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Styrets sammensetning
Leder: Vidar Elda
Nestleder: Kåre Frydenlund
Styremedlemmer og varamedlemmer: Eva A. Valseth, Camilla Aasen, Elin J. Ulen og Tor
Erik Moen.
Valgkomité: Åse Kari Kobbersletten, Steinar Løkken, Kirsti Myrhaug og Kjell Bakke.
Revisorer: Jan Harald Bakke og Eva Haldis Tessneset.

Styremøter
Det er avholdt 5 styremøter hvor 23 saker er behandlet. Vågå IL takker Vågå kommune for
gratis leie av møtelokaler for alle gruppene i idrettslaget.
Spesielle oppgaver
Oppgaver som er av betydning og saker som har tatt mye av styrets tid.
-

-

-

Lederne i undergruppene har en personlig vara som kan stille på styremøter.
Det vil i løpet av året bli etablert ei turngruppe i Vågå IL. De mangler å få sendt inn
søknad til NIF.
Det er vedtatt å gi ut ei bok i forbindelse med 100 års jubileet i Vågå IL i 2019.
Mathias Øvsteng vil lede bokkomiteen. Det vil også bli utnevnt æresmedlemmer i
forbindelse med 100 års jubileet. Det er i dag ingen æresmedlemmer.
Digiposter: styret vedtok og benytte tilbudet av å bruke digiposter i et år.
Første daglige leder ble ansatt den 1. desember 2016. Dette er noe det har vært jobbet
målrettet mot siden årsmøtet.
Alle som er med på organisert trening i Vågå IL må betale medlemsavgift. Unntaket
er når det finnes ei samarbeidsavtale mellom de ulike lagene.
Det ble gjort vedtak om at alle oppmenn og trenere må stå som medlem i Vågå IL, de
må også betale medlemsavgift.
Medlemsavgift må være betalt før man kan betale treningsavgift.
Må utarbeide en sportslig plan: Vågå IL må lage en felles sportslig plan som
undergruppene må forholde seg til. Den skal blant annet inneholde hvor ofte de ulike
aldersgruppene skal trene, når de skal begynne på turneringer og hvor langt de ulike
aldersgruppene kan reise på diverse turneringer. Undergruppene må selv lage
sportslige planer som er tilpasset de ulike idrettene.
Kunstgressbane på Halland: Utgangspunktet var 9’er bane, men de har nå havnet på
11’er bane. Grunnen er at arealet og lysanlegget er stort nok til 11’er bane.
Kunstgressbanen er innstilt på 1.plass i idrettsrådet. Skal opp i kommunestyret i
desember.
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Aktivitet
Åpen svømmehall i samarbeid med Vågå kommune og Sparebank1. Antall deltakere 2016:
-

1-4. klasse: 133 stk
5-7. klasse: 246 stk
8. klasse - voksne: 32 stk

Inspirasjonsmøte med daglig leder i Kvam IL (Ole Petter Brennstuen).
Medlemstall
Medlemsoversikten må vise aktivitetstall 1i ulike grupper i laget (eks fotballgruppa,
turngruppa osv.). Lagets totale medlemstall 2må også framkomme.

Menn

0-5 år

6-12 år

13-19 år

20-25 år

26 år og eldre Totalt

Fotball

0

57

37

13

15

132

Håndball

0

0

0

0

0

0

Ski

1

17

17

4

11

50

Turn

0

15

4

0

0

19

Balleik

0

8

0

0

0

8

Åpen hall

7

0

0

0

0

7

0

36

12

0

0

48

Håndball

0

61

33

0

0

94

Ski

5

26

8

1

4

44

Turn

0

41

6

0

0

47

Balleik

0

9

0

0

0

9

Åpen hall

11

0

0

0

0

11

24

270

117

18

30

459

Kvinner Fotball

Totalt

Totalt antall medlemmer 2016: 690 (370 menn og 320 kvinner).

Med ”aktivitetstall” menes gruppevis oversikt over de medlemmer i idrettslaget som har deltatt i terminfestede
konkurranser, aktivt trent fram mot særforbunds offisielle ferdighetsprøver eller graderinger, aktive barn under
12 år som deltar i gruppens aktiviteter. Det vil si at et medlem kan telles flere ganger for ulike grupper.
2
Med ”medlem” menes personer som er registrert i idrettslagets medlemsregister og har oppfylt sine
forpliktelser overfor idrettslaget. Medlemskap er først gyldig og regnes fra den dag første kontingent er betalt.
Hver person skal kun telles én gang i idrettslaget, uansett hvor mange av idrettslaget aktiviteter vedkommende
deltar i.
1
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Styrets sammensetning
Leder: Jo Rune Einstulen
Styremedlem(mer) og varamedlemmer: Svein Holen, Eli Blankenborg, Heidi Strømstad, Lars A.
Lusæter, Yngve Eek Ottesen og Odd Aurmo.
Valgkomité: Kari Skjåkødegård og Tor Erik Moen.

Aktivitet
-

Egne turneringer og andre arrangementer: Tine fotballskole.
Fotballgruppa har hatt lag i omtrent hver årsklasse (7-16 år) i tillegg til senior.
Cuper/turneringer: Skjåkturneringen, Lomsturneringen, Bama Cup Otta, Ringebuturneringen,
Grue, Norway Cup og Otta Cup.

Rapport anleggsutvalget
Banene:
-

-

Hovedbanen var i god stand i sesongen. Den og den nedre banen ble gjødsla om våren og
høsten. I tillegg ble de i ferien kastet på en del gressfrø på stort sett hele banen. Den nedre
banen ble gjødsla om våren og høsten. Deler av den nedre banen ble skadet av isbrann, men
kom seg utover sommeren.
Grusbanen er i fin stand. Den ble brøytet og saltet ved påsketider.
Det må kjøpes inn nye nett til 4 sjuermål i år. Vil anbefale å leie inn et firma til å reså og
reparere gressbanene.

Utstyret:
-

-

Vanningsanlegget har fungert bra.
Klipperen har fungert bra. Det må påkostes ny klippepanne og oppsamlerutstyr. Eventuelt
kjøpe ny traktor i år. Den nye merkemaskinen fungerer bra. Brukte noe mer maling enn
forespeilet.
Ny container må settes på plass og innredes med bod til hvert lag/årstrinn.

Har vært plaget av mye hunder og hundemøkk på nedre banene i sommer også. Gjerdet mot Smedsmo
camping må repareres og port på øvre banen må på plass. (Det må sendes søknad til kommunen om
avkjøring). Nikolai Aurmo har hatt ansvar for klipping, vanning og stell av banene på Halland i
sesong. Mange personer har bidratt med et stort antall dugnadstimer på Halland i løpet av 2016. Takk
til alle, som har stilt opp. En stor takk til STATNETT, for bidrag med traktor og annet utstyr når det
trengs.

Treningsavgift for 2017
Miniputt 7-10 år
G-11/J-11
G-12/J-12
G-14/J-14
G-16/J-16

Kr. 600,Kr. 600,Kr. 600,Kr. 650,Kr. 750,5
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Styrets sammensetning
Leder: Hans Magne Ramen
Styremedlemmer: Lene Brimi, Linda Ryen, Kari Skjåkødegård, Olav Opsanger, Astrid Aasheim og
Anne Berit Brun.
Valgkomiteen: Randi Merete Brennsletten, Ragnhild Runningen og Mona Flatum.

Aktivitet
-

I sesongen 2016/17 stilte Vågå IL håndball med lag i følgende årsklasser: J7, J8, J10, J11, J12
og J16. I tillegg ble det i januar 2017 startet treningsgruppe for gutter 7-9 år.
Deltakelse på turneringer: Tiller Cup.
Det har sesongen 2016/17 vært gjennomført 50 hjemmekamper i Vågåhallen fordelt på 19
kampdager.
Vi har fått flere dommere, som har dømt kamper rundt om i regionen og fått meget godt
tilbakemeldinger fra arrangørlagene.

Arbeidsutvalget
Arbeidsutvalget har bestått av: Anne Berit Brun (leder), Siv Kristin Paulsen, Siv Ulsanden, Ruth
Haugen og Øyvind Johansen.
Arbeidsutvalget har hatt 6 møter i høsthalvåret.
Aktivitet høsthalvåret:
•
•
•
•
•

Kioskvakter, vi har stilt på alle kamper både kamphelger med flere kamper og
enkeltkamper.
Husvask i kiosken.
Håndballskole (ansvar for mat).
Julekalender.
Dugnadsarbeid:
o Søppelplukking for Mesta.
o Servering, rydding og garderobevakt under Novembertreffen på Vågå Hotell.

Treningsavgift for 2017
300,- per halvår og 600,- per år.
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Samansetning av styret 2016:
Leiar:
Styremedlemmar:

Valkomité:

Hege Bestum
Ola Skogen (kasserar.)
Magnhild Vole (sekretær)
Karin Aasheim (ansvarleg for oppdatering heimeside, facebook, digiposter.)
Ingrid Amrud (ansvarleg skikarusell på Mån og samarbeidet med Tessand IL)
Merete Holen (ansvarleg for grannekarusell)
Jo Øien (Vågå ski sin representant i skisamarbeidet Norddalen)
Knut Øyjordet og Monika Øyen

Styrets arbeid
Styremøter
Det er avvikla 3 styremøter, samt årsmøte

Aktivitet
Trenarforum: Det vart arrangert eit trenarforum.
Trening vinter 2015/2016:
Trening på Heidalskogen skianlegg i samarbeid med skigruppene i Vågå, Heidal og Lalm.
Skileik for dei yngste, meir teknikk trening frå ca. 10 år og oppover.
Sosialt og trivelig med kveldsmatservering i klubbhuset etter trening.
Skikarusell Mån:
Samarbeid med skigruppa i Tessand il. Karusell renn kvar tysdag frå etter nyttår til påske (dersom det
er føre.)
Det vart arrangert 10 karusell renn vinteren 2016. Eit vart avlyst grunna kulde.
129 deltakarar gjekk eit eller fleire av desse karusellrenna.
Tysdagskveldane på Mån er ein sosial og trivelig møteplass for store og små. Det er låg terskel for å
delta på karusellrenn.
Klubbmeisterskap: Vart arrangert på Mån tysdag i vinterferieveka i samarbeid med Tessand il, som
også arrangerte sitt klubbmeisterskap.
Grannekarusell:
Det vart arrangert 6 grannekarusellrenn. Det sjuande vart avlyst grunna kulde.
Vågå il arrangerte «sitt» renn på Lemonsjøen 16.03, med disiplinen skicross. 27 deltakarar stilte til
start der.
Heimfjelløpet:
Vart arrangert 6. mars. 42 løparar stilte til start i konkurranseklassa og 25 i trimklassa.
Norddalssamarbeidet langrenn:
Utøvarar frå Dombås, Lesja, Vågå, Lom, Heidal og Skjåk.
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Styringsgruppe samansett av 6 medlemmar, ein frå kvar skigruppe.
Frå 5. klasse og eldre.
1. juni var utøvarane inviterte til å besøkje landslaget på Sognefjellet. Dei fekk omvisning i
smøretraileren, gå på ski og henge rundt med landslagsstjernene. Ei stor oppleving!
3.-5. Juni vart den årlege Sognefjellssamlinga arrangert. Godt oppmøte og vellykka samling.
3.-4. september var det planlagt ei miljøsamling, med Vågå som arrangør. Denne samlinga vart avlyst
grunna få påmeldte.
Hausten 2016, vart det arrangert dagssamlingar på Dombås annakvar søndag, med inn leigde
trenarar. Desse samlingane var dessverre prega av dårleg oppmøte.
26.-27. november. Avslutning på treningshausten 2016, med overnattingssamling på Trolltun.
Skisamarbeidet norddalen har eiga sponsoravtale med G- sport Ringebu .
Skisamarbeidet har eigne treningsvester, med Norddalen langrenn på ryggen.
Deltaking terminfesta skirenn:
Utøvarar frå Vågå il stilte til start i GD cup, ungdommens Holmenkollrenn, Norges cup,
ungdomsbirken og Birkebeinerrennet.
Trening vår/sommar 2016:
Vågå ski arrangerte fleire gå eller løpe turar i nærområdet. Desse vart annonsert på facebook og
heimeside. Det var svært varierande oppmøte, men mange flotte turar.
Vågå ski ønskte at barn/ungdom og vaksne, også frå andre aktivitetsgreiner, ville bli med på desse
turane for god grunnlagstrening.
Trening hausten 2016:
Barmarkstrening på torsdagar frå veke 41 (veka etter haustferien) i og rundt Dompe aktivitetspark.
Frå 1. klasse og eldre. Inndeling i to grupper etter alder. Det var stort sett godt oppmøte, med
4- 14 ungar/ungdom som møtte opp.
Barmarkstrening vart avslutta når snøen kom seint i november.
Den eldste gruppa heldt da fram med styrke/utholdenhets trening inne på Vågåtrimmen fram til
skisesongen starta.
Fleire av barna/ungdommane som har delteke har nytta desse treningane som fin grunnlagstrening
for andre aktiviteter.
Vurdering av aktivitet i forhold til mål
- Vågå ski er godt synlege og oppdaterte på trening og konkurranse, via heimeside, facebook og
Digiposter.
- Avvikling av klubbmeisterskap på Mån i vinterferieveka er positivt. Ved å arrangere det på ein
tysdag, der det vanlegvis er karusellrenn, gjer at mange stiller til start.
- Varierande oppmøte på grannekarusellrenn.
- Skisamarbeidet norddalen opplever redusert deltaking frå Vågå og dei andre klubbane.
Styringsgruppa i skisamarbeidet tek dette til etterretning og jobbar med å tenkje korleis samarbeidet
kan rekruttere fleire utøvarar og leggje til rette for attraktive samlingar. Vurderer også å rullere på
kva stader samlingane blir arrangert.
- Det er vanskelig å oppretthalde ei fast treningsgruppe i regi av Vågå ski gjennom heile året. Mange
av utøvarane spelar fotball, så vi kjem lett i kollisjon med trening og kamp om våren og på hausten.
- Det er også relativt få som møter opp på torsdagstreningane på Heidalskogen igjennom vinteren.
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Innspel til årsplan for 2017:
Arbeidet med årshjul og sportsleg plan for Vågå ski, skal vera ferdig i 2017.
Vågå ski ønskjer framleis å ha fokus på å halde oppe eit treningstilbod gjennom heile året.
Dagleg leiar i Vågå il vil, i samarbeid med leiar i Vågå ski, jobbe vidare med å avvikle Kvarbergåsen ski
anlegg.
Vågå ski har svært begrensa trenarressursar. I samarbeid med Oppland skikrets ønskjer vi å tilby
langrenn trenar 1 kurs i Vågå, eller ei av nabobygdene.
Vågå ski ønskjer, via Vågå il, å inngå samarbeid med lokal sportsbutikk om innkjøp av
overtrekksdressar. Dette har vore etterspurt.
Vurderer å arrangere sal og byttedag av brukt skiutstyr. Eventuelt i samarbeid med skigruppene i
Sjårdalen, Tessand og på Lalm.

Treningsavgift for 2017
Ingen medlemskontingent for treningar i regi av Vågå ski.
Løparane på skikarusell på Mån betaler 40,-kroner pr. renn, eller sesongkort.
Skigruppa betaler etterskotsvis for utøvarane si deltaking i grannekarusell.
10,- kroner pr. utøvar for kveldsmat etter trening på Heidalsskogen .
Skisamarbeidet norddalen har eigen treningsavgift som utøvarane betaler sjølve. 1000,- pr. sesong.
750,- for sysken nr. 2.

11

Aktivitetsplan Vågå IL 2017
Vågå IL består av følgende undergrupper i 2017: Fotball, håndball, ski og turn.
Aktivitetstilbud:
-

-

For sesongen 2017 vil vi kunne tilby et aktivitetstilbud for begge kjønn i
aldersklassene 7-16 år i fotball, i tillegg et seniorlag for herrer.
I håndball har vi et tilbud for gutter 7-9 år og jenter 7-16 år.
I samarbeid med Tessand IL og Sjårdalen IL arrangerer vi klubbrenn hver tirsdag på
Mån fra nyttår til omtrent påske, som er et lavterskeltilbud for de som ønsker å gå på
ski. I tillegg arrangerer vi i samarbeid med Lalm IL og Heidal IL treninger på
Heidalsskogen. Begge tilbudene er åpne for alle uansett alder og nivå. I tillegg
arrangeres det en treningssamling, for de som ønsker dette, og utøverne får støtte til å
delta på blant annet kretsrenn og nasjonale renn.
Turngruppa arrangerer trening for barn og ungdom en gang i uken i Vågåhallen.
I tillegg tilbyr vi basistrening på vinteren for ungdomsårsklassene, samt balleik og
åpen hall for de under 7 år.
I samarbeid med Vågå kommune og Sparebank1 Lom & Skjåk bidrar vi til å tilby
gratis svømming for alle.

Egne arrangement:
-

Tine fotballskole i juni: Åpent for alle i alderen 7-12 år.
Håndballskole.
Vågåcupen den 1. april: En dagsturnering for jenter og gutter 7-9 år.
Heimfjellrennet den 5. mars.: Et tur- og trimrenn for alle i samarbeid med Sjårdalen
IL.
Grannekarusellrenn den 22. mars: Sesongavslutning av grannekarusellen. Et renn i
langrennscross ved Lemonsjøen alpinsenter.

Annet:
-

For å forbedre treningstilbudet i hovedsakelig fotball og håndball blir det planlagt å
bygge en kunstgressbane på våren 2017.

