
ÅRSBERETNING ÅSBYGDA IL, Hockeygruppa Sesongen 19/20   

Årsmøte 2020 

 

Styret har bestått av følgende: 
Leder: Kaj Morten Teppen 
Nestleder: Per Arne Rønningen  
Sekretær: Jesper Foss  
Kasserer: via hovedlaget: Oddveig Anne Sagbakken (har ikke vært med på styremøter i 
hockeygruppa) 
Styremedlem William Foss                                                                                                
Styremedlem Jan Dyresen                                                                                                 
Styremedlem Stian Bekkelund  

 

Aktivitet: 

Kulda kom forholdvis tidlig så vi startet med legging av skøyteis 30 november, men på grunn 
av mildvær så ble ikke skøytebana åpnet før 18 desember. Det var fine forhold og mye folk i 
jula og romjula. Nyåret kom med mye ustabilt vær, så på tross av iherdig innsats med Per 
Arne i spissen, så har det vært veldig utfordrende og mye jobb å holde bana åpen de dagene 
den har vært åpen. De dagene bana har vært åpen har det imidlertid vært mange brukere fra 
både barnehagen, skolen og SFO og andre på ettermiddag og kveld. Når både mildværet og 
vårsola kom så ble skøytebana stengt for sesongen 13 mars. Tilbakemeldingene fra brukerne 
av skøytebana gjennom sesongen er at de aller fleste er flinke til å følge reglene som det er 
opplyst om med bla. hjelmbruk, ryddighet, og vis av hensyn til hverandre ute på isen.  

Vi har gjennom sesongen fra 19/9-19 - 4/3-20 leid 9 istider i Storhamar ishall/CC-Amfi, og 
spilt uorganisert løkkehockey «Ungdomma mot Gubba». Dette har vært populært og godt 
besøkt. Sesongen her tok dessverre brått slutt grunnet koronautbruddet.   

Vi har i samarbeid med William Foss kunne tilbudt sliping av skøyter på klubbhuset ved noen 
anledninger.  

 

Anlegget og Utstyr:  

Før sesongstart fikk vi satt opp garasjetelt til utstyret som benyttes til vedlikeholdet på 
skøytebana. Vi har til islegging benyttet den nyetablerte vannposten ved skøytebana og den 
«nye» ismaskina til prepping av isen. Terje Enger har bidratt med snøkjøring.  

 

Styremøter: 
Vi har i løpet av sesongen hatt fire styremøter i hockeygruppa, og hockeygruppa har vært 
representert på hovedlagsmøtene. I tillegg har det vært mye kommunikasjon og planlegging 
via messengergrupper og telefonmøter i styret i hockeygruppa.  



 
Dugnader:  
Vi avsluttet forrige sesong med vårdugnad sammen med fotballgruppa på stadionanlegget. 
Sesongen ble startet med en høstdugnad for å gjøre skøytebana klar til sesongen. Det ble i 
tillegg avholdt dugnad ved oppsetting av garasjeteltet og forberedelser til sesongen når 
kulda kom.  
Vi har også stilt som vakter på 2.dagsfesten på Folkets hus Åsbygda og varetelling på OBS 
Olrud, den siste sammen med Fotball og skigruppa.   
 
 
Støtte:  
Vi har søkt og motsatt støtte til drift av skøytebana fra SFO ved Åsbygda skole og Stange 
kommune.  
Vi har søkt Stange Energifondet og mottatt støtte til innkjøp av drakter til barn og unge 
under 18 år, som spiller uorganisert løkkehockey mot hverandre i ÅIL.  
 
Annet: 
Vi søkte Norsk tipping og Storhamar Hockey om å arrangere årets grasrotkamp, som et 
arrangement for små og store, og som en litt forsinket åpning av den «nye» skøytebana vår.  
Vi ble dessverre ikke tildelt dette arrangementet.  
 
 
 
Valg:  
Leder: Kaj Morten Teppen (på valg 2020) 
Nestleder: Per Arne Rønningen (på valg 2021) 
Sekretær: Jesper Foss (på valg 2021) 
Styremedlem William Foss (på valg 2021)                                                                                               
Styremedlem Jan Dyresen (på valg 2021)                                                                                                 
Styremedlem Stian Bekkelund (på valg 2021) 

 
 

 

 

 


