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Idrettstilbud i Sør-Odal 
Sør- Odal kan tilby mange forskjellige idrettsaktiviteter, men 

det er ikke sikkert at du kjenner til alle mulighetene! Derfor 

har Sør-Odal idrettsråd laget en brosjyre. Her kan du finne 

mange ulike idrettstilbud i Sør Odal.  



 
 
 

Skarnes IL er ett fleridrettslag bestående av fotball, barneidrett, ski og Vardelihytta. Vår 

hovedmålsetning er å aktivisere både barn og eldre og gjennom idretten skape  

trivsel og glede i vårt lokalmiljø.  

 

Leder: Ann Cecilie Sundby Bredesen  

www.skarnesil.no | facebook.com/Skarnes-IL 

 

Skarnes Håndball er en klubb med håndballtilbud til alle barn og unge i Nord- og Sør-Odal. 

Vi er en inkluderende klubb for alle som har lyst til å være i aktivitet. Skarnes Håndball har 

lag fra 7 år og eldre. Lagene trener i Skarnes Idrettshall. Å spille håndball er morsomt og sosi-

alt.   

Leder: Kari Irene I. Holter | 99 61 97 06 

 

 

 

 

 

 

Barn og unge kan begynne å skyte i Det Frivillige Skyttervesen fra det året de fyller 10. Re-

krutteringsklasse. Skytterlaget har låneutstyr. Treninger onsdager kl.18.00 Galgeberget på 

Skarnes fra april til oktober. Innendørs trening på Bergene Holmsaga onsdager kl.18.00. 

Skytterskole på høsten hvis mange nok deltagere. 

Kontaktperson: Geir Kåre Wollum / geir.wollum@rvoba.no  
www.dfs.no/sondre-odalen 

 

 

 

 

Fjelltun IL har tilbud innenfor fotball for både barn og voksne. Idrettslaget har også barne-

idrett. Fjelltun IL deltar på Telenor skikarusell. 

Leder: Jens Petter Bjørgum 



 

Odal Sykleklubb ble stiftet i 2010 og er organisert i Norges Cyklforbund (NCF).  

Klubben skal fremme sykkelinteresserte i begge Odalskommunene. 

Tilbud til alle aldresgrupper også barn- og unge mellom 7-16 år. 

Leder: Kristian Øksdahl  

www.odalsk.no 

 

Odal orienteringslag 

Turorientering (Odalten). Vi setter ut 50 poster hvert år på ulike kart rundt om i Oda-

len. Opplegget er å få kjøpt hos – Sand sykkel, ski og fiske, Esso Sand, Bergs ser-

vicesenter, Thoners Etf ,,Slåstad og Skarnes Sport. Opplegget finnes også på nettet 

(turorientering.no under Odal) Postene står ute fra mai til oktober. 

Karuselløp.  På fredager i sommerhalvåret arrangerer vi egen karusell kalt Postjakta, 

et løp hvor 5 deltagelser kvalifiserer for premie. 

Våre aktive løpere deltar i konkurranser rundt om på Østlandet. 

www. odal-ol.idrettenonline.no.  

https://www.facebook.com/


 

 

 

 

 

Team Odal Ski er et skitilbud for alle som ønsker å satse på ski fra 12 år og oppover. Tre-

ninger både i Sør- og Nord Odal. Teamet har rulleski til utlån. Teamet har 5-6  treningssam-

linger i løpet av sesongen. 

Leder: Roar Berg / 48 10 49 15 / roar.berg@hedmark.org 
Trener: Olav Tjøgersen  

 

 

 

 

 

Oppstad IL har to aktive grupper: Friidrettsgruppe og skigruppe.  

Lagets aktiviteter foregår på Oppstad idrettsplass, Slettbrenna, og i lagets lysløype. Friid-

rettstreninger på mandager fra kl.18.00. I sommerhalvåret arrangeres det friidrettsskole 

for barn. 

Idrettslaget arrangerer også stort loppemarked to ganger pr.år. 



 
 
 
 
 

Odal Svømmeklubb 
Sted: Sør – Sør Odal Svømmehall, 2100 Skarnes 

Kontaktperson: Bjørnar Grendel | bjornargr@gmail.com 
 

www.odalsvommeklubb.com 

 

 Sør-Odal Kickboxing klubb kan tilby trening innfor kickboxing grenene lettkontakt, full-

kontakt og K1 med Aldersgrense 12 år og oppover. Treningene foregår på Sander  

samfunnshus (barneskole) 

tirsdager 18:00-20:00 og fredager 18:00 til 19:30 

sor-odal@kickboxing.no   
Ronny: 90943818 |Helen: 48117489 |Tommy: 48172137 

 
 

Sander IL har fotballag fra 6 år og opp til junior, samt seniorlag for herrer i 3. divisjon og 

damer i 3. divisjon. Hver eneste dag fra januar til oktober er det full aktivitet på Sander-

moen. Ca. 160 kamper og 540 treningsøkter gjennomføres på vårt flotte anlegg i denne  

perioden. Det skjer alltid noe på Sandermoen, og vi er stolte av all denne aktiviteten sesong-

en igjennom. 

 Sander IL har også ei ski- og trimgruppe. Karusellrenn arrangeres hver vinter. Skihytte i 

Grønlien med løyper i fra Sander og Lysåstjernet. Det er merket turstier i fra Smia på Sander. 

  «Sanderdag» arrangeres hvert år i løpet av høsten. 

 Kontaktperson: Tor Pålerud 

www.sanderil.no 

 

 

 

 

Galterud IF er et fleridrettslag med tilbud innen fotball, ski og barneidrett. Skihytta 

«Sætra» og lysløype. Turmarsjen «Knartamarsjen» arrangeres hver Kristi Himmelfartsdag. 

Laget har egen skikarusell for barn og deltar på Telenor-skikarusellen. 

Kontaktperson: Roy Sundsby-Hansen / rsh@galterudif.no 

mailto:sor-odal@kickboxing.no


 

 

 

 

 

Slåstad Vannskiklubb holder til i naturskjønne omgivelser på Siap, Skarnes, hvor vannsport er 

aktiviteten i to spesialbygde sjøer. Slåstad Vannskiklubb holder her regionale, nasjonale og 

internasjonale konkurranser. Slåstad Vannskiklubb driver vannskitrening innen klassisk vann-

ski med slalom, trick og hopp. 

Foruten medlemskjøring er det mulig for alle med besøkskjøring, engangsturer, utleie på 

timebasis. All kjøring skjer etter registrering. Nødvendig utstyr kan lånes. I sommersesongen 

tilbys barn og unge aktiviteter som første-forsøk, samlinger og vannskiskoler. 

Kom til brygga. Gå inn i klubbstua og spør om bryggehjelp. 

 

 

 

 

 

Disenå Il er et all-idrettslag. Laget tilbyr fotball for både barn og voksne. Disenå har skigrup-

pe, skikarusell og lysløype. 

Leder: Lise Mari Karlsen | disenaail@gmail.com 

  

Slåstad IL er et all-idrettslag med fokus på folkehelse og aktivitet for hele familien. Vi kan 

tilby et omfattende, godt skiltet løypenett sommer som vinter i Trondsbumarka og i gren-

da. Slåstad IL er kjent for stor aktivitet i barneidrettsgruppa for barn fra 3 år, og våre ar-

rangementer Dølisjøen rundt, Amundløpet og Trondsburennet samt svømmekurs med  

svømmeknappen i Dølisjøen.  

www.slastad-il.no    


