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Minneord Anna Ingegård Aronsson 

 

Anna Ingegård Aronsson var født den 13.august i 1944 og døde i 2.november 2018. 

Anna har vært medlem i Trondheim Døves Idrettslag i mange år. I fjor under 110 års jubileet 

fikk hun tinnfat for 50 års trofast medlemskap. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 



1.Ord fra styret   
Det ble ikke mulig å finne folk til å ta verv i hovedstyret i det ordinære årsmøte 2018. 

Ekstraordinært årsmøte måtte til og da ble det tilslutt gjennomført valg. Det var ett ønske 

om at idrettslaget ikke måtte legges på is. Og en av betingelse fra oss var at det måtte 

aksepteres mindre aktivitet fra styret sin del. Det har likevel vært ett hektisk år. Styremøter 

har blitt gjennomført, men referater ble forsinket. Dette gjør at medlemmer som ønsker å 

følge med i hva som blir tatt opp og bestemt ikke får den informasjonen de ønsker. Dette er 

noe som vi beklager veldig. 

Dette må det nye styret bli flinkere til. 

Lagledere i de ulike idrettsgrener gjør en god jobb med bl. annet å rekruttere unge spillere 

og holde liv i det sportslige i idrettslaget. Dette er også noe vi må jobbe videre med. De unge 

skal overta etter oss., 

Vi har gjennomført Døvemesterskap i bowling, og samme helg feiret vi at TDIL hadde 110 

årsjubileum. I høst gjennomførte vi Norsk Mesterskap for hørselshemmede (NMH) i futsal, 

DM for herrer og åpen cup for damer. 

Vi takker alle medlemmer som har stilt opp for å hjelpe slik at vi kan gjennomføre slike 

arrangement.                                                                                                            

Nå er det igjen ett nytt årsmøte og vi håper at årsmøtet med valg av nytt styret og andre 

viktige verv i idrettslaget blir vel gjennomført.  

Trondheim Døves idrettslag er viktig for oss alle, både aktive og passive medlemmer. 

 

 

 
    _______sign_______                     _______sign_______                   _______sign_______ 

Espen Langeland                                 Mikal Urgård             Arvid Støyva 

   

 

 

                _______sign_______                          _______sign_______                   
Irene Korstad    Sissel Oline Hegdahl 

                                                                          
 

 

                                     _______sign_______                             _______sign_______ 
Tom Jonsson    Senjur Jasari 



2. Styrets sammensetning og øvrig organisasjonsplan  
Leder: Espen Langeland 

Nestleder: Mikal Urgård 

Kasserer: Arvid Støyva 
Sekretær/styremedlem: Sissel O. Hegdahl 
Sekretær/styremedlem: Irene Korstad  
Varamedlemmer: Tom Jonsson og Senjur Jasari 
 

Valgkomité:  
Leder: Justin Hol,  
Medlemmer: Bente I. Sundfær og Beate Hegdahl Solem,  
Vara: Thomas Johannessen 
 

Revisorer: Arnt Saur og Berit Emilie Sørnypan 

 

Fondsstyret: 
Leder: Tore Solem 
Medlemmer: Øyvind Jakobsen og Marita Løkken 

 

Underavdelinger/grupper Lagleder  
IDRETTSGRENER 

Fotball herrer:  

Lagleder: Tom Stian Halvorsen 
 

Fotball damer: 

Lagleder: 
DM: Unni Helland 

Trening/bedrift: Beate H. Solem 

DCL: Beate H. Solem 

  
Bowling:  
Lagleder: Trude Nilsen  
Medhjelper: Tom Jonsson 

  
 

KOMITÈER 

Barne- og ungdomskomitéen:  
Leder: Marita Løkken,  
Medlemmer: Gunnar Wæthing  
Bente Indregård fungerer fram til sommer. Styret finner en ny fra høsten. Styret har ikke 

funnet noen. Sissel O. Hegdahl har stilt opp der det var behov. 
Døvehyttekomitéen:  

Leder: Geir Willumsen 
Medlemmer: Jan Alte Fjelldalselv, Arnt Saus og Stian Linn 
Frivillige medhjelpere: Bjørn Myran, Arne Karlsen og Walter Pedersen 



Sosiale Medier-komiteen: 

Tine V. Granmo, Beate Hegdahl Solem og Berit Emilie Sørnypan 

Historiekomiteen 
Leder: Geir Willumsen 

Medlemmer: Årsmøtet ga styret fullmakt til å supplere med medlemmer  

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 

 

Lovkomiteen: 
Ingen sitter i lovkomiteen i denne perioden  
  

3. Styrets arbeid  
Styret opprettet en gruppe på Messenger hvor det ble tatt opp ulike saker og ting som hastet 

og vi kunne planlegge sammen via komminiaksjon gjennom gruppa på Messenger. Det har 

vært mye kommunikasjon via Messenger. Noe som oppleves positivt, samtidig som det er lett 

å miste oversikten over hva som vi ble enig om. 
 

Styremøter  
Det er avholdt 7 styremøter. 
  
AU-møter  
Det er avholdt 1 AU-møte. 
 

Medlemsmøte   
3 medlemsmøter er gjennomført.   
 

Representasjoner og andre oppgaver       

Arrangørkomite Futsal NMH Unni Helland med hjelp av Mikal Urgård og Sissel Hegdahl. 

16.02.2018 Berit Emilie Sørnypan deltok på samarbeidsmøte med KODA-utvalget,     

Tegnspråklig frivilligsentral, Trondheim Døves Menighet og Trondheim Døveforening. 

02.- 04.03. 2018 Berit Emilie Sørnypan representerte TDIL under DM i Oslo /lagledermøte. 

22.-23.09.2018 Espen Langeland representerte TDIL under Norsk Mesterskap for 

hørselshemmede (DM) i futsal, DM for herrer og åpen cup for damer i Stjørdalshallen.         

20.-21.10.2018 Espen Langeland og Unni Helland representerte på seminar NFF                                

26.-27.10 2018 Espen representerte TDIL på Døveidrettsseminaret  

 



4. Aktivitet 
Fotball herrer  
Ikke mottatt rapport. 

 

Fotball damer  
 
DM (har egentlig et nytt navn: norsk mesterskap for hørselshemmede, NMH) 
2018 startet med det vanlige futsal-mesterskapet, og det var Oslo som stod for 
arrangementet. Trondheim stilte med to lag, og totalt fem lag deltok. Før DM gjennomførte 
vi en treningssamling slik at spillerne kunne trene sammen og forberede seg optimalt til DM. 
Trondheim B spilte alle kamper på lørdag og det ble tøft for dem. De kom på siste plass. 
Trondheim A vant alle kamper i gruppespillet og møtte Stavanger/Bergen i finalen. Der ble 
det seier og dermed tok Trondheim DM-gull nummer 30, hvis vi skal ta med DM i både 
fotball og futsal. Det er 30 av 31 mulige DM, noe som er helt fantastisk! 
 
Kamper: 
Trondheim B-Holtan 0-2 
Trondheim B-Oslo 0-6 
Trondheim B-Trondheim A 0-11 
Trondheim B-Stavanger/Bergen 0-14 
Trondheim A-Stavanger/Bergen 3-1 
Trondheim A-Holtan 14-0 
Trondheim A-Oslo 6-1 
 
 
Finale: 
Trondheim A-Stavanger/Bergen 4-2 
 

Beste unge spiller: Silje Marie Grønvik  
 
 
 

TDIL A       TDIL B 
 



Åpen cup: 
Det var Trondheim Døves idrettslag som stod for DM del 1 for herrer og Åpen cup for damer 
i Stjørdalshallen. Der deltok det bare tre damelag. Vi ser at mange ikke prioriterer Åpen cup. 
Uansett ble det gjennomført Åpen cup og for første gang vant vi Åpen cup 
(Stavanger/Bergen vant første Åpen cup året før).  
 
Trondheim-Hamar 18-0 
Trondheim-Oslo/Holtan 10-2 
Trondheim-Hamar 7-2 
Trondheim-Oslo/Holtan 12-1 
Finale: 
Trondheim-Oslo/Holtan 8-0 
 
Beste unge spiller: Silje Marie Grønvik 
Beste spiller: Lise Lundbakk 
Toppscorer: Silje Marie Grønvik, 24 mål 
Trondheim fikk FairPlay-prisen.               
 
Bedriftsserie 
Trondheim meldte på et lag i bedriftsserien 2018/19. Vi har spilt to kamper i 2018, resten 
spilles i 2019.  Vi har ikke så mange spillere så det er en utfordring å ha nok spillere til 
kampene. Vi har heller ikke en trener så det vil være noen tunge og tøffe kamper. Uansett så 
håper vi at det å spille kamper gir læring. 
 
 

Resultater to første kamper i seriespill 2018/2019: 
TDIL 1 – 8 Black Hawks 
Sitnef & NTNU 5 – 0 TDIL 
 
 
Treninger 
Vi startet året med å trene cageball ukentlig sammen med herrelaget fram mot DM. Det fikk 
vi dekket av idrettslaget. Etter hvert som våren kom begynte vi med treninger utendørs, 
også disse sammen med herrelaget. Oppmøtet har vært varierende, men vi har fått til noen 
gode økter. 
 
Det er ikke lett å få til treninger da det er vanskelig å få tak i 
bane/hall. Vi gjennomførte ikke samling før Åpen cup, men 
fikk dekket cageball-treninger fra idrettslaget gjennom LAM-
midler. Det satte vi stor pris på.  
 
Landslag 
Generasjonsskiftet på landslaget for damer fortsetter. Norge 
deltok i EM futsal i Finland og der hadde TDIL fire spillere; 
Hanna Winge, Sigrid H. Solbakken, Heidi P. Aasbø og Silje 
Marie Grønvik. Norge tapte alle kamper. 
 



Gruppe B 
Norge-Tyskland 2-16 
Norge-Spania 0-15 
Norge-Irland 1-6 
 
Kamp om 9.-12. plass 
Norge-Finland 2-8 
 
Kamp om 11.-12. plass 
Norge-Danmark 1-4 
 
Landslagstreneren har sluttet og foreløpig har Norge ikke en trener. Men forhåpentligvis kommer det 
en trener på plass i tide til VM i Sveits november 2019. 
 
 
 

Bowling    
Døvemesterskap i bowling i Trondheim 9 – 11.mars   

 

Trondheim Døves Idrettslag stod som teknisk arrangør. 32.døvemesterskapet ble holdt på 

Centrum bowling. Det var 19 deltakerne på døvemesterskap; 13 herrer og 6 damer. Vi 

overnattet på Scandic Solsiden hotell i Trondheim. Vi hadde hatt 110 års jubileumsfest og 

premieutdeling på det samme hotellet. Premieutdeling ble også på søndag på bowlinghallen.   

Klasse: Lisens (for aktive spillere)  

Single, damer, 6 serier AM  

1.  Trude Nilsen                  1107 poeng – snitt: 184,50  

Single, herrer, 6 serier AM  

4.  Tom Jonsson            1058  poeng – snitt: 176,33  

PP – finaler, herrer, 8 serier, AM  

4.  Tom Jonsson      2141  + 1247 + 40 (bonus)  = 3453 poeng – snitt 169,40 

    

PP-finaler, damer, 6 serier, AM  

2. Trude Nilsen       2106  + 1071 +  40 (bonus)  = 3217 poeng  - snitt 176,50  

  

Rolf Boysen, Elverum Bowlingklubb og Ine Lorentsen, Solli ble vinnere på Døvemesterskap.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Neste DM i 2019 blir det i Bergen.  

  

 

Treningssamling i Oslo 16-18.februar  
Trude Nilsen ble tatt ut til treningssamling i bowling i Oslo 16-18.februar.  

Samlingen ble holdt i Veitvet Bowlingsenter AS. Vi har samme treningstrener som før. Vi 

lærte om teori, teknikk og øving. Vi bodde på Thon Linne hotell. Jeg reiste med fly med r/t.  

  

NM sgl/dbl i Oslo  

  

Innledende, 6 serier, AM  

32. Trude Nilsen          1032 poeng – snitt: 172,00  

  

Mellomspill, 6 serier, AM  

22. Trude Nilsen          2073 poeng -  snitt: 172,75  

 

 

EM i bowling i München 25.mai – 2.juni  
Trude Nilsen ble uttatt til å representere Norge på 11. Europamesterskap i bowling for døve.  

Mesterskapet ble holdt i München. Det var en herre og to damer som skulle vise Norges 

ære. Avreise den 22.mai og hjemreise den 3.juni. Det var i alt 117 herrer og 68 damer fra 

Europa som deltok. Trude Nilsen deltok på europamesterskap for 7 gang.  

Single, damer, 6 serier, AM   

37. Trude Nilsen            989 poeng – snitt: 164,83  

  



Double, damer, 6 serier, AM   

7.   Trude Nilsen og Ine Lorentzen      2161 poeng – snitt: 180,08  

All events 24 serier  
23. Trude Nilsen            4182 poeng – snitt: 174,25  

Trude Nilsen klarte til å gå videre til Master Round hvor hun var blant av de 24 beste damer. 

      

Master Round 1.runde  
Themis Berti, Hellas              194  +188  =  2  

Trude Nilsen            176 + 172  =  0  

Det betyr at Trude ble slått og ikke gikk videre i Master Round.  

  

  
  
Medlemskap hos hørende bowlingklubben  

Tom Jonsson og Trude Nilsen er aktive medlemmer hos Heimdal Bowlingklubb. De deltar på 

landsliga, veteranliga og turneringene.   

 
 

Orientering 
Orienteringsbedrift fra april – okt. 2018: 

Geir Willumsen har vært eneste mosjon (aktiv) hos orienteringsbedrift for tdil, og han har 
vært 22 av 20 løpet gjennomført klare bestått og fikk fine sølv premie for glasspokal samme 
som i fjor. 

O-Løp 1: Risvollan, sprint 17. april 2018. 

Geir Willumsen ble 13 pl. av 18 delt. tid 26,12 og 16 poster – 2,9 km 

O-Løp 2: Skansen, sprint 24. april 2018. 

Geir Willumsen ble 8 pl. av 9 delt. tid 29,36 og 20 poster – 3,4 km. 



O-Løp 3: Tiller, sprint 8. mai 2018 

Geir Willumsen ble 14 pl. av 16 delt tid 37,40 og 15 poster – 2,5 km. 

O-Løp 4: Stavsjøen, normaldist, 15.mai 2018 

Geir Willumsen ble 15 pl. av 18 delt. tid 1,12,57 og 10 poster – 4 km. 

O-Løp 5: Frøset, normaldist, 22. mai 2018 

Geir Willumsen ble 18 pl. tid 1,16,11 og 10 poster – 4,2 km. 

O-Løp 6: Jervfjellet, normaldistanse, 29. mai 2018 

Geir Willumsen ble 11 pl. tid 1,23,57 og 9 poster – 3,8 km. 

O-Løp 7: Solemsåsen, normaldistanse,5. juni 2018. 

Geir Willumsen ble 15 pl. av 17 delt. tid: 1,02,17 og 8 poster – 3,8 km.  

O-Løp 8: Henriksåsen, normaldistanse, 19. juni 2018 

Geir Willumsen ble 15 pl. av 16 delt.  tid 1,04,24 og 8 poster – 3,8 km. 

O-Løp 9: Tjuvdalen, normaldistanse, 26. juni 2018 

Geir Willumsen ble 9 pl. av 10 delt. tid 1,28,41 og 8 poster – 4,2 km. 

O-Løp 10: Fremo, normaldistanse, 3. juli 2018. 

Geir Willumsen ble 11 pl. tid 1,21,57 og 13 poster – 4,6 km. 

O-Løp 11: Frøset/Buråsen, normaldistanse, 31.juli 2018. 

Geir Willumsen ble 7 pl. av 8 delt. tid: 1,25.09 og 9 poster – 3,7 km. 

O-Løp 12: Våttåsen, Melhus, normaldistanse, 7. aug. 2018. 

Geir Willumsen ble 10 pl. tid: 1,14,42 og 10 poster – 3,9 km. 

O-Løp 13: Jårakjølen, Hølonda. Troll-løpet - langdistanse, 12. aug. 2018. 

Geir Willumsen ble 13 pl. tid: 1,51,35 og 11 poster – 7,9 km. 

O-Løp 14: Saksvikvollen, normaldistanse, 14. aug. 2018. 

Geir Willumsen ble brøt pga dårlig form og litt sykt. 

O-Løp 15: Grønneset, Ånøya, KM-stafett – 21.aug. 2018                                                      

Klasse MIX kort lag Arkped ( knut, Karil og Geir W.) ble 4 pl. av 6 lag, tid: 1,12,42 og de lag 
lånt av meg (Geir Willumsen. tid: 23,23 og 13 poster – 2 km.)  

O-Løp 16: Iladen, KM-indv. - normaldistanse, 28. aug. 2018. 

Geir Willumsen ble 38 pl. av 45 delt. tid: 1,10,00 og 11 poster – 4,1 km. 



O-Løp 17: Østmarkneset, nattorienteringsdistanse, 11. sept. 2018. 

Geir Willumsen ble 11 pl. tid: 1,08,49 og 18 poster – 3,6 km. 

O-Løp 18: Festningen, nattorienteringsdistanse, 18. sept. 2018. 

Geir Willumsen ble 15 pl. av 16 delt. tid: 30,19 og 12 poster – 2,6 km. 

O-Løp 19: Devlebukta, nattorienteringsdistanse, 25.sept. 2018. 

Geir Willumsen ble 11 pl. av 12 delt. tid: 52,00 og 16 poster – 3,1 km. 

O-Løp 20: Estenstadshytta, KM - nattorienteringsdistanse, 2. okt. 2018. 

Geir Willumsen ble 20 pl av 21delt. Tid: 1,08,25 og 12 poster – 3,9 km. 

O-Løp 21: Dragvoll, Toillsløpet, 6. okt. 2018. 

Geir Willumsen ble 19 pl. av 29 delt. tid: 35,55 og 14 poster – 2,4 km. 

Sammenlagt – resultater, 20 av 22 løpt gjennomført totalt: (inkl. fikk poeng fest) 

Geir W. ble 11 pl av 39 delt. 1218 poeng bedre poeng enn i fjor. Men det var nær mangel 57 
poeng til gullpremier.  Og tok sølv premier glasspokal.  

Åpent Nordisk/baltisk mesterskap for døve i orientering på Porstorp i skåne i Sverige      
14.-16. sept. 2018.                                                                                                                                 
Geir Willumsen repr. fra Trondheim Døves idrettslag til Skåne i Sverige og klasse H-50 
(Veteran herrer klasse 50-60 år). Se inn nyhet på rapport fra fredag til søndag på 
hjemmesiden at det skrev mye om resultat og rapport.  

Fredag – 14 sept. 2018 – sprint distanse: 

Geir W. ble 10 pl og tid: 27,31 – 18 poster og 2 km. 

Lørdag – 15 sept. 2018 – mellom distanse: 

Geir W. ble 8. pl og tid: 88,10 – 14 poster og 3,5 km. 

Søndag – 16 sept. 2018 – lang distanse: 

Geir W. ble 8 pl. og tid: 103,33 – 16 poster og 5,3 km. 

 

 

 

 

 



Langrenn  
Geir Willumsen deltok i bedriftslangrenn fra jan – april 2018. Han gjennomførte klart krav over 10 

ganger for 9 trim og 1 konkurranser på 10,5 poeng. Han fikk premier liten kr 200,- gavekort av 

sportbua. 

Han gikk gjennomført ski på trim og konkurranser på steder oversikt: 
- Skogly  10 jan. 18 fristil (trim) 
- Skogly  17 jan. 18 Klass (trim) 
- Saupstad 24 jan. 18 fristil (trim)  
- Storvingen 27 jan. 18 fristil (trim) 
- Nilsbyen 31. jan. 18 fristil (trim) 
- Nilsbyen 21 feb. 18 fristil (trim) 
- Skogly  7 mars. 18 fristil (trim) 
- Nilsbyen 14 mars. 18 Klass (trim) 
- Henriksåsen 4 april. 18 fristil, konkurranser tid: 32,41 på 9 km.  

 

Andre aktiviteter  
Barne- og ungdomskomiteen i 2018.  
I mars gjennomførte vi i samarbeid med Styret barneskirenn på Døvehytta. Idealtid for 

voksne ble også gjennomført. Skiløypen var flott preparert med tråkkemaskin, de minste 

barna deltok i akebrett og de større gikk på ski. Idealtid for voksne ble også gjennomført 

med stor konkurranseinnsikt blant enkelte. 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 aktiviteter ute på hytteområdet, skattejakt, vaffel og saft før det ble avsluttet 

med opptenning av St. Hans- bålet.  

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 både barn og voksne har stor glede av å treffes.  

 

 

 

 



Sosiale Medier-komiteen:                                                                                                       

Representanter fra komiteen var tilstede under DM i bowling (Centrum Bowling) og DM i 
futsal (Stjørdalshallen). Komiteen har lagt ut stoff på hjemmesiden på forespørsel, og 
oppfordrer flere til å sende inn stoff til sosialemedier@tdil.no for å synliggjøre det som skjer 
i idrettslaget.                                                                                                                                          
Det kan være lurt å tenke på utstyr (kamerastativ, powerbank, strømforgrener) og vurdere å 
ha en person som kan ha ansvar for sosiale medier og ulike oppgaver på DM utenfor 
Trondheim. Den personen får dekket reise/opphold, og da får vi streamet kamper uavhengig 
av om spillere selv har kamper samtidig. Vi ser at det er populært å følge med på TDILs 
kamper på Facebook.  

Historiekomiteen 
TDIL hadde 110 års jubileum den 16 februar 2018. I den forbindelse hadde vi åpen dag 

m/søndagskafe 18 februar på Døvehytta. Det var en utstilling på møterommet med gamle 

bilder; bilder om historie om sport i idrettslag og mesterskap og man kunne se på alle 

pokalene TDIL har fått gjennom årene. Det ble spandert kake og kaffe. Det var mange som 

kom for å markere dagen.   

I forbindelse med døvemesterskap i bowling hadde TDIL 110-års jubileumsfest på Scania 

hotell 10.mars 2018 Det ble utdelt hederspris til 4 personer under festen, Vi gratulerer Trude 

Nilsen, Tom Jonsson, Stian Linn og Unni Helland. 

Geir Willumsen har samlet mange fine bilder og har lagret. I forbindelse med 110 årsjubileet 

ble det laget et hefte med bilder, resultater og rekorder osv. Ønsker man å kjøpe hefte kan 

man ta kontakt til styret eller historiekomiteen, Geir Willumsen. 

Vaktmesterboligen ble 65 år 28.november 2018. Geir Willumsen her hentet fram mange 

bilder og fakta om dette. Dette kan dere se og lese om på hjemmesiden til TDIL. Det ble lagt 

ut 28.november 2018. Vaktmesterboligen ble pusset opp en del i 2018, nytt bad og 

oppussing av stue og kjøkken. 

 
 
Arrangementer  
18.02.2018 Søndagskafe med markering av at TDIL ble 110 år 16.02.2018. 

09.-11.03.2018 Døvemesterskap i bowling, TDIL stod som teknisk arrangør  

10.03.2018 110 års jubileumsfest på Scandic Solsiden hotell                                                

18.03.2018 Barneskirenn på Døvehytta Granly                                                                      

23.06.2018 Sankthansfeiring på Døvehytta Granly                                                                        

22.-23.09.2018 Norsk Mesterskap for hørselshemmede (NMH) i futsal, DM for herrer og 

åpen cup for damer i Stjørdalshallen                                                                                                         

08.12.2018 Julebord i leide lokaler hos Trondheim Døveforening.  

 
 

mailto:sosialemedier@tdil.no
mailto:sosialemedier@tdil.no


Oppmerksomhet og gaver  
I forbindelse med at døveprest Per Walle avsluttet sin prestegjerning for å tre inn i 

pensjonistenes rekker ble det gitt blomster til Per Walle som takk for alt samarbeid gjennom 

årene. Han har jobbet som døveprest i 20 år.  

 

50 års trofast medlemskap: Anna Aronsen og Harry Jegersen 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Hederspris: Unni Helland, Tom Jonsson, Trude Nilsen og Stian Linn. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utmerkelser  
Bragdpokal for 2018 vil bli kunngjort under årsmøtet.   
Trøndervenner for 2018 vil bli kunngjort under årsmøtet.   
Årets ildsjel for 2018 vil bli kunngjort under årsmøtet.   

  

 
 



5. Døvehytta Granly    
 

Rapport fra Døvehyttekomitéen 

Døvehytta Granly hadde konstitueringsmøte 25.april 2018. Hyttekomiteen har bestått av Jan 

Atle Fjelldalselv, Arnt Saur, Stian Linn og Geir Willumsen som leder. Frivilling ble Arne 

Karlsen, Bjørn Myran og Walter Pedersen Det er fint at de frivillige bidrar. De har god 

erfaring og gir oss gode råd. Komiteen har hatt 3 møter og behandlet 32 saker.  

Det har vært dugnad våren 2018. Det var ikke så mange medlemmer som stilte opp. Vi har 

malt ferdig verandabord, ryddet vekk trær og klippet gress.  Sankthansaften og 

barneskirennet ble vellykket og bra besøkt. Trondheim kommune som kom med snøscooter 

laget løype skispor. Hyttekomiteen er fornøyd med frivilling som har vært med på å 

vedlikeholde hytta og hjulpet til med redskapsbod. 

Det har blitt kjøpt inn ny gressklipper og ny brannstige til vaktmesterboligen og to nye 

brannstiger til døvehytta. 

Utleie på Døvehytta 2018 

Geir Willumsen har vært utleieansvarlig for døvehytta i 2018.  Det har vært stabilt og godt 

besøk med mange forskjellige arrangement for utleie for fest, seminar, konferanser, 

bryllupsfest, konfirmasjon og møter m.m. Det har vært 32 utleie i 2018. 

Vaktmesterboligen har blitt pusset opp og den har vært utleid i en kort periode. Jobber med 

å leie ut igjen. 

7. Økonomi   
Regnskapet viser ett underskudd på kr.34 028,99. 
 

 

8. Medlemstall  
 

Medlemsutvikling 2014 2015 2016 2017 2018 
 

Fotball 
 

51 36 34 30 
 

Bowling 
 

4 4 3 2 
 

Støttemedlemmer 
 

64 67 54 48 
 

Sum 99 119 108 91 80 
 

19 år eller yngre 
   

8 28 
 

  
  

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


