Os Idrettslag, Hovedlaget
Årsmelding 2018
Lagets ledelse
Styret

Fotball
Ola Borgar Bakos
Orientering
Kari Osmoen
Ski
Gjermund Horten
Trim
Bjørn Marius Narjord
Barneidrett
Terje R. Larsen
Friidrett
Ikke representert
Håndball
Ikke representert
Arbeidsutvalgets 3 medlemmer

Arbeidsutvalg

Styreleder
Mary Anne Bakos
Styremedlem Kristian Horten
Styremedlem Ingvild Nyjordet Bækken

Daglig leder

Knut Erik Nesteby

Møteaktivitet
Det er avholdt 4 styremøter og 4 møter i arbeidsutvalget (AU)
Medlemmer
I skrivende stund har laget 427medlemmer. 324 medlemmer over 17 år, og 103 medlemmer
under 17 år. Det er noe mindre enn på denne tida i fjor. Nedgangen er i all hovedsak
medlemmer under 17 år.
Sportslig status
Idrettslagets hovedformål er fysisk aktivitet. Antall aktive i lagets undergrupper har vært som
følger; orientering 101, ski/skiskyting 88/87, barneidrett (idrettskole og allidrett) 42.
Samarbeidsgruppen Os/Nansen fotball hadde 102 aktive fra Os. I tillegg kommer trenere,
oppmenn og andre med ulike støttefunksjoner. Antall aktive er tilnærmet på samme nivå som
tidligere år. Tall hentet fra fordeling av lokale aktivitetsmidler.
Friidrett er foreløpig lagt på is. Noe aktivitet er videreført gjennom allidretten. Hovedlaget
arrangerer Hummelfjelldilten. Denne ble i 2018 arrangert av en egen komite.
Håndballgruppa gikk i løpet av 2017 i dvale igjen, etter at det var aktivitet vinteren
2016/2017.

O-gruppa er fortsatt blant idrettslagets største og mest aktive grupper. Det er en stor
utfordring å opprettholde aktiviteten og antall aktive. Det er færre aktive barn og ungdommer.
Til tross for at barnetallet går ned, klarer vi nesten å opprettholde aktiviteten blant de yngste.
Utfordringa er å beholde rekruttene inn i ungdomsalderen og kanskje klare å få flere til å ha
lyst til å delta i løp utenfor egen bygd. Vi har hatt deltakere i norgescup og vi fikk flere midtnorske mestre. Stolpejakten har bidratt til økt aktivitet innen turorientering. Ingen store
arrangementer i 2018, men i 2019 blir det uttaksløp til junior-VM og sommerløp.
Ski/skiskyting har mange utøvere som framhever seg med gode prestasjoner både i
langrenn og i skiskyting. Rekrutteringsarbeidet med gode fellestreninger og foreldre som
stiller opp gir i tillegg til et godt miljø resultater. Arne Horten ble i 2018 valg til president i
Norges Skiskytterforbund. Maren Bakken tok gull på NM normal, Eirik Horten sølv i sprint og
Jørgen Solhaug Sæter fikk bronse i NM fellesstart. I tillegg var alle disse tre med på hvert sitt
stafettlag som fikk NM-medalje. Det jobbes godt med arrangementer og utvikling. Ingen store
arrangementer i 2018, men i 2019 blir det igjen norgescup i TOS Arena.
For fotballgruppa er kunstgrasbanen et viktig anlegg for å rekruttere, beholde og utvikle
spillere. Det har også blitt et sosialt møtested på fritida for svært mange. Det jobbes godt i
aldersbestemte klasser. På junior- og seniornivå er trenden at samarbeid med andre klubber
må til for å kunne stille lag i serien. Godt samarbeid på damesiden med Tolga-Vingelen. Vi
stilte eget senior herrelag. Med klare rammer og god ledelse fortsetter vi seniorsatsingen.
Det vurderes om klubben skal søke status som kvalitetsklubb. Dette vitner om ambisjoner.
Det er en utfordring med synkende barnetall og mangel på folk som vil påta seg frivillige verv
som trenere og oppmenn.
Os IL har mange aktive i de ikke-konkurrerende gruppene: Barneidrett og trim med
tilsammen 42 aktive. Her gjøres det en god innsats for å gi et godt og allsidig tilbud om fysisk
aktivitet til bygdas innbyggere i alle aldre. De starter i idrettsskola for så å gå over til
allidretten. Deretter står trimutvalget klar med volleyball og herretrim. Trimgruppa har i år hatt
noe lavere aktivitet, og det
Sportslige prestasjoner i 2018
Vi har noen lovende unge utøvere som hevder seg både nasjonalt og internasjonalt. Hver
gruppe har utarbeidet årsmeldinger der prestasjonene i de ulike idrettsgrenene er beskrevet,
og det henvises til disse.
Organisasjonen Os IL
Os IL er en stor organisasjon med mange funksjoner som ivaretas av et korps av frivillige
tillitsvalgte. Nedenfor beskrives kort status på aktivitetene i de ulike funksjonene:
Æresbevisningskomité
Det er i 2018 ikke utdelt æresbevisninger i klubben.

Sponsorutvalget
Sponsorinntektene utgjorde 45% av hovedlagets inntekter i 2018. Det er disse inntektene
som i det hele tatt gjør det mulig for Os IL å drive som vi gjør i dag. Daglig leder har
hovedansvaret for sponsorarbeidet. I 2018 har sponsorene blitt ivaretatt på en god måte,
men vi må arbeide aktivt framover for å beholde dem. Alle utgående avtaler med
hovedsponsorer samt generalsponsorene er i løpet av 2018 reforhandlet og alle gjeldende
avtaler løper nå ut 2018 eller lenger.
Anleggsutvalg
Anleggsutvalget skal i samråd med gruppene utarbeide langsiktige planer for drift og
vedlikehold av anlegg. Det har blitt stilt spørsmål om anleggsutvalgets rolle Utfordringen er å
trekke anleggsutvalget med aktivt inn i arbeidet med driftsplaner.
Gåstjønnåshytta
Det er meget god dugnadsinnsats for betjening av hytta, og det ble også i år satt
omsetningsrekord. Utsiktene fremover er lyse, flere og flere unge familier skjer nytten av ei
slik hytte i nærområdet og den gleden det er å komme seg ut i naturen.
Hytta har i år vært oppe fra 06.01., og planen er fram til og med påske, med åpningstider fra
kl. 11.00 til 15.30.
TOS-Arena
Med ferdigstilt Servicebygg og Pensjonat har bruken av anlegget gått opp det siste året. Det
har vært flere treningssamlinger, både på barmark og på snø. Inntektene er noe lavere enn i
2017, men ut fra booking og etterspørsel er utsiktene gode.
I år fikk vi satt i gang snøproduksjon 27.oktober. Produksjonen ble gjort under gunstige
forhold. Det ble i år en meget god investering, da natursnøen lot vente på seg til desember.
Samlet kostet produksjonen rundt 102.000 kroner i 2018, inkl faste kostnader. Det ble da
produsert 2 km løype.
Det er fortsatt en betydelig utfordring å utløse betalingsvilje for tilfeldige brukere av anlegget.
Legging av kunstsnø er kostnadskrevende. For 2019 blir det en vesentlig oppgave å sørge
for at vi kan legge snø i anlegget tidligst mulig og slik dra nytte av å være "tidlig med snø".

Hummelfjell Snøproduksjon AS
Røros Hummelfjell Utvikling AS eier 77% av aksjene. Os Il eier 23 %. Selskapets formål er å
produsere kunstsnø for Os Il, Røros Alpinsenter Hummelfjell AS samt andre kunder som har
behov for snø.
Økonomi
Lagets økonomi er tilfredsstillende, årets resultat er negativt i forhold til budsjett. Styret har
per i dag oversikt og kontroll. I årene framover blir drifta i Hummelfjell TOS Arena og
Pensjonatet vesentlig for økonomien.

Sluttord
Os IL er et moderne organisert idrettslag med et bredt aktivitetstilbud og mange moderne
anlegg. Idrettskretsen og forbund følger godt med og er imponerte over det vi får til her på
Os. Vi nyter godt av en dugnadsvilje som løfter laget til nye høyder. Anleggsbyggingen er
sluttført og i tida framover må det rettes mer fokus på aktivitet.

Os i Østerdalen, 22.03.2019
For styret i Os IL
Mary Anne Bakos
Styreleder

