
 
 

Setskog IF – årsmelding 2020 
 

 
 

 
 
 



 
 
Setskog IF – et unaturlig men naturlig aktivt år  
 
 
Det første driftsåret med nytt klubbhus skulle vise seg å bli utforende! 12. mars slo 
pandemien inn over landet og vår lille bygd. Dette endret på våre muligheter for å legge 
til rette for aktivitet og møteplasser her inne på skauen, og mye av året gikk til å 
manøvrere seg mellom lokale og sentrale retningslinjer og regler. Jeg vil berømme styret 
for å stille opp på kort varsel og for alle i gruppene som har snudd om og tilpasset seg. 
Jeg vil også berømme våre medlemmer for forståelse for situasjonen. 
 
To ganger har vi opplevd å stenge ned klubbhuset, kafeen og trimrommet, samt 
treninger, quiz-kvelder og møteplasser har blitt avlyst. Skøytefestivalen ble avlyst på 
grunn av dårlig is, det var før koronaen. Til tross for alt dette har vi klart å holde 
trimrommet åpent i lange perioder, vi har arrangert fotballtreninger og noe idrettsskole. 
Padlegruppa har til tross for restriksjoner gjennomført NM i maratonpadling, og det 
med bravur. Prikkfritt arrangement og kjærekommende kroner i kassa. Takk! 
 
Vår Hovedsponsor Høland og Setskog Sparebank var tidlig på banen med både 10 000,- i 
pengegave og rentefritt lån, kommunen delte ut 20 000,- i støtte og vi fikk litt over 
50 000,- i koronastøtte. Bygg med oss og Setten Hyttepark har gått inn som sponsorer 
med 20 000,- totalt pr år over 3 år. El-verket og VEV-Romerike har endret strømtariffen 
for idrettslag slik vi fra 2021 vil få en besparelse på strøm tilsvarende 25%. Alt sammen 
veldige vikte bidrag til at året gikk i pluss og at økonomien til SIF er slik den er. Som vi 
besluttet på årsmøtet for 2019, har styret tatt avskrivninger på en del eiendeler som 
ikke har reell salgsverdi. Økonomien i idrettslaget er stabil!  
 
Noe av det vi jobber med er godt synlig, både i pressen og gjennom våre kanaler i sosiale 
medier, men det er mye som rører seg i idrettslag som ikke synes like godt. Det er 
stikkontakter og lamper som byttes, gress og trær som ryddes, søknader som sendes 
inn, rapporter som lages, kaffe som kokes, gulv og vinduer som vaskes... alt sammen små 
oppgaver men som i sum virkelig utgjør en forskjell. Som styreleder ønsker jeg å benytte 
anledningen til å takke alle som bidrar. Uten dere, ikke noe SIF og ingen aktiviteter. 
Sammen med våre sponsorer og frivillige, danner dere grunnlaget for videre drift av 
idrettslaget og utvikling av bygda vår.  
 
Styret har i 2020 bestått av leder Ole Petter Bernhus, nestleder Bjørn Sondre Norheim, 
kasserer Lars Henriksen, sekretær Ida Malnes Melby, styremedlemmer, Bjørn Inge 
Østby, Karin Furunes og Sølvi Bakker. Vara i styret, Marius Heggedal og Øystein 
Ørjasæter. Valgkomiteen har vært Espen Killi.  
 
Takk for 2020! 2021 har startet med både skispor og skøytetrase, det gleder meg STORT 
å se all den naturlig aktiviteten dette genererer.  
 

 
For styret, Ole Petter F. Bernhus, Styreleder SIF, Setskog 28.02.2021 

 
 



 
Rapport fra gruppene i SIF for 2020 
 
 

Gruppe/aktivitet Skigruppa 
Ansvarlig leder/ledere: Marius Borg-Heggedal 
 
Gruppemedlemmer: 
Skigruppa har bestått av Jan Robert Kolstad, Jørn Heggedal og Jan Erik Østby  
 
Vinteren 2019/2020 har vært snøfri = ingen aktivitet. Ny gruppeleder valgt på   
årsmøte i mars 2020. Gruppa er aktiv igjen fra januar 2021  
 
 
 

Gruppe/aktivitet Steinby  
Ansvarlig leder/ledere: Conrad M Nilsen 
Aktive  60-100 faste besøkende 

 
Navn på de frivillige som bidrar til ledelse og planlegging i gruppen (gruppemedlemmer): 
Marius Nilsen og Unni Frøyd Nilsen, Jane Aaserud og Aril Nordby, Peder og Anne Wiel, 

Evi og Jostein Aaser, Sølvi og Freddy Bakker, Hilde og Svein Tore Kleppen, Lindis Bråten, 
Stine og Conrad Nilsen 

 
Hvilken type aktiviteter har gruppen gjennomført i kalenderåret 2020:  
Åpen turhytte med servering. Det var en snøfattig vinter uten skiløyper på Setskog 
vinteren 2020. Etter noen vurderinger åpnet vi på søndager med barfrost. Søndag 
19.januar var første åpningsdag, med strålende sol og 64 stk besøkende. Søndag 2. 
februar hadde vi igjen barfrost og åpnet hytta for servering den gang ca 100 besøkende. 
Resten av sesongen ble ikke som planlagt da covid etter hvert gjorde sitt fremstøt og 
stengte Norge ned. 
 
Har gruppen gått til innkjøp av nytt utstyr eller andre type investeringer i 2020: 
1 stk vaffeljern og en plastkasse med lokk. 
 
Har gruppen noen konkrete nye planer for aktiviteter i 2021: 
Åpen hytte med servering på søndager, så snart restriksjonene tillater slik aktivitet. 
Planer for måneskinnstur fredag 26/02-21 (ikke avklart) 
 
 

Gruppe/aktivitet Drifts-gruppa 
Ansvarlig leder/ledere: Jostein Aaser 
 
Navn på de frivillige som bidrar til ledelse og planlegging i gruppen (gruppemedlemmer): 

Scooter: Magne Malnes, Steinar Nilsen, Anfinn Gløtta, Thomas D. Nilsen, Kristian Aaser 
og Jostein Aaser 
ATV.  Steinar Olberg, Per Nordby, Vidar Ottesen, Bjørn Sondre Norheim, Espen Killi, 

Morten Furuneset, Hans Vegard Olsen, , Petter Nordby, Ståle Holmedal.  



Dagtid i uka: Erland Killi, Leif Bråthen, Per Lorentsen 
Is-kontrollør: Håkon Ørjaseter  
 
Hvilken type aktiviteter har gruppen gjennomført i kalenderåret 2020:  
Scootergruppa: Vi hadde Løypedugnad i samarbeid med ski gruppa. I tillegg har vi hatt 
flere smådugnader med,.skilting, bro bygging og vedlikehold av maskiner og utstyr. 
Hele 2020 var en dårlig vinter, vi tråkka lysløypa to ganger og til Steinby en gang i Janua 
til Mars, det var aldri ski føre. I Desember var det veldig bløtt, men vi fikk tråkka det øvre 
området. ATV gruppa. Hadde ingen aktivitet, pga manglende is.  
 
Har gruppen gått til innkjøp av nytt utstyr eller andre type investeringer i 2020: 
Nei 
 
Har gruppen noen konkrete nye planer for aktiviteter i 2021: 
Vi bør sterkt vurdere å skifte ut en ATV og en scooter, da hele maskin parken begynner å 
dra på årene, dessuten ønsker vi oss sterkt en beitepusser. 
Søknader til Gjensidige stiftelsen osv ? 
 
 

Gruppe/aktivitet  Idrettskolen/ allidrett 
Ansvarlig leder/ledere: Vivian K H Heggedal 
 
Navn på de frivillige som bidrar til ledelse og planlegging i gruppen (gruppemedlemmer): 
Vivian K H Heggedal, Lars Henriksen, Ida Helgerud, Tina Delingsby, Trond Hammeren, 
Kjersti Døskeland. 
 
Hvilken type aktiviteter har gruppen gjennomført i kalenderåret 2020:  
Fotball, håndball, sykkel, stafett i gymsal med forskjellige apparater, hinderløype ute i 
ballbinge, forskjellige aktiviteter med lek og musikk.  
 
Har gruppen gått til innkjøp av nytt utstyr eller andre type investeringer i 2020: 
Noen nye hekker/hinder/ kjegler som forrige leder ordnet med.  
 
Har gruppen noen konkrete nye planer for aktiviteter i 2021: 
Pga. Covid-19 har vi ikke startet opp enda i 2021. Målet er og få samlet trenergruppe og 
laget ny plan for aktiviteter våren 2021.  
Målet er også og skape en bredde i aktivitetene slik at flest mulig barn vil delta og bli 
kjent med idrett og aktivitet i samspill med andre barn. Hovedmålet er at barna skal ha 
det gøy.  
 
 

Gruppe/aktivitet Trimkasser 
Ansvarlig leder/ledere: Mari Kolstad/Per-Arne Claussen 
Aktive menn over 19 år  

 
Navn på de frivillige som bidrar til ledelse og planlegging i gruppen (gruppemedlemmer): 
Mari & Per-Arne 
 
Hvilken type aktiviteter har gruppen gjennomført i kalenderåret 2020:  
Laget nye mapper, satt ut og hentet inn mapper. Talt opp og ført statistikk. 2864 



noteringer i 2020  
 
Har gruppen gått til innkjøp av nytt utstyr eller andre type investeringer i 2020: 
Papir/plastmateriell til å lage nye mapper. 
 
Har gruppen noen konkrete nye planer for aktiviteter i 2021: 
Postkassene begynner å bli slitt. Tenker ikke at de nødvendigvis må byttes ut, men lik 
reklame i form av nye like klistremerker for eksempel (?), kunne tatt seg bra ut. God 
økning i besøk i 2020, så vi planlegger ingen endring. 
 
 
 

Gruppe/aktivitet Padlegruppa 
Ansvarlig leder/ledere: Unni Frøjd-Nilsen 
Aktive voksne fra 19 år 49 

Aktive barn/unge under 19 år 0 

Aktive menn over 19 år 24 

 
Navn på de frivillige som bidrar til ledelse og planlegging i gruppen (gruppemedlemmer): 
Jan Arthur Veiby (nestleder) 
Patrick Solberg 
Urszula Sokòl 
Steinar Olberg 
 
Hvilken type aktiviteter har gruppen gjennomført i kalenderåret 2020:  
NM maratonpadling (28. juni 2020) 
Digitale padleutfordringer via NPF og ICF 
Oppstart kajakkhotell 
Padlekasser/trimkasser 
 
Har gruppen gått til innkjøp av nytt utstyr eller andre type investeringer i 2020: 
Nei 
 
Har gruppen noen konkrete nye planer for aktiviteter i 2021: 
 Padlemøte for alle medlemmer (Kaffeprat og kartlegging av ønsker og frivillige) 
 «Sommerfestival»/Padlefestival – bidra på sommeraktivitet i regi av SIF 
o «Setten rundt»? 
o Padle i NM-løypa? 
o Setten Maraton? 
 NM maratonpadling 2021 
 Trimkasser/Padlekasser inkl tilrettelegging for SUP 
 Våttkortkurs x 2 
 
 
 

Gruppe/aktivitet Kafè klubbhuset 
Ansvarlig leder/ledere: Karin Furunes 
Aktive  10 personer i gruppa 

 



Navn på de frivillige som bidrar til ledelse og planlegging i gruppen (gruppemedlemmer): 
Sonja Aasly, Dagmar Killi, Gunlaug Myrvold, Mona melby, Margareth Finnvik Sæther, 

Anne Ingier, Anne Bach, Bente Asserud , Berit Fagermoen.  
 
Hvilken type aktiviteter har gruppen gjennomført i kalenderåret 2020:  
Åpen kafè  12 mandager  vinter og vår  sesong – før Covid – 19 stengte ned alt.  Vi starte 
opp igjen i oktober måned – covid – 19 reglene ble litt lempet på , kafeen var åpen 4 
mandag . En av disse mandagen var Histore laget på besøk og viste gamle bilder fra 
steder på Setskog. Veldig koselig kveld. En strikke kveld ble det også . Bra besøkt kafè i 
høst. 
 
 
Har gruppen gått til innkjøp av nytt utstyr eller andre type investeringer i 2020: 
Ingen innkjøp. 
 
Har gruppen noen konkrete nye planer for aktiviteter i 2021: 
Ikke planlagt noen enda. 
 
 
Gruppe/aktivitet Dametrimmen  
Ansvarlig leder/ledere: Ingen aktivitet i gruppa etter at trimrommet åpent 
  
 
 
 
 
 

 



 
Dugnadsånden lever  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  Gruppeledere og 
gruppedeltakere i 2020 

 

  Hovedstyre 
 Leder Ole Petter Bernhus 

Nestleder Bjørn Sondre Norheim 

Kasserer Lars Henriksen 

Sekretær Ida Malnes Melby 

Medlem Karin Furuneset 

Medlem Sølvi Bakker 

Medlem Bjørn Inge Østby 

  Varamedlem Øystein Ørjasæter 

Varamedlem Marius Heggedal 

  Skigruppa 
 Leder Marius Borg-Heggedal 

Medlem Jørn Heggedal 

Medlem Jan E. Østby 

Medlem Jan Robert Kolstad 

  Drift Jostein Aaser 

Scooter Magne Malnes 

Scooter Steinar Nilsen 

Scooter Kristian Aaser 

Scooter Anfinn Gløtta  

Scooter Tomas Douat Nilsen 

  Bane Geir Fagermoen 

Bane Øystein Ørjasæter 

Bane Lars Henriksen 

Bane Tommy Lunaas 

Bane Kai Arne Østby 

Bane leder Lars Munthe-Kaas 

Isbane Bjørn Sondre Norheim 

Isbane Dag Harethon 

Bane Trond Hammern 

Bane Vidar Ottesen 

  

 

 Padlegruppa 
 Leder  Unni Frøjd-Nilsen 

Medlem Jan Veiby 

Medlem Thomas P.  Solberg 

  Idrettsskolen 
 



Leder Vivian Holmedal Heggedal 

Medlem  Trond Hammeren 

Medlem  Ida Helgerud 

  Fotball 
 Leder Henning Fagersand 

Medlem Arne Sneen 

  Kontrollkomite/Revisor 

Revisor John Ivar Udnesseter 
 

Revisor Marianne Engh 
 

  
 

Valgkomite Espen Killi 
 

Valgkomite Mangler 1 person 
 

  
 

Dametrimmen 
 

 

  
 

Steinbygruppa Conrad Magnus Nilsen 
 

  
 

Trimkasser Mari Kolstad 
 

Trimkasser Per Arne Clausen 
 

  
 

Kafe Seniorgruppe og 
 

 
Festivalgruppa/grupper konstituere seg selv sammen med hovedstyret i 
SIF 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
Setskog IF – takk til våre hovedsponsorer i 2020 

 


