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Styrets sammensetning
Leder: Vidar Elda
Nestleder: Kåre Frydenlund
Styremedlem(mer) og varamedlemmer: Eva A. Valseth, Yngve E. Ottesen, Elin J. Ulen, Ola
Kvarberg, Hege Bestum, Hans Magne Ramen, Ola Aarvik og Tor Erik Moen (vara).
Valgkomité: Kirsti Myrhaug, Kjell Bakke og Kjersti Gangsø.
Revisorer: Eva Halldis Tessneset og Kjetil Aarstrand.

Styrets arbeid
Styremøter
Det er avholdt åtte styremøter hvor 27 saker er behandlet. Vågå IL takker Vågå kommune for
gratis leie av møtelokaler for alle gruppene i idrettslaget.

Spesielle oppgaver
Oppgaver av betydning og saker, som har tatt mye av styrets tid:
-

Gjennomføring av ekstraordinært årsmøte for å behandle ny organisasjonsstruktur i
Vågå IL og lånopptakelse for å mellomfinansiere spillemidler til kunstgressbanen.
Funksjonsbeskrivelser for hvert av vervene i hovedstyret.
I samarbeid med daglig leder ferdigstilt et forslag til overordnet sportslig plan, som
skal opp til behandling på årsmøtet.
Bistått fotballgruppen i realiseringen av kunstgressbanen, spesielt i saker der de ikke
har vært vedtaksføre.
Godkjenning av avtale med Vågå kommune angående rett til bruk av eiendom på
Halland i forbindelse med bygging av gangbru over Finna.
Sette opp en prioriteringsplan for videre utvikling av Halland.
Retningslinjer for godtgjørelse av avtroppende styremedlemmer i alle undergruppene.
Jubileumsboka: Engasjert redaktør for boka og bistått i innsamlingen av materialet,
som startet denne høsten.

Aktivitet
Basistrening er et tilbud for alle medlemmene til Vågå IL fra 7. klasse og eldre. Det ble gjennomført i
perioden november til påske i Vågåhallen. Det var flest deltakere var i ungdomsskolealder, som til
vanlig drev med fotball og ski.
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Vågå IL fotball

Styrets sammensetning
Leder: Ola Kvarberg
Nestleder: Lars Andre Lusæter
Styremedlem(mer) og varamedlemmer: Ingen
Valgkomité: Kari Skjåkødegård og Tor Erik Moen

Styrets arbeid
Styremøter
Det er avholdt fem styremøter hvor 28 saker er behandlet. I en del saker har ikke styret vært
vedtaksføre på grunn av at styret har bestått av for få personer. De er da blitt behandlet i
hovedlaget.
Spesielle oppgaver
-

-

-

Realisering av kunstgressbanen har helt klart tatt mest tid og ressurser for styret, og da
spesielt for leder sammen med daglig leder.
Samtidig som Tine fotballskole røk vanningsanlegget på Halland og en nødløsning
ble å koble seg på det kommunale vannsystemet, men det er ingen permanent løsning.
Arbeidet med eksisterende vanningsanlegg har tatt mye tid for leder av anlegg og til
dels leder og de har gjort en kjempeinnsats.
Organisering av dugnader, herav salg av dopapir, vårrengjøring av Halland og i
forbindelse med bygging av kunstgressbanen og åpningen av kunstgressbanen.
Sammen med hovedlaget lagd planer for videre utvikling av Halland.
Oppfølging av samarbeidslagene med Lom IL og Skjåk IL på G16 og G19.
Spillerutviklingstiltakene Ottadalsprosjektet og Nasjonalparkriket fotball har i
hovedsak blitt fulgt opp av sportslig leder i hovedlaget i mangel av sportslig leder i
fotballgruppa.
I starten av året ble det i samarbeid med daglig leder jobbet med ny
organisasjonsstruktur i styret og funksjonsbeskrivelse for hvert verv.
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Arrangementer
-

-

-

-

Tine fotballskole:
o Et greit antall deltakere i forhold til antall instruktører. Noe nedgang i antall
fra tidligere år. Informasjonsskrivet om påmelding burde vært delt ut på
skolene.
o En god miks av både nye og erfarne instruktører i varierende alder.
o Matserveringen samt grillingen og turneringsspillet siste dagen fungerte bra.
Åpning av kunstgressbanen:
o Godt med publikum og aktiviteten «Skuddfot» slo godt an.
o Musikk og innmarsj med maskoter gjorde det ekstra stemningsfylt.
o Det ble færre og færre publikummere jo lengre a-lagskampen varte.
Sesongavslutning:
o Sesongavslutningen ble gjennomført en kveld midt i oktober på
kunstgressbanen. Det ble servert kjøttkake på gaffel og varm/kald saft.
o Før utdelingen av statuetter fikk ungene boltre seg fritt med baller på
kunstgressbanen, noe som fungerte bra.
o Neste år skal avslutningen være samtidig med en a-lagskamp eller G-16 på
Halland.
Dugnader:
o Det var vært bra oppmøte på de fleste dugnadene dette året, spesielt
dugnadene i forbindelse med kunstgresset og vårrengjøringen.
o Vårrengjøringen med miniturnering og utdeling av pølser for barna var en
suksess.
o I forbindelse med byggingen av kunstgressbanen ble det i samarbeid med
Sparebank 1 Lom & Skjåk arrangert en gå-dugnad tre lørdager i mai og juni.
For hver kilometer hver deltaker gikk ga Sparebank 1 Lom & Skjåk 100,øremerket bygging av kunstgressbanen. Til sammen ble det gått inn 101000,-

Oppsummering av lagenes sesong
Generelt så kom noen av lagene for seint i gang med trening i forhold til seriespillet.
-

-

-

GJ7:
o
o
o
o
GJ8:
o
o
o
G9:

Tre mikslag i seriespillet.
En trening i uken.
Deltok på Skjåkturneringa og Lomsturneringa.
Manglet lagledere til lagene, så trenerne fikk for mye å gjøre.
Fire lag, hvorav to guttelag, et jentelag og et mikslag.
I utgangspunktet en trening i uken, men ikke de ukene det var kamper.
Deltok på Lomsturneringen.
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o Et lag i seriespillet.
o En trening i uka.
o Deltok på Lomsturneringen.
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

J9:
o
o
G10:
o
o
o
J10:
o
o
o
G11:
o
o
o
J11:
o
o
o
G12:
o
o
o
J13:
o

To lag i seriespillet.
En trening i uka.
Et lag i seriespillet.
En trening i uka.
Deltok på Skjåkturneringen og Lomsturneringen.
Et lag i seriespillet.
En trening i uka.
Deltok på Lomsturneringen. Var påmeldt til Ringebuturneringen, men den ble
avlyst.
Et lag i seriespillet.
To treninger i uka.
Deltok på Fronscup (innendørsturnering) på vårsesongen.
Et lag i seriespillet.
En trening i uka.
Deltok ikke på noen turneringer.
Et lag i seriespillet.
En trening i uka.
Deltok på Otta Cup.

Et lag i seriespillet. Startet som 7er-lag, men gikk over til 9er før
høstsesongen.
o En trening i uka.
o Deltok på Maxiturneringen og Otta Cup.
G14:
o Et 11er og et 9er-lag i seriespillet sørget for et bra kamptilbud for alle, men i
noen perioder hopet det seg opp med kamper.
o Varierende antall treninger per uke, men i utgangspunktet to.
o Deltok på Maxiturneringen og Otta Cup.
G16:
o Et samarbeidslag med Lom og Skjåk i seriespillet.
o Som regel to treninger per uke.
o Deltok på Otta Cup.
G19:
5

-

o Noen få spillere fra Vågå var en del av samarbeidslaget med Lom IL og Skjåk
IL. Noen fra G16-laget hospiterte opp.
A-laget:
o Et lag i 6. divisjon.
o Kom seint i gang med treninger og varierende oppmøte på treningene i løpet
av sesongen.
o Var avhengig av pendlere for å klare å stille lag, særlig i høstsesongen. Ganske
intenst kampprogram vår og høst med kamper omtrent hver helg.
o Kom til KM-finalen, men tapte den.

Kiosk
-

Selvforklarende instruks og at hvert lag var ansvarlig for bemanning i forbindelse med
sine kamper fungerte bra.
Trillevogn ved kamper på kunstgressbanen fungerte greit, men ikke ideelt.
Må ha innlagt vann i den nye kiosken ved Halland.
Jobber for å ha et sunnere vareutvalg i kiosken.

Anlegg
-

-

Daglig leder har hatt mesteparten av vedlikeholdet på Halland, herunder klipping,
merking og vanning av banene. Leder for anlegg utførte vedlikeholdet i løpet av
høstsesongen.
Vanningsanlegg fungerer ikke lenger, slik at man før ikke tilførsel av vann fra elven.
En ny permanent løsning er fortsatt ikke på plass.
Kunstgressbanen vil føre til noe mer vedlikeholdsarbeid totaltsett.

Innspill til årsplan
-

Alle lag skal gjennomføre foreldremøte før sesongstart.
Flere trenerforum med faglig påfyll.
Vurdere tiltak for å øke antall medlemmer i Vågå IL, som for eksempel dør-til-dør
aksjon.
Vurdere innhenting av ekstern instruktør til Tine fotballskole.

Treningsavgift for 2017
Treningsavgiften var 600,- i alle barne- og ungdomsklassene, mens i seniorklassen var den
800,-
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Vågå IL Håndball
Styrets sammensetning
Leder: Hans Magne Ramen
Nestleder: Astrid Aasheim
Styremedlemmer: Lene Brimi, Linda Ryen, Anne Berit Brun og Kari Skjåkødegård.
Valgkomité: Mona Flatum Moen, Randi Merete Brennsletten og Tanja Steinfinnsbø.

Styrets arbeid
Styremøter
Det er avholdt åtte styremøter hvor 35 saker er behandlet.
Spesielle oppgaver
Oppgaver som er av betydning og saker som har tatt mye av styrets tid.
-

Organisering og gjennomføring av Vågåcupen. Egen komite med flere av
medlemmene fra styret.
Omstrukturering av styret og funksjonsbeskrivelse for hvert verv.
Arbeidsinstruks for trenerutvikler.
Hvilket utstyr spillerne får lånt og hva de må sørge for selv.
Medlemmene i styret har frikort til tribunen i Vågåhallen.
Rullerende hallansvar under hjemmekampene.
Planlegging og gjennomføring av aktiviteter under Vågå-Dågå.
Organisering av håndballskolen.
Dugnad rydding av kjelleren i Vågå handelshus.
Nye retningslinjer for bruk av minibuss ved bortekamper.

Arrangementer
-

-

Vågåcupen:
o Totalt 11 deltakerlag: Åtte fra Vågå, to fra Otta og et fra Kvam.
o Gjennomføringen av arrangementet var vellykket og tilbakemeldingene var
gode.
o For neste år har vi allerede i høst startet å reklamere for turneringen, da
spesielt i forbindelse med hjemme- og bortekampene i isbjørnserien.
Håndballavslutning:
o Avslutningen ble gjennomført en kveld i Vågåhallen med servering av kake,
pølse og drikke.
o Det ble utdeling av trofeer og lagbilder, samt gjennomført en loddtrekning.
o Hele arrangementet fungerte bra.
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-

-

-

Håndballskolen:
o Håndballgruppa arrangerte i år sin egen håndballskole, selv om det ikke var
mulig å søke om å bli arrangør av Gjensidige håndballskole.
o Færre deltakere enn i fjor, men sammenlignet med andre arrangører i regionen
må vi være fornøyd.
o En god miks av yngre og eldre instruktører, men de burde vært på plass noe
tidligere. Dette for å kunne hatt en instruktørsamling med en praksisøkt i
forkant.
o Matserveringen fungerte bra.
o Turneringsdagen, som var den siste dagen, burde vært informert bedre om og
foreldre burde vært invitert. I tillegg hatt åpen kiosk.
Deltakelse på Tiller Cup 2017:
o Vågå stilte med fire lag på Tiller cup, herunder to J10-lag, et J11-lag og et
J12-lag.
o J16 var også påmeldt, men måtte trekke laget rett i forkant av turneringen på
grunn av for få spillere. Noen av spillerne ble allikevel med som
mentorer/assistenttrener for de andre lagene.
Stand under Vågå-Dågå:
o Aktiviteten «Skuddarm» var populær blant ungene.
o Ellers var besøkstallet ganske lavt. Været må nok ta mye av skylden for det.

Oppsummering av lagenes sesong (2017/2018) så langt
Gutter:
-

Vi startet i januar opp med en felles trening for gutter 7-9 år. På slutten av sesongen
deltok de med tre lag på Vågåcupen. Det resulterte i at vi meldte på et G8-lag og et
G10-lag til sesongen 2017/18.

Jenter:
-

J7:
o Kun en trening i uka, men er en stor gruppe og kommer til å stille med 3-4 lag
under Vågåcupen.

-

J8:
o To lag i seriespillet.
o En trening i uka.

-

J9:

-

o
o
J11:
o
o

To lag i seriespillet.
En trening i uke.
To lag i seriespillet.
To treninger i uka.
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-

-

J12:
o Startet sesongen med to lag i seriespillet, men måtte etter hvert trekke det ene
laget.
o To treninger i uka.
J14:
o Et lag i seriespillet.
o To treninger i uka.

Rapport arbeidsutvalget:
Arbeidsutvalget har bestått av: Anne Berit Brun - leder, Siv Kristin Paulsen, Siv Ulsanden,
Mari Aurmo Weldingh og Tor Inge Jonassen
Arbeidsutvalget har hatt fire 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)
Servering ved dommerkurshel

Vurdering av aktivitet i forhold til målene i sportslig plan
-

-

I forhold til aktivitetstilbud, så mangler vi J16-lag. På den andre siden er
rekrutteringen god med mange J11- og J12-spillere, samt treningsgruppen J7 er
mange. J8 og J9 har hatt en liten økning i antall spillere. G8 og G10 består av et passe
antall spillere, som man kan bygge videre på. Allikevel må det gjøres en jobb for å få
til et lag for 2010-årgangen til Vågåcupen og neste sesong.
Rekrutteringen av tre nye dommere med dommerkurs trinn 1 er meget
tilfredsstillende.
Kompetanseheving hos trenerne har ikke vært god nok. Lokale kurs og deltakelse på
trenerseminaret i forbindelse med Idrettshelga Innlandet var fraværende.

Innspill til årsplan
-

Gjennomføring av foreldremøter for alle lagene i forkant av sesongen.
Flere trenerforumer, som både temakvelder med fokus fra overordnet sportslig plan
og kompetansepåfyll.

Treningsavgift for 2017
Treningsavgiften var 600,- i alle årsklassene.
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Årsberetning Vågå IL Ski
Samansetjing av styret 2017
Leiar: Hege Bestum
Nestleiar: Karin M. Aasheim
Styremedlemmar: Jo Øien, Merete Holen og Ingrid Amrud.
Valkomité: Magnhild Vole og Ola Skogen.

Styrets arbeid
Styremøter:
Styret har hatt fire styremøte der tretten saker er behandla.
Det har vore gjennomført eit trenarforum.
Spesielle oppgåver:
- Ny organisasjonsstruktur for styret i skigruppa vart vedteke på årsmøtet i 2017. Styret
er redusert frå 7 til 5 medlemmar. Alle styrerepresentantane har sitt ansvarsområde.
Det er utarbeida nye vedtekter for godtgjering/refusjon for skiløparar og trenarar.
- Planlegging og gjennomføring av «byttehelga». Etter initiativ frå Vågå ski,
samarbeida vi med skigruppene i Sjårdalen, Tessand og Lalm og arrangerte ein kjøp
og salsdag laurdag 11. november.
- Vi har hatt samarbeidsmøte med Tessand IL for å planleggje skikarusell og
Telenorkarusell. Vidare har vi samarbeid med Tessand, i møte og på befaring, knytt til
planlegging og utvikling av det nye skileikanlegget på Mån.
- Det er sendt inn søknad om å arrangere GD cup renn i skicross.
- Vågå ski er aktive på å annonsere aktivitetar i regi av skigruppa. Facebook og
heimeside er nytta, samt skriv ut til alle skuleelevar i 1.-7. trinn.
- Ved hjelp av dagleg leiar, er lysløypeanlegget på Kvarbergåsen nå avvikla.
- Skigruppa hadde dugnad under Besseggløpet ved å bemanne drikkestasjonane, samt
bidra ved startområdet og i sekretariatet.

Arrangement:
-

Byttehelga:
o Vart arrangert laurdag 11. november i samarbeid med skigruppene på Lalm,
Tessand og Sjårdalen. Det var godt oppmøte til å vera første gong. Mange
gode attendemeldingar. Mange leverte inn brukt utstyr og svært mykje av det
vart selt.
o Det vart omset for om lag 12 000 kroner denne dagen. Heile salssummen
gjekk til seljar.
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-

-

-

-

-

Klubbmesterskap:
o Vart arrangert tysdag i vinterferien på Mån. Tessand IL hadde sitt
klubbmeisterskap samtidig.
Skikarusell Mån:
o Arrangert i samarbeid med Tessand IL på Mån kvar tysdag frå nyttår til påska.
o Totalt vart det avvikla 13 karusellrenn, med mellom 75-97 løparar. Det er eit
sosialt arrangement og eit lågterskeltilbod for alle.
Grannekarusellen:
o Vågå IL sitt renn ble arrangert som skicross ved Lemonsjøen Alpinsenter.
o Etter skicross rennet på Lemonsjøen, vart det arrangert premieutdeling for
heile grannekarusellen.
Heimfjelløpet:
o Vart arrangert sundag 5. mars.
o Skuffande deltaking, der dårleg vær må ta noko av skulda. Det var berre 16
løparar som gjekk på tid og 5 i trimklassa.
Deltaking på terminfesta skirenn:
o Det var fleire utøvarar frå Vågå IL som stilte til start i eit eller fleire av GDcup renna. To utøvarar fullførte heile cupen.
o To utøvarar stilte til start i ungdommens Holmenkollrenn og kretsmesterskap.

Trening:
- Trening vinter 2016/2017:
o Den eldste treningsgruppa har tysdagstrening med oppmøte 18.00 på Mån.
o Torsdagstrening på Heidalsskogen skianlegg i samarbeid med skigruppene i
Vågå, Heidal og Lalm. Skileik for dei yngste, auka fokus på teknikktrening
for dei som er 10 år og eldre. Sosialt og trivelig med kveldsmatservering i
klubbhuset etter trening.
- Trening vår/sommar:
o Det vart arrangert fleire gå- og løpeturar i nærområdet. Desse vart annonsert
på heimesidene og på Facebook, og var opne for alle. Skigruppa opplevde
liten respons frå nye deltakarar. Generelt dårleg oppslutning på desse turane.
- Trening hausten:
o Barmarkstrening på torsdagar med oppstart veka etter haustferien i og rundt
Dompe aktivitetspark.
o Frå 1. klasse og eldre, som vart delt inn i to grupper etter alder. Det møtte opp
8-10 stk. på den yngste gruppa og 5-10 stk. på den eldste gruppa.
o Rulleskitrening på tysdagar for den eldste gruppa. Etter at rulleskisesongen var
slutt, trena denne gruppa inne på Vågåtrimmen fram til det vart skiføre.
- Skisamarbeidet Norddalen:
o Vågå ski har med fem utøvarar i dette skisamarbeidet i sesongen 2017/2018.
Totalt er det 37 påmeldte utøvarar frå Dombås, Sel, Heidal, Lalm, Vågå, Lom
og Skjåk.
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o Dette er ei auke frå sesongen 2016/2017, der det var 24 påmeldte utøvarar
totalt.
o Skisamarbeidet avslutta ein sesong og innleia ein ny på Sognefjellet første
helga i juni. Vågå hadde med fleire utøvarar der.
o Opplegget for hausten gjekk som planlagt, med dagsamling annakvar sundag
frå midt i september. Siste helga i november var det overnattingssamling på
Trolltun.
Vurdering av aktivitet i forhold til mål:
- Vågå ski ønskjer å kunne gje eit samlande treningstilbod gjennom heile året. Vi
lykkast ikkje heilt med dette og vil evaluere treningstilbodet vårt. Den yngste gruppa
møter ikkje opp på skitreningane på Heidalskogen. Mån har vorte ein enda meir
attraktiv arena for dei yngste. Skigruppa vil vurdere å leggje skileik/skitrening dit.
- Vågå ski ønskjer også at vårt tilbod om basistrening utandørs nyttast av barn og unge
frå andre særidretter. Vi innser at for mange kolliderer dette med fleire aktivitetar,
samt at mange tykkjer dei har nok.
- Vågå ski har fått bistand frå kretsen ift. å arrangere kurs, både barmark og snødel av
langrennskurs. Datoane som vart aktuelle i 2017, vart for seint på vinteren. Kontakten
med kretsen vert oppretthalde og vi har meldt inn ønskje om barmarkskurs hausten
2018.
- Gjennomføring av «byttedagen» var eit positivt tiltak.
- Det vart gjort eit forsøk, i samarbeid med lokal MX sport-butikk, om bestilling av
overtrekksdressar. Det enda opp med at dette initiativet vart avslutta før bestilling vart
sendt. Det må gjerast ein grundigare jobb i forhold til val av type dress, samt i god tid
før vinteren.
Innspel til årsplan for 2018:
- Med vedteke overordna sportsleg plan for Vågå il, vil skigruppa i 2018 gå i gang med
den sportslege planen for skigruppa.
- Skigruppa opplever låg rekruttering til skitrening og deltaking i renn utover den lokale
skikarusellen. For neste sesong vil vi evaluere samarbeidet om skitreningar
vinterstid, da vi ser at svært få møter opp på desse.
- Vi har kontakt med kretsen ift. barmarkskurs hausten 2018. Vi ser behovet for å auke
rekruttering av trenarar med langrennskompetanse.
- Vi ønskjer å gjenta «byttehelga» hausten 2018. Gjerne i samarbeid med dei andre
skigruppene i kommuna. Vi vil vurdere å ta ein liten forteneste av salssummen.
- Vågå ski og Tessand IL skal i samarbeid arrangere GD cup i skicross på Mån.
Oppland skikrets har synt stor interesse for det nye skileik anlegget på Mån.
Treningsavgift for 2017
- Skigruppa har ingen treningsavgift.
- Deltakarane som stiller på skikarusell på Mån, betaler 40,- kroner pr. renn.
- På trening på Heidalskogen, betaler ein 10,- kroner for kveldsmat.
- Telenor-karusellen er gratis.
- Skisamarbeidet Norddalen har eigen treningsavgift på kroner 1000,- pr. sesong eller
750,- dersom det er fleire sysken .
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Årsberetning Vågå IL Turn
Styrets sammensetning:
Leder: Ola Aarvik
Styremedlemmer: Yvonne Nyhus-Bakke og Joachim Nyhus.

Styrets arbeid:
-

-

I samarbeid med daglig leder ble det utarbeidet et nytt påmeldingssystem for turnsesongen
2017/18. Det ble delt ut påmeldingsskjema på alle skolene i kommunen.
Det ble kjøpt inn noen flere turnmatter. I tillegg tok turngruppa ansvaret for å kjøpe og betale
for et nytt trekk til en gammel tjukkas, som antageligvis har vært der helt siden Vågåhallen
ble bygd.
Det har vært gjennomført turntreninger på mandager for 1.-10. klasse fra rett etter høstferien
og til påske.

Vurdering av aktivitet i forhold til mål:
-

-

På treningene i høst har det vært opptil 80 utøvere fordelt på de to treningene hver uke. I
forhold til antall instruktører har dette vært for mange, som har ført til en del kø. Da særlig
hos den eldste gruppen. Det må jobbes for å få rekruttert flere instruktører, men hvis ikke det
lykkes må det settes et tak på antall utøvere per treningsgruppe.
Turntreningene er et populært lavterkseltilbud der glede og høyt aktivitetsnivå står i fokus.

Treningsavgift for 2017/18
Treningsavgift for sesongen 2017/18 var 350,- for alle årsklassene.
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Medlemstall
Medlemsoversikten må vise aktivitetstall 1i ulike grupper i laget. Lagets totale medlemstall
2
må også framkomme.
Idrett

Kjønn

0-5 år

6-12 år

Fotball

Kvinner

-

67

8

-

15

90

Menn

-

65

32

12

22

131

Totalt

-

132

40

12

37

221

-

71

30

3

21

125

Menn

-

20

-

-

1

21

Totalt

-

91

30

3

22

146

Kvinner

2

46

8

2

10

68

Menn

4

41

9

2

7

63

Totalt

6

87

17

4

17

131

Kvinner

-

43

5

-

-

48

Menn

-

32

1

-

-

33

Totalt

-

75

6

-

-

81

10

4

-

-

-

14

Menn

7

4

-

-

-

11

Totalt

17

8

-

-

-

25

Håndball Kvinner

Ski

Turn

Åpen hall Kvinner

13-19 år 20-25 år 26 år og
eldre

Totalt

Idrettslagets totale medlemstall er 673, hvorav 314 er kvinner og 359 er menn. Av disse har
152 ikke betalt medlemskontingenten fakturert i 2017.

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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Årsregnskap
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Aktivitetsplan Vågå IL 2018

Vågå IL består av følgende undergrupper i 2018: Fotball, håndball, ski og turn.
Aktivitetstilbud:
-

-

For sesongen 2018 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 aktivitetstilbud for gutter 7-10 år og jenter 7-14 år.
I samarbeid med Tessand 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. Nytt for
vinteren 2018 er at vi også skal arrangere Telenorkarusellen fire ganger, som er frilek
i skicrossanlegget på Mån. I tillegg arrangerer vi i samarbeid med Lalm IL og Heidal
IL treninger på Heidalsskogen. Alle tilbudene er åpne for alle uansett alder og nivå.
Turngruppa arrangerer trening for 1.-10. klasse en gang i uken i Vågåhallen.
I tillegg tilbyr vi basistrening på vinteren for de i 7. klasse og eldre.

Egne arrangement:
-

Tine fotballskole i juni: Åpent for alle i alderen 7-12 år.
Rema 1000 Håndballskole i høstferien: Åpent for alle i alderen 7-12 år.
Vågåcupen den 7. april: En dagsturnering for jenter og gutter 7-9 år.
Heimfjellrennet den 4. mars: Et tur-/trimrenn for alle i samarbeid med Sjårdalen IL.
Grannekarusellrenn den 21. mars: Sesongavslutning av grannekarusellen. Et renn i
langrennscross i skicrossanlegget på Mån.
Lemonsjørennet den 10 mars: Et skirenn i langrennscross for løpere 8-16 år, som
inngår i GD-cupen for aldersklassene 11-14 år.
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