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ÅRSMELDING RØDBERG IF - STYRET
Styret i idrettslaget har i året 2012 gjennomført 3 styremøter, i tillegg til årsmøtet.
Styret har bestått av Nils Runar Sporan (leder), Merete Bekkeseth Brandsgård
(nestleder), Torkild Gudmundsen, Alf Gunnar Wiken, Gunn Anita Sporan og Merethe
Rød Knudsen (sekretær).
Av ekstern virksomhet har RIF vært med i Nore og Uvdal idrettsråd (Alf Gunnar
Wiken og Torkild Gudmundsen), samt en arbeidsgruppe om arrangementsutvikling
(Nils Runar Sporan). RIF bidro også på Rødbergdagen 2012 som vakter for
barneaktivitetene som foregikk.
Økonomisk har laget som tidligere år viktige inntektskilder i Nore og Uvdal kommune
sine kulturmidler, sponsorkontrakt med Statkraft, ”grasrotandelen” og statlige LAM
midler. I 2012 deltok vi også på ordningen «Mobilretur».
Informasjon til medlemmene har blitt videreutviklet ved en tjeneste for utsendinger av
SMS til alle, eller deler av, medlemmene. RIF sin hjemmeside (www.rif3630.no) er
også stadig oppdatert som informasjonskanal.
MEN grunnlaget for all den aktivitet vi foretar oss er den frivillige innsatsen til trenere,
ledere og alle medlemmer. Det gjør at vi har stor aktivitet i turn, på idrettsskole i
skiløypa, på trimsiden, og innen sykkel og volleyball. Dere fortjener en stor TAKK alle
sammen!

Nils Runar Sporan
Leder

ÅRSMELDING FRA VOLLEYBALL GRUPPA

VOLLEYBALL GRUPPA HAR I SESONGEN 2012-2013 HATT VOLLEYBALL
TRENING I RØDBERGHALLEN PÅ TIRSDAGER KL.2015-2145.
TRENINGEN ER ÅPEN FOR ALLE. FRA UNGDOMSKOLE OG OPPOVER.JENTER
OG GUTTER.OPPMØTE FRA 8-20 STK
DET ER PLANLAGT VOLLEYBALL CUP LØRDAG 20.4.2013
DET ER SØKT NORE OG UVDAL KOMMUNE OM PROSJEKT. MIDLER FOR
ARRANGEMENTET.DETTE ER INNVILGET.
PROSJEKTET VI STARTET I 2012 KALTE VI VOLLEYBALL FOR ALLE DET
SKULLE VÆRE EN CUP MED FLER KULTUREL DELTAGELSE.VI ARRANGERTE
CUPEN 18.2 2012 OG DETTE BLE EN CUP SOM VI FIKK MANGE POSITIVE
TILBAKEMELDINGER PÅ.(100 DELTAKERE)
VI FORTSETTER TRENING UTOVER VÅREN 2013 OG HÅPER AT FLERE
FINNER VEIEN TIL RØDBERGHALLEN FOR Å VÆRE MED PÅ VOLLEYBALL
(verdens største idrett)

For volleyballgruppa.
Frode Sevlejordet

ÅRSMELDING TURNGRUPPA 2012
2012 startet med treninger rett over nyttår. Mandager på 6-12 og 13-18, og torsdager
på smurf, trampett og airtrack. Treningene da var stort sett rettet mot
nyttårsturnfesten som ble arrangert 14. januar. Et vellykket arrangement i
Numedalshallen, hvor turnerne viste familie og venner hva de trenet på hver uke.
09.02.2012 holdt vi foreldremøte på Risan, det kom ca 10-12 foreldre.
I løpet av året sendte vi en hjelpetrener på sikringskurs i Mjøndalen, og resten av
hjelpetrenerne var på kurs i Vestfold Convention, et kurs i grunnteknikk v/ trening for
barn. Alle trenerne blir pålagt å være med på førstehjelpskurs hver høst, dette ble
holdt i oktober.
5 mai var det Rødberg turn`s tur til å arrangere Numedalsstevnet. En spennende og
tøff affære for det ferske styret. Men vi kom i gjennom med glans, arrangementet ble
vellykket, takket være mange dyktige, arbeidsvillige foreldre.
I slutten av mai skulle vi vært på Barnas gymnastikkfestival i Drammen, som
dessverre ble avlyst pga streiken. .
På Rødbergdagen ønsket turngruppa å vise seg frem. Så en god del av turnerne på
6 – 12 år og 13 -18 år danset i gata, kjempemorsomt.
I løpet av vårhalvåret investerte vi i tjukkas, springbrett, turndrakter, shortser og tshirt.
Høstens turnstart ble litt rar. Vi beholdt vårens grupper frem til høstferien, det for at
Barnas gymnastikkfestival ble gjennomført i Drammen 6 okt. Etter høstferien startet
vi med nye grupper.
Nytt av året er at 6 åringene fikk starte på turn og trampett. Så smurfegruppa ble
straks litt mindre. En stor utfordringer for trenerne på 6-12 år, da ferdighetene blir
veldig store i spenn. Men dette har trenerne tatt på strak arm. Trampett er delt inn i 2
grupper, 1-2 kl, og 3 kl- oppover. Smurfegruppa var også en stor utfordring i starten,
da de var for få til å deles i to. Noen smurfer falt av etterhvert, så dette har gått greit
videre.
Hele 13 – 18 år og trenerne var i Oslo i oktober,på “Turn for livet “, et show med
masse turnoppvisninger. Vi sponset buss,billetter og pizza til hele gjengen.Dette var
en kjempeopplevelse for alle, og masse inspirasjon til turnprogrammene etterpå.
Turnkalendersalget gikk i år igjen strålende. Alle ble solgt,vi hadde nesten litt for få.
Kanskje vi må øke litt neste år .
Dette året har vi holdt 4 styremøter, hvor trenerne har vært med hver gang.
Vi har hatt et kjempeflott og aktivt turn år!
Turnstyret v/
Anne Lise Eriksen
Leder

Noen bilder fra turnåret:

Rapport fra Rødberg IF Sykkelgruppe sesongen 2012.
Det var liten aktivitet på landeveien i
konkurransesammenheng i fjor.
Men mange har landeveis- sykkel og
bruker den flittig. 2 fra RIF syklet
Randsfjorden Rundt og Eivind Haugan
kjørte
HELTERITTET fra Rjukan og rundt
Tinnsjøen. Et stort og flott arrangement
og Eivind gjorde det bra.

Derimot har vi ei stor og aktiv gruppe på utaforvegen-sykler. Der er Bård Erik Hamgaard
sterk og noen ganger helt i teten. Slik som på Hallingrittet der vi var 4 fra Rødberg IF. Ved
siden av han syklet både undertegnede, Lars Tveiten og Kristine Jahren.

Ellers er det Eivind som har vært mest
konkurransehyppig. Han har også kjørt
Vestmarkrittet. Et ganske teknisk ritt.
Bård Erik Hamgaard er en god
terrengsyklist og har de beste
resultatene i vår klubb. Han sees her
lengst til høyre.

I Nore og Uvdal er det utmerkede muligheter for
terrengsykling. Her fra Slepa Solheimstulen –
Lågaros.
Disse mulighetene burde vært bedre utnytta for
rekruttering, men om ingen andre enn meg skal
gjøre det, blir det ikke noe av. Framover har jeg
tenkt å nyte mer enn å yte. Derfor må foreldrene
selv ta dette ansvaret. Men som leder av gruppa
skal jeg ta et administrativt ansvar

Et annet forhold som klubben må avklare, er egenandelen på kontingentene.
Både lisens for aktive (tur må betales av hver enkelt) og startkontingenten
for de aktive. Her må det komme en revidering av regelverket slik at aktiv
idrett stimuleres.
Treningene i gruppa har vært regelmessige. God oppslutning minst en gang
pr.uke.

Vi fikk i fjor nye klubbdrakter. De besto av kort bukse,
konkurransedrakt med kort arm og vindjakke med lang arm.
Prisen var 1800 for et sett, men JOKER sponsa oss med 900 kr
pr. sett. Dermed betalte hver enkelt kr 900 for et sett. Et godt
tilbud!

ÅRSMELDING FOR SKIGRUPPA 2012
Skigruppa har bestått av følgene medlemmer: Tore Haug, Arild Høgberg, Hans
Henrik Thune, Odd Arild Loftsgård, Knut Borge, Torkild Gudmundsen, Arve Bjerke og
Johnny Hansen. Merethe Rød Knudsen har vært sekretær.
Det har blitt avholdt 6 møter i 2012, alle i forbindelse med planlegging av skikarusell
og Vasstulanløpet.
Vasstulanløpet var planlagt arrangert lørdag 10. mars 2012. På grunn av manglende
snø måtte arrangementet avlyses.
Rehabilitering av lysløypa er ferdig ,alle de gamle psb armaturene er nå byttet. Det
gjenstår litt arbeid med å kappe ned noen stolper og flytte litt kabelstrekk. Dette tas
når snøen forsvinner.
Det er fortsatt suksess med betjent lavo. I alt 7 søndager i perioden februar-mars.
Skikarusell rennene er fortsatt veldig populært.
Skitrening har vært gjennomført i samarbeid med I.L. Noringen med trening i lysløypa
på Flåtavollen og Norefjord annenhver uke. Ingunn Løitegård og Nils Runar Sporan
er ledere.
Planer for 2013:
- Arrangere Vasstulanrenn lørdag 9. mars
- Fortsette med rydding av løypene
- Arrangere skikarusell og ha åpen lavo
- Fortsette tilbud om skitrening i samarbeid med IL Noringen

Tore Haug
leder

Årsmelding for RIF Idrettskole 2012

Aktivitet
Idrettskolen har hatt tilbud om aktivitet hver uke fram til skolens sommerferie og fra
september og framover, utenom i skolens ferier. Vi har lagt vekt på variasjon i aktivitetene og
lagt opp til aktiviteter som er tilpasset årstiden. Vi har også prøvd å spre aktivitetene til flere
steder i kommunen. Vi har til nå hatt Idrettskole på Rødberg, på Norefjord og i Tunhovd.
Fra høsten 2012 har aktivitetene vært lagt opp for alle i en gruppe, med tilrettelegging etter
alder innenfor de enkelte aktivitetene. Oppmøtet har vært varierende, fra ca 20 til 3! Det er
fortsatt lagt opp til at dette er et ”drop in” tilbud, dvs. møt opp når du vil. Fra januar 2013 har
vi inngått samarbeid med Allidretten i Noringen og hatt felles aktiviteter.
Vi har hver periode lagt opp til et sosialt arrangement der vi også inviterer foreldre/søsken til
koselig samvær og noe å spise. Vi hadde Påskeavslutning i Uvdal Alpinsenter med tilbud om
gratis kjøring, gratis skikurs og et lett måltid. Våren 2012 dro vi på busstur til «Høyt og lavt»,
klatrepark i Steinsholt med ca 40 deltagere (voksne + barn). En veldig bra tur! Høsten 2012
leide vi inn Martin Myhr, kjent instruktør og danser i halling, og inviterte hele familien til en
kveld med dans og litt å spise.
Tilbudet er fortsatt gratis. Nye deltagere har fått utdelt capser.
Trenere/ledere
Vi prøver å etterstrebe og få tak i instruktører som har kompetanse/erfaring i aktivitetene vi
legger opp til. Vi har derfor hatt inne mange ulike instruktører i løpet av året. Nevner f. eks
Martin Myhr (hallingdans) og studenter fra Idrettskolen i Rollag. I tillegg har vi hatt med
ressurspersoner fra kommunen i klatring og sykling på disse aktivitetene. Vi har også fått god
hjelp fra Orienteringsgruppa i Tunhovd IL. I en periode nå i januar/februar 2012 har vi hatt
samarbeid med RIF/ILN om skitrening og har samkjørt Idrettskolen med deres tilbud om
skitrening. Fra januar 2013 samarbeider vi som nevnt med Allidretten i IL Noringen.
Alle innleide instruktører får honorar på kr. 300 pr. kveld.

Videre planer
Vi satser på å fortsette samarbeidet med IL Noringen. Videre skal vi rett etter påske ut med
program for våren 2013. Vi planlegger bl.a et opplegg med sykkel i Smådøl. Vi har også søkt
kommunen og fått midler til Idrettscamp rett etter skoleslutt i juni. Dette blir et opplegg med 2
hele dager med Idrettsaktiviteter, bespisning osv.
Her noen bilder fra klatring i Numedalshallen:

For RIF Idrettskole: Merete Bekkeseth Brandsgård ,Gunn Anita Sporan, Marianne Hjertaas Sporan

ÅRSMELDING TRIMGRUPPE 2012
Også vinteren 2012 hadde gruppa lagt til rette for trimtilbudet «Ski-Opp-Topper».
Men med nokså varierende snø- og skiforhold i fjellet store deler av vinteren, og en
vår som også kom temmelig «bråfort», ble det dessverre også denne vinteren nokså
få som fikk benyttet seg av dette tilbudet fullt ut. Kun 3 deltagere fullførte og fikk sin
velfortjente konfektskål.
For ellevte året på rad ble det også sist sommer arrangerte ”Ti topper i Nore og
Uvdal”. Og selv om været dessverre heller ikke denne sommeren var av det beste
slaget, holder det totale deltagerantallet seg likevel ganske stabilt fra år til år.
47 turvandrere besøkte alle ti toppene, og gjorde seg dermed fortjent til det store
Toppjegerkruset 2012. 8 stykker var oppe på sju topper og ble tildelt kruset i liten
størrelse. Dessuten var hele 14 familier oppe på alle toppene, og sikret seg for denne
innsatsen den spesielle familietallerkenen.
Premieutdelingen ble i år avholdt i auditoriet på Rødberg skole en søndagskveld i
november. I tillegg til fornøyde premievinnere var utvilsomt kveldens høydepunkt
eikerværingen Tom Schandy, naturfotograf i verdensklasse. Han viste oss fantastiske
dyre- og naturebilder fra nord til syd på kloden.
Som et alternativ til «Rødbergdammen Rundt» hadde gruppa også intensjoner om i
løpet av sommeren 2012 å få dratt igang det uhøytidelige trimtiltaket ”Nærtoppene». Vi fikk satt opp kasser på seks topper i området rundt Rødberg: Rånatten, TV-masten
v/Ton, Rudikollen, Hovdekollen, Birgitshovda og Geitåsen. Etterhvert kom også den
nødvendige skiltinga på plass.
Dessverre kom vi ikke helt i mål med utarbeidelse av turbeskrivelser, opptrykk og
salg av dette materiellet. Likevel ble deler av opplegget benyttet både av RIFs
allidrettsgruppe og klasser fra småskolen sist høst. Målet må nå være at alt blir klart
til salgs innen pinse 2013!

Rødberg, 5. februar 2013

For trimgruppa
Finn Lund

.

ÅRSMELDING KLUBBHUSET – FLÅTAVOLLEN
Det har vært avholdt 2 møter i regi av styret og 1 årsmøte. Turn har hatt 1 møte.
Skigruppa har hatt 7 treninger og møte, 3 karusellrenn er avholdt. Det er leid ut til 2
bursdagsfeiringer, 1 konfirmasjon, 1 barnebursdag med overnatting, 1 grunneiermøte
og 2 aktivitetskvelder. Det ble også brukt under Mini-Vasstulan.
Det er det jeg har i forbindelse med klubbhuset. Men ennå skjer det at noen er der og
roter med ett eller annet jeg ikke har fått melding om.

Gro Sønsterud

