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1. Sluttord  

 
2017 har vært det året styret har prioritert å fokusere på struktur og rutiner i idrettslaget. Målet har 
vært å etablere gode rutiner for idrettslaget og forenkle styrearbeidet.  

 
To ganger har vi tatt i mot tilbudet fra Norges Døveidrettsutvalg om klubbveiledning. Resultatet av 
klubbveiledningen med Thomas Hansen er at vi endelig har en klubbhåndbok.  
 

 
I forrige årsberetning kunne man lese at styret har startet å jobbe med systemene KlubbAdmin og 
regnskapssystemet Visma eAccounting. Dette arbeidet har kasserer fortsatt med i år, og målet er et 
digitalt regnskapssystem.  

 
Døvehytta Granly har endelig fått redskapsboden på plass, og en stor takk rettes til de som har 
bidratt til dette. Nå kan vi lagre vårt utstyr på en trygg og god måte. Barne- og ungdomskomiteen er 
kommet godt i gang og det har vært flere aktiviteter på Døvehytta Granly, og det er planlagt flere. 
Sosiale Medier-komiteen har vært aktive og blant annet samarbeidet med andre døveidrettslag om 
livesendinger under turneringer.  
 
Sportslig kan vi se på gode resultater også i år, men aller viktigst er idrettsgleden. Det gleder styret 
veldig å få tilbakemeldinger om medlemmer som opplever at det er et godt sosialt fellesskap i 
idrettslaget. Medlemmene kommer fra flere fylker og ikke alle har tilgang til et godt tegnspråkmiljø 
på hjemstedet.  
 
 
Vi må huske verdien av idrettsgleden og det sosiale miljøet vi tilbyr gjennom idrettslaget vårt.  

 

 

 

 

 

  
 …………………………………………              …………………………………………       ………………………………………… 
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…………………………………………              …………………………………………       ………………………………………… 
            Trude Nilsen    Espen Langeland      Beate Solem 
                                                                          

 

 
 



2. Styrets sammensetning og øvrig organisasjonsplan  
 
Leder: Berit Emilie Sørnypan 
Nestleder: Tine Victoria Granmo 
Styremedlem(mer) og varamedlemmer: Trude Nilsen (kasser), Lise Lundbakk (sekretær) og Espen 
Langeland (styremedlem). Beate Solem (vara) 
 
Valgkomité: Tarjei Roald Bern, Stian Linn og Marita Løkken. Annbjørg Horgar (vara) 

 
Revisorer: Arvid Støyva og Tarjei Roald Bern 

 
AU-styret   
Det er ikke avholdt noen AU-møter i denne perioden 

 

Underavdelinger/grupper Lagleder  
Fotball herrer:  
Henrik Andersen 

 
Fotball damer: 
DM: Unni Helland 
Trening/bedrift: Tine Victoria Granmo 
DCL: Beate Solem 

  
Bowling:  
Tom Jonsson 

  
Barne- og ungdomskomiteen:  
Marita Løkken, Bente Indregård Sundfær og Gunnar Wæthing 

  
Hyttekomiteen:  
Leder: Geir Willumsen 
Medlemmer: Jan Alte Fjelldalselv, Tom Inge Ovesen og Arnt Saur.  
Frivillige medhjelpere: Bjørn Myran, Arne Karlsen og Walter Pedersen 

  

Spesielle ansvarlige for idrettslaget: 
Materialforvalter: Walter Pedersen 
Statistikkfører for bowling: Trude Nilsen 
Statistikkfører for fotball herrer: Stian Linn 
Statistikkfører for fotball damer: Unni Helland 
Statistikkfører for andre idrettsgrener: Walter Pedersen 
Sosial-Media (SoMe): Tine Victoria Granmo, Beate Solem og Heidi Seem Aasbø 

 
Lovkomiteen: 
Ingen sitter i lovkomiteen i denne perioden  
  
Æres- og hedersmedaljekomiteen: 
Leder: Mikal Urgård 
Medlem: Tom Jonsson og Arnt Saur 

  
 



Fondstyret: 
Tore Solem, Henrik Andersen og Øyvind Jakobsen 

  
Politiattest: 
Berit Emilie Sørnypan og Lise Lundbakk 

  

3. Styrets arbeid  
Styremøter  
Det er avholdt 13 styremøter hvor 248 saker er behandlet.  

  
AU-møter  
Det er avholdt ingen AU-møter og ingen saker er behandlet.  

  
Medlemsmøte   
4 medlemsmøter er gjennomført.   

 
Representasjoner og andre oppgaver  
29 -30.4.2017 Trude Nilsen representerte TDIL på Norges Bowlingforbunds forbundsting  
14. - 15.10.17 Berit Sørnypan og Espen Langeland representerte TDIL på Døveidrettsseminaret 
24.10.17 Berit Emilie Sørnypan tilstede på Trondheim Døvekirkes 90-årsmarkering.  
Gave: 400 kr til Døvekirkens arbeid.  
03.11.17 Espen Langeland tilstede på Oslo Døves Sportsklubbs 125års-feiring. 
Gave: Keramikkfat fra Aune Potteriverksted med inngravert hilsen.  

  
 

4. Aktivitet  
Fotball damer  

2017 startet med det vanlige futsal-mesterskapet – i år var det Holtan som stod for arrangementet i 
Larvik 24.-26. mars. Trondheim stilte med to lag. De øvrige lagene var Stavanger/Bergen, Oslo og 
Holtan. Det var gledelig med fem lag! Før DM gjennomførte Trondheim to treningssamlinger over 
helg. Da bodde vi på Døvehytta og gjennomførte til sammen seks økter. Vi spilte to kamper mot et 
hørende lag. Treningssamlingene betydde mye fordi vi hadde fått flere nye spillere. Fin måte å bli 
kjent med hverandre og bli mer samspilte til DM. Takket være samlingene oppnådde begge lagene 
våre flotte resultater! Lagene møtte nemlig hverandre i FINALEN! 

 
Gruppespill: 
Trondheim B - Stavanger/Bergen 3-2 
Trondheim A - Holtan 17-0 
Trondheim B - Oslo 3-1                                                                                     Finale: 
Trondheim A - Stavanger/Bergen 2-0                                    Trondheim A - Trondheim B 10-1 
Trondheim B - Holtan 10-0 
Trondheim A - Trondheim B 5-0 
Trondheim A - Oslo 3-0 

 
Silje Skårvold ble kåret til DMs beste spiller. Hun ble også toppscorer med hele 20 mål! Beste unge 
spiller ble Silje Marie Grønvik. Trondheim B tok Fair Play-prisen. 

 



 
Trondheim A - bak fra venstre: Lene R. Røyseth, Silje Skårvold, Beate H. Solem, Heidi S. Aasbø,  
Tone Rørstad og Unni Helland. Foran: Keeper Tine V. Granmo sammen med barna til Lene og Tone. 

 
Trondheim B - bak fra venstre: Silje Marie Grønvik, Nina H. Solem. Shazia Safari og Malin Zielinski. 
Foran fra venstre: Diana L. Hagen, Lise Lundbakk og Ida K. Børsnes. Liggende: Keeper Brit Marit 
Lesund. 

  



Åpen cup 
Det ble på lagledermøtet under DM i Larvik bestemt at det arrangeres DM over to helger for herrer 
og en helg for damer. Første helg arrangeres høst og andre helg vår. Damene har DM samme helg 
som DM avgjøres for herrer, altså på våren. Åpen cup i 2017 ble arrangert i Stavanger 8.-10. 
september. Trondheim stilte med ett lag bestående av nye og unge spillere samt et par «veteraner». 
Vi er stolte av alle nye spillere vi får inn! 

 
Gruppespill: 
Trondheim - Stavanger/Bergen A 2-7                   Finale: 
Trondheim - Stavanger/Bergen B 3-0                   Trondheim-Stavanger/Bergen A 0-7 
Trondheim - Oslo 2-0 
Tine V. Granmo ble kåret til beste keeper og Silje Marie Grønvik til beste unge spiller. 

 

 
Laget i Åpen cup - bak fra venstre: Silje Marie Grønvik, Ida K. Børsnes, Beate H. Solem og Hanna 
Winge. Foran fra venstre: Malin Zielinski, Tine V. Granmo, Sigrid H. Solbakken og Brit Marit Lesund. 

 



Landslag 
Etter DM i Larvik ga landslagstreneren beskjed om at han ønsket mange spillere fra Trondheim på 
landslaget og sendte en navneliste. Dessverre så var det mange som ikke ønsket å fortsette på 
landslaget. Men heldigvis gjorde noen spillere comeback; Silje Marie Grønvik, Beate Hegdahl Solem 
og Tine Victoria Granmo. Disse deltok for Norge i kvalifiseringskamper til EM 2018.  
 
Kampene ble spilt i Oslo og resultatene til Norge ble slik: 
Norge-Polen 0-11 
Norge-England 1-8 
Norge-Tyrkia 5-2 
Norge måtte slå Tyrkia for å kvalifisere seg til EM da to beste fra hver gruppe kunne gå videre til EM. 
Det ble en spennende kamp helt til slutten da Norge avgjorde. 

 
Vi håper at flere Trondheimsspillere blir representert i EM 2018! 

 
Referat av Unni Helland 

 

Fotball herrer  
Vi meldte på futsalserien I bedriftsserien da det er forholdvis et greit nivå for oss gutta med høy 
tempo, intensitet, flere av motstanderlagenes spillere da spiller på hørende lag I NFF utendørs også. 
Vi vant blant annet 5 kamper, 3 uavgjorte og 5 tap. Noe jeg synes er helt greit fordi vi stilte noe 
svekket I 3 kamper pga skader, karantener og noen var bortreist. 
I to kamper knuste vi to lag med over 8 mål. Og noen av kampene ble jevnere enn det resultatene 
tilsa. Men samtidig har vi flere unge spillere som er på vei opp og fram. Så her må vi bruke tid for å 
utvikle de til I riktig retning. 
Einar ble toppscorer for oss I den futsalsesongen. 
Tom Stian ble TDIL`s råtass på banen I futsalsesongen. 
Målet er selvsagt å bli med I NFF futsalserie en dag, men da må vi være fullt med å jobbe oss 
oppover. Det er noe vi jobber med for å realisere dette målet ved at vi bevise at vi blir god nok. Pr I 
dag er vi nok et stykke unna dette målet. 
  
DØVEMESTERSKAP I FUTSAL VINTEREN 2017 I LARVIK 

For A-laget hadde vi målsetning å komme langt som mulig og topp 3. 
fredagen før mesterskapet ble satt I gang ble det trekning I hvem A-laget skulle møte. Som tidligere 
så ble det Hamar. 
Play-off mot Hamar skulle bli en hard kamp, men vi tok grep fra første minutt og kjørte på fra første 
minutt og da kampen var over vant vi 4-1 og kom oss inn i finalegruppa. 
I finalegruppa lørdag åpnet vi første kamp med 3-3 mot Oslo A og I andre kampen endte det 2-2 mot 
Stavanger. Søndag åpnet vi kamp mot Oslo B og vant 4-3 og i siste kampen vant vi 2-0 mot Bergen. 
Da var vi I finalen uten å tape en eneste kamp. Men i finalen ble det utklassing og Oslo A vant hele 9-
2. Men skal det sies så hadde vi en kamp mer enn Oslo A søndagen som satt I kroppen før finalen. I 
finalen prøvde vi så godt vi kunne, men Oslo hadde mer krefter og energi enn det vi hadde. Målet om 
topp 3 er godkjent. 
  
UTENDØRSFOTBALL SJUERFOTBALL 

Vi satset ikke noe hardt på utendørsfotball, men vi valgte å være med for å melde oss på for å holde 
på kampformen fra april til oktober fram til futsalsesongen begynner, da satser vi for fullt. Vi prøver 
så godt vi kan i hver kamp selv om noen ganger så har det vært tøft. Og motstanderne der drar nytte 
av å snakk veldig mye rundt så de klarer å spille seg fri. Vi har vært nære seier i noen kamper. Siste 2 
kampene hadde det vært svekket, så da fikk vi hjelp av damene til å fullføre sesongen utendørs. Og 
det er vi svært takknemlig for. 



  
CAGEBALL 

En trening i uken, har vært en grei trening for oss da vi får trent. Ikke ofte vi får utbytte av disse 
treningene. Og det utnytter vi meget godt. 
Selv om det ikke er akkurat futsal så får vi trent på høy intensitet, tempo på ball, bevegelser på en 
liten bane som vi har gjennomført greit på. 
Samtidig er uketreninger mye bedre enn helgetreninger, da vi får frigjort helgene til noe annet. På 
lang sikt bør det bare være treninger i ukedager. 
Har hatt en greit oppmøte på treningene. 

 
 
Nytt hos herrelagene er at mesterskapene under DM er delt i to, hvor første del av mesterskapet 
spilles på høsten. Deretter tas resultatet der med videre i mesterskapet som er på vinter/vår. Derfor 
blir resultatet fra mesterskapet i Stavanger høsten 2017, tatt med i årsberetningen 2018. 

 
Referat av Henrik Andersen 

 

 

Bowling      

Døvemesterskap i bowling i Kristiansand 19 – 22.mars 
                                                                                                  
Bowl Kristiansand. Det var                                                                         
                                                                                                  
                                                                                            
                     
 

     

Klasse: Lisens (for aktive spillere) 
      

Single, damer, 6 serier AM  
1. Trude Nilsen     1088 poeng 
 

      



Single, herrer, 6 serier AM  
5. Arnt Saur     1111 poeng  
9. Tom Jonsson     995 poeng 

      

Double, herrer, 6 serier, AM  
5. Tom Jonsson og Arnt Saur   1928 poeng 

      

PP - finaler, herrer, 8 serier, AM  
7. Arnt Saur     2058 + 1380 + 40(bonus) = 3478 poeng 

      

PP-finaler, damer, 6 serier, AM  
2. Trude Nilsen      2043 + 957 + 85 (bonus) = 3085 poeng 

     

   

                                                                                                  
                   
      

Neste DM i 2018 blir i Trondheim 

 

      

Treningssamling i Oslo 24-26.mars  

Trude Nilsen og Tom Jonsson ble tatt ut til treningss                          -                       
                                                                                                     
                                                                 
      

1                               ere i Finland 8-10.juni 
                                                                      
      

Single, damer, 6 serier, AM – 08.06.17 

5. Trude Nilsen      1004 poeng 

      

Single, damer, 6 serier, AM – 09.06.17  
3. Trude Nilsen     1090 poeng 

      

Kvartfinal, damer, 2 serier, AM – 10.06.17  
2. Trude Nilsen      361 poeng 

      

Semifinale, damer, 2 serier, AM – 10.06.17  
1.Trude Nilsen      407 poeng  
      

Finale, damer,- 10.06.17  
2. Trude Nilsen     844 poeng 

      

Grenland Cup den 17.juni 
         

                                                                                                 
                                                                                    
      

Resultater: 
      

Single, menn 8 serier, EU 

1. Tom Jonsson      1493 poeng + 80 (hcp) = 1573 poeng 

      



 

Medlemskap hos hørende bowlingklubben    

                                                                                                
                                          
     

Oppmann: Tom Jonsson 

      

Referat av Trude Nilsen 

 

Orientering 

Orienteringsbedrift fra april – okt. 2017 : 
 

Geir Willumsen har vært eneste mosjon (aktiv) hos orienteringsbedrift for tdil, og han har vært 23 av 
20 løpet gjennomført klare bestått og fikk fine sølv premie for glasspokal samme som i fjor. 
 

O-Løp 1: Rotvollfjæra, sprint 25 april 2017. 
Geir Willumsen ble 13 pl. tid 26,05 og 12 poster – 2,7 km. 
 

O-Løp 2 : Tiller, sprint 2 mai 2017. 
Geir Willumsen ble 14 pl. tid 56,43 og 20 poster – 2,9 km. 
 

O-Løp 3: Risvollen, sprint  9 mai 2017 

Geir Willumsen ble 13 pl. tid 35,16 og 15 poster – 3,3 km. 
 

O-Løp 4: Fuglmyra, normaldist, 16 mai 2017 

Geir Willumsen ble 16 pl. tid 1,24,46 og 12 poster – 4,3 km. 
 

O-Løp 5: Geitfjellet, normaldist, 23 mai 2017 

Geir Willumsen ble 18 pl. tid 1,20,11 og 10 poster – 4,1 km. 
 

O-Løp 6: Fremo, normaldistanse, 30 mai 2017 

Geir Willumsen ble 9 pl. tid 1,22,46 og 19 poster – 4,3 km. 
 

O-Løp 7: Skarpåsen-Jervskogen, normaldistanse.6 juni 2017. 
Geir Willumsen ble 10 pl. tid: 1,27,02 og 10 poster – 4,3 km.  
 

O-Løp 8: Ferista, normaldistanse, 13 juni 2017 

Geir Willumsen ble 13 pl. tid 1,12,29 og 12 poster – 3,7 km. 
 

O-Løp 9:Smistad, O-stafetten (Vårstafetten) 20 juni 2017, laget ble nr 2 av 4 lag tid: 1,37,10 (to 
personer lånt sammen med meg) – 3x2,5 km – 10 poster.  
Geir Willumsen sin beste tid : 34,14 andre etappe.  
 

O-Løp 10: Tjuvdalen, normaldistanse, 27 juni  2017 

Geir Willumsen ble 10 pl. tid 1,16,41 og 9 poster – 4,2 km. 
 

O-Løp 11: Leinstrandmarka øst, normaldistanse, 4 juli. 2017. 
Geir Willumsen ble 10 pl. tid 1,50,12 og 10 poster – 4,1 km. 
 

O-Løp 12: Moholt, sprintdist, 8 aug. 2017. 
Geir Willumsen ble 8 pl. tid: 27,54 og 19 poster – 3 km. 
 



O-Løp 13: Henriksåsen, normaldistanse, 15 aug. 2017. 
Geir Willumsen ble brøt pga syk. 
 

O-Løp 14: Saksvikvollen, KM – indv. normaldistanse,  22 aug. 2017. 
Geir Willumsen ble 41 pl. tid: 1,43,40 og 9 poster – 4,4 km. 
 

O-Løp 15: Jervskogen, KM-stafett – 29 aug. 2017 

Klasse MIX kort ingen lånt – eneste - 
Geir Willumsen ble 1 etp. tid: 35,13 og 8 poster – 2,5 km.  
 

O-Løp 16: Saupstad, normaldistanse,  5 sept. 2017. 
Geir Willumsen ble 11 pl. tid: 1,10,40 og 11 poster – 4,4 km. 
 

O-Løp 17: Dragvoll, nattorienteringsdistanse,  12 sept. 2017. 
Geir Willumsen ble 10 pl. tid: 1,02,45 og 13 poster – 2,7 km. 
 

O-Løp 18: Granåsen, normaldistanse,  16 sept. 2017. 
Geir Willumsen ble 8 pl. tid: 1,28,41 og 10 poster – 4,5 km. 
 

O-Løp 19: Østmarkneset, nattorienteringsdistanse,  19 sept. 2017. 
Geir Willumsen ble 9 pl. tid: 41,37 og 13 poster – 3,6 km. 
 

O-Løp 20: Festningen, nattorienteringsdistanse,  26 sept. 2017. 
Geir Willumsen ble disk. Pga en glemt sist post og 16 poster – 2,8 km. 
 

O-Løp 21: Trolla, normaldistanse,  30 sept. 2017. 
Geir Willumsen var medarrangør fikk poeng. 
 

O-Løp 22: Rotvoll, Toillsløpet,  7 okt. 2017. 
Geir Willumsen ble 18 pl. tid: 1,57,44 og 18 poster – ca 3 km. 
 

Sammenlagt – resultater, 20 av 23 løpt gjennomført totalt: (inkl. fikk poeng fest ) 
Geir W. ble 9 pl av 30 delt. 1192 poeng bedre poeng enn ifjor. Men det var nær mangel 8 poeng til 
gullpremier.  Og tok sølv premier glasspokal.  
 

Referat av Geir Willumsen 

  
 

Andre aktiviteter  
Unni Helland deltok på Birkebeinerløpet lørdag 10. juni og representerte TDIL.  
Hun løp inn til tiden 02:11:29.  

 

 

 

 

 

 
 



Sosial-Media (SoMe) 
Vi har gjennomført vår første LIVE sending under Larvik DM, og vi prøvde vår beste å sende nesten 
alle kamper. Tilbakemelding var positivt, og for hver kamp ble det flere som følger med. Til og med 
holder vi på kommentar underveis hva som skjer, og svare på ulike spørsmål fra andre.  
Vi legger også ut bilder fra ulike hendelser, via instagram og facebook. Det er for å informere hva som 
skjer underveis. Vi oppretter også ulike arrangement i facebook.  

 
Under DM/åpen cup i stavanger høsten 2017 samarbeidet vi med ODSK og DU/NDI med live 
sendinger. Det gjorde mer lettere jobb for hver, slik vi slipper å sende hver kamp samtidig. Resultat 
ble at alle kampene ble direkte sending. Det fikk vi positivt tilbakemelding, og mindre å tenke på 
under NMH/CUP. 

 
Referat av Beate Solem 

 

Barne- og ungdomskomiteen  
I mars gjennomførte vi i samarbeid med Styret barneskirenn på Døvehytta. Snøen holdt fint og det 
var god stemning, alle barna fikk medalje, diplom og premie etterpå.  
Den tradisjonelle St. Hans feiringen ble også gjennomført i juni, med program for barna på dagen 
med skattejakt, grillmat og lek før det ble avsluttet med opptenning av St. Hans- bålet.  
I desember ble det i samarbeid med Døvekirken Trondheim gjennomført juleverksted på Døvehytta i 
anledning søndagskafe. Det ble servert pepperkaker og klementiner til alle, og stemningen med peis, 
julemusikk og juleverksted var upåklagelig. Snøen lavet ute og julenissen kom på besøk med gaver til 
barna. Til slutt fikk alle barna julegrøt. Det har vært mellom 12 og 25 barn som har deltatt på 
aktivitetene i regi av barne- og ungdomskomiteen i år og det er flott å se at barna har stor glede av å 
treffes.  

 



 
Bildene er fra juleverkstedet på døvehytta 

 
Hilsen Marita Løkken, Bente Indregård Sundfær og Gunnar Wæthing 

 
Referat av Marita Løkken 

 

Arrangementer  
Klubbseminar (helg) i januar med Thomas Hansen fra NIF  
Barneskirenn på Døvehytta Granly  
St. Hansfeiring på Døvehytta Granly  
Høstfest på Døvehytta Granly 
Klubbseminar lørdag 21. oktober hos Trondheim Døveforening  
Juleverksted 3. desember på Døvehytta Granly i samarbeid med Trondheim Døvekirke.  
Julebord 9. desember i leide lokaler hos Trondheim Døveforening. 35 påmeldte og ca 20 kom etter 
20:30.  

  

Oppmerksomhet og gaver  
50 år: Trude Nilsen, Kristin Antonie Hansen, Rolf Lockert og Heidi Kristin Ovesen 
75 år: Bjørn Myran 

 
25 års trofast medlemskap: Espen Langeland og Torleif Strand 
50 års trofast medlemskap: Stig Arve Smiseth 
Gave på 400 kr ble gitt til Trondheim Døvekirke i anledning kirkebygget 90årsjubileum. 
I anledning Oslo Døves Sportsklubbs 125års-jubileum ble det gitt keramikkfat med hilsen.  
 

Utmerkelser  
Bragdpokal for 2017 tildeles Tine Victoria Granmo for sine prestasjoner i futsal. Som keeper har hun 
gjort en god innsats for TDIL under DM i Larvik og åpen cup i Stavanger der hun ble kåret til beste 
keeper. Hun ble også tatt ut til kvinnelandslaget for døve der hun stod i mål hele den siste og 
avgjørende kampen mot Tyrkia. Hennes keeperspill bidro til at Norge kvalifiserte seg til EM i futsal for 
døve. Det er kjent at Tine har slitt med knær og skuldre, men likevel valgt å gi alt hun kan for laget. 

 



Trøndervenn 2017 tildeles Silje Marie Grønvik for sine prestasjoner i fotball der hun ble kåret til beste 
unge spiller både under DM i futsal i Larvik og åpen cup i Stavanger. Hun ble også tatt ut på 
kvinnelandslaget for døve der de kvalifiserte seg til EM i futsal for døve.  

 
Årets ildsjel 2017 vil bli kunngjort under årsmøtet.   

  
 

5. Døvehytta Granly    
Konstitueringsmøte ble gjennomført 4 juni 2017. Hyttekomiteen har bestått av Jan Atle Fjelldalselv, 
Arnt Saur, Tom Inge Ovesen og Geir Willumsen som leder. Frivillige ble Arne Karlsen, Bjørn Myran og 
Walter Pedersen, det er jo fint at de bidrar med god erfaring og råd til oss. Geir Willumsen har vært 
utleieansvarlig for døvehytta i 2017 - noe som ble vedtatt på ekstraordinært årsmøte. Det var noe 
vanskelig å velge hvem som skulle være leder denne gangen, men tilslutt ble Geir Willumsen valg. 
Komiteen har hatt møte 2 ganger med 26 saker + 1 hastemøte 1 sak.  

 
Medlemmer har muligens lest i TDIL sin rapport fra fjor om at Døvehytta har kjøpt ny redskapsbod på 
15 kvm - det kan dere lese om i årsberetning 2016. Da vi har begynt i juni som grav jord og samtidig 
kjøpte vi materialet tingene som trengs, som stein og leca. Det var på plass på våren, og vi begynte å 
montere redskapsbod etter sommer 2017 i august. Vi har vært kontakt med elektrisk frima som heter 
Fallrø A/S om varmekabel fra vaktmesterbolig til døvehytta. Disse to ble skilt slik at varmekabelen nå 
er koblet til døvehytta sin strømmåler, og ikke vaktmesterboligen. Samtidig ble det laget ny ledning 
mellom døvehytta til bod for ny lampe for inne og ute.  

 
Det har vært dugnad våren 2017. Det var ikke så mange medlemmer som stilte opp. Men vi fikk malt 
ferdig hvit flaggstang, malt på verandabord, ryddet vekk trær til bål og vasket litt i kjøkkenet. 
St.hansaften og barneskirennet ble vellykket og bra besøkt. Hyttekomiteen er fornøyd med frivillige 
som har vært med på å vedlikeholde hytta og hjulpet til med redskapsbod. Men det er jo bare en 
mangel - ingen som vil ta bidra tilsyn ansvarlig med hyttekomiteen.  
Det er viktig på passe å vedlikeholde snøfreser hos service hvert år - men det ble ikke gjort i 2017.  

 
Utleie av Døvehytta 
Det har vært mye utleie av døvehytta og hyttekomiteen er meget fornøyd med leieansvarlig Geir 
Willumsen i 2017. Se regnskapet for 2017. Utleieansvarlig kan melde at det har vært stabilt med 
utleie i 2017. Jevnt og bra god besøkt, med mange forskjellige arrangement for utleid som fest, 
seminar, konferanser, bryllupsfest, konfirmasjon og møter m.m. Det har vært 28 utleid i 2016, og 5 
har det blitt avbestilling. Hytta har vært brukt av både TDIL og A.C. Møller. TDIL og A.C. Møller har 
avtalt byttet leie på Døvehytta og Møller kompetansesenter 3 ganger i 2017.  
Det ble noe mindre utleie for 2017, dette pga jobben med ny redskapsbod. Likevel ble det bra utleie 
ellers. 

 
Referat av Geir Willumsen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



6. Økonomi   
Regnskapet viser mindre underskudd sammenlignet med budsjettet. Idrettslaget har ingen gjeld.  
 

 

 

7. Medlemstall  
 

Medlemsutvikling 2014 2015 2016 2017   

Fotball  51 36 34   

Bowling  4 4 3   

Støttemedlemmer  64 67 54   

Sum 99 119 108 91   

19 år eller yngre    8   

  
  

8. Regnskap   
I TDIL er det vanlig at regnskap og revisorens beretning legges ved som vedlegg.   

 

 


