 er utvidelse av det digitale informasjonssystem, reduksjons av
energikostnader ved i første omgang å isolere bygget bedre, justering av daglig drift, vedlikeholdsoppgaver m.m.
Ved fortsatt å tilrettelegge for et variert og kvalitetsmessig godt trenings tilbud vil bygda benytte anleggene i årene
fremover og selskapet vil ha en trygg fremtid.
Sommeren 2008 ble asfalterte arealet på utsiden av Otrahallen rehabilitert. Det er gildt å se hvor mye anlegget er i
bruk til både organisert idrett - men ikke minst som aktivitetsområde for uorganisert lek og trening. Otra IL tok seg
da den frihet å kalle anlegget ”Odd Haralds Plass” ved åpningen.
Selve fotballbanen er blitt vedlikeholdt så profesjonelt at gressmatta fremstår som en av de beste her på Sørlandet.
Idrettsanlegget i og rundt Otrahallen fremstår i dag som et enestående flott anlegg tatt i betraktning størrelsen på vårt
lokalmiljø. For vår kommune er Otrahallen vårt signal bygg, ikke i kraft av sin arkitektoniske utforming, men i kraft
av all den ”bevegelse og begeistring” anlegget skaper for den enkelte og bygda som helhet.
Vi har grunn til å takke de ildsjeler som i en 40 års periode har utvist sant lederskap. De har hatt en klar og konsistent
visjon sammen med evne og vilje til gjennomføring, noe som har gjort drømmer hos noen til virkelighet for alle. I
dag er anlegget en arena hvor det skapes ett uendelig antall av fellesskaps opplevelser med mye god livskvalitet i
bygda. Det er oppmuntrende at aldri tidligere har det vært så stor aktivitet i hallen og anlegget som den en har
registrert i 2011.
Vedlagt er årsregnskap og årsmelding Otrahallen AS 2010.
Hovedlaget fikk høsten i 2008 tippemidler til et flerbruks plan av sand (20x 60m; kr. 263 000,-) ved Evje stadion.
Arbeidet med dette anlegget kom i gang i 2009 og er ferdigstilt denne våren. Anlegget har toppkvalitet sand
volleyball anlegg (3 baner) som også er tilrettelagt for strandfotball/ strandhåndball. Anlegget er nå tilrettelagt for
islegging slik at en får en ishockey bane / skøyebane der. Det er søkt om nærmiljømidler – budsjett kr.400.000,- til
dette og er et tilsagn på kr.196.000,- som er et utestående krav inntil byggeregnskapet innleveres. Dette
byggearbeidet er sluttføres i løpet av 2011 og midlene kommer til utbetaling i 2012. For første del av prosjektet fikk
vi utbetalt kr 127.000, i tippemidler i 2010. Sandvolleyball anlegget er i daglig bruk i sommerhalvåret som
uorganisert aktivitet, og brukes av ungdomskolen i kroppsundervisning. I sommer var der en sandvolleyball skole
med 48 deltagere. Otra Il har en ”sovende” Volleyball gruppe. Med tiden vil nok den komme tilbake i aktivitet.
Anleggene for denne idretten er i alle fall her nå.
I 2010 ble det arbeidet for en ny kunstgressbane på en ryddig og flott måte fra fotballstyret. Dette arbeidet gav det
strålende resultat at kommunen ville ta byggeansvaret og være byggherre for anlegget - og kommunestyret vedtok
enstemmig en slik utbygging i sitt møte i november 2010. Målsetning var at en i løpet av 12 måneder skulle ha en
helt ny 11- bane av kunstgress som skulle ligge ved idrettsbygget på Evje. Beregnet kostnad var kr 6 500 000. Otra Il
forpliktet seg på i sum å bidra med kr 500.000,- fra fotballgruppa kr 400 000,- og kr.100 000,- fra hovedlaget +
dugnads innsats til anlegget.
Hva er vel bedre en at i denne årsmelding kan melde at alt gikk etter planen. I dag ligger banen der og er i daglig
bruk. Det har vært en god styring på prosjektet og det er sluttørt innenfor budsjett. En stor takk til fotballstyret og
formann Geir Daasvatn for flott innsats.
Det arbeides fortsatt fra E-H kommunes side for å få fornyet leiekontrakten av området Evje Stadion med
forsvarsbygg fra 2012. Det er ikke sluttført noen endelig avtale med forsvaret ennå. Det er fra Otra IL’s side fremmet
ønske om å få utvidet leieområdet. En slik utvidning vil åpne for ytterligere anlegg i idrettsparkområdet. I sum
fremstår i dag, ikke bare anlegget som et stadig mer omfattende idrettsanlegg, men som en sentrumsnær park og ett
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aktivitetsområde til forskjønnelse av bygda vår og til glede for alle. Otra hovedstyret har drøftet om ikke området
bør bytte navn fra Evje stadion til et mer dekkende begrep, i.e Evje Idrettspark. Noen beslutning er ikke fattet.
En stor oppmuntring for alle har vært hvordan anleggene i stadig større grad er tatt i bruk av barnehagene og av Evje
barne- og ungdomskole til undervisning i kroppsøving. I sum åpner skiløyper, flerbruksflate, volleyball baner,
treningssenter m.m. for at der er tilrettelagt for uorganisert aktivitet så vel som organisert.
Otra il er en viktig aktør i det forebyggende folkehelsearbeidet, Titoppers, ski treninger på mandag fra 18-19 i
Otrahallen samt aktiviteter med utgangspunkt i vårt treningssenter er godkjent som del av kommunens offisielle
folkehelsearbeidet.
Orienteringsgruppa har ferdig utviklet tur kart med sommer og vinterløyper for Evje Øst; dvs. i området
Bertesknapen, Gautestad og Himmelsyna. (ca. kr 970 000,-). Det har vært mange års arbeid med bl.a. et årsverk i
registrert dugnadsinnsats og prosjektet er fullført og det er utbetalt kr 221.000,- i tippemidler i år
Nærmiljø kartet for Hornnes var ferdigutviklet i 2009, et kart som benyttes av bl.a. Hornnes barnekole og Setesdal
videregående skole Hornnes. Det arbeides med et tilsvarende nærmiljøkart som skal brukes i undervisnings øyemed
av Evje barne- og ungdomskole. En håper å få det sluttført i 2012.
Det er i 2010 påbegynt et arbeid med revisjon av NM- kartet vest for Dåsåna på Hornnes. Det er innvilget kr.
98 000,- i tippemidler til dette av en beregnet kostnad på kr. 285 000,- det er blitt utbetalt kr 40.000 i 2010 som
forskudd til dette arbeidet. Det gjenstår noe regntegning av dette kartet men regner det blir avsluttet i første del av
2012 og restbeløp kommer til utbetaling.
Videre utvikling av turkart med merkede turløyper vil være et satsingsområde i årene fremover, og her ligger det
godt til rette for et samarbeid med en rekke aktører; lokale reiselivsorganisasjoner og bedrifter, offentlige
myndigheter, Midt-Agder friluftsråd, Otra tur og løypeservice m.fl.
Brutto omsetning i Otra IL med aksjeselskaper var i 2010/2011 kr 6 671 000 mot Kr. 5 787 000,- foregående år, en
økning på 15,3 %
Otra konsernet har i øyeblikket underplanarbeid og ferdig budsjetterte, omsøkte prosjekter av kart og anlegg for
ca.13.5 millioner kroner.
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”.



MEDLEMMER.
OTRA IL innførte i 2000 kun enkelte medlemskap med samme medlemskaps avgift kr. 50,- for alle alders grupper.
Kartotekfører er Klubben Online og Medlemsservice, et selskap under Norges idrettsforbund. Internett basert
medlemskartotek fungerer nå etter intensjonene ikke minst grunnet den gode oppfølgning av gruppestyrene og av
daglig leder. Men det er stadige rom for forbedringer. 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 av e-post / sms i kommunikasjonen med medlemmene.
Otra IL har tidligere hatt et langsiktig mål om å oppnå 1000 betalende medlemmer i hovedlaget. Dette målet ble nådd
høsten -07 og med en ytterligere økning i 2008/ + 3,1 %, 2009/ 11,3 %, 2010 +3,6 %, 2011 +4,4 % med til sammen
1237 enkelt medlemmer.
Som en kuriositet skal nevnes at av de 375 medlemmene i Otrahallen treningssenter er 220 stk ikke medlem av Otra
il. Det er et viktig utrykk for at klubben nå legger godt til rette for uorganisert trening.

Tabell 2.
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Medlemmer Hovedlaget pr. 01.11. 2009 – 2010 - 2011 etter alder og kjønn.

2009

2010

2009

2010
%

2011
%

2011

2010

2011

2009

Tot:

M

K

M

K

M

K

Under 6 år
6-12 år

116
234

58
258

44 %
73 %

23 %
83 %

28,5 %
76,3 %

76
239

39
138

37
101

29
142

29
116

64
119

52
115

13-19 år

242

263

77 %

83 %

79,9 %

278

138

140

124

139

123

119

Sum <20 år

592

579

66 %

66 %

64,0 %

593

315

278

295

284

306

286

Sum> 20 år

556

610

664

366

293

342

268

321

235

Totalt

1148

1189

1237

681

571

637

552

627

521

Totalt 2008

1031

Totalt 2007

1000

Totalt 2006

984

Totalt 2005

938

Totalt 2004

910

Totalt 2003

752

Totalt 2002

669

Totalt 2001

482

Totalt 2000

Ikke
1.
2.

•
•

•
•
•

•

kjent
% = antall barn i aldersgruppen som er medlem av Otra IL / totale antall barn i aldersgruppen pr.
01.01. i EH kommune.
Medlemstall 2009 er pr 10.11. i 09/10/11. Medlemskapet har alltid fulgt årstall og ikke
regnskapsåret.

Tabell 2 viser at i, -09, -10 og -11 har vi tilnærmet samme % vis medlemskap i aldersgruppene 13-19 år som
i 6-12 år. I år er 8 av 10 barn i aldersgruppen 6-12 år og 8 av 10 ungdommer i aldersgruppen 13-19 år
medlemmer i Otra IL.
Vi har hatt en utvikling hvor treningstilbudet til jenter og gutter under 20 år nå synes å være likeverdige, bedømt ut fra medlem statistikken. Like mange jenter som gutter er medlemmer av klubben. Gledelig er det
at det er stadig flere jenter i tenårsgruppen 13-19 år som trives i klubben. I 2011 er 44 flere jenter aktive
medlemmer enn i 2008. +43 % i den aldersgruppen. En betydelig økning siste 3 år.
Også i år har vi har nådd vår målsetning om å stoppe det store frafallet som har vært i aldersgruppene 13- 19
år i idrettsarbeidet. Allsidighet i idrett i unge år gir idrettsglede. Dette gjør at en velger å fortsette med fysisk
aktivitet også i tenårene, tiltross for krav til mer innsats av tid og krefter i treningsarbeidet.
Siste 11 års utvikling i Otra IL’s medlemstall er så gode at de bør ha interesse i idretts- Norge.
Det er også gledelig at gruppen 20 år og eldre stadig blir større. Nye 54 medlemmer i denne aldersgruppen
siste året viser at mange voksne igjen finner at idretten har 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 opprettholde og styrke arbeidet rettet mot barn og unge.
Registrerte medlemmer under 6 år har svingt en del siste 3 årene med en halvering i 2010. Dette har nok
med forhold knyttet til ”allsidig leik og aktivitet ”hvor det nok ikke har vært markedsført godt nok blant
foreldrene vårt ønske om medlemskap også for den gruppen. Det er viktig at undergruppene kontinuerlig
vektlegger betydningen av formalisert medlemskap i hovedlag og sin undergruppe. Dette er bedret i 2011

Tabell 3. Antall medlemmer av hovedlag og i sum av undergrupper 2001 – 2011.
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Årstall

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Hovedlag *

482

669

752

910

938

984

1000

1031

1148

1189

1237

611

1137

1154

1286

1199

1327

1521

1446

1544

Undergrupper

*I hovedlag er også støttemedlemmer medregnet. I undergrupper er støttemedlemmer ikke medregnet. Se
tabell 4- støttemedlemmer
Antall:
• medlemmer i hovedlag har økt fra
482 til 1137 • medlemmer i undergruppene har økt fra 480 til 1544 -

( x 2,6)
( x 3,2)

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.

TABELL 4. Medlemskap Undergrupper pr. 10.11.2011 etter alder.

Helsesport
Sykkel
Håndball
Friidrett
Ski
Orientering
Fotball
Barneidrett
Innebandy
Klatregruppa
Støttemedlem
Sum 2011
Sum 2010
Sum 2009
Sum 2008
Sum 2007
Sum 2006
Sum 2005
Sum 2004
Sum 2003
Sum 2002
Sum 2001
Sum 2000

Sum

Sum

Sum

20+
år

20+
år

20+
år

13-19
år

2009

2010

2011

2009

2010

2011

27
69
60
47
212
114
91
31
6
118

28
74
59
48
223
113
82
26
9
134

32
85
67
37
244
109
88
26
11
140
839

27
86
323
78
308
165
296
187
41
10
137

28
89
336
77
334
159
252
133
28
10
162

32
96
325
110
354
153
279
158
26
11
168
1712

1608
1658
1413
1314
1383
1267
1261
708
661
480
Ikke

2009

13 –
19
år
2010

13 –
19
år
2011

13
131
22
45
18
109
10
4
10

12
161
21
56
19
96
2
1
15

8
155
15
58
16
101
20
373

796
775
649
622
581
547
541
383
315
247

<
13år

<
13år

<
13år

2009

2010

2011

4
132
9
51
33
102
187
9

3
116
8
55
27
74
133
13

383
362
278
228
261
229
180
84
139
76

429
527
486
466
541
497
540
253
207
157

kjent

Vi ser at de fleste undergruppene også i år har opprettholdt eller fått flere medlemmer i alle aldersgruppene, - ikke
minst i aldersgruppen under 20 år.
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3
103
58
52
28
90
158
8
500

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 4 årene (2005-2009) har en klart å stabilisere dette gode medlemstallet på rundt
500 ved å opprettholde ny rekrutteringen for aldergruppen 13-19 år var der ikke noe sikker økning i medlemstallet i
perioden 2001 -2003. Men i 7 års perioden (2004-2010) har der vært en jevn økning år for år. ( + 203, + 112 % i den
7 år i perioden). Det vi ser en en kohort bevegelse, med stabilt medlemstall siste driftsåret.
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.
Statistikkene refererer seg til tidsrommet -10 år - som Otra treet har vært styrende for klubben.
”En må være med å gjøre de andre gode for selv og bli bedre.”

Ukjent.

GRUPPENES ARBEID
”Godt miljø skaper kvalitet.”
Helge Bjorvand.
Barne- og ungdomsarbeidet i klubben er videreført i 2010 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. 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 i -07 og igjen i -08. Fra 2010 er tiltaket videreført med BDO som sponsor (kr 25.000,-) som BDO
idrettskole. 107 barn hadde igjen en fantastisk flott idrettsuke. 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. Otra IL bør i
lys av siste 4 års erfaring ha som målsetning at idrettskolen bli et fast tiltak sommerstid.
”All idretten” - et samarbeids opplegg mellom orientering, ski og sykkel har ikke vært videreført siden 2009. Det
var én målrettet trening og veilednings opplegg til de i 4 til 7 klasse. Helge Bjorvand har hatt en styrke
treningsgruppe for aldersgruppen 13 til 15. Otra treet har nå allsidige aktiviteter for aldersgruppen 4 år til 9 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 barneidrettsarbeid 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
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. En bør i kommende driftsår gjennomgå ideene bak otra treet på nytt i
klubben å fornye samarbeids strategien.
”Elevene fra Evje har alle en allsidig idrettsbakgrunn slik at de mestrer godt flere idretter”
Lærer v/ idrettsgymnas i Aust-Agder.
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. Dette vedtaket er
fornyet av kommunestyret i 2011. Det er et viktig vedtak for våre barnefamilier og gjør nok at vi ser at flere deltar i
vårt idrettsarbeid.
Barneidrettsarbeidet har ingen spesielle treningsavgifter utover ordinære medlemskap Tidligere tiltak med et
samarbeid om treningsavgift mellom fotball og håndball har en ikke sett behovet for i år i lys av de generelle andre
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tiltak som har styrket økonomien i disse undergruppene. Treningsavgiftene for barn og unge er blitt betydelig
redusert de siste årene. Dette med den planlagte lavest mulig treningsavgift er en viktig medvirkende årsak til at
idrettens aktiviteter favner så mange barn og unge.
Til sist er gruppenes sportslige arbeid kjernen i et hvert idrettsarbeid. 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 informasjon.
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. Det er også gildt å se at flere ungdommer kommer innpå idrettslinjer ved
videregående skoler rundt om i landet med bl.a. bakgrunn i den skolering Otra IL har gitt dem. Vi ser også at stadig
flere av våre ungdommer blir tatt ut på regionlag innen både individuell idrett (ski) og lagidrett som håndball og
fotball. Margit Wiberg er kretsmester i 4 vinterøvelser og 1 rulleski denne sesongen. Hun ble også nr 9 i
hovedlandsrennet i år. Hanne Sofie Eriksen og Linda Sløgedal har gått til Just og spiller i dag i Bring serien, Erik
Stokkeland, Bjørnar Kallhovd og Ole Jakob Haugen spiller for KIF G18 og i SPAR serien. Eirin Tjessem Våge har
gått til AK 28 og spiller i 2. div, og Elisabeth Thorsland til Grindheim og spiller også 2.div der.
Bjørn Robstad ble i år nr. 2 i Birkebeiner løpet, kun slått av en etiopier i sin klasse
”Den jenta har jammen lært noe i Otra”;
Trine Haltvik, landslagstrener Aldersbestemt lag til Tony Halsall
Undergruppene har gjennom sitt trofaste arbeid også i år skapt en positiv utvikling i klubben. Medlemstall, sportslige
resultater så vel som regnskapstall viser dette.

ARBEIDSUTVALGETS ARBEID 2011
”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 åttende driftsåret med daglig leder. Tony Halsall er daglig leder i
idrettslaget i 70 % stilling. Fra 01.08.09 har han også en 30 % stilling som daglig leder av Otrahallen AS. Tony
kjenner klubben og hallen godt fra mangeårig engasjementet i flere undergrupper og har igjen i 2011 fylt rollen som
daglig leder på en utmerket måte. Otra IL er utrolig heldig som har en så 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 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. Kontoret er
opprustet med moderne kontorer og datateknisk utstyr og fungerer etter intensjonen. Men der er mange
arbeidsoppgaver som må løses ”i felten” og det ble av den grunn i januar i 2010 kjøpt inn en liten bil. Dette har lettet
mye av det praktiske arbeidet i 2011.
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 den samme strategi de senere årene.
9

•
•
•

Klubbens omsetning har økt denne 9 års perioden med positiv bunnlinje.
Medlemstallet har steget fra 480 i 2001 til 1237 i 2011. Se tabeller 2+4.
Aktiviteten i undergruppene og medlemstallet har aldri vært større.

Høsten 2003 etablert Otra IL et samarbeid med Hornnes videregående skole slik at vi fikk en sivilarbeiderstilling i
100 % stilling. Denne stillingen har ikke vært besatt i 2011.
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 praksis plass for en idretts interessert
ungdom. Høsten 2009 år innledet idretten et samarbeid med Setpro / Nav, og også i år har vi hatt en arbeidstager
tilknyttet Otra IL/ Otrahallen i perioder.
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 frivillige 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 lagarbeidet opp.

Idrettens verdiskaping i Aust-Agder – antall frivillige årsverk.
Oversikt idrettens samfunnsregnskap for kommunene i Aust-Agder 2010

Kommune

Medlemskap

Hopkins formel Årsverk

Gjennomsnitt
industriarbeiderlønn

Frivillig
bidrag i kr.

Evje og Hornnes

1517

0,016

24,3

350 000

8 495 200

Otra IL

1202

0,016

19,2

350 000

6 731 200

Klippeavtalen er fortsatt en viktig del fundamentet i økonomien til hovedlaget, og vi kan trygt fastslå at aldri har
gressplenene og området rundt fotballbanene vært flottere en i år. Gressmattene er blitt vannet, gjødslet og klippet
med kjærlighet. For dette skylder vi mange takk, men kvalitetsstemplet på anleggene har Geir Daasvatn satt gjennom
sin trofast daglige innsats.
Årsmøtet 2002 mente at makter hovedlaget bedre å støtte opp under våre frivillige, vil vi være i stand til å nå langt i
vårt arbeid. Denne årsmelding synliggjør at denne strategien lykkes.

”Den som bruker tiden sin til å slå i hjel timer, har et alvorlig problem
Ukjent

INFORMASJONSARBEIDET
Otra IL radio har videreført sending enkelte fredager fra 19.30 til 20.30 på Radio Evje. Vi har også sendinger hvor vi
har hatt radio dekning i hele dalen.
Internet portalen www.otrail.no blir et stadig mer brukt informasjonsmedium.

Tabell 5. Totale antall besøk hjemmeside pr. år
Statistikk unike besøk på otra.no / otrail.no
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03/04
04/05
05/06
06/07
07/08
08/09
09/10
10/11

Okt

Nov

Des

Jan

Feb

Mars

April

Mai

Juni

Juli

Aug

Sep

Ukjent
6335
7072
14049
17819
29465
40018

Ukjent
6487
7459
16517
22716
32187
51239

5231
9781
7576
19957
28471
34084
58310

6546
14727
13810
29489
32339
49980
66319

6761
11914
15924
24295
28219
35563
65902

6699
14232
17573
23074
28518
39673
72176

4556
9048
9404
20565
25170
44648
70462

5062
8331
10786
20789
29963
39489
80349

4159
8719
11067
9450*
26036
43020
85890

3835
7262
10727
6790*
20340
41395
68235

3337
6248
14365
11761*
25127
44321
84080

3107
12338
13406
6274**
26127
44746
78468

Sum
42000
49093
115422
139169
206101
310845
478671
821448

Statistikk unike besøk på otra.no / otrail.no
•
•

*
**

Statistikken er ikke korrekt p.g.a. overgang til nytt domene.
Statistikken er ikke korrekt p.g.a. teknisk feil hos Nettkroken.

Der skjer en løpende utvikling av vår hjemmeside. I mai 2008 ble www.otra.no byttet www.otrail.no og en ny og
forbedret hjemmeside ble lansert. Domenet er eid av Otra www.otrail.no er i løpet fra 2008-09 blitt innarbeid som
vårt nye nettsted.
De fleste undergruppene har tatt i bruk elektronisk kommunikasjonsløsninger. I stadig større grad brukes
Hjemmesider, e-post og sms i informasjonsarbeidet. Denne utvikling reflekteres blant annet i at utgifter til brevporto
er minimalisert, og i et økende besøkstall på vår nettadresse med stigende antall sidehenvisninger
kan også ha en verdi for programvareselskaper som ser idretts - Norge som et marked.
I 2010 fikk vi etablert ”Otra TV” som en del av nettløsningen og det er også etablert en egen Facebook gruppe for
klubben. Besøkstallene har i år økt med 72 % -, en prosentvis økning som er enda bedre en vi har sett de to
foregående årene, Da en økning på 50 5 pr år. I snitt har hjemmesiden i år hatt ett 1,6 besøk pr. minutt hele døgnet i
365 dager, d, v, s et besøk hvert 37 sekund hele døgnet i 365 dager
Internet basert informasjon får stadig større betydning for alle deler av klubbens arbeid. Klubben får på en rimelig og
oppdatert måte informert om det løpende arbeidet. Denne informasjonen åpner ” lukkede rom” slik at alle
medlemmer får tilgang til klubbens arbeid. Slik kunnskap skaper tillit og styrker klubbidentitet.
En stor takk til alle dere som bidrar til at vi har et slik ettertraktet og tydeligvis etterspurt informasjons arbeid. Dere
er utrolig flinke til å holde oppdatert informasjon presentert på en profesjonell og leseverdig måte.
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. Agderposten er også interessert og vi
har også hatt positive oppslag i Fædrelandsvennen om vårt arbeid siste året. (se vedlegg)
En har arbeidet med å få til informasjonstavler i Otrahallen siste året. Den første er i drift i treningssenteret nå fra
sommeren 2011. Tanken er at disse flatskjermene skal gi løpende nyttig inforasjon knyttet til aktiviteten i hallen
spesielt, men også i klubben og bygda spesielt. Anlegget er kablet slik at flere tavler kommer i bygget og vårt
miljørom har fått et moderne audio visuelt utstyr.
Som klubb kan vi aldri informere for mye og dette viktige arbeidet må videreføres i årene som kommer.
Som profilering av klubben ønsket en i 2011 på å utvikle en sports- og fritids kleskolleksjon som vil markedsføre
klubben og bygda. En har fått laget en fleecegenser som har vært brukt som gave i jubileumsåret og lagt ut for salg
dette året. Undergrupper som sykkel/ håndball/ fotball har også lansert egne treningsdrakter i år.
På Intersport har vi fått til et samarbeid hvor en har en flatskjerm som viser bilder og film som markedsfører klubben
og bygda. Dette er en markedsføring som kan videreutvikles i andre foretninger og plasser hvor folk ferdes.
Vi har videreført uviklingen av Otra kalenderen for 2011 og den videreføres etter avtale med trykkeriet de neste tre
årene.. Denne ble utsendt gratis til ca. 1100 hustander i 2011 og er planlagt utsendt til 1700 i 2012. I den innformerer
vi kort om klubben, under gruppene og aksjeselskapene våre. Kalenderen er 100 % reklame finansiert.
ØKONOMI - HOVEDSTYRET
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Kontantbeholdningen har i fra 2000 økt fra kr. 180.000 til kr. 402 000,- i 2011, Redusert med kr 18.000,- i 2011.
Øvrige del av overskudd er plassert som aksjekapital i Otra Portal AS (kr.106.000,-) 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. Men vi har hatt et underskudd på regnskapet også i 2011
(tabell 6). Korrigerer en utestående krav på kr 62.000,- er der er balanse i driften. Men økonomi er noe
arbeidsutvalget må arbeide aktivt med også i kommende driftsår.

Tabell 6. Økonomi - Hovedstyret
Årsregnskap
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

Bruttoinntekt
95.000,286.000,369.000,561.000,860.000,1 092.000,602.000,716.000,661.760,740.119,1 272.088,1 045 590,-

Økning år for år
- 15.000,+ 191.000,+ 83.000,+192.000,+199.000,+232.000,-490.000,+114.000,-54.240,+78.359,+ 531.969,- 226 498,-

Over/underskudd
+ 19.000,+ 38.000,+ 95.000,+133.000,-103.000,+447.000,+29.000,+98,000.-140.750,-13.342,-59 238,-17 657,-

Idrettslaget har gjennom årene utviklet samarbeidskontrakter med en rekke andre aktører. Hovedsponsoravtalen med
Eh-banken er allerede nevnt.
Tilsvarende har Otra IL i dag avtaler med Evje Radio om radiosendinger, reklamesalg på drakter og nettsted m.m.,
EH kommune om vedlikehold av idrettsbaner, Nettkroken AS som sponsor av internettarbeidet vårt m.fl.
En stor utfordring i 2010 var i størst mulig grad få innarbeidet den nye 5 % andel som hver enkelt som spiller på
Norsk Tipping kan tildele sin egen klubb som grasrotmidler. Denne ordningen trådde i kraft på nasjonalt plan våren 09. Vi er i Norgestoppen i dette arbeidet. En stor takk fra klubben til spillekommisjonærene ICA og Spar ved
Dovland/Olsen og Skjeggedal. Uten deres trofaste engasjement hadde vi ikke lykkes som vi har gjort

Tabell.7 Grasrotandelen pr. november 2011.
Årstall
2009
2010
2011

Ant. Spillere:
758
928
1035

Inntjent kr:
Kr 172 232,Kr 311 621,Kr 294 350,-

Som tabellen viser har Otra blitt vist en utrolig tillit i dette markedet. Klubben får gjennom andelen fra vår tippe
grasrot en fantastisk mulighet til å kunne heve kvaliteten på arbeidet. Klubben står i stor takk til våre lokale tippere
som har valgt å støtte oss, og våre lokale tippe- kommisjonærer som har markedsført grasrotordningen godt i vår
bygd. I sum oppleves tabell 6 som en helt utrolig tabell. En slik tillitserklæring gjør at en gleder seg til å kunne være
med videre i idrettsarbeidet. Grasrotandel i Evje Og Hornnes har vervet ca 90 % av tipperne og dette er tredje best i
landet.
Bingo Sør - et selskap eid av Aust Agder idrettskrets har startet Bingohall på Evje våren -09. De fikk ikke sikker
drift og bingohallen er stengt fra sommeren 2010. Dette gir et bortfall av kr 30.000,-. Radio Bingo ble midlertidig
avviklet høsten -09 grunnet sviktende økonomi. Høsten 2011 har en startet igjen Radiobingo i samarbeid med radio
Evje, Tiltaket må revurderes løpende denne vinteren.
I skrivende stund vet en ikke, men en er forespeilt at også i år vil rådmannen i sitt budsjettforslag til kommunestyret
for 2011 føre opp kr. 100.000,- i direkte kommunal støtte til klubben.
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Målsetning for arbeidsutvalget også i 2010 har vært å arbeide for at klubben blir mer robust økonomisk. Det drives et
så viktig langsiktig arbeid gjennom vårt arbeid at en trenger en forutsigbar og trygg økonomisk forankring i bunnen.
Underskuddet for arbeidsutvalget på ca kr 160.000,- i 2008 var et signal om at vi var sårbare. I år er der også et
underskudd men dette skyldes ekstraordinære utgifter på tilskudd kr 100.000,- til den nye kunstgressbanen. Men
med de inntekter som nå er fundamentet i klubben kan vi satse videre på å drive Otra IL på en god måte til beste for
bygda vår. Bygda som er kjent for mineraler, - har en diamant som kan slipes stadig bedre - idretten.

SAMARBEID.
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, - grågåsa sparer 20-30 % energi når den velger å fly sammen i
plog i sitt trekk. 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 resultater som
• BDO - barneidrettskole er videre ført for femte gang.
• Vellykket grasrot satsing
• Egen budsjettpost på EH kommunes budsjett
• Hovedsponsor har i 2011 støttet oss med kr 120.000 + indirekte 1 million til fotballbanen. + kr 45.000 til
skiløper
• Hovedsponsor har i Nov.11 fornyet ny 3 års kontrakt fra 2012 på kr. 225,000,- pr år!
• Åseral idrettslag har støttet klubben med kr 20.000,• EH kommune har tatt fornyet ansvar for halleien for de 17 år og yngre
• Videreføring og 5 års fornying av klippeavtalen
• Otra har fått frikjøpt rett til reklame på den nye kunstgressbanen. Denne rett er tildelt fotballgruppa.
• 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 hallen til treningsleire, kick off, ”vandring i Nedre-Setesdal”, kunstsnø løyper m.m. er
enkeltstående men vesentlige ny skapninger for idrettsmiljøet i bygda vår.
• Avtale med Nettkroken as gir oss via sine produkter god elektronisk kommunikasjon.
• Vi har fått via klubbkontoret i tilknytning til Otrahallen fått etablert et godt samarbeid med Otrahallen AS,
nå har videreført felles daglig leder av våre to virksomheter
• Sportsbutikkene Sport 1 og Intersport her på Evje gir lagets medlemmer meget gode rabatter på en rekke
sportsvarer. Sportsbutikkene holder kurs / egne salgskvelder m.m. for våre medlemmer/ undergrupper.
• Otra har via EH kommunes deltagelse i Midt Agder friluftsråd gitt oss en løpende dialog med dette
interkommunale organet.
• 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 2011 til en bedre bygd for både unge og voksne.

LANGSIKTIG PLANLEGGING/STRATEGI ARBEID.
”Det å stå stille med begge bein kan også være et feiltrinn.”
Ukjent.
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 – påtvang klubben til å
tenke nytt ved århundreskiftet, - som finanskrisen i 2008/2009 også påtvang klubben nytenkning. Arbeidsutvalget
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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 må videreføres og videreutvikles.
Nå forandres kartet over Idretts Norge. Fra 01. januar- 07 ble Agder og Rogaland en ski- idrettskrets. Tilsvarende er
skjedd tidligere for håndballkretsene. Otra IL må tilpasse seg de nye fylkes- og kommune strukturene/ idrettskretsene
som kommer og samtidig se hvilke muligheter det gir oss som idrettslag, - sentralt plassert i nye regioner. Vi må
være dyktig til å utvikle godt samarbeid. Glenn Qvam Håkonsen fra Skigruppa er bl.a. leder av hoppkomiteen i
skiregionen.
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.

AVSLUTNING
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.
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 å
tilrettelegge for fysisk aktivitet, helse og trivsel i vårt lokalsamfunn.
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 å gjennomføre nok et år med stor aktivitet.
Mitt ønske er også at alle disse frivillige har blitt tilført en rekke positive opplevelser som gjør at deres arbeid ikke
bare har hatt 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 arbeid mulig.
For Hovedstyret i november 2011
Finn Bj Rørvik
Leder
Otra IL.
EPILOG
Jeg ønsker med det å takke OTRA IL for å ha blitt betrodd vervet som medlem av arbeidsutvalget i 12 år, derav
11 år som leder. Disse årene har for meg vært en festreise. Vi har sammen satt oss langsiktige og kortsiktig mål.
Vi har alle sammen jobbet med glede og arbeidslyst for å nå disse målene. Vi har ikke telt timer i vårt arbeid
fordi vi har sett at arbeidet har betydd mye for mange mennesker, ja for generasjoner i vårt lokal samfunn. Vi har
sammen vært med å forme dette vårt samfunn. Vi har fått forme enkeltmenneskers hverdag og deres valg i livet.
Vi har gjennom vårt arbeid vært med å skape verdier som vi ikke ser i våre regnskap, men som vi har sett i mange
enkelt menneskers liv. Vi har fremmet folkehelsen uten å avholde konferanser eller lage store dokumenter. Vi har
vært ”gjørere”. Vi har trodd på vår felles visjon. Vi bytter verv, nye krefter skal og må slippe til, selv om det for
meg egentlig er vemodig å slippe grepet som leder. Otra IL er blitt en del av min og vår felles identitet. Men
nettopp derfor skal vi forsette å jobbe sammen – styrt av samme visjon – det å skape livsglede, ”bevegelse og
begeistring”, en tørst etter det å mestre selve livet for så mange unge mennesker. Når kompassnåla dirrer i disse
unges liv er sann idrett å hjelpe ungdommen å finne sin retning i sitt liv. Vi ønsker Otra IL lykke til i årene som
kommer.
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ÅRSMELDING 2011

OTRA IL Friidrett

Årsmelding 2011 OTRA IL friidrett
Styret har i 2011 bestått av:
Leder: Olav M. Tveitå
Nestleder: Odd Harald Robstad
Kasserer: Tony Halsall
Det har vært et oppsving for friidretten i år. På enkelte treninger har det vært over 40 deltakere i alderen 7-9 år. På
vårparten var det også trening for de eldre utøverne, men det har vært liten interesse her med bare 1-4 utøvere på
treningene. Det har vært fast trening en dag i uka i sommerhalvåret. Einar Kr Tveitå, Olav Tveitå og Marit
Grindheim har vært trenere. Vi arrangerte friidrettsskolen over 5 onsdager i august/september som munnet ut i et
klubbmesterskap. Her deltok det 50 utøvere i alderen 7-9 år. Også på vårparten arrangerte vi et klubbstevne med ca
35 deltakere. Enkelte av ungene har i år deltatt i Grimstadlekene og Arendalslekene og hevdet seg godt.
TINE-stafetten ble også i år et vellykket arrangement med god deltakelse. Odd Harald Robstad har også i år vært
primus motor for terrengløpkarusellen. Han har hatt ansvar for løpene på Hornnes, Evje og Byglandsfjord. Det er
god interesse i de yngste årsklassene, men dessverre veldig tynt blant de som er over 10 år.
Det har ikke vært særlige investeringer i år og økonomien i gruppa er god. Banestevnene og friidrettsskolen har i år
vært gratis for deltakerne. Vi har ingen ekstra kontingent for medlemmene.
Olav M. Tveitå

ÅRSMELDING 2011

OTRA IL Ski

STYRET:
GEIR MAGNE FEED
LEDER
GLENN Q HÅKONSEN
NESTLEDER
KIM ASBJØRN HAUGEN
SEKRETÆR
TORGEIR ULEBERG
STYREM. LANGRENN
JON TERJE HEGGHAUG
STYREM. HOPP
HARALD AAS
MATERIALFORVALTER
ANBJØRG GJELSVIK
STYREM. BARN.
MARIT REIERSEN
STYREM. UTD./REK.
KNUT HELGE JOKELID
STYREM. ANLEGG.
ÅSE RØRVIK, VENCHE LISE RAMSE, GEIR ALMÅ, VALGKOMITE
Representasjon: Glenn Q Håkonsen – Leder hoppkomiteen Agder og Rogaland Skikrets
Jon Terje Hegghaug, rekrutt trener Sørlandshopp.
”HØGÅS”. Høgås har blitt viden kjent etter nok en snøvinter på Sørlandet. I dag er Høgås ett begrep, Sørlandets
”Nordmarka” En mega vinter har det vært for turfolket og de aktive innenfor langrenn/hopp. Løypene har vært
100 %, slik som de skal være.
Av de planene som ble satt opp, har alt blitt gjennomført. Nærmiljøanlegget i Trollbakken har vært mye i bruk i
vinter. Lysløypa på Evje har vært i bruk, men dårlig preparert. Løypene i Flatebygd har blitt kjørt noen ganger. En
lang forvinter, med snø fra 12. november og til 10/4 har det vært topp forhold. Otra har hatt 2 deltakere i
hovedlandsrennet i langrenn. Otra IL arrangerte Trollrennet/KM for Agder og Rogaland skikrets. Trollrennet i hopp
ble arrangert. Lysløypa på Høgås er forlenget med 0,4 km, total løype lengde nå er 4,6km. Glenniale bakken (K25) i
Trollbakken ble tatt i bruk.
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”FOLK PÅ SKI”.
Antall skiløpere gjenspeiler forholdene denne vinteren. Himmelsyna 2800stk (3050-10,2900-09, 3300-08, 1000-07,
3000-06, 1000-05,1850-04, 2050-03, 633 – 02,), Bertesknapen ca 183stk, (245-10,280-09, 100-08, 100-07, 70006,100-05, 570-04, 800-03, 173-02,), Skarvehei ca 650 (250-10) og Kjuklingheia ca 1000, (770-10, 600-09,400-08)
ARRANGEMENT.
Trollrennet
22-23.jan
227+219 (=446)
Høvringen
13/2
126stk
Klubbløp langrenn
4 stk
Jan/feb/mars
77 stk (64 premiert)
Klubbmesterskap langrenn
25/3
56 stk
Skoleskidager (tilrettelegging)
2 stk
200-250stk
Skiskole/barneskikarusell
7 ganger, (hopp 4)
10-15stk
Skisportens dag
1/3
ca 250stk
Sportsandakt v/Lavvoen
1. påskedag
50stk
Trollrennet Hopp
20/2
32stk (13stk fra Otra)
Inntektsgivende arrangement/avtaler:
Jordbærfestivalen
70 000,-*
Julebasar/Julenek
30 000,Evje og Hornnes Kommune-løypekjøring
60 000,-*
Skiposten/løypefond
65 000,-*
Reklame Flatebygd skianlegg/Høgås skianlegg
12 000,-*
Reklame hjemmeside
23 000,Evje og Hornnes Sparebank - løypestøtte
45 000,-*
Midt Agder Friluftsråd
50 000,-*
Høgås Løypelaug
120 000,-*
Sum, verdi
475 000,(* drift løypenett/anlegg 420 000,-)
Budsjett for 2011/12, 1/10-10 – 30/9-11
1 055 000,Internett
Otra IL har egen hjemmeside, www.otrail.no. Skisida har to Web kamera, egen værstasjon (første i Setesdal), GPS
registrering ved løypekjøring, først på Sørlandet. Ny besøksrekord i mars, 82176 unike maskiner, snitt 2700 pr dag
og 153 391 sider er rekorden (januar 11). Dette har vært og er meget vellykket. Dette arbeidet skal utvikles
ytterligere (innbydelser - terminlister – medlemslister resultatservice osv). Framtiden - Internett, mer og mer aktuelt.
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. 550 timeverk. Løypemaskinen har gått 474t. Skigruppa
vil takke Otra Tur og Løypeservice v/daglig leder Geir Magne Feed, Trygve Jokelid og Egil Kvitne, for en enorm
innsats gjennom vinteren. Selvsagt også takke de andre som har holdt opp løypene i vinter: Knut Albert Hauan, Per
Steinar Undeland, og Odd Harald Robstad.
Resultater Hopp og Langrenn.
I hoppleiren har det ikke vært stille i vinter, Flere Otra hoppere har vært i aksjon i kretsen. Jon Terje Hegghaug og
Glenn Håkonsen har hevdet seg i veteranhopprenn/kretsrenn. Og Km på Vegårshei med 2 og 3. plass i storbakke.
Zein Tynon, San Lin Tun og Kevin Eidet har deltatt på son/kretsrenn i vinter. Otra har også deltatt på sommer cup i
hopp. PS Utlåns utstyr /hoppski til barn er kjøpt inn.
Langrenn: Otra IL har hatt to deltakere på Hovedlandsrennet: Margit Wiberg og Magnus Reiersen. Vi har hatt 1
deltaker i Vasaloppet,, 17 delt. i Birkebeineren, hvor 9 klarte merket. Sesilåmi hadde 34 stk på lista, 30 stk deltok.
(Åse Gullsmedmoen klassevinner) Deltakelsen i kretsløp har vært bra (ca 15stk i Trollrennet). Flere har hevdet seg
veldig bra – Margit Wiberg 4 dobbel kretsmester, samt nr 45 og nr 9 i Hovedlandsrennet. . Disse løperne har
hatt plasseringer blant topp3 i kretsløp: Åsmund og Margit Wiberg, Ingrid og Magnus Reiersen, og Andreas
Gjelsvik,
Klubbmesterskap har vi arrangert. Treningsframmøte i Otrahallen og utetreningen har vært meget god, og det har
vært oppgang i Otrahallen. Otra IL stilte deltakere på kretssamling/jentesamlinger og vi hadde klubbsamling på
Høgås. 10 til 20 barn og unge har deltatt på trening inne og ute.
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Barne og ungdomsaktiviteter: Barneskiutvalget har hatt følgende arrangement
- Skiskole/barneidrett
7 ganger
10-15 stk
- Skisportens dag
skyting - natursti
80-90 stk
- Skoleskidager – samarbeid/tilrettelegging
200-250
- Hoppskole, 4 stk
jan/feb/mars
10-15stk
Aktivitetene for barn og unge har vært meget bra denne sesongen. Skigruppa ser veldig positivt på at barnefamilier
og barnehagene drar til Evje Stadion/Trollbakken og (Flatebygd)/Høgås skianlegg og koser seg i snøen med ungene.
Det er veldig viktig at alle kan gjøre nytte av de anleggene som vi har. Og vi har også registrert at ungdommer
drar på ski, på eget initiativ Videre samarbeid med skolene er viktig satsningsområdet, samt samarbeid mellom
undergruppene.
Barneidrettsskolen har hatt god oppslutning, med ca 10-20 barn har vært samlet på Evje/Trollbakken og Høgås .
Grillen/bålet har vært sentralt i de sosiale rammene rundt aktivitene. Fri aktivitet med ski og akebrett har vært gøy i
nedover og oppoverbakke og hopp.
Glenn Q Håkonsen og Jon Terje Hegghaug har hatt to treninger i uka for hopp med bra oppmøte. (mandag/onsdag)
Marit Reiersen har hatt ansvaret for idrettskolen på ski. Treneransvaret for skitrening hver tirs/torsdag har Sigurd
Wiberg, Ketil Grindheim og G.M. Feed hatt – hvor 10-20 stk har vært med.(10-18år). Familiearrangementet ”Tre
Toppers” ble arrangert 24-27. mars, med liten deltakelse, 35 stk kjøpte kort. Vanskelige snøforhold, med is/skare på
toppene. 10 Toppers 2010 var vellykka, 132 kort solgt.
Høgås Løypelaug: Laug for bedrifter/offentlig som støtter løypefondet og drift av løypenettet. Pr i dag er det 14
medlemmer som støtter med minimum kr 10 000,- hver. Stormedlem koster Kr 25 000,- og Kjempemedlem er kr 50
000. I 2011 gir lauget 295 000 kr.
Høgås skihytte: Vår nye samlingsplass på Høgås, (vaffel bua) varmestue, kiosk, rennkontor. I vinter har den blitt
brukt til møter, lunsjplass for gjester som er på kurs. ”Bua” er blitt ett begrep på Høgås med veldig gode vafler.
Framtida:
”Ti Toppers” turopplegg arrangeres også i 2011 og er blitt populært Skigruppa fortsetter med arbeidet som er satt i
gang, 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.
Ny anleggsplan for 2008-2012. De planer vi arbeider med for 2011-12 er bl. anna forbedring av løypenettet i Høgås
området og innover mot Himmelsyna/Førevatnet. Forbedre parkeringsplassene ved Høgås. Skigruppa vil
vedlikeholde og utvikle løypenettet (sommer og vinter).
Søknad om spillemidler til Lysløypene fra Høgås til ”Oljemyra” + rundløype 2,0km Høgåsmyra er sendt, og vi kan
bli tildelt ca 1 mill i vår. Prosjekt skileik/hoppbakke/langrenncross/slalåmbakke i Høgås er på gang. Sanitæranlegg
planlegges.
Det iverksettes utbyggings planer for Trollbakken i regi av Otra IL Ski/hopp. Plast i K10, K30 og K50.
Det jobbes med å få skriftlig avtale med de fleste grunneiere, spesielt Himmelsyna området og løype mot Gautestad
(Løneknutane). 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 355 medlemmer.
Internett vil være en meget viktig informasjonskanal i framtida.
Forbedre løyper og anlegg i samarbeid med Otra Tur og Løypeservice, kommune og Midtre Agder friluftsråd, vil
være helt sentrale arbeidsoppgaver. Jobbe aktivt for langsiktige løypeavtale i områdene mot Gautestad er en sentral
oppgave. Skaffe lønnsmidler til løypearbeidet er godt i gang, men ikke i mål.
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
nr 17 på Evje er neste mål – 16.juli og så går det slag i slag.
Geir Magne Feed
Leder
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ÅRSMELDING 2011

OTRA IL Innebandy

Innebandygruppa har lagt bak seg sitt sjette driftsår i Otra IL. Vi har valgt å utvikle oss med små skritt, så disse seks
første sesongene har vært preget av nøkternhet. Ca 25 spillere har vært innom på treningene i Otrahallen. Treningene
er gjennomfør i tradisjonell stil i 2/3 dels hall på onsdags kveldene.
Innebandygruppa har nå funnet sin plass i Otra IL, og gir ett tilbud til en god del ”trimmere” som ikke har annet
tilbud og er da ett viktig supplement til idrettstilbudet i bygda.
Det er lite eller ingen mulighet til å utvide tilbudet p.g.a. lite ledig treningstid i hallen.
Styret har bestått av: Leder: Erlend Sagvolden, Sekretær: Tony Halsall, Materiellforvalter: Ove Kjetså. Styret har
ikke hatt styremøter, men hatt mange småmøter på treningene. Erlend Sagvolden Leder i Innebandygruppa!

ÅRSMELDING 2011

OTRA IL Fotball

Styrets arbeid
Styret har bestått av Geir Daasvatn (leder), Connie Barthold (nestleder/økonomiansvarlig), Olaug Bratteli (sekretær),
Jon Gunnar Kjetså og Torgny Byklum (materialforvaltere), samt Joachim Standal Moseid, Bente Kjetså Simonsen og
Jon Gunnar Uleberg (styremedlemmer). Jon Gunnar Uleberg har bedt seg fritatt fra vervet i løpet av året, og har ikke
deltatt på styremøtene.
Styret har hatt seks styremøter og behandlet en rekke saker. Det har ikke vært truffet vedtak av stor prinsipiell
betydning. Det har i all hovedsak vært saker knyttet til den daglige driften.
Styrets leder Geir Daasvatn har brukt mye tid på oppfølging av kunstgressprosjektet.
Aktivitet
Det har vært 10 lag med i kretsseriene: G-10 x 2, G-11, G-12, G-13, G-15, J-16, A-lag i 6. divisjon, veteranlag og
damelag. Det er ett lag mindre enn i 2010. I tillegg har det vært to grupper med barn som har trent hele eller deler av
sesongen, J/G-9 og J/G-8 år. Samt ei oldboys gruppe som trener sammen med veteranlaget. Det er fremdeles økende
oppslutning om jentefotballen, selv om det i år ikke har vært J-14 lag.
De fleste lag i junioravdelingen har vært med i én eller flere turneringer. G-13 og G-15 deltok på Sandarcupen i
Sandefjord i august. Sportslig gikk det fint, og det sosiale utbyttet var strålende. Otra hadde også 6 barnelag med på
Løkkecup i Froland sist i september. Det ble en fin avslutning på fotballsesongen for disse lagene. G-11 deltok på
PlussbankCup i Kristiansand i sommer.
Antall aktive spillere er i skrivende stund ca 255. I tillegg kommer trenere og ledere på de ulike lag, slik at det totale
medlemstallet er ca 280. Den store oppslutningen av ungdommer på A-laget fra 2010 har holdt seg, og i høst har det
kommet mange nye spillere fra Hornnes videregående skole. Ca 35 spillere har vært med i A-stallen og spilt kamper.
Ytterligere ca 20 personer har jevnlig vært innom trening, men har ikke ønsket å spille kamper. Opptil 38 spillere har
vært på trening samtidig.
Aktiviteten i fotballgruppa har normalt stanset nesten helt opp når høstkampene er slutt i månedsskiftet
september/oktober. I år – med den nye kunstgressbanen på plass – er denne trenden snudd. Flere lag har trent for fullt
hele oktober og november. Den totale aktiviteten i fotballgruppa i 2011 er derfor adskillig høyere enn i 2010.
Sportslige resultater og prestasjoner
Det beste resultat har G-13 oppnådd, ved å vinne sin avdeling (2. divisjon 7-er) i vårsesongen. A-laget spilte brukbart
store deler av sesongen, men dabbet litt av helt på slutten. Det ble en 4. plass.
Trenden er ellers at lagene klarer seg ganske bra på sitt nivå (nivå 2 for de fleste lag). Det skjer en sakte, men
merkbar forbedring av fotballferdighetene i fotballgruppa nå. Vi kan vente at denne trenden vil forsterke seg med
bedre treningsforhold og økt treningsmengde på mange lag.
Trenere/lagledere
Alle lag har hatt gode og pliktoppfyllende trenere og lagledere. Noen lag har også hatt foreldrekontakter. Et par
”nødløsninger” for å få gjennomført sesongen har det vært, blant annet på J-16 der det har vært fire trenere men
ingen hovedtrener.
De praktiske oppgavene rundt lagene er løst på en god måte. Arbeidet med sportslig utvikling – trening av
fotballferdigheten – blir stadig bedre. Fra høsten 2009 har det vært en klar tendens til at flere lag vil trene mer. Denne
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trenden fortsatte i 2010 og nå også i 2011. Mer trening vil etter hvert gi bedre fotballferdigheter. Men det er fortsatt
litt for få trenere i fotballgruppa. Å engasjere flere foreldre eller andre til å påta seg verv som aktivitetsledere eller
trenere blir derfor en hovedoppgave også videre.
Styret vil takke alle som har hatt trener- og/eller laglederverv i 2011 spesielt, for en meget godt utført jobb. Dere er
”grunnmuren” i byggverket.
Dommere
Otra IL har hatt to aktive fotballdommere i 2010. Det er kretsdommerne Ingvald Langemyr og Emiri Shygri. Ingvald
har nå avansert til å være hoveddommer i 3. divisjon. Han har også vært assistentdommer i Toppserien for kvinner.
Fotballbaner/anlegg
Fra mai til september har trenings- og spilleforholdene vært gode på gressbanene. Dog ble Hornnes-banen svært
humpete og gjørmete de siste par uker av sesongen. Det skyldes i hovedsak hard bruk i den kraftige
regnværsperioden, samt at ”banemester” Geir flyttet sin dugnadsinnsats til Evje og den nye kunstgressbanen.
Dermed ble skadene i gressmatta ikke lenger reparert etter trening og kamp. Det var ikke de store isbrannskadene på
banene i vårsesongen, slik vi opplevde senest i 2009. Vi gikk rekordtidlig ut på gressbanen på Evje, i slutten av april.
Grusbanen var i god stand fra isen forsvant til gressbanene kunne åpnes.
Fotballgruppa har også i år utført det daglige stell av banene selv (klipping, vanning, søppelplukking m.v.). Flere har
bidratt med god dugnadsinnsats. Spesielt må nevnes veteranlaget, som har klipt banen på Evje temmelig regelmessig
én gang i uka store deler av sesongen. Vi har også i år fått noe hjelp fra Arendal Fengsel avdeling Evje til å klippe
banen.
For dugnadsjobben med banene var avtalt pris 30.000 kroner. Men hovedlaget har betalt oss 40.000 kroner for
jobben – en gest vi setter stor pris på. Hovedlaget har heller ikke i år utført større vedlikeholdsarbeider på
gressbanene – med dyplufting og toppdressing (påføring av sand) – slik det ble gjort i 2009. Etter vår vurdering er
dette operasjoner som med fordel kan gjentas hvert år hvis banene skal opprettholde sin standard og tåle mest mulig
bruk. Spesielt Hornnes-banen er myk og tåler bruk i regnvær dårlig. Påføring av mer sand kan trolig bedre
slitestyrken til gressmatta betydelig.
I vinterhalvåret var det igjen en stor utfordring å skaffe alle lag hensiktsmessig plass. Grusbanen på Evje disponeres
om vinteren til skøytebane. Kapasiteten i Otrahallen er bortimot sprengt, slik at bare noen få av lagene får treningstid
der. I 2011 var det A-laget og veteranlaget. Øvrige lag trente i hallen på Evjetun. Vi er svært takknemlige for denne
fine treningsmuligheten.
Kunstgressbanen
Den etterlengtede kunstgressbanen – EHbanen som den formelt skal hete – stod endelig klar til bruk i september
2011. Banen ble offisielt åpnet 29. oktober 2011 med stor festivitas. Årsmøtet i fotballgruppa vedtok i november
2008 at vi skulle utrede og få bygd en kunstgressbane i bygda, aller helst i samarbeid med Evje og Hornnes
kommune. Etter forslag fra de to unge representantene Pål André Ropstad og Jon Gunnar Kjetså, vedtok
kommunestyret i desember 2008 at også kommunen skulle ha mål om å få bygd en kunstgressbane i bygda.
Kommunestyret vedtok så i november 2010 at kommunen selv skulle være utbygger og ansvarlig for å gjennomføre
prosjektet. De nødvendige midler til prosjektet ble bevilget av kommunestyret i budsjettmøtet i desember 2010.
Totalkostnaden for banen er blitt ca 6,5 millioner kroner. Spillemidler, momskompensasjon, gave fra Evje og
Hornnes Sparebank og tilskudd fra Otra IL utgjør ca 5,1 millioner. Byggherre Evje og Hornnes kommune dekker
resten. Fotballgruppas bidrag til prosjektet har vært 400.000 kroner i kontanter og en stor dugnadsinnsats.
Hovedstyret i Otra IL har bidratt med 100.000 kroner, et tilskudd vi er svært takknemlige for. Gjennomføringen av
prosjektet har blitt rimeligere for fotballgruppa enn ”fryktet”. Fullmakten fra Årsmøtet var kostnader på inntil 1,3
millioner, mens den reelle kostnaden altså ble 400.000 kroner.
Fotballstyret vil rette en stor takk til Evje og Hornnes kommune for at banen nå er bygd. Vi vil også takke Evje og
Hornnes Sparebank, Otra IL sin hovedsponsor gjennom 29 år, for den rause gaven på 1 million kroner til prosjektet.
Gaven er gitt til kommunen. Men fotballgruppa vil bli den største brukeren av banen. Gaven fra banken kommer
dermed også oss til stor nytte. Banen vil bli til enorm gavn for både fotballen, idrettslaget og bygda.
Fotballgruppas leder Geir Daasvatn har lagt ned et betydelig antall dugnadstimer for å planlegge og følge opp
prosjektet fra oppstarten høsten 2008 til åpningsfesten 29. oktober 2011. Vi vil takke alle som på ett eller annet vis
har vært med og gjort dugnad i prosjektet, enten det var i plankomitéen eller ute på banen. Verdien av dugnaden er
beregnet til flere hundre tusen kroner. Vi kan ikke nevne alle som har bidratt ved navn, men må ta med to: Steinar
Tjessem og Tore Tveit som stilte med maskiner og la ned ekstra mange timer arbeid ved leggingen av selve
kunstgresset. Takk også til Evje og Hornnes kommune og Evjemoen Næringspark som lånte ut maskinene gratis.
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Vi må dessuten nevne at fotballgruppas kontantbidrag til kunstgressprosjektet delvis stammer fra overskuddet etter
dugnadsjobben under Landsskytterstevnet på Evjemoen sommeren 2009. Alle som var med og gjorde dugnad den
gang har derfor nå en liten aksje hver i den nye banen.
Økonomi
Økonomien i fotballgruppa er generelt god. Egenkapitalen er kraftig redusert som følge av investeringen i
kunstgressbanen. Men vi har fortsatt 480.000 kroner på bankkonto, og således en brukbar handlefrihet.
Den ordinære driften er også i 2011 holdt på et særdeles nøkternt nivå. Dog har alle lag fått sitt eget utstyr, noe som
har kostet en del. Men det er inntektene som bør bli noe høyere i årene som kommer. Blant annet for å skape rom for
forsøk på vinteråpen kunstgressbane. Det er en utfordring styret vil jobbe en del med framover.
www.otrail.no
Hjemmesiden er fortsatt veldig populær. Besøkstallene stiger videre. Rekorden for unike besøk på én måned er nå
85.000 treff, og besøkstallene ligget stabilt rundt ca 80.000 pr. måned. Mange grupper er flinke til å skrive på sine
sider, og fotballgruppa har ganske sikkert sin del av æren for suksessen. Geir Daasvatn har hovedansvaret for å
skrive på fotballsiden, og legger også ut mye bilder fra de ulike aktivitetene. Vi får dessuten innspill fra stadig flere
kilder og lag, bl.a. bilder og kampreferater, noe som øker kvaliteten. Takk særlig til Olaug Bratteli, Torgny Byklum,
Pål André Ropstad, Jon Gunnar Kjetså, Steinar Holte, Ricky Smeland, Jan-Sverre Jensen, Dag Odde, Torbjørn
Leifsen, Terje Refsnes og Knut Birkeland for fine bidrag.
Det er viktig for oss å sikre at både medlemmene, foreldre/foresatte og alle andre interesserte har enkel tilgang til
relevant og mest mulig fullstendig informasjon om aktivitetene i gruppa. Det letter kommunikasjonen mye, og
bygger opp under fellesskapsfølelsen som vi ønsker skal være i gruppa.
Det gode fotballmiljøet
Fotballgruppas kjerneoppgave er å få til mest mulig fotballaktivitet i bygda. ”Bevegelse og begeistring”. Vi ønsker å
skape et godt fotballmiljø, hvor barn og unge, voksne og ”eldre”, gutter og jenter, trives og opplever glede med
fotballen. Da vil de som alt er med fortsette med fotball, og nye barn og unge vil få lyst til å bli med på laget.
Vi takker alle som har bidratt positivt i 2011 for å hjelpe og støtte fotballgruppa i dette arbeidet – spillere, trenere,
lagledere, foreldrekontakter, foreldre og foresatte, sponsorer og alle andre gode hjelpere. Ikke minst vil vi takke Evje
og Hornnes kommune og Setesdal vidaregåande skule avdeling Hornnes, som stiller sine fotballbaner til vår
disposisjon. Vi håper alle gode støttespillere blir med oss videre på veien framover mot nye mål!
Hornnes, 10. november 2011
Styret i fotballgruppa

ÅRSMELDING 2011

OTRA IL Sykkel

LANDEVEI:
Sesongen 2011 har vore ein aktiv og god sesong for gruppa. Starta opp med spinning rundt
års-skifte. Me måtte få eit godt grunlag før den store styrkeprøva frå Kr.Sand til Hovden som var siste helga i mai.
Hadde og 4-5 langturer rundt i Agder med godt oppmøte. I år så hadde me meldt på eit lag i særpuljane. Namnet blei
SETESDALSEKSPRESSEN. Me var 32 ivrige syklistar som var klar til turen pluss to gjestesyklistar, Vidar Bø og
Tahir. Turen til Hovden blei ein stor suksess. Alle kom i mål med god margin til idealtia som var på 8timer.
Ekspressen kom inn på 7t.39min. Alle var strålende fornøgd. Av lokale ritt så arrangerte me B.fjord rundt i juni og
Åseral rundt i august med vekslande oppmøte p.g.a dårlig ver.Ca 100 stk. var med på B.fjord rundt, men vergudane
slo seg vrange på Åseral rundt der det bare blei 50 påmeldte i pøsregn. Har hatt 6 temporitt som er frå EvjetunB.fjord-retur (15,6 km). Pluss 2 temporitt frå kyrkja på Evje til Gautestad.(15 km) Blir og spennande og følge
Magnus Reiersen på sykkelskulen i Tønsberg der han får god rettleiing av tidlegare storsyklistar.
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TERRENG/OFFROAD:
Sesongen 2011 har vore ein god sesong for terrengsykling. Har hatt med mange deltakere i fleire ritt. Av nasjonale
ritt kan eg nemne Garborg.-Nordsjø.- Otra .og Birkebeinerrittet. Vil gratulere 5 stk med Birkebeinertrippelen (SkiSykkel-Løping) Det er: Ted Haugen, Åse Gullsmedmoen, Venche Lise Ramse, Heidi Hauan og Rita Vasland.
KJEMPEINNSATS. Har og hatt med ryttere utanlands. Det gjeld Vasarittet og Grenserittet. Av ungdom som har
visst seg fram i år vil eg trekke fram Ole Jakob Haugen med kjempeinnsats og sterke tider i Grenserittet og Birken.
Har også i år hatt barneidretten 2 gonger med bra oppmøte.
Vil til slutt takke alle dugnadsfolk og deltakere for året 2011 og håpe og tru at 2012 blir like bra.
Formann Rune Leifsen

ÅRSMELDING 2011

OTRA IL Orientering

Styret har i 2011 hatt følgende sammensetting:
Leder:
Sekretær:
Styremedlem:
Barn/ rekruttering:
Materialforvalter:
Varamann:

Sigurd Wiberg
Jenny Strømstad
Lasse Hornnes
Rita Vasland
Roald Tveit
Norleif Ødegård

Sesongopplegget har vært ganske tradisjonelt. Vi har arrangert treningsløp hver fredag, klubbmesterskap og
turorientering. I tillegg har vi arrangert Skolesprint for elever på forskjellige skoler, samt arrangert nærløp to
fredagskvelder.
Treningsløp og klubbmesterskap: Deltakerantallet har vært veldig bra og vi har arrangert 20 fredagsløp, herav et
klubbmesterskap. Det har deltatt 176 forskjellige personer (lokale løpere) på minst ett løp gjennom sesongen, med en
deltakertopp på 68 stk en fredagskveld (gjennomsnitt 46 deltakere pr. løp). Vi har også i år hatt mange rekrutter med
denne sesongen og det er positivt. I år har hele 56 stk fullført O-karusellen, mens 61 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 – stemplet på feil post, eller at brikka ikke virker
lenger….)
Turorientering: Bra deltakelse! Av 30 innleverte startkort har 29 stk funnet alle 50 postene. Gratulerer til Olaf
Bjørgum med 35 års-plakett. Vi vil også gratulere Åsmund Wiberg med sølv plaketten (10 år), Roald Kjetså og
Ingebjørg Halsall med bronse plakett (5 år). O-trimmen har også i år fått veldig mye positiv tilbakemelding, og vi
benytter anledningen til å gi Ragnar Aas stor honnør for et veldig bra opplegg.
Nærløp: Fredagskveldene 17. juni og 12. august arrangerte vi forenklet kretsløp med direktestart, parallelt med våre
fredagsløp. Den 17. juni gikk starten fra idrettsbygget (Evjemoen-kartet) med bra deltakelse, 99 startende O-løpere
(av disse 56 stk lokale helter). Bra! En flott forsommerkveld med grillen tent og mange blide fornøyde O-løperer.
Fredag 12. august gikk starten fra Flatebygd skianlegg (Mykleåsen-kartet). Her var det ikke fult så bra deltakelse, 70
startende (av disse 34 stk lokale helter). Løypelegger var som vanlig Roald Tveit.
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. Noen (Tony, Ove, Idar og Bjarte m/fam.) har deltatt på løp ute i
kretsen.
Barneidrett: Otra Il har en aktiv barne idrettsgruppe. De forskjellige undergruppene er ansvarlige for 4 - 5 kvelder
hver, og orientering har hatt 5 - 15 barn i aktivitet på sine kvelder. Opplegget har fått veldig gode tilbakemeldinger.
Rita Vasland og Jenny Strømstad og noen medhjelpere har gjort en fremragende jobb.
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Skolesprinten: I mai arrangerte vi Skolesprinten for 8. gang. Denne gangen i sammen med arrangementet
Tinestafetten. Skolesprinten er et arrangement i regi av NOF for elever på grunnskolen. Over 350 elever deltok fra
Evje barneskole, Hornnes barneskole, Byglandsfjord skole, Evje ungdomsskole samt fra skolene i Åseral og Iveland.
Det var stor iver og innsats blant elevene som deltok! Dugnadsinnsatsen var også under dette arrangement meget
stor.
Kartprosjekt: Turkartet vårt blei ferdigstilt seinhøstes 2009. Kartet er kjempebra, og salget så langt er brukbart
(kunne ha vært bedre…).
Vi er snart ferdig med revidering av Hornnes-kartet og planlegger å sluttføre dette i arbeidet i løpet av 2012. Det er
innvilget spillemidler til dette kartet på kr. 96.000,- og vi har fått ei delutbetaling på kr. 40.000,-.
Jeg tør våge påstanden at Otra IL er en av klubbene 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. Dette driftsåret gikk med et overskudd på nesten kr. 276.000,-. Dette
skyldes blant annet at vi fikk utbetalt spillemidler for turkartet, samt ei delutbetaling på Hornneskartet, totalt kr.
238.000,- Neste år forventer vi å få utbetalt resten av spillemidlene for Hornnes kartet, og har derfor budsjettert med
et lite overskudd på kr. +25.000,-.
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. Internettsiden er hyppigbesøkt
gjennom sesongen av både våre medlemmer og andre interesserte.
Internett-adressen er: www.otrail.no
E-mail adressa er: orientering@otrail.no
Sponsor: Vår hovedsponsor er Intersport, Evje. Vi har inngått en meget bra avtale med varighet i 3 år. Vi ser fram til
videre samarbeidet med vår hovedsponsor.
Dugnad: Mange timer med frivillig arbeid (dugnad) er nok et år lagt ned i forbindelse med fredagsløp, nærløp,
Skolesprinten, andre arrangementer og styre-arbeid. En stor takk til hver enkelt for innsatsen. Tusen hjertelig takk.
Takk: På vegne av styret vil jeg rette en spesiell takk til alle sponsorene sesongen 2011,
til Jenny Strømstad, Roald Tveit og Norleif Ødegård som takker for seg etter mange års innsats i styret og til
styremedlemmene forøvrig. Jeg vil også benytte anledningen til å takke alle for innsatsen i 2011 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

ÅRSMELDING 2011

OTRA IL Håndball

Innledning
Sesongen 2010 – 2011 har vært en meget god sesong for Otra håndball. Vi har gjennomført mye aktivitet for svært
mange barn og unge. Vi kan glede oss over mange flotte prestasjoner. Alt i alt står vi godt rustet på alle områder.
Spillere
Vi har gjennom flere år både rekruttert godt og tatt vare på dem vi har. Denne sesongen har vi hatt ca 230 spillere.
For første gang på lenge har klubben fra februar tilbydt trening for 8-åringer (3. klasse). Dette har vært et vellykket
forsøk som vi vil forsøke å utvikle videre.
Trenere
Vi har også denne sesongen vært heldige på trenerfronten. Alle lag har hatt gode trenere og hjelpetrenere. Det er en
stor utfordring å finne nok trenere til alle lag.
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Dommere
Vi har denne sesongen stilt seks dommere. Vi er godt fornøyd med utviklingen.
Aktiviteter
Otra håndball har gjennom sesongen hatt 21 lag med i seriespill: J9x2, G9x2, J10x2, G10x2, J11, G11, J12, G12,
J13, G13, J14, G14, J15, J16, G16, Kvinner senior 4. Div. og Herrer senior 4. div. Vi startet sesongen med å delta
med alle lag fra 12 til 16 i Dyreparken Håndballfestival Vi har vært i
Danmark på Svane Cup med lag fra 13 til 16. Vi avsluttet sesongen med at over 90 spillere og trenere/ledere reiste på
Tusse Stavanger Open. I tillegg har vi deltatt på en rekke andre cuper.
Resultater
Alle lag har holdt et godt sportslig nivå. De sportslige høydepunktene må sies å være damelagets andreplass i 4.
divisjon, G14 som ble Agdermestere og representerte Agder i regionalt sluttspill og J14 som fikk en andreplass i
Svane Cup.
I tillegg har en rekke spillere fra Otra deltatt i de ulike utviklingsmiljøene og hatt stor fremgang.
Økonomi
Håndballgruppa har gjennomført varetelling på Spar og støttet hundeutstilling i Kristiansand. I tillegg er det solgt
kalendere og lodd. Dette har tilført gruppa sårt tiltrengte midler. Økonomien er solid.
Utfordringer
Største utfordring er å få til en organisasjon som klarer å takle en stor håndballklubb. Sportslig er største utfordring
tredelt:
• Å rekruttere flest mulig av 3/4. klassingene inn i håndballgruppa,
• Å beholde gode trenere på alle lag,
• Å rekruttere dommere.
Oppsummering
Det har vært et meget godt år for håndballgruppa. Styret, trenere, spillere og foreldre kan alle være stolte av hva vi
har oppnådd. Utsiktene for neste sesong ser også gode ut..
Svein Arne Haugen
Leder håndballgruppa
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OTRA IL Barneidrett

Otra IL Barneidrettsgruppe har i sesongen 2010/2011 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,
”SUM” (Spenning, utfordring og mestring) for barn og ungdom i alderen 10 til 19 år + familie
Lek og allsidig aktivitet sesongen 2010/2011 startet opp 01.09.10 og avsluttet 27.04.11. Det ble gjennomført 30
økter. Totalt 75 barn er registrert å ha vært innom lek og allsidig aktivitet, med et gjennomsnittlig fremmøte på ca 40
barn i Otrahallen på onsdager kl 1700-1800.
Idrettsskolen for barn sesongen 2010/2011 startet opp 16.09.10 med sykkelgruppa og avsluttet med klatring,
teambuilding og mye anna gøye aktiviteter den 09.06.11 hos Troll Aktiv på Syrtveit, hvor barn fikk utdelt T-skjorte,
boller og brus. Hver særidrettsgruppe og samarbeids klubb/lag tar ansvar for organisering og gjennomføring for sin
del av skolen. Samarbeidende klubber/lag gjennomfører aktiviteten uten vederlag.
Særidrettene har gjennomført 37 økter. Totalt 49 barn er registrert å ha vært innom aktivitetene, med et
gjennomsnittlig fremmøte på 19 barn.
Alle Særidrettene og samarbeidende klubber og lag, gjennomfører sine oppgaver til karakteren ”særdeles bra”.
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”SUM” Spenning, utfordring og mestring ble gjennomført sesongen 2010/2011. To Søndager reiste vi til Brokke
Alpinsenter og gjennomførte slalom og brett aktiviteter med instruksjon for nybegynnere, amatører og
viderekommende. Begge søndagene ble det solgt over 150 dagskort til halv pris.
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 arbeider for en positiv fremtid for bygdas barn.
For Barneidrettsgruppen i Otra IL
Tony Halsall
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OTRA IL Helsesport

Helsesportsgruppa har hatt disse tillitsvalgte i meldingsåret:
Leder
Nestleder
Kasserer
Sekretær
Styremedlem
Varamedlemmer
Festkomité
Valgkomitè

Sigurd Haugom
Trine Uleberg
Eva Haugen Sørgaard
Gjertrud Finnvold
Signe Egenes
Gerd Brottveit og Gerd Stray
Kristine Hovstad, Magnhild Iversen og Eva
Haugen Sørgaard
Ingebjørg Abusland og Eva Haugen Sørgaard

Helsesportsgruppa har hatt et greit arbeidsår i 2011. Vi har, utenom årsmøtet, hatt 2 styremøter i tillegg til den
ukentlige trimmen på onsdagene. Julearrangement, samt tur ved sesongavslutning er også avviklet.
Julearrangementet var også denne gang på ”Pernille” 8. desember (2011),
Vi fikk Juletallerken med dessert og kaffe. Ruth og Nelly stod for festen. De ordnet også med heimelaga kaker og
kaffe, diverse underholdningsinnslag, samt utlodningen som gikk greit unna. En meget hyggelig sammenkomst.
Ved sesongavslutning i vår dro vi med Risdal Touring på skjærgårdstur med M/S BLINDLEIA i Blindleia 31. mai.
Båten gikk ut fra Lillesand, der vi også kom tilbake etter en 3 timers tur i skjærgården.
Det var en interessant tur. Skipperen, som også var guide om bord, nevnte de forskjellige stedene vi passerte, ofte
fulgt av en historie. Mange navn og steder, dels kjent fra Gabriel Scotts forfatterskap og lokale historier.
Været var ikke helt topp. Tåka kom sigende og tok sikten da vi var lengst ute.
Vi fikk servert fiskesuppe m/brød til under turen. Den var riktig velsmakende.
Det ble nok litt trangt under lunsjen, men festkomiteen, Eva og Kristine, ordnet opp både med servering og
utlodning.
Tilbake i Lillesand gikk turen om Sørlandssenteret, hvor vi fikk noe tid til fri avbenyttelse, før bussen returnerte kl
1700 til Evje og Hornnes. Fin tur med 40 deltakere.
Vi har, etter søknad, fått tildelt kr. 10 000,- til vår virksomhet fra Folkehelsegruppa i Evje og Hornnes kommune.
Takkeskriv er sendt med opplysning om hva midlene er brukt til; Leie for Otrahallen, nytt Bocciasett,
Samt sponsing av billettprisen på Blindleiaturen. – Vedtak gjort på styremøte 1. september d. å.
Vi har hatt en meget god oppslutning om onsdagstrimmen i år, så ribbeveggen blir for snau. Vi har anmodet om
forlengelse mot døra N/V. Tony har kjøpt inn. Montering vil foregå i disse dager.
Vi konstanterer en gledelig økning i medlemstallet; noterer nå 34 betalende medlemmer. Så Trine kan ikke
”pensjoneres” foreløpig

Styret
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