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Styrets oppgaver og økonomi 
Hovedoppgaven for styret er å støtte oppunder aktiviteten i klubben, og i 2022 er det finansiering og 
reguleringsplan for å realisere Eina Sportsanlegg som har vært hovedaktiviteten. Klubben har i 2022 
en omsetning rett i underkant av 1,6 millioner, og fikk et resultat på 195 568. Regnskapet inkluderer 
gaver og annen støtte til løypemaskin på 550 000 og avskrivninger på 512 000. Regnskapet er 
belastet med 60 000 i kostnader knyttet til Eina Sportsanlegg, og utgiftene til strøm har økt fra 163 539 
til 183 071 etter strømstøtte. Styret opplever at sportsklubben drifter økonomisk fornuftig, uten bruk av 
unødig midler.  
 
Vi takker våre trofaste sponsorer, Toten Sparebank, Eidsiva, Quick system, Sport1 Raufoss for godt 
samarbeid i 2022. 
 

Eina Sportsanlegg - blir en realitet 
I desember 2022 og nå i februar 2023, har det vært to store milepeler på vei til at å realisere Eina 
Sportsanlegg. Vestre Toten Kommune har vedtatt finansieringsbidrag på 25,5 millioner, i tillegg til å 
forskuttere tippemidler og merverdiavgift, samt kjøpe tomt fra grunneier. I februar i 2023 vedtok 
kommunestyret reguleringsplan for området. Vi retter en stor takk til Vestre Toten Kommune, de har 
vært fantastisk samarbeidspartner. Løsningsorientert og serviceinnstilt!  
 
Einadagene dro vi i gang en lokal innsamlingsaksjon med salg av plass på surfebrett. Over 250 000 
kom inn fra Einas befolkning. Kronen på verket er to bidrag med verdi på 500 000 hver fra Per Arne 
Jacobsen og Magne Sveen AS. Nå, i begynnelsen av 2023, er vi ca. 1 million fra å fullfinansiere de 55 
millionene prosjektet er budsjettert til. I 2023, regner styret med å komme i mål med anskaffelsen og 
sette i gang prosjektet. 
 
I 2022 har løypelaget blitt etablert, og kommet godt i gang. Les mer om deres enorme innsats og 
innkjøp av ny løypemaskin senere i denne årsrapporten. 

 
Taekwondo 
Taekwondo er opprinnelig en koreansk selvforsvarsgren, som i dag er en global internasjonal idrett og 
en olympisk konkurranseidrett. Taekwondo er blant de ti mest utbredte idretter i verden. 
Taekwondogruppa i Eina SK består av om lag 30 medlemmer i alderen 7 til 50 år. Barn og voksne 
trener sammen, i flotte lokaler på Blilie. 
 
Vår klubb følger World Taekwondo Federation (WTF) sine regler for gradering. Gradering skjer 1-3 
ganger i året i vår egen klubb, samt mulighet for gradering på sommerleir i Fredrikstad, juni. 
 
Hos oss lærer du å trene selvforsvar og disiplin – bli sterkere, raskere, smidigere 
Norges Kampsportforbund er det særforbundet i NIF, som organiserer taekwondo, karate, jujutsu og 
wushu i Norge, og som arrangerer de offisielle Norgesmesterskapene innenfor de ulike idrettene. 
 
Leder for Taekwondo er Anders Vildåsen 

 
Ski 
Etter høstferien i 2022 startet vi opp igjen i Prestmarka med skitreninger for 2. trinn og oppover. Med 
rundt 20 aktive på barmarkstrening lover det godt for vinteren. Vi er veldig fornøyde med å ha fått med 
oss 4 flinke ungdomstrenere i år, de bidrar til engasjement og litt ekstra guts på treningene.  



Over jul tok vi imot Allidrett på ski, det er barn født i 2016,2017 og 2018. På trening har det vært over 
40 aktive utøver, og masse liv i Prestmarka på tirsdager.  
 
På klubbrenn annenhver søndag etter jul og her kan alle fra 0-100 delta, og det har vært over 40 
deltakere på skirenn i vinter. Og viktigst for noen, er at det er saft til alle etter målgang og salg av 
vafler, pølse og kakao i kiosken😊  
 
Vi må benytte muligheten til å takke alle som stiller opp på dugnader, de som rydder, vedlikeholder og 
ikke minst de som kjører løyper. Vi er så heldige som har så flotte skiløyper på Eina, bruk og nyt dem!  
 
Har du har lyst til å være med oss? Møt opp på tirsdag klokka 18.00-19.00 i Prestmarka.    
Mer info finner du på Eina SK Ski på Facebook eller på Spond.  
 
Styret Eina Sk Ski 
 
 

Fotball 
 
Fotballstyre har bestått av: Kim Espen Hansen , Beate Bjerke Madstuen , Magnar  Bjørnerud , Anders 
Korslien og Geir Midtbu .  
 
Ny sesong unnagjort og denne gangen ble det et helt «normalt» år.    
Eina S.K har i år stilt med 4 lag i aldersbestemte klasser og 2 seniorlag i herre klassen. I tillegg har vi 
stilt samarbeidslag med Bøverbru /Reinsvoll i 13/14 årsklassene og på junior.  
Vi har arrangert Totenmesterskap i straffekonk under Einadagene, Tine fotballskole med ca. 50 
deltakere og felles avslutning på Bowling1 for alle aktive fotballspillere.  
Tusen takk til alle trenere, lagledere, foreldre og banemannskap for den supre jobben der gjør for 
store og små.  
 
Oppsummering av sesongen 2022 
 
5-6 åringer – født 2016 
Vi startet med første trening i midten av mai, en gang i uka, på Blilie.  
Det har vært mellom 6-9 barn på trening. Vi har utvidet sesongen, så holder fortsatt på, bare med med 
unntak av en måned sommerferie og en forlenget høstferie. Nå trener en noe mindre gruppe på 
Reinsvoll idrettshall, en gang i uka.  
 
Spillerne har hatt en bratt læringskurve, og har utover sesongen vunnet det meste av kamper. Vi har 
deltatt på 6-åringsserien, Gimle cup, MX-sport cup i Søndre land, Knøttiaden og Vind -cup.  
 
Vår erfaring er at deltakelse på kamper skaper masse læring, motivasjon og ikke minst samhold blant 
både små og store. Vi har en positiv foreldregruppe som gjerne bidrar. Vi har hatt to kvelder hvor vi 
har grillet/spist kveldsmat etter trening, for å bidra til det sosiale i gruppa. 
 
Vi opplever selv og har fått tilbakemeldinger på at å dele fotballen inn i aldersbaserte grupper, med 
faste voksne har vært veldig positivt for de som er så små. 
 
Mvh.   
Anders Korslien (trener) 
Hanne Ødegård (lagleder) 
 
 
Eina mix 2015 
Et innholdsrikt år med glede, samhold og utvikling for gjengen som er født i 2015 på Eina. En stabil 
gjeng på 11 barn, fordelt på 7 gutter og 4 jenter har vært med gjennom året. Vi startet sesongen i mai, 
og har trent fast en dag i uka gjennom vår, sommer og høst med unntak av sommerferien. Laget har 
deltatt i seriespill med faste kamper en gang i uka. Totalt ble det 6 kamper på vår og 6 kamper på 
høst, hvor det har vært spennende å følge barnas personlige og lagmessige utvikling fra sidelinja. 
Mange mål har blitt scoret, og noen har vi også unnet på motstanderne som har resultert i svært 
målrike kamper. Av cuper har laget deltatt på MX Sport cup i Søndre Land. 



 
Neste år ser vi frem mot nok et innholdsrikt fotballår, og hvor vi ser frem mot å utforske 5er fotball for 
første gang.   
 
Kim Espen Hansen  
 
BER MIX 2012 
2022 er året BER 2012 spilte sin første sesong. 2 lag som aldri hadde spilt sammen før fikk vinteren i 
Raufoss Hallen på seg for å bli kjent og kunne klare å spille sammen. Spillerne ble fort venner og har 
god kjemi selv om noen Eina VS Bøverbru-blod finnes i noen av dem enda. Lagene ble delt opp i 2 og 
meldt på i 2 forskjellige nivåer. Dessverre så virker det som dette ikke fungerer i Kretsen ettersom 
motstanden på begge lag var variabelt. Kort oppsummert så har begge lag vunnet, tapt og spilt 
uavgjort igjennom hele sesongen. Så en meget god start for BER 2012. 
 
Beate og Mads Bjerke Madsstuen  
 
Eina senior 
Herrelagene kom på 2. plass og 3. plass i sine respektive 6. div avdelinger. Vi har benyttet 42 spillere 
med et aldersspenn fra 15 til 74 År.  Trener teamet har bestått av Halgeir, Magnar, Kim Espen, 
Henning R og  Joakim B .  
I tillegg har Øystein Blien gjort en uvurderlig jobb som lagleder, materialforvalter, humørspreder, 
motivator og spiller.     
 

 
Turn 
 
Sesongen 2021/2022 ble avsluttet med barnekretsturnstevnet på Gran 
11. juni, og her tok vi med oss pokalen for beste turnshow. All ære til 
ivrige turnere og trenere!  
Oppvisningen kan ses på Youtube – søk opp Barnekretsturnstevne 
Gran 2022.  
(Einas oppvisning starter 59 minutter ut i filmen).  
 
For sesongen 2022/2023 valgte vi å starte opp allerede i september, i 
stedet for å vente til etter høstferien. Det viste seg at mange ønsket 
dette velkomment, og fotballfolket hengte seg på etter høstferien.   
 
Høsten 2022 har vi hatt 34 turnere fordelt på 3 partier. Nytt av året er 
et eget gutteparti, som har vært veldig vellykket så langt. Oppmøtet 
har vært gledelig godt på alle partier i hele høst, og innsatsen på 
treningene er upåklagelig. Det ser ut som alle er enige i at TURN ER 
GØY. 
 
Vi har prøvd oss med 2 treningssamlinger i Reinsvoll idrettshall – Kick-off 28. august og 
treningssamling 13. november, i tillegg til at vi hadde med oss en stor gjeng til Skyland i mai. 
For i det hele tatt å kunne gi ivrige turnere et tilbud, er vi helt avhengig av våre trenere. Turngruppa 
ønsker å rette en stor takk til Mona Kløvrud, Åse Jorunn Thon, Tiril Dotseth, Andrea Ulven, Miriam 
Gårdsrud og Marte Sveen.  
 
Vi er også avhengig av å ha noen som organiserer det hele, og styret har bestått av Linn Sandbakken, 
Hilde A. Velta, Mona Kløvrud, Gjertrud Friis Kollandsrud (vår-22) og Trine Berg. 
Allidretten har turn på høsten, og i år hadde vi 30 ivrige utøvere. Vi hadde heldigvis nok 
trenerressurser til å dele dem i 2 partier, slik at alle kunne få boltre seg med sine jevnaldrende.  
 
For Turngruppa 
Trine Berg, leder 

 

 

 



Løypelag som vil sette spor 
IKKE EN GANG PÅ EINA SNØR DET SKISPOR ---- 
 
Vi som bor på Eina har en fantastisk natur rundt oss, og den bør jo være tilgjengelig også på vinteren, 
er du ikke enig?  
 
Kanskje skitur for deg er å ta med minstemann på appelsintur til nærmeste skogholt,- eller gå på 
skravletur med naboen? Kanskje du helst vil gå milevis med pulsklokke og hodelykt, eller bare ta en 
luftetur med bikkja? Alle disse turalternativene blir litt bedre med en oppkjørt skiløype under beina.  
 
Dagens skitraséer på Eina består totalt av ca 70 km, med alt fra tøffe oppoverbakker og utfordrende 
utforkjøringer, til flate kosetur-løyper med sola midt imot. Våre løyper henger sammen med 
nabobygdenes løyper, noe som gjør at vi samlet får mange alternativer med avgang rett utenfor 
stuedøra. 
– men som en eller annen klok person har sagt: det snør ikke skispor.  
 
Derfor kommer det herved en viktig melding og oppfordring: 
Einas befolkning kan f.o.m. kommende vinter nyte skiløyper laget av denne krabaten: 

 
 
Litt om bakgrunnen for kjøpet og hva som har skjedd i det siste.  
Etter vinteren 2020/21 ble gitt en bekymringsmelding fra skigruppa: klubbens maskinpark er utdatert, 
gammel og ikke lenger til å stole på, videre blir en god del av Einas løyper preparert med privateid 
utstyr, spesielt på østsida. I tillegg trenger traséene til markaløypene vedlikehold. Det ble derfor tatt 
initiativ til å etablere Eina Løypelag som en underavdeling av skigruppa. Nye krefter ble hentet inn i 
tillegg til eksisterende løypekjørere og løypelaget fikk ansvaret for totalpakken «markaløyper, utstyr, 
traséer og kjøring».  
 
Løypelaget startet karrieren med en meget vellykket dugnad høsten 2021, traséer ble ryddet, rør ble 
lagt, broer ble reparert m.m. slik at alt var klart til vinteren.   
 
Høsten 2022 ble det igjen innkalt til dugnad, - denne gangen først og fremst for å fjerne restene av 
den gamle lysløypa fra Skogstad til Blilie, - denne har vært delvis nede i mange år og grunneierne 
fortjente at det ble ryddet opp. Det ble ryddet og forandret deler av traséen på østsida, samt fjernet all 
ettervekst på Einas del av Valdresbanen. 
Her kommer et par bilder fra begge års dugnader: 

Kan du avse noen kroner og 
bidra til kjøp og drift av denne 
så er VIPPS nummer 543579 
      – hver krone hjelper 



                 
 
Nå som traséer er oppdatert og i orden mangler det en driftssikker løypemaskin som kan lage fine 
løyper, og som ikke er større enn at den kommer frem i dagens løype traséer.  Det har vært jobbet 
iherdig med søknader til fond, stiftelser, kommune og næringslivsaktører for å fremskaffe midler. 
Vurderinger av type maskin er også gjort, og valget falt på en Snow Rabbit 3. Den er nå bestilt og 
kommer til Eina i desember 2022. Det mangler imidlertid fortsatt penger til å dekke kjøpesummen på 
vel 1 mill kroner, men et velvillig idrettslag har sagt ja til å forskuttere det som mangler.  
Den koster å kjøpe og den koster å bruke, - selv om alle arbeidstimene nedlegges som dugnad. Vi 
håper derfor alle som har mulighet vil bidra med noen kroner slik at vi kan beholde vår unike mulighet 
til skitur i nærområdet også i årene som kommer. 
Plukk gjerne opp telefonen med en gang, tast VIPPS nummer 543579 og gi det du ønsker. Du kan 
gjenta bruken av dette VIPPS nummeret så mange ganger du ønsker 😊 Næringslivet er også 
hjertelig velkomne til å bli med på spleisen, - og det kan gjerne gjøres avtaler om reklame som 
gjengjeld for sponsorbeløp.  
Det gjenstår da å minne om at løypestatus fortløpende oppdateres på appen iMarka, og selvfølgelig å 
ønske dere: 
 
GOD SKITUR! 
 
 
 
 


