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Innledning 

Heddal Idrettslag er et fleridrettslag som organiserer idretts- og aktivitetstilbud for 
innbyggerne i Heddal, og resten av Notodden kommune. Idrettsåret 2020 har blitt 
annerledes enn planlagt, grunnet covid-19. Gruppene har likevel vært flinke til å holde 
aktivitetene opp når, og der, det har vært mulig.  

 

Denne årsberetningen oppsummerer idrettslagets aktivitet i 2020, med vekt på 
hovedstyrets arbeid, økonomi, fellestiltak og planlegging fremover. I tillegg til denne 
årsberetningen, har den enkelte gruppe, langrenn, skiskyting, fotball og hopp, utarbeidet 
sin egen årsberetning. Disse ligger som egne dokument, og er lagt frem på den enkelte 
gruppe sitt årsmøte. For detaljer om aktivitetene i den enkelte gruppe, vises det til 
gruppens årsberetning.   
 
 

Tillitsvalgte 

Hovedstyret i Heddal IL har i 2020 hatt følgende sammensetning: 
 
Leder Arve Bakken 

Nestleder Håvard Kaste Hallvardsson Slåtta 

Styremedlem / sekretær Stig Garberg 

Styremedlem / kasserer Magne Tveiten 

Styremedlem Stian Flåta 

Styremedlem Bente Moen 

Styremedlem Terje Bergskås 

Styremedlem Marianne Barikmo 

Styremedlem fra gruppene, hopp Erik Werner Schrøder 

Styremedlem fra gruppene, skiskyting Arve Særsland 

Styremedlem fra gruppene, fotball Andreas Susrud 

Styremedlem fra gruppene, langrenn Ole-Bjørn Mælandsmo 

  
Ansatte Kjersti Johanne Østvold, Odd Werner Tørre 

 
Kontrollkomité 

 
Bjørn Madsen, Terje Kaasa 

 
ParaVeka 

Terje Bergskås 

 
Grendehuset Representantskap 

Magne Tveiten, Arvid Løver (vara) 

 
Notodden Idrettsråd, årsmøte 

Stig Garberg 

 
Grønkjær Skisenter 

Terje Bakka, Arve Særsland 

  



Valgkomité  Oddbjørn Aase, Karl Ingar Asland, Martha Holla 

 
Æresmedlemskomité 

 
Terje Bakken og Arnt Helge Kaasa 

  
Æresmedlemmer Ivar Kvernstuen (fra 2020) 

 Halvor Asmund Sem † 

 Thorleif Listaul † 

 Ole Arvid Moen 

 Bjørn Egil Småkasin 

 Olav Tjønnheim 

 Arnt Helge Kaasa 

 Terje Bakka 

 Olav Fyrileiv 

 

Styrets arbeid 

I 2020 har styre hatt syv ordinære styremøter, og behandlet 55 saker. Det har også blitt 
avholdt fire møter i arbeidsutvalget, AU. Tillegg til dette har forskjellige deler av styret 
arbeidet i mindre arbeidsutvalg, etter behov. 
2020 har vært et annerledes år. Grunnet koronarestriksjoner har mye blitt avlyst. Styret har 
derfor arbeidet med kompensasjon for dette, gjennom Kultur Departementet sin spesifikke 
koronastøtte, utdelt gjennom Lotteri- og stiftelsestilsynets koronakrisepakker.  
Det ble i 2020 satt ned en arbeidsgruppe som utreder muligheten for å søke om NM i 2025, 
for grenen langrenn, hopp, kombinert, alpint og skiskyting. Målsetningen er å sende en 
søknad om å få avholde NM høsten 2021. 
ParaVeka 2020 ble avlyst grunnet koronarestriksjoner. ParaVeka er fullfinansiert og Tormod 
Hynne er ansatt (NUAS) som daglig leder. Det er besluttet at ParaVeka skal arrangeres i 
2021. 
IT-prosjektgruppen har implementert medlemssystemet Rubic og administrasjon 
plattformen Office 365 fra NIF. De arbeider nå videre med implementeringen. Gruppen 
består av Lisbeth Stenersen, leder, Ole-Bjørn Mælandsmo, Arve Særsland, Bente Moen og 
Bjørn Madsen. 
Hovedstyret har utarbeidet handlingsplan for seksuell trakassering og overgrep, denne vil 
implementeres i løpet av 2021. Marianne Barikmo har blitt kontaktperson for dette. Hun har 
også tatt over ansvaret for politiattester i løpet av 2020. 
Det har blitt arbeidet med å opprette en nettbutikk, gjennom en fireårig avtale NIF har med 
Supporter.no. Dette arbeidet vil bli fullført i 2021. 
«Byggetrinn 1», på Grønkjær Skisenter er ferdigstilt i 2020, og «Byggetrinn 2» er nå begynt. 
 

Medlemstall 

 
Det ble i høst holdt to kvelder med vervekampanje, der det ble vervet i overkant av 300 nye 
medlemmer. Heddal Idrettslag har totalt per 31.12.2020 863 medlemmer.  
 



Aktiviteter i 2020: 

 

Aktivitetsparken Prosjekt 2.0 
Prosjektgruppe: 

Leder:  

Stig Garberg 

Medlemmer: 

Håvard Slåtta 

Arve Bakken  

Torgrim Yli 

Christian Alseth 

Roger Listul 

Andreas Susrud 

Ole-Bjørn Mælandsmo 

Kjersti J. Østvold 

 

Det har vært knyttet et omfattende arbeid til dette prosjektet for å fornye Heddal 

Aktivitetspark i 2021. Arbeidet har bestått av planlegging, prosjektering og finansiering.  

Prosjektet består av ny kunstgressbane 9’, knyttet til gammel 7’er bane, Street basket anlegg, 

padeltennis anlegg, to 3’er baneanlegg, lysanlegg, hinderløype, lekeområde, lagerbygg, 

flombelysning på hovedbanen og utvidelse av parkeringen. Se egen prosjektbeskrivelse for 

mer informasjon. 

 

17. mai 2020 

Grunnet koronarestriksjoner ble ikke 17-mai feiringen i Heddal gjennomført på Vidarvoll, 
som vanlig. Det ble en digitalsending fra torget i samarbeid med NFK og Telen. Her ble det 
innslag fra kransnedleggelse fra Vidarvoll, og tale av Sol Jæger og Ingeborg Hovdejord fra 
Heddal Ungdomsskole. Korpset spilte på Haugmotun i stedet for Vidarvoll denne dagen. 
I forkant av 17.mai stilte omlag 70 biler på Vidarvoll for å gi en 17.mai-hilsen til alle 
innbyggerne i Heddal. 1500 husstander fikk en rød rose på døra, med hilsen fra Idrettslaget 
og ønske om en god 17.mai. 
 

Grasrotandelen 

Grasrotandelen er en ordning fra Norsk Tipping som medfører at 5 % av innsatsen til en 
registrert spiller går tilbake til den organisasjon spilleren velger å støtte. Heddal IL hadde i 
2020, kr 202 972 i inntekter fra denne ordningen. 
 

Bluesdugnad 

Notodden Bluesfestival ble avlyst grunnet koronarestriksjoner. Heddal Idrettslag fikk         
koronatilskudd for tapt budsjettert inntekt av kr 95 795 
 

Lotteri 

Hovedstyrets avholdt lotteri i 2020 



Hovedstyret avholdt lotteri i 2020, til tross for koronarestriksjoner.  
Det ble oppfordret til å selge lodd digitalt, etter avklaring med lotteritilsynet, og det ble tatt i 
bruk betaling via Vipps. 
Fotballgruppa avholdt ikke sitt lotteri, men fikk koronatilskudd for tapt inntekt. 
  
Bokførte lotteriinntekter 2019: 

Gruppe Omsetning Overskudd 

Fotball, koronatilskudd  45 500 

Hovedstyre 74 349,56     47 422,06 

 

Bingo  

Heddal IL er medarrangør, med en tillatelse fra lotteritilsynet,  
ved TecnoBingo AS i Storgata, Notodden. 
Bingospill ga en inntekt på kr 42401 i 2020. 
 

Grendehuset 

HIL har i 2020 hatt leieavtale for bruk av peisestue, lager og garderobe på kr 160 000,- årlig. 
 

Eiendommer og anlegg 

Heddal IL er som kjent eier av flere idrettsanlegg og eiendommer: 

    
a. Tveitanbakken  
b. Grønkjær skisenter. SA, med en andel på 35% 
c. Grendehuset SA.  
d. Heddal Aktivitetspark 
e. Skytebane i Høgås 
 

Representasjon 2020 

Håkon Engstu, første varamedlem i Norges Skiskytterforbund, fra oktober medlem 
forbundsstyre, sport. Han sitter også som representant for HIL i forprosjektet for NM 2025 
Stig Garberg, styremedlem NFF Telemark1.  
Stig Garberg representerte HIL på årsmøtet til Notodden Idrettsråd. 
Terje Bakka, styreleder, og Arve Særsland, styremedlem, Grønkjær Skisenter 
Magne Tveiten, styremedlem, Arvid Løver vara, og Arve Bakken i valgkomiteen til Vidarvoll 
Kulturhus 
Terje Bergskås, ParaVeka  

 



Økonomi 

Alle gruppene, samt Hovedstyret vurderes til å ha en sunn og stabil økonomi. Men 
Koronarestriksjoner har påvirka resultatene negativt i 2020. Hovedstyret har en egenkapital 
på kr 866 630,14,-. Det er vedtak på at Hovedstyret skal ha en økonomisk sikkerhet i form av 
kr 250 000,- 
 
Oversikt over hovedlaget og gruppenes resultat per 31.12.20: 
 

Hovedlaget -6 117,17  

Aktivitetsparken 131 126,17 

Hoppgruppa -102 436,89 

Fotballgruppa 198 822,09  

Skiskyttergruppa -119 632,29 

Langrennsgruppa 81 697,40  

Sum 183 459,31 

 
 

 
Hovedstyret vil takke ansatte, tillitsvalgte og medlemmer i idrettslaget for 
innsatsen og samarbeidet i 2020.  
 

 
Årsberetningen er behandlet og godkjent av hovedstyret mars 2020. 
 
Heddal, mars 2021 
For HIL Hovedstyret 
 
Arve Bakken 
Leder 
 


