
Bedre sammen! 

Sør-Odal IL – Fra mange til ett samlet idrettslag. 

 

I 2011 inviterte Slåstad IL dere til ett møte med tittel «Slåstad IL og Odalsidretten mot 2020.» Målet 

var å få alle odølinger til å begynne å tenke på nødvendigheten av å konsolidere idretten i Sør-Odal. 

Vi så at de fleste idrettslagene hadde problemer med å skaffe motiverte medlemmer til å sitte i 

styrene, og de fleste grendene måtte enten stille fotballag med spillere i flere årskull, eller 

samarbeide med andre klubber. 

Nå ønsker Slåstad IL og Skarnes IL å blåse liv i dette arbeidet igjen, og få mange av idrettslagene i Sør-

Odal til å vurdere en sammenslåing til en storklubb med arbeidsnavn «Sør-Odal IL» 

Vi mener at barna i Sør-Odal er tjent med at all idrett trekker i samme retning. Vi bør samarbeide 

tettere slik at barn kan delta på flere aktiviteter, uten å dras mellom idrettene. Barna som driver med 

individuell idrett, bør få føle på fellesskapet av å være i samme klubb som treningskameratene. 

Videre er bygdas ressurser til å sitte i styrer få, og ett samlet Sør-Odal IL vil kunne fremstå som mer 

profesjonelt drevet, gjerne med en fulltidsstilling som administrerer klubben. 

Vi ser for oss en modell der ett hovedlag sitter med ett fullt styre, og undergruppene styrer de 

forskjellige aktivitetene. Slik vi forstår regelverket er det ikke samme krav til størrelser på 

gruppestyrene, slik det er i ett hovedstyre. Slik vi driver i dag er det nesten 200 verv som må besettes 

for å drive slik NIF krever. 

Gruppeinndelingen av de forskjellige aktivitetene vil følge idrettene som tidligere, og driftsgrupper 

hvor ildsjelene fra hver enkelt grend sine idrettsanlegg må få minst like gode rammebetingelser som 

før. Det bør være allidrett for de aller minste i grenda der de bor. 

Sør-Odal IL skal sammen med lokale ildsjeler være en pådriver og tilrettelegger for lavterskeltrim og 

god folkehelse i alle nærmiljøer. 

Det betyr at folk flest ikke vil merke noen større endring fra slik idrettslaget fungerer i grenda nå, 

men barn og ungdom som er de egentlige brukerne av idrettslaget vil få en hverdag som speiler det 

de er vant med fra Glommasvingen skole. 

Skarnes IL har hatt kontakt med representant i Nord-Odal IL om deres modell og erfaringene de sitter 

med i etterkant. Konklusjonen i Nord-Odal er at de opplevde flere positive effekter av samarbeidet 

på tvers mellom grendene og at det var nyttig med flere kompetente på drift og vedlikehold spesielt, 

men også på trener rollene. Totalt sett oppleves sammenslåingen som positiv. Representanten fra 

Nord-Odal, som var med i hele prosessen har sagt seg villig til å presentere sine positive erfaringer og 

de utfordringer som oppsto underveis og i etterkant. 

Reglene rundt sammenslåing av klubber er relativt enkle. Men idrettskretsen anbefaler på det 

sterkeste å starte arbeidet med god informasjon og ett medlemsmøte. Flertallet av medlemmene 

som møter skal være positive for å fortsette arbeidet. Når rammene for samarbeidet er klart skal det 

avgjøres i ett ordinært eller ekstraordinært årsmøte om sammenslåing skal gjennomføres. Her kreves 

det 2/3 flertall. 

Vi ønsker at dere tar opp dette i deres klubb – gjerne i ett medlemsmøte – Diskuter om dette kan 

være med på å styrke deres klubb sine tilbud til barna i deres grend eller idrett. Gi oss en 

tilbakemelding innen 01.04.22. Vi kan deretter holde ett oppstartsmøte for de klubbene som er 

interessert, og derfra sette ned en arbeidsgruppe som tar frem ett forslag til hvordan Sør-Odal IL skal 

se ut. 

 


