
Årsmelding DIL 2021 
 
Det er i styreåret 2021, foruten årsmøte avholdt i alt 7 styremøter, det er blitt behandlet 35 
saker. 
 
2021 fortsetter som 2020 med ulike aktiviteter berørt av covid-19. Men med noen lettelser 
utover året har det kunnet arrangeres noe planlagte aktiviteter. 
 
Isfiske: 
Isfiske på Gåvvålivatnet påsken 2021 ble avlyst. P-plassene ble brøyter opp og var åpne for 
påsketrafikken. Det ble satt ut plakater for vipps-betaling, Noe som har fungert godt. 
Det var i alt 391 betalende og det kom inn kr 19855,- 
 
Embretmarsjen 
Embretmarsjen ble i år gjennomført i perioden 11-27 juni. Nærmere informasjon kan leses i 
årsmelding fra trimgruppa. 
 
Terrengløp 
I år kunne vi arrangere terrengløp for våre medlemmer, i samarbeid med 6 andre idrettslag i 
kommunen ble det arrangert i alt 6 løp med oppstart 15. august ved klubbhuset. Nærmere 
beskrivelse av arrangementet kan leses i årsmelding fra leder i gruppa. 
 
Poengrenn 
Det ble i 2021 gjennomført poengrenn for medlemmer i idrettslaget, nærmere beskrivelse 
kan leses i årsmelding fra skigruppa. 
 
Det ble også gjennomført allidrett, boltring og store og små ut og gå i år. Mer kan leses om 
aktivitetene i gruppenes årsmeldinger. 
 
Intersport avtalen 
Det er inngått en ny avtale med Intersport hvor medlemmer laster ned Intersport appen, og 
registrerer seg under Drivdalen IL, deretter har de fått en kode som gir dem rabatter på 
varer. 
20% på treningstøy og sko 
10% på andre varer unntatt elsykler, elektronikk og allerede nedsatte varer. 
2% av kjøpeutbyttet går på DIL. 
 
Avtalen er tegnet for 3 år og varer i perioden 2021-2023 
 
Tilskudd 
Det er blitt søkt på ulike midler i året som er gått, DIL har i året 2021 mottatt  
20 000,- fra Oppdalsbanken til utbedring av skiløypa, det ble her prioritert grøfting. 
20 000,- fra SMN til aktiviteter for barn og unge i klubben. 
 
Idrettslaget søkte om og mottok korona kompensasjon for tapte inntekter på 11 840,- 
 



Klubbhuset har vært stengt store deler av året, men styret og medlemmer i idrettslaget 
hadde i november vaske og ryddedugnad for gjenåpning. Dette ble det dessverre ikke noe av 
grunnet covid-19. Det ble i stede arrangert en liten julegrantenning utenfor klubbhuset. 
 
Styret takker alle for det gode samarbeidet og innsatsen i året som har gått, vi håper året 
2022 kan gi oss mer glede av aktivitetene idrettslaget har å by på. 
 
For styret i Drivdalen Idrettslag 
 
Sekretær 
 
Trude Heggvoll 
 
ÅRSMELDING Allidrett 2021 
 
Allidrett er et tilbud for barn i 1.-4. klasse. 
 
På våren hadde 1.-2. klasse aktiviteter sammen i en time og 3.-4. klasse hadde aktiviteter sammen i 
en time hver onsdag. De var til sammen 18 barn. Våren 2021 var det 4 kvelder med allidrett. 
Heiskveld ble avlyst to ganger på grunn av dårlig vær og covid-19, men lot seg til slutt gjennomføre. I 
tillegg var det en kveld med klatring på Krux i tillegg til ulike aktiviteter i gymsalen. 
 
Wenche Tørset og Camilla Haavimb hadde ansvar for allidrett på våren. 
 
Høsten 2021 var det 6 kvelder med Allidrett. Da var det 1.-3. klasse sammen i en time hver torsdag.  
1 kveld med sykling i Kåsen ble avlyst på grunn av dårlig vær og 1 kveld ble avlyst grunnet skoletur. 
De var til sammen 10 barn. Høsten 2021 var det Eirin Hevle Nilsen og Camilla Haavimb som hadde 
ansvar for allidrett.  
 

ÅRSMELDING BOLTRING 2021 
 
Boltring gjennomførtes våren 2021 hver torsdag fra 18.00-19.30 i gymsalen på Drivdalen skole, for 
femte til åttende trinn. På høsten var det mandager fa 17:30-19:00. Boltringen består av ulike leker, 
aktiviteter og ballspill. Våren 2021 ble det avholdt 8 boltringer, 3 ganger ble avlyst på grunn av covid-
19. Det var 18 deltagere. Høsten 2021 ble det avholdt 8 boltringer, 1 gang på avlyst på grunn av 
covid-19. Det var 22 deltakere.  Det var Ida Heggvold som hadde boltringen både på våren og høsten. 
 

  



Årsmelding fra ski/terrengløp 2021 
 

Ski: 
I 2021 hadde vi rekord i avlyste poengrenn. Vi starta friskt 20. januar, så kom sprengkulden, 
snømangel, snøstorm og akuttiltak korona. Fikk gjennomført 4 renn og klubbmesterskap med 
premieutdeling 10. april. Vi bestemte at vinduet på kjøkkenet skulle byttes ut med «pæsj-lu’uk» da vi 
gjennom koronatida har hatt klubbhuset stengt, og det ble litt vanskelig med kiosk. Luka ble bestilt 
og kom i uke 41. Vi måtte også forta oss en dugnad på tre felling, da det skulle graves grøfter langs 
skitrassén mot Gottem. Litt utfordrende å få tak i nok dugnadsfolk, men vi kom da i mål, både med 
rydding og grøftgraving. 
Vi gjennomførte også en dugnad i og rundt klubbhuset i november, med vasking og rydding 
innendørs. Reparasjon av gjerde, rydding av kvist og kvast og div. utendørs. 
Vi ble beriket med snø og skispor i lysløypa i desember. 

For skigruppa 
Hilde Rislien 

Terrengløp: 
I 2021 ble det arrangert 6 terrengløp. Vollan og Aune ville være med å arrangere så alle fikk 1 løp 

hver. Drivdalen først, Midtbygda, Lønset, Fagerhaug, Vollan og Aune til slutt. Drivdalen IL kjøpte 

premier og Aune delte ut på siste terrengløpet. Grunnet Korona ble terrengløpene på høsten i år. Første 

løp søndag før skolestart. 15. august i lysløypa på Driva.  Startkontingent på alle løp ble vippset/betalt 

til DIL. Kiosksalg gikk til klubben som holdt sitt løp. Bra deltagelse selv om Korona herjet. 

 

Terrengløpansvarlig 
Inger-Jori Lundaløkk 

 
Ski/terrengløpgruppa har i 2021 bestått av: 

Leder ski: Hilde Rislien 

Leder terrengløp: Inger-Jori Lundaløkk 

Kioskansvarlig: Wenche Tørset 

Tidtakere: Stig Stenberg og Arne Loe 

Løypeansvarlig: Tore Tilset 

 
  



TRIMGRUPPA 2021 
 
Trimposter.  
Antall besøk (med 2020 og 2019 i parentes). Alle trimposter er helårsposter. 
 
- Brustølen (vinter) flyttes til Gammelbrua på sommerføre og «gjøres opp» ved årsslutt. 
- Djupdalen (vinter) flyttes til Dugurdmålsteinen på sommerføre og «gjøres opp» ved årsslutt. 
 

- Sætermorka      470  (585) (495)        
- Søstusætra          291  (529)  (543)      
- Dugurdmålsteinen/Djupdalen   373  (427) (333)   
 - Hesthåggålia       201  (271)  (134)        
- Risfossen/Fanthulu      1788  (2575) (1526)         

      - Sætrumsmoen                  1156  (1375) (612)        
 - Høyløe v/Stølegga    1393  (1973) (1493)  
 - Fossessætra                       309  (324) (273)  
 - Skrustølen                       592  (812)    (713)   
 - Brustølen/Gammelbrua   469  (496)  (323)    
                                                                 
Samla besøk på alle DIL’s trimposter: 2021 - 7042     

2020 -   9367 
2019 - 6455 
 

Besøket på trimpostene har vært høyt i år også, men har gått noe ned i forhold til i fjor. I tillegg er 
det mange som går på turstigene uten å skrive seg på i trimbøkene. Turgåere fra hele bygda samt 
hyttebeboere har hatt jevnt besøk.  
 
 DIL sin satsing på Trimposter, Trim med DIL og Store og Små, er et meget godt bidrag til                     
«Folkehelsens  fremme» – fysisk og sosialt! Dette er et viktig bidrag til det som det satses stort på fra 
myndighetenes side. Nemlig å få folket i bevegelse, ut i naturen, og å få barn til å bli glad i å gå på tur. 
Det skal være lettvint å ta en tur hver dag, og en trimpost i nærmiljøet er med og øker lysten til å ta 
en tur ut! Både trimpremier på trimpostene, frukt-/grønt-kort og små premier v/hver gåtrim, samt 
gavekort er stimuleringstiltak som slår positivt ut på deltakerstatistikken. Fullføring av krav til «Trim 
med DIL» honoreres med Snøkrystaller produsert av Yngvild Norigard. 
 
Trimgruppas arbeid har det siste året bestått i vanlig vedlikehold av trimløypene.   
 Det er nå ca.46 km turløyper etter standard som Turskiltprosjektet har utarbeidet. Som kjent er 
dette turer som går til/forbi idrettslagets trimposter. I tillegg er det 4 store orienteringstavler ved 
startpunktene. Ang. hva DIL nå har ansvar for av trimløyper, vises til beskrivelse av løypene i 
årsmelding for 2017 under samme punkt. 

 
 
Intersporttrimmen «Store og Små – ut å gå»:    
Arrangert for 31. gang i 2021! Har i alle år vært arrangert sammen med Driva Helselag - 8 gåtrimmer i 
alt v/Sætrumsmoen /Risfossen. 
Deltagelsen i årets «Store og små» har vært overveldende!  Pga. nedstenging og koronarestriksjoner 
ble ansvarlige i kommunen spurt om råd og tillatelse. Også i år ble registreringstida fra kl. 11 til kl. 20. 
Det gjorde at deltakerne ble godt spredt utover dagen, og smittevernet ivaretatt. Deltagerantallet på 
hver trim varierte fra 64 og opptil 106! 
 
I 2021 var antall startende totalt 728 (662). 99 (82) deltakere pr. gang i gjennomsnitt. Trekning av 
frukt/grønt - kort fra Kiwi/Helselaga og en gavepremie fra Intersport på hver trimkveld.                      



76 (64) personer fullførte minst 5 ganger eller mer, og var med i trekninga av 4 gavekort à kr. 500,- til 
slutt. Vinnere av disse ble Åslaug Forbregd, Anny Fosseide Fiskvik, Lise Grendal , .Dagrun Skorem 
Forbregd. Arnfinn Mjøen vant gavekort på joggesko fra Intersport. Det er søkt om aktivitetsstøtte fra 
Oppdal Kommune. 
 
 
Embretmarsjen - arrangert for 41. gang.  
Pga. koronarestriksjoner måtte det også i år foregå alternativt. Det ble lagt ut registreingsbok i 
Nordre Vårstig for seniorer, og bok ved Drivstusætra for de som skulle gå Søndre Vårstig. Også her 
med spritflaska på plass! Det var anledning til å gå Embretmarsjen mellom 12. og 27 juni. Skyss måtte 
deltagerne ordne med sjøl. Betaling med Vipps. Styret i DIL og trimgruppa delte på jobbene.  
I år var det 202 (177) deltakere som fullførte.  
Samme opplegg med premier som tidligere år. 30 års glassfat til 3 deltakere, 25-års trefat ble delt ut 
til 5 deltakere. Stav for 20 års deltagelse ble tildelt 5 deltakere. Glassfat for 15 års deltagelse tildelt 
11 deltagere – samt en rekke bronse, -sølv-, gull- og 10-årsmerker ble utdelt til deltakere som hadde 
fullført. Mye jobb med kontroll av betaling og utdeling av premier. 
 
Rapport fra DIL om rydding/tilsyn og turmarsj er sendt Statens Vegvesen. Som årlig godtgjørelse for 
dette arbeidet mottar Drivdalen il kr.15.000,-. Gjelder også Nordre Vårstig. 
 Det var endel vindfall siste år, opptørka bjørkestammer faller over stigen pga. mange års 
insektangrep. Det er behov for en del slått i Nordre Vårstig ved Nestadvoll og Hesthåggån to - tre 
ganger i løpet av sommeren. Brennhuttu og tørrhalm vokser meterhøyt, og gjør det uframkommelig 
uten vedlikehold.  
 
Prosjekt Den Gamle Kongevei er ferdigrydda langs hele Vårstigen. I tillegg er det gjort et 
imponerende arbeid av Oppdal Bygdesevice ved at gjengrodde grøfter og stikkrenner er tatt opp 
igjen. Bekker og vatn har i årenes løp uten vedlikehold fått strømmet fritt utover. Dette er nå ført 
over i sine gamle løp. Alt restaureres med håndmakt.  
De gamle skilta som Drivdalen il sammen med Historielaget, satte opp i 1989, er tatt ned og erstattes 
med nye. Bruene over Vårstigåa og Merrabekken er skiftet ut med nye. De er bygd etter tegninger av 
bruene som ble bygd i Vårstigen på 1770-tallet. Vakkert - i tidsriktig utførelse! 
 Den gamle kongevei framstår nå som en flott turstig i svært god stand. Det har vært en stor glede for 
idrettslaget å følge restaureringa. Prosjektledelsen har hatt mye kontakt med DIL de siste åra, 
Styret i DIL må drøfte fortsettelsen av Embretmarsjen, Skal den fortsette etter koronavarianten, eller 
skal den tilbake til opplegget med busstransport? 
  
 
Trim med DIL 

Krava til fullført Trim med DIL er: Minst 1 besøk på DIL´s trimposter i løpet av året (sølv), mens 2 
besøk kvalifiserer til gull. Barn tom. barneskolen får godkjent ved minst 7 besøk. 
 
I alt 24 (40) innleverte kort, som resulterte i 15 (29) gull, 9 (11) sølv. 
Disse får Snøkrystall + at det blant deltagerne som har fullført minst sølv- eller gullkrav trekkes ut ett 
gavekort fra DIL på kr.1000. Anne Jorunn Strand ble vinner i 2021. 
 
Registreringen ble gjort digitalt i år, dette ble gjort av sekretær i DIL og dette var en stor forbedring. 
 
Trim med DIL fortsetter videre. Startkortene legges ut i alle trimkasser, og er en fin reklame for 
trimaktivitetene i Drivdalen IL. I tillegg får turgåere som ikke er kjent, et godt tilbud om kart over 
Drivdalen. Alle trimaktivitetene blir kunngjort på drivdalen.no. Mange hyttedrivdalinger fullfører 
krava i dette tilbudet. 
 



Av andre arrangement kan nevnes Romjulstrim. Matpakketrim har vært holdt noen ganger sammen 
med Driva Helselag. 
DIL fortsetter med de samme trimtiltak i 2022.  Formålet er å være et godt bidrag i det forebyggende 
helsearbeid, som det satses på fra myndighetenes side, med å ha tilgjengelige turstiger i nærmiljøet, 
og få folk til å gå en tur! 
 
 
Dugnader 
Trimgruppa har deltatt i dugnader i turstigene med rydding, reparering og isetting av grinder. Det har 
vært arbeid med vindfall over turstigene etter storm. Det er utført forbedringer i gapahuken ved at 
den gamle grua er erstattet med ny bålpanne. Nord for Gottemsbrua er det satt opp et ca, 15 meter 
langt  kjettinggjerde som er bolta i berget .Trimgruppa har samarbeidet med skigruppa om dugnad 
på skiløypa med rydding av kvist i sør. 
 
I sommerhalvåret er det generelt bålforbud i skog og mark. Dette MÅ respekteres av folket som 
ferdes etter turstigene. Etter en hendelse v Klubbhuset i 2020 har vi sendt henvendelse til 
Brannvesnet om hjelp til å få satt opp standard plakater som holder fasong og farge. Hvis vi ikke 
oppnår skikkelig tilbud før årets sesong, må styret i DIL drøfte om hva laget kan gjøre sjøl.  
 Bål kan kun brennes i Gapahuken eller på bart berg v/ elva! Ser du noen har forlatt bålrester ved 
turstigen, så kast det på elva! 
 
Trimgruppa takker for stor deltakelse og er godt i gang med et nytt trimår! Nå er så godt som alle 
restriksjoner i forbindelse med pandemien over, og vi kan igjen glede oss til at alle arrangement er 
tillatt!!   
 

TRIMGRUPPA ØNSKER GOD TUR I 2022 ! 
 

 


