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Fair play- respekt – glede

AKTIVITET FOR ALLE!



Nå som julen nærmer seg med stormskritt og året snart er omme, er tiden kommet for å tenke 

tilbake på året som gikk. Gjennom året har vi hatt tilnærmet normal aktivitet, både på banen 

og i hall, til tross for litt etterdønninger etter covid.Det har vært et spennende år for meg, i min 

nye rolle som styreleder.

Cuper har blitt arrangert som vanlig - Romsdalscupen ble skalert ned til en dag - men for en 

dag, med fullt trøkk og god stemning! Turn har arrangert salto-konkurranse og deltatt på 

stevner, og året ble avsluttet med en kjempeflott oppvisning av store og små.

Anlegget har fått en flott oppgradering og mye arbeid er lagt ned på dugnad av dere, noe 

som gjenspeiles i det ferdige resultatet. I år har i tillegg Øyra blitt flittig brukt av senior-laget -

banen har holdt seg bra og fått mye skryt, på tross av store mengder nedbør. Vi registrerer at 

det er flere lag som ønsker å benytte Øyra til trening, noe som er kjekt å se.

Breddegruppa gjør en kjempeinnsats for alle, vil skryte spesielt av de flotte skiløypene de 

opparbeider i Julsundet/Bringslia - håper flere tar turen og benytter seg av disse i jula, så 

lenge snøen holder seg.

Håper dere kan tenke tilbake på dette året med gode minner. Vit at vi er her for dere og ikke 

nøl med å komme med innspill om dere har noe på hjertet - send en epost til 

post@ekkoaureosen.no i så fall.

Ønsker dere alle en riktig god jul og et godt nytt år!

Vennlig hilsen

Linda Elise Holøien, styreleder
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Jendem

Elnesvågen



Turngruppe:

Kristin Ulven                               leder

Lene Storvik                               medlem

Stine Halvorsen                         medlem

Stine Marie Øyen                      medlem

Terese Solheim                          sekretær

Breddegruppe:

Einar Raknes                             leder

Roy Anders Bringslid                medlem

Stig Roar Digernes                   medlem

Kontrollkomiteen:

Stine Breivik                              medlem

Erlend Michelsen                     medlem 

Valgkomiteen:

Sofie Nautnes                          rekrutteringsavsnarlig

Gøril Gjerde Helset                 medlem

Marianne Kejzar medlem

Ida Laurie                                 medlem

Styret:

Linda Elise Holøien                   leder

Baard-Andre Fanghol nestleder

Bjørnar Avset leder økonomi

Bent-Rune Stangeland            leder Fotballgruppe

Kristin Ulven                               leder Turngruppe

Einar Raknes                             leder Breddegruppe

Anita O Eide                             leder arrangementkomiteen

Sofie Nautnes                           Rekrutteringsansvarlig

Anton Nautnes                         leder anlegg Ekko

Knut Inge Røshol leder anlegg Øyra

Terese Solheim                         adm.leder

Økonomigruppe:

Bjørnar Avset leder

Sofie Nautnes                           leder basarkomiteen

Silje G Førde                             leder festkomiteen

Baard-Andrè Fanghol Romsdalscupen

Bent-Rune Stangeland            Romsdalscupen 

Linda Elise Holøien                    Romsdalscupen

Anlegg:

Anton Nautnes                         leder anlegg Ekko

Knut Inge Røshol leder anlegg Øyra

Knut Inge Røshol utleie Øyra klubbhus

Terese Solheim                         utleie Ekko klubbhus

Elin Heidi Stavik                        materiellforvalter

Fotballgruppe:

Bent-Rune Stangeland           leder

Linda Elise Holøien                  dommerkoordinator

Marie K Målsnes Larsen          medlem

Linda Kristin Eidem                  medlem

Kristian Stranden                     medlem

Terese Solheim                        sekretær

Tillitsvalgte i Ekko/Aureosen IL 2022



BREDDEGRUPPEN  2022
Breddegruppen vår omfatter all aktiviteten utenom fotball og turn. 
De har i år tilbydd aktivitet og arrangement gjennom hele årshjulet. 
Den nye snøscooteren bidrar til skispor. Det ble spor både i Julsundet 
og på Bringslia gjennom et godt samarbeid med de enkelte 
grunneierne, takk for muligheten. Bildet viser bålpannekos med 
akebakken og skispor i skjønn forening. Selv om sesongen er kort og 
variert har gruppen vert meget god til å hive seg rundt og kjøre opp 
spor når snøen er på plass. Så her er det bare å benytte seg for liten 
og stor. 

Det er også etablert en løpegruppe med ukentlige samlinger, med 
planlegging av egen kolleksjon for neste år.

I tillegg til det nye har alle tradisjonelle arrangement blitt 
gjennomført, som myldrestevne og setertrim. Vårens myldrestevne 
hadde veldig godt oppmøte med mye godt og ivrig 
friidrettsengasjement, etter at de hadde fått servert Idrettslunsj på 
Øyra klubbhus. Høstens arrangement regnet dessverre bort og 
oppmøtet ble deretter.

Til setertrim på Fjellsetra møtte det opp 57 sprekinger, på tross av 
jevnlige regnbyger. 4 personer mottok en inngravert turkopp for hele 
30 deltakelser gjennom årene og en av de deltok for imponerende 
33.gang.

10 poster i Julsundmarka ble plassert ut til oppstart av turorientering 
1.mai , med mange fine høydepunkt i nærmiljøet utenfor den 
vanlige turstien i dette området er det lagt til rette for at flere kan 
benytte seg av dette tilbudet.

Vi takker med dette av året for breddegruppen. Takk for alle bidrag 
og engasjement. Følg gjerne breddegruppen på facebook for 
oppdatering av skispor og annet i tiden fremover.



FOTBALLGRUPPEN 2022
Det ble en pangstart for sesongen med Kickoff på anlegg Ekko 22-24. april 

med dugnad for ferdigstilling av det nyrenoverte område rundt kgb, 

byttedag for sommersportsutstyr og til slutt innmarsj med alle lag og aktivitet 

på banen med snorklipping som en offisiell åpning av løftet som ble tatt på 

anlegget. 

Ballen har rullet jevnt på anlegget, med lag både i Romsdalsbanken 

knøtteserie og lag oppgjennom årsklassene i kretsserie er det fortsatt et rikt 

fotballengasjement i klubben.

Fotballgruppen legge til rette for en trygg og god aktivitet med fotball og 

det er mange trener og lagledere som bidrar godt for denne 

gjennomføringen i hverdagen.

Det håpes på en bedre rekruttering av jenter til neste sesong, dette er noe 

som det satses på i kretsen også.

Det har vært ekstra kjekt i år er at Øyra har blitt jevnlig brukt til trening og 

kamp av seniorlaget vårt, dette har i tillegg til avlastning av kgb bidratt til at 

Årets Tine fotballskole ble gjennomført i delvis samarbeid med Malmefjorden 

IL , det ble noen fine dager for jenter og gutter i alderen 6-12 år. Med eldre 

spillere som instruktører, som flotte forbilder for de yngre, er dette blitt et 

årlige arrangement mange er frem til etter sommerferien.

Det gjøres en enorm innsats i hverdagen fra alle involverte i 

fotballaktiviteten i klubben. Med kompetanseheving, møteplasser, utstyr, 

dommere, brøyting og annet vedlikehold på anlegget i tillegg til de som tar 

vare på spillere både på trening og kamp. Tusen takk for lite og stort bidrag, 

alle like viktig for å opprettholde et godt tilbud for alle. 



TURNGRUPPEN 2022
Etter at det ble en fin avslutning på turnåret 2021 at vi fikk arrangere 

barnekretsturnstevne i Aukrahallen, startet gruppen turnåret 2022 med en god 

giv etter en annerledes tid pga pandemien.

I tillegg til den ukentlige aktiviteten for barn og unge i alderen 3 – 15 år i 

gymsalen på Julsundet skole, har de hatt muligheten til å delta på samlinger og 

saltokonkurranser i vårt nærområde.

Årets høydepunkt var nok å kunne reise til Hareid på barnekretsturnstevne med 

felles buss, her var det flere engasjerte foreldre som bidro sammen med trenere 

til å skaper gode minner for livet. Og gruppen imponerte publikum stort med sine 

bidrag på stevnet.

Turnåret er delt i to, vår og høst, med ukentlige treninger for alle partier med en 

samling med oppvisning fra alle parti som en avslutning for sesongen. Begge 

årets avslutninger ble gjennomført i gymsalen, selv om planen alltid er å 

gjennomføre vårens avslutning ute på Ekko kgb. I år satte temperaturen 

dessverre en stopper for det.

Saltokonkurranse med utøvere fra flere turngrupper i Møre og Romsdal turnkrets 

ble også vel gjennomført i gymsalen i høst, alt vi kan få til på tross av mangelen 

på et større anlegg for gjennomføring. Rundt 100 deltakere hadde en fin dag.

En stor takk rettes til trenere som holder den hverdagslige aktiviteten i gang, men 

også til alle som bidrar i ulike oppgaver i forbindelse med arrangement og 

samlinger/stevner som skyss og annen støtte.

Turnfamilien Ekko/Aureosen IL har tatt en velfortjent juleferie og ser frem til mye 

god turnaktivitet i 2023. 



Tusen takk for 
året som har 
gått med 
ønske om en 
gledelig jul og 
et riktig godt 
nytt 
aktivitetsår!

Prosjekt tilhørighet
Støtten vi får fra prosjekt 
tilhørighet går rett tilbake til 
våre medlemmer. I tillegg til å 
sende våre utøvere på cuper 
og stevner har vi i år også 
rukket å  tilbydd fotballbuss 
en gang til og fra 
hjemmekamp på Aker 
stadion. Du kan støtte oss 

gjennom å sette oss opp som 
mottaker når du kjøper 
sesongkort på Aker stadion. 
No det blir mer av i 2023. Vi 
ses på kamp på inngang 12!

Visste du at……
Vi har fått ny styreleder og 

æresmedlemmer

Ved Årsmøte for 2021 overtok 
Linda Elise Holøien som 
styreleder etter Baard-Andre 
Fanghol som har hatt dette 
vervet i en årrekke. Tusen takk 
for innsatsen til Baard og 
velkommen til Linda. Hun har i 
flere år hatt ulike verv og er 
allerede godt kjent i 
idrettslaget. 
Baard ble sammen med Svein 
Olav Aure utnevnt til 
æresmedlemmer ved Årsmøtet, 
imponerende jobba!

Vi setter stor pris på alle 

små og store som benytter 

seg av tilbudet i 

idrettslaget vårt.
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