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ÅRSMELDING RØDBERG IF - STYRET

Styret i idrettslaget har i året 2010 gjennomført 5 styremøter, i tillegg til 
årsmøtet. Styret har bestått av Nils Runar Sporan (leder), Torkild 
Gudmundsen, Sonja Løver, Gunn Anita Sporan Merethe Rød Knudsen, og 
Merete Bekkeseth Brandsgård. I tillegg har lederne av undergruppene fått 
mulighet til å møte på styremøtene.

Av ekstern virksomhet har RIF vært med i Nore og Uvdal idrettsråd og møtt 
på kommunens møte for lag og foreninger.

I 2010 fikk RIF utviklet en hjemmeside (www.rif3630.no). Takket være 
innsatsen til Lars Halvard Rødberg har laget fått en bra kanal for informasjon 
ut til medlemmer og andre. Økonomisk har laget viktige inntekstkilder i Nore 
og Uvdal kommune sine kulturmidler, sponsorkontrakt med Statkraft og 
spillemidler.

Styret, ved leder, har brukt mye ressurser på å utvikle samarbeidet med Uvdal 
IL og IL Noringen. Målet er konkret samarbeid om enkelte tema som felles 
kontingent innkrevning og trenerutdanning.  

Når det gjelder aktiviteten er det mye positivt som bør nevnes;
- Planleggingen av Vasstulanløpet

- Rydding i lysløypa

- Fortsatt høy aktivitet i turngruppa

- Høy aktivitet innen allidrett for barn

Jeg vil som leder i idrettslaget sende en stor takk til alle trenere og ledere som 
har gjort en flott innsats i 2010, og en hilsen til alle utøvere i laget. Stå på 
videre i 2011 og årene framover!

Nils Runar Sporan 
Leder
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Årsmelding for RIF Allidrett 2010 

Hva er Allidretten?
Allidretten har hatt tilbud om varierte aktiviteter for barn fra 5 år og oppover. 
Yngre barn kan komme, sammen med en voksen. Vi har drevet med 
aktiviteter innen idrettene; fotball, orientering, friidrett, basketball, håndball, 
turn, dans (instruktører fra Idrettskolen), gymsalleik, innebandy og karate.

Organisering
Tilbudet drives i hovedsak av foreldre, i tillegg har vi noen ganger leid inn 
instruktører. Tilbudet har vært gratis. Allidretten har i 2010 hatt aktivitet fra 
etter påske og fram til sommerferien og fra september og fram til desember. 
Det er pause når skikarusellen pågår.

Vi ser at de foreldrene som har tatt på seg å lede barna gjerne er lærere med 
kroppsøving som fag. En forelder var med på aktivitetslederkurset som ble 
holdt i januar 2011. Utfordringen vår er å skaffe nok foreldre som tør ta 
utfordringen med å lede barna. Det er grunnen til at vi har valgt å leie inn 
instruktører på visse områder. Kompetanse i å lede barna er viktig og vi håper 
RIF også neste år kan tilby lignende kurs som aktivitetslederkurset, på den 
måten kan vi kurse flere foreldre.

Økonomi
Gruppa har god økonomi. Vi har hatt utgifter til instruktører og til innkjøp av 
noe utstyr samt til ”gaver” til barna ved avslutning jul og vår. 

Oppsummering og tanker videre
Antall barn som har deltatt har variert fra 20 stk enkelte kvelder til 8 stk. på det 
minste. Barna som har deltatt er fra Uvdal og Rødberg. Det virker som at 
dette er et tilbud som en del barn liker å delta på. Vi håper å kunne fortsette 
tilbudet og har planer om å starte opp igjen nå i april 2011. I februar 2011 har 
Allidrettsgruppa vært med på å starte opp karatetrening i kommunen med 60 
(!) barn på første treningskveld. 

For Allidrettsgruppa RIF

Gunn A Sporan Marianne H Sporan

ÅRSMELDING 2010 TRIMGRUPPA

For niende sommeren på rad arrangerte trimgruppa i 2010 ”Ti topper i Nore 
og Uvdal”. Og vi kan også etter denne sesongen konstatere at det fortsatt er 
mange turvandrere som har glede av å delta på dette turopplegget. Selv om 
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været denne sommeren vel ikke var av det beste slaget, viste antall deltagere 
som ble premiert en økning fra i fjor.

63 turvandrere besøkte i sommer alle de ti toppene, og gjorde seg dermed 
fortjent til det store Toppjegerkruset 2010. 27 stykker var oppe på sju topper 
og ble tildelt kruset i liten størrelse. Dessuten var 5 familier på alle toppene, 
og fikk for denne innsatsen      den spesielle familietallerkenen. ”Mini-
toppjeger-krus”, som tildeles barn under skolealder som klarer fem topper, var 
det i år to som klarte.

Trimgruppa arrangerte også i sommeren det uhøytidelige trimtiltaket 
”Rødbergdammen Rundt” seks onsdagskvelder. Pga. at noen av kveldene var 
nokså ”fuktige” denne sesongen, var nok oppslutningen i år noe dårligere enn 
tidligere. I alt var det om lag 25 stk. som deltok en eller flere ganger, og totalt 
var det i alt 16 unge og eldre som fullførte fem runder og oppnådd keramikk-
krus i premie. 

Gruppestyret satser på å få gjennomført de samme tiltakene også i 
kommende sommersesong. - Det er for øvrig allerede blitt gitt 
”forhåndsvarsel” om at de toppjegere som da for tiende året på rad blir 
premiert, også vil bli tildelt en spesiell ti-årspremie! 

Rødberg, 25.februar 2011 Finn Lund

.

Årsmelding 2010 Håndballgruppa.

Håndballgruppa har brukt Numedalshallen og vi har trent en gang i uka. 
Treningen har vært fra 19.30 – 21.00.

Det er stort spenn i alder, fra 14 – 45 år og det fungerer veldig bra. Oppmøtet 
har som regel vært grei, mellom 8 – 12 spillere. 
Noen har aldri trent/spilt håndball før mens andre har vært aktive før de flyttet 
til Nore og Uvdal.  Vi øver på pasninger, skudd og samspill. Innsatsen har 
vært meget bra og det har vært en fin fremgang på jentene som ikke har spilt 
før.

Møteaktiviteter:
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Håndballgruppa har ikke hatt noen møter i 2010.

Planer for 2011
Planen er å få til trening en gang i uka som vi har hatt de siste årene. 
Vi har ikke andre planer enn å trene og leke med ball. Seriespill er ikke aktuelt 
da vi ikke har nok spillere. Ønsket er at vi fikk med noen flere slik at vi kunne 
spille med to hele lag.

Årsrapport Turngruppa 2010

Styret for våren 2010 har bestått av: 
   

Leder Gunn Lian 

Kasserer Jane B. K Bekkeseth

Sekretær Hanne Bekkeseth 

Styremedlem Bente K. Wiken
                          Gunn Bekkeseth Skriudalen 

Styret for høsten 2010 har bestått av:

Leder                   Gunn Lian (Gitte L. Larsen)

Kasserer               Gunn Bekkeseth Skriudalen

Sekretær                Bente K. Wiken

Styremedlem            Marianne Hjertaas Sporan
                         Gitte L. Larsen
            
 
Det er avholdt 3 styremøter og behandlet 28 saker. I tillegg har vi hatt 1 
foreldremøte, der det møtte 10 foreldre. Medlemstallet viser ca 100 aktive 
turnere.

TURNTILBUDET 2010:

Vi har hatt tilbud for smurf, 7-12 år, 13-18 år, dameturn, trampet og Air Track  
 
Trenere: Våren-10:
              Grete Lian, Eirin N. Evensen, Silje K. Bekkeseth, Katrine Holm,  Mari 

Hjalland ,Ida B. Hovd, Guro Haug.  Hjelpetrenere: Solveig 
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Borge, Veronika Holm, Maren Haug, Leni Flåta, Siv Bølviken, 
Line  Bekkeseth og Ane Marlene Skriudalen

                       
Høst-10:

              Eirin N. Evensen, Ane Marlene Skriudalen, Siv Bølviken, Line 
Bekkeseth, Solveig Borge, Maren Haug, Stine Haug, Ida B. 
Hovd, Guro Haug.  Hjelpetrenere: Veronika Holm, Oda 
Jacobsen og Ane H. Skriudalen.

Kontingenten var for vårsemesteret kr. 200 og kr. 150 for høstsemesteret.
Mot våren 2010 var det for trampett, 7-12 år og 13-18 år tabelltrening, hvor 
målet var Numedalsstevnet og Barnas Gymnastikkfestival.

For høsten 2010 var målet med treningene oppvisning på nyttårsfesten som 
ble avholdt lørdag 22. januar 2011.

NYTTÅRSFESTEN 2010 ble arrangert i Numedalshallen lørdag 16. Januar.

NUMEDALSSTEVNET 2010 ble arrangert lørdag 5.juni. I år var det Uvdal 
som arrangerte.  RIF Turngruppe deltok med ca 80 turnere, representert med 
deltakere i smurf, 7 – 12 år, 13 – 18 år, trampett og Air Track.

BARNAS GYMNASTIKKFESTIVAL 2010 ble arrangert i Vestfossen 29.-30. 
mai.  Vi deltok med en fin tropp med 48 turnere. Oppsummering for dette 
stevne var veldig positivt. 

STEVNE FOR VOKSNE 2010 ble arrangert i Horten 5.-6. juni.
Vi deltok med 13 jenter/damer .

Vi har kjøpt inn bukse og genser til alle trenerne og de som sitter i styret. 

Vi har hatt fem trenere på kurs i tilrettelegging av idrett for barn med 
funksjonshemninger. Kurset ble avholdt i Drammen 7. September 2010.

Turnstyrene i Uvdal, Rødberg og Rollag & Veggli hadde møte med Buskerud 
Turnkrets på Risan 16.november-10. De i fra kretsen fikk blant annet høre hva 
vi i turngruppene i Numedal har av aktiviteter, hvor mange turnere vi har,  hva 
vi ønsker hjelp til osv.
 
TURNGRUPPENES  ADVENTSKALENDER var også i 2010 svært populært. 
Vi deltok med forberedelser og distribusjon. Dette salget gav oss gode 
inntekter. Kalendersalget har vært og ønskes å være en årlig aktivitet.
All trening har i 2010 foregått på Rødberg hallen.

ØKONOMI: Ang. økonomien forøvrig – se eget regnskap.

Turnstyret v/
Gitte L. Larsen
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ÅRSMELDING For ski-gruppa 2010  

Ski-gruppa har bestått av følgene medlemmer: Tore Haug, Arild Høgberg, 
Hans Henrik Thune, Odd Arild Loftsgård, Knut Borge, Torkild Gudmundsen og 
Johnny Hansen.  Merethe R. Knudsen har vært sekretær.

Det har blitt avholdt 3 møter i 2010.
Det har blitt gjort en stor innsats i 2 og 3 km løypene med rydding av skog og 
riving av gamle stolper. Vi har leid inn Nore Energi for oppsetting av ny 
stolper, strekk av linjer og bytta av gamle PCB armaturer.  Dette arbeidet må 
vi fortsette med i neste sesong. Kjempebra innsats fra alle.

Vi har også hatt en del utfordringer i forbindelse med fornyelse av alle 
grunneieravtalene. Det ser ut til og løse seg nå.

Det er fortsatt suksess med betjent lavo. Skikarusell-rennene ser ut til å være 
fortsatt veldig populært. Tråkkemaskinen har det vært noen problemer med 
ved juletider, som de fleste fikk med seg sto inne i løypa.  Måtte ha 
servicemann for og få orden på dette.

Skitrening har I.L. Noringen ansvaret for med Ingunn Løitegård og Herbrand 
Skriudalen som ledere

Planer for 2011:
- Arrangere Vasstulanrenn
- Fortsette med rydding av løypene
- Arrangere skikarusell og ha åpen lavo

Tore Haug
leder

ÅRSMELDING SYKKELGRUPPA 2010     (skrivi av kjøttkaka).  
Rødberg IF sykkel
v/leder Hans-Jørgen Jahren
Tlf. 99109720

Je og de andre har sykla en del det siste året. Det er morosamt, men også 
slitsomt.  Slik som Smådøl – for eksempel – oppover drepen, men hemmat 
grådig artig. Derfor gleder vi oss alltid tel at det skal gå utat og at det er 
medvind. I gruppa er vi veldig opptatt av vind. Og alle i gruppa har vurdert helt 
å gå over til rein utforsykling. Siden tyngdekraften virker mer og mer med åra, 
burde vi ha sjanser. Men det blir kanskje litt kjedelig det å. Derfor har vi sykla 
både om Pålsbu (hvorfor akkurat der?) Jo det er mange artige fiskere som 
slenger med stanga (og litt av hvert anna har vi også sett…). Koselig tur. Tar’n 
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helt over tel Dågali’n får’n trening i tillegg tel alle dom andre opplevelsene 
(Dågali’n – bygda i mitt hjerte). 

Men trening ække det viktigste for oss fra Rødberg. Vi skal leva det gode livet 
på sykkel. Grådig koselig å sitte slik å trå, prate litt og glede oss tel alle 
unnabakkene som kjem etter hvert. Slik tro vi mye i fjor. Det var ingen som 
satsa. Passa liksom ikke inn i programmet privat (noen trena bare for å få 
bært fram reinskjøttet, noen hadde det litt vondt heime og mange hadde 
skader). 

Skadene kommer også på sykkel. Setene er så harde at det går utover styr 
og stell. Og da kan vi ikke trene for ofte. For da går det ut over dei heime. Når 
dom venter så mye på oss fordi vi er ute og sykler, må dom jo få noe godt når 
me først er heime att. Ellers får vi ikke komma ut igjen å trå. Vanskelig 
balanse det der. For vi er så glad i dessa to-hjulingene kanns. Vi pusser og 
steller på dom nesten kvar dag. Flere har dyrere sykkel enn bil. 

Men neste år – altså i tjugeøllev – blir det satsing. Me har snakka om å dra i 
gang ein slik køpp. Har snakka med formannen i laget og me er med i gruppa 
kanns på noko slikt. Det må bli TRIM. Få folk ut fra sofaaen og vekk frå 
skjermen. Nedover Smådøl må passe fleire. Elles har formannen spørt om 
detta:
Antall møter? Ingen!
Rekruttering? Ingen! Jo - forresten så har visst en på nedre Skogenfeltet lært 
å sykle.
Planer? Litt – sjå det me skreiv.
Trener? Je og Jan Halland (han har tatt seg av alt som har gått oppover og je 
neover).

TAKK FOR I ÅR!


