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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 2021 ble bedre en
fjoråret med tanke på pandemien, men vi har likevel vært preget. Gruppene har klart å
holde aktivitetene oppe når det har vært mulig.
Denne årsberetningen oppsummerer idrettslagets aktivitet i 2021, 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 2021 hatt følgende sammensetning:
Leder
Nestleder
Styremedlem / sekretær
Styremedlem / kasserer
Styremedlem / anleggsansvarlig
Styremedlem
Varamedlem
Styremedlem fra gruppen, hopp
Styremedlem fra gruppen, skiskyting
Styremedlem fra gruppen, fotball
Styremedlem fra gruppen, langrenn

Håvard Kaste Hallvardsson Slåtta
Olav Andreassen
Mari Engebretsen
Eyvind Fjelle
Ragnhild Rekaa
Marianne Barikmo
Marianne Amundsen
Erik Werner Schrøder
Arve Særsland
Andreas Susrud
Ole-Bjørn Mælandsmo

Ansatte

Bente Moen, Odd Werner Tørre

Kontrollkomité

Bjørn Madsen, Magne Tveiten

ParaVeka

Terje Bergskås

Grendehuset Representantskap

Magne Tveiten, Arvid Løver (vara)

Notodden Idrettsråd

Stig Garberg

Grønkjær Skisenter

Terje Bakka, Arve Særsland

Valgkomité

Arve Bakken(leder), Stig Garberg, Stian Flåta, Martha
Holla, Terje Bergskås (vara)

Æresmedlemskomité

Terje Bakken og Arnt Helge Kaasa
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Æresmedlemmer
Ivar Kvernstuen
Terje Bakka
Olav Fyrileiv
Ole Arvid Moen
Bjørn Egil Småkasin
Olav Tjønnheim
Arnt Helge Kaasa

Styrets arbeid
I 2021 har styre hatt syv ordinære styremøter, og behandlet 71 saker. I tillegg til dette har
forskjellige deler av styret arbeidet i mindre arbeidsutvalg, etter behov.
2021 har nok en gang vært et annerledes, men meget spennende år. Grunnet
koronarestriksjoner har mye dessverre blitt avlyst. Styret har derfor arbeidet med
kompensasjon for dette, gjennom Kulturdepartementet sin spesifikke koronastøtte, utdelt
gjennom Lotteri- og stiftelsestilsynets koronakrisepakker.
ParaVeka 2021 ble avlyst grunnet koronarestriksjoner. I 2022 har Notodden blitt en del av
TelemarksVeka, og Heddal IL skal arrangere World Cup Rulleski på Grønkjær siste helgen i
juni. ParaVeka er også tatt inn i TelemarksVeka, og vil bli arrangert i samme tidsrom. Dette
håper vi blir et storslått arrangement for alle i Notodden og omegn.
I 2021 har det vært arbeidet med forbedring av IT løsninger i Heddal IL. Alle med verv har nå
fått ny mail-løsning, med forbedret sikkerhet og mer brukervennlig grensesnitt. I løpet av
vinteren 2022 vil også Heddal IL sin nye moderne nettside bli lansert.
Dette året var også året hvor Heddal Aktivitetspark ble kraftig oppgradert, med ny 11’er
kunstgressbane, flere 3v3 baner, streetbasket, 3 stk padeltennisbaner, hinderløype samt flere
treningsapparater. I tillegg er det påbegynt utvidelse av parkeringsplassen med belysning.
Dette hadde ikke vært mulig uten de driftige prosjektlederne, en ekstremt velvillig og stor
dugnadsgjeng i bygda ,samt støtte fra tippemidler og Notodden Kommune.
Grønkjær skisenter har også vist seg som et fullverdig helårsanlegg, med asfalterte løyper som
muliggjør aktivitet også om sommeren. Her skjer det mye spennende fremover, og vi gleder
oss til fortsettelsen.
I november dro en delegasjon fra Heddal IL til Skien for å delta på idrettens festaften for
Vestfold og Telemark. Til stor glede fikk Heddal IL prisen for «årets idrettslag 2021». Dette
er en meget gjev pris. Juryen la stor vekt på at Heddal IL har jobbet bredt og godt med
inkludering og breddeidrett, samt at vi samarbeider godt med andre lag og foreninger.
Vi har kommet oss igjennom nok et korona-år, og vi har i tillegg klart å bli flere medlemmer,
noe som er meget gledelig. Vi skal jobbe for at det fortsetter slik, ved å legge til rette for
aktiviteter og arrangement for alle generasjoner. Vi er ufattelig stolt over å ha så mange flotte
medlemmer. Heia Heddal!
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Medlemstall
Heddal Idrettslag har totalt 895 medlemmer per 31.12.2021.

Aktiviteter i 2021:
Heddal Aktivitetspark 2.0
Prosjektgruppen har bestått av:
Prosjektleder
Medlem
Dugnadsansvarlig
Markedsansvarlig
Anleggsansvarlig
Medlem
Medlem
Medlem
Kasserer
Sekretær
Medlem

Stig Garberg
Arve Bakken
Terje Kaasa
Roger Listul
Christian Alseth
Ole-Bjørn Mælandsmo
Andreas Susrud
Geir Olav Grini
Torgrim Yli
Kjersti J. Østvold / Bente Moen
Håvard Kaste Hallvardsson Slåtta

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 har oppnådd ny 11’er kunstgressbane knyttet til gammel 7’er bane,
streetbasketbane, 3 stykk paddeltennisbaner, to stykk 3’er fotballbaner, hinderløype,
styrkeapparater, lysanlegg både i parken, det nye fotballanlegget og på parkeringsplassen.
Prosjektet hadde et budsjett på kr 13 300 000. Heddal Idrettslag investerte fra oppsparte
midler kr 2 800 000. Prosjektet endte med en kost på kr 14 250 000. I tillegg til egenkapitalen
har vi utført dugnadsarbeid for kr 3 090 000. Prosjektet hadde ved årsskiftet kr 5 000 000 i lån
som blir nedbetalt av momskompensasjon og spillemidler. Frem til vi får dette vil det påløpe
rentekostnader på lånet.
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17.mai
Grunnet koronarestriksjoner ble ikke 17-mai feiringen i Heddal gjennomført som vanlig. Det
ble en digital sending fra scenen i Heddal Aktivitetspark med nestleder Olav i spissen og tale
ved Ordfører og to elever fra Heddal Ungdomsskole. Samt kransnedleggelse ved bautaen.
Vi fikk koronatilskudd for 70% av tapt budsjettert inntekt som utgjorde kr 42 385

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
2021, kr 208 100 i inntekter fra denne ordningen.

Bluesdugnad
Notodden Bluesfestival ble avlyst grunnet koronarestriksjoner. Heddal Idrettslag fikk
koronatilskudd for 50% av tapt budsjettert inntekt som utgjorde kr 68 425

Lotteri
Hovedstyret avholdt lotteri i 2020/2021
Fotballgruppa avholdt også sitt lotteri i 2021.
Bokførte lotteriinntekter 2021:
Gruppe
Omsetning
Overskudd
Fotball
60 390
53 330
Hovedstyret
96 175
73 662

Bingo
Heddal IL er medarrangør, med en tillatelse fra lotteritilsynet,
ved TecnoBingo AS i Storgata, Notodden.
Bingospill ga en inntekt på kr 56 682 i 2021.

Grendehuset
HIL har i 2021 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.
b.
c.
d.
e.

Tveitanbakken
Grønkjær skisenter SA, med en andel på 35%
Grendehuset SA
Heddal Aktivitetspark
Skytebane i Høgås
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Representasjon 2021
Håkon Engstu er styremedlem i Norges Skiskytterforbund i 2021.
Håkon Engstu sitter også som rennleder på Worldcup 2022.
Stig Garberg representerte HIL på årsmøtet til Notodden Idrettsråd.
Terje Bakka, styreleder, og Arve Særsland, styremedlem, Jesper Nordgård, styremedlem,
Grønkjær Skisenter.
Magne Tveiten, styremedlem, Arvid Løver vara, og Heddal Idrettslag skal ha en representant i
valgkomiteen til Vidarvoll Kulturhus dette året.
Terje Bergskås, Håvard Slåtta og Ole-Bjørn Mælandsmo har representert oss i
TelemarksVeka.

Økonomi
Alle gruppene, samt Hovedstyret vurderes til å ha en sunn og stabil økonomi. Noen
driftsinntekter har bortfalt også i år grunnet covid-19. Noen har også hatt merkostnader på
utgiftssiden på grunn av covid-19. Resultatet svinger godt i gruppene, for fotball,
aktivitetsparken og hovedstyret skyldes dette investering i parkutbyggingen. Hovedstyret har
en egenkapital på kr 846 636,-. Det er vedtatt i 2020 at Hovedstyret skal ha en økonomisk
sikkerhet i form av kr 250 000,- på bok.
Oversikt over hovedlaget og gruppenes årsresultat:
Hovedlaget
Aktivitetsparken
Hoppgruppa
Fotballgruppa
Skiskyttergruppa
Langrennsgruppa
Sum

-368 841,50
1 876 909,82
201 084,40
-1 385 963,12
33 033,05
7 538,15
363 760,80

Hovedstyret vil takke ansatte, tillitsvalgte og medlemmer i idrettslaget for
innsatsen og samarbeidet i 2021.

Årsberetningen er behandlet og
godkjent av hovedstyret mars 2022.
Heddal, mars 2022
For HIL Hovedstyret
Håvard Kaste Hallvardsson Slåtta
Leder
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