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Styrets sammensetning 

Leder:     Vidar Elda 

Nestleder:    Kåre Frydenlund 

Styre- og varamedlemmer:  Vegard Hunderi, Yngve Eek Ottesen, Elin Ulen, Gunn Oddveig 

Berg (leder håndball), Hege Bestum (leder ski), Ola Kvarberg 

(leder fotball), Yvonne Nyhus-Bakke (leder turn) og Tor Erik 

Moen (vara). 

Valgkomité:    Kjersti Gangsø og Kjell Bakke. 

Revisorer:    Kjetil Aarstrand og Karin Aasheim. 

 

Styrets arbeid 

Styremøter 

Det er avholdt fire styremøter hvor tjueto saker er behandlet. 

Spesielle oppgaver 

- Forberedelse av saker til årsmøtet. 

- Svare på spørreundersøkelsen i forbindelse med moderniseringsprosessen i Norges 

Idrettsforbund. 

- I november ble det opprettet en jubileumskomité som skal jobbe med planleggingen 

og gjennomføringen av 100-årsmarkeringen lørdag den 16. november 2019. Komiteen 

består av to personer fra hovedstyret og tre stykker fra håndball og ski. 

- Styreleder har hatt ansvaret for å følge opp og bistå redaktøren av jubileumsboka. 

Arbeidet er i rute til utgiving den 16. november.  

- Vedtak om retningslinjer for hvilke dugnader Vågå IL kan ta på seg, spesielt der 

kommersielle aktører er arrangør og det er alkohol inne i bildet.  

- Vedtak om nye treningsavgifter for fotball og håndball, samt en refusjonsordning for 

deltakerne ved deltakelse på gitte inntektsbringende dugnader. 

- Planlegging av dugnadsoppdraget i forbindelse med Landskappleiken 2019. 

- Gjennomføring av prosessen for å bli sertifisert som Rent idrettslag av Antidoping 

Norge.  

- Vurdering kostnadsnivå og ressurskravet for utøverne i Vågå IL i forbindelse med #AlleMed-

kampanjen startet av NIF. 

- Godkjenning av den sportslige planen for skigruppa. 

Spesielle oppgaver for daglig leder 

- Rennleder for Lemonsjørennet (GD-cup). 

- Ansvarlig instruktør for basistreningen (november-mars), som har hatt meget godt oppmøte 

fra både fotball, håndball og ski. En del ganger rundt førti deltakere. 

- Implementering av overordnet sportslig plan gjennom trenerforum og foreldremøter for både 

fotball og håndball.  

- Prosjektleder for Halland multisportanlegg. Så langt har Vågå IL fått tildelt midler fra 

Sparebankstiftelsen DNB (300.000,-) Sulland-fondet (5.000,-) og Olav Thons Legat (10.000,- 
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til innkjøp av utstyr til utlån).  

 

 

Årsberetning Vågå IL Fotball 

Styrets sammensetning 

Leder:    Ola Kvarberg 

Nestleder:   Ola Andersen-Gott 

Styremedlemmer: Lars Andre Lusæter, May Helen Kvarberg, Odd Arne Flaten og Olivia 

Sylling-Andersbakken.  

Valgkomité:   Kari Skjåkødegård og Eva Valseth. 

 

Styrets arbeid 

Styremøter 

Det er avholdt to styremøter hvor fjorten saker er behandlet. 

Spesielle oppgaver 

- Gjennomføring av Tine fotballskole. 

- Gjennomføring av fire trenerfora med fokus på planlegging og evaluering av 

sesongen, kompetanseheving på teknikktrening, og skadeforebygging og -håndtering.  

- Oppfølging av hospiteringsspillere med tanke på totalbelastning.  

- Opprettelse av en anleggskomité med personer fra fotballstyret, styreleder og andre 

personer med interesse for Vågå IL og utviklingen av Halland.  

Aktivitet 

Arrangementer 

- Tine fotballskole: 

o Et greit antall deltakere i forhold til instruktører. Svak nedgang i antall siden i 

fjor.  

o En god miks av instruktører. To elever fra Lillestrøm vgs. hadde ansvaret for 

den eldste gruppa (5.-7. klasse) og spillere fra Vågå G16 hadde ansvaret for 1.-

4. klasse. Daglig leder var sportslig ansvarlig.  

o Matserveringen samt grillingen og turneringsspillet siste dagen fungerte bra.  

- Sesongavslutning: 

o Fotballavslutning på Halland kunstgressbane. Det var vellykket med grilling, 

premiering og «barn mot foreldre»-kamper hos mange av lagene.  

- Dugnader: 

o Mindre dugnadsbehov i år. 

o Greit oppmøte på vårrengjøring på Halland og flytting av brakkene. 
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Oppsummering av lagenes sesong: 

GJ7: 

o Vi har vore mange spelarar og har organisert oss slik at faste foreldre har vore 

med på trening. Dette var nødvendig. Stort sett alle foreldre har vore tilstades 

under treninga også. Trenarane har nok med å halda aktiviteten igang, om dei 

ikkje skal ta seg av alt det andre, som å gå på do, knyte sko, snørr og tårer osv.  

o Vi har hatt 3 lag, så vi måtte plukke med oss ein trenar til. 

o 1t trening pr veke er passe.  

o 3 kampkveldar før og etter sommarferien, har også vore passe. 

J8: 

o Vi har gjennomført aktivitet som beskrive i sportsleg plan, både med mengde 

og innhald. Vi har hatt trening kvar veke i tillegg til kamp.  

o Vi har vore med på Skjåk- og Lomsturnering.  

o Treningsmengda har vore passeleg stor. Vi har vurdert å utvide treningstida 

med 15 minutt, men ikkje kome fram til ei endeleg beslutning på dette. 

G8: 

o Treningene og kampene har blitt gjennomført. 

o Har kommet os gjennom sesongen, men ikke noe mer enn det. Både på grunn 

av manglende kunnskap, varierende arbeidstid og gårdsarbeid for enkelte.  

G9: 

o Vi i G9 har hatt ein fin sesong med gode treningar og kampar. Det har vore 

fleire jamne kampar, sjølv om Lom fekk hard medfart til tider.  

o Fair Play og regulering av kampane har gått veldig fint med dei andre 

trenarane og oss.  

o Vi har hatt få kampar denne sesongen grunna at vi er berre 4 lag (Skjåk, Lom 

og 2xVågå).  

o Vi hadde eitt treffpunkt i veka (kamp eller trening) på vårsesongen, men har 

auka til to etter sommarferien.  

J10: 

o J10 har hatt ei trening i veka.  

o Kampavviklingane har vore greitt. Vi har stort sett vunne kampane våre, men 

dei har stort sett vore jamne. Siste kampen mot Otta prøvde vi oss på ein 7er-

kamp. Jentene syntes dette var moro, men dei vart slitne. 

o Denne sesongen har vi hatt med oss 4 2009-jenter, ei av dei slutta på slutten av 

sesongen. 

G10: 

o Det har i snitt vore ein kamp i veka både på vår og haustsesongen. Og med ei 

trening pr veke. Det fekk vi gjennomført best i vår, på haustsesongen hadde vi 

noe mindre treninger da det eit par gonger vart kamp på samme dag.  

o Vi har også hospitert opp med 3 spillere på G 11 kamp nokre gonger, som 

resulterte i att det vart att 4 til å delta på trening, og andre årsaker som kom i 

veigen for at ikkje trenere kunne gjennomføre trening, som jobb o.l.  

Så det har ikkje vore antall ønska treninger i haust. Men det har gått greitt.  

o Dei har delteke på Skjåkturnering og Lomsturnering. 
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o Mykje spilletid på kamp har gjort guttene veldig samspilte. Ein flott gjeng å 

væra lagleder for! 

G11: 

o Oss har hatt ca. 1 trening for veka og 1-2 kampar for veka.  

o Oss trena 2 ganger per veke inne fram mot Otta cup.  

o Vi har hatt hospitering på kamp av jenter fra J11 og gutter frå G10. Ein 

motivert gjeng som har spelt mykje bra fotball i år, vi har fått til bra lagspel. 

J12: 

o Synes det har vært passe aktivitetsmengde for J12, men neste sesong bør vi 

starte trening senest uke 8 for å henge med de andre lagene ferdighetsmessig. 

o Deltatt med to lag i seriespillet. 

G12: 

o Vi trenar to dagar i veka heile året, og har ikkje hatt pauser anna enn i 

skuleferiane. Vanlegvis passe, og det var stor oppslutning på treningane på 

vår/forsommar. 

o På hausten vart det få på trening nr 2 i veka. Dels fordi vi har hatt ungar med 

skader/helseproblem, og behov for redusert treningsmengde. Det blir ganske 

intensivt gjennom kampsesongen. 

o Det er utfordrande at kulla over og under har hatt kampar på same dag, slik at 

det er uråd å sjonglere med inn- og utlån av spelarar til kampar, når vi har 

forfall.  

G14: 

o Vårsesongen: Et passe antall kamper og motstand. To treninger i uka sammen 

med G16, som var fint for 2004-modellene og de beste 2005 men på grunn av 

ganske få spillere på noen treninger ble det litt for tøft for resten av 2005. 

o Høstsesongen: Litt skader og sykdom til tider, som gjorde det utfordrende med 

å stille lag til noen av kampene. I tillegg ta hensyn til de som har stor 

totalbelastning.  

o Maxiturneringen: Veldig positivt med 4. plass og en god opplevelse, da særlig 

for 2005-modellene som ikke har hatt så mange oppturer tidligere.  

o Otta Cup: Stilte med to lag, Vågå 1 (2004/2006-modeller) og Vågå 2 (2005-

modeller). Begge lag viste veldig god innsats og Vågå 1 kronet det med 2. 

plass. 

J14: 

o Vi har hatt om lag 2 treningar i veka. Vi kom i gang i april med trening. Vi har 

spelt om lag 10 kampar i sesongen.  

o Vi har delteke på Maxiturneringen og det var vellykka. Ottacup måtte vi avstå 

fra pga vanskeleg å kombinere med håndballsesongen.  

o Vi har vore sju 2005-jenter og sju 2004-jenter. Tre av 2004-jentene har 

dessverre slutta. Dette har ført til utfordringer med blant anna at vi har spelt 

fleire kampar utan innbyttar, det har og vore ei utfordring at nesten alle lagene 

vi har møtt har bestått av nesten kun 2004jenter, men slik er det.  

G16: 

o Trening: 2 økter i veka pluss kamp. Nokre få har vore med på fotballbasis og i 

tillegg NPR. Frå i haust er fleire med på NPR. 

o Omlag halvparten stilte jamnleg på basistrening frå november til februar. 

Humøret er bra på trening og det er lov både å vera god og mislykkast. 

o Kamp: 2 div 11 er i G 16. Laget hadde ein fin lokal serie med Lillehammer 

som lengste reise. Nivåmessig tøff sesong med mange tap tildels klare siffer. 
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Fleire lag hadde stamme av 2002 spillere. Alle har fått mykje spilletid. Pga 

skader og fråvær har det vore kun 1-2 innbyttere i nokre kampar. 

o Oppmøte: jevnt bra frå 1. april. 2-3 spillere ute med skader til ei kvar tid. 

Ellers bra oppmøte. Skadde spillere har ofte møtt på trening. 

o Cup: Norway Cup var vellykka. Ein seier i B sluttspel og ellers tøff motstand i 

02/03 klassa. Vellykka ellers. Ein lågbudsjettur for fotballgruppa. 

Otta cup med to lag der eitt gjekk vidare. Inga topping. 

o Utvikling: laget har utvikla seg fint taktisk og fått erfaring i å spille 11 er med 

dei ulike rollene. Orientering, medtak og pasningskvalitet har vore klart 

dårlegare enn enkelte motstandere. God framgang som førsteforsvarere frå i 

vår til haust. 

A-laget: 

o Et lag i 6. divisjon. 

o Ganske godt oppmøte på treninger og kamper. For det meste spillere bosatt i 

bygda. 

o Avdelingsvinnere, men måtte avstå fra KM-sluttspillet på grunn av få 

tilgjengelige spillere i høstferien.  

Kiosk  

- Omsetningen har gått noe ned, siden alle kampene unntatt a-laget spilles på 

kunstgressbanen og man må da bruke tralle.  

- Koda til kiosken blir fort kjent blant barneskoleungene, så man er uroa for om 

varelageret har minka mer enn salget skulle tilsi. 

Anleggskomiteen 

- Vågå IL fikk brakkene til Proel og i løpet av våren gikk det med mange dugnadstimer 

til å flytte brakkene til en lagringstomt i industriområdet. Brakkene er tiltenkt som en 

del av et framtidig klubbhus.  

- Etter at vanningsanlegget tok kvelden da det var som varmest sommeren 2017 har 

fotballgruppa og de spesielt leder jobbet med alternativer for en ny løsning, siden  

- tilkoblingen til det kommunale vannsystemet bare er en midlertidig løsning. Uten 

noen forhåpninger om ytterligere bistand fra kommunen bestemte anleggskomiteen 

seg for å prøve lykken og grave etter vann i hjørnet på treningsbanen på nedre 

Halland. Så nå kan fotballgruppa vanne fotballbanen på Halland med vann fra egen 

brønn.  

- Leder for anlegg har gjort en helt fenomenal jobb med vedlikehold av gressbanen på 

Halland øvre.   

Vurdering av aktivitet i forhold til mål 

Hadde ingen uttalte mål for 2018. 

 

Innspill til årsplan 

- Arrangere en lokal 3v3-turnering og 2v2-turnering på høsten (begynnelsen av 

september). 
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- Rekruttere egne til rekruttdommerkurs for å dømme 9er-kamper. 

- Ferdigstille området rundt kunstgressbana, herunder ballfangernett, sponsorskilter, 

vant og innbytterbenker. 

Treningsavgift for 2018 

7-12 år: 600,- 

13-19 år: 800,- 

A-laget: 1000,- 

 

Årsberetning Vågå IL Håndball 

Styrets sammensetning 

Leder:    Gunn Oddveig Berg 

Nestleder:   Lene Brimi 

Styremedlemmer:  Hans Magne Ramen, Kari Skjåkødegård, Knut Skamsar og Tor Inge 

Jonassen. 

Valgkomité:   Mona Flatum Moen, Tanja Steinfinnsbø og Kjell Petter Syvergård. 

 

Styrets arbeid 

Styremøter 

Det er avholdt seks styremøter hvor tjueseks saker er behandlet. 

Spesielle oppgaver 

- Gjennomføring av Rema 1000 Håndballskole, Vågåcupen og håndballavslutning. 

- Innføring av teknikkmerket for alle lag. I 2019 bør man ha en kun en dag hvor man 

kan ta merket. 

- Organisering av deltakelse på Tiller cup. 

- Gjennomføring av to trenerfora med fokus på planlegging av sesongen og 

kompetanseheving på teknikktrening og skadeforebygging og -håndtering. 

- Vareutvalg i kiosken. Kaldgrøt er knallgodt. 

- Gjennomføring av hallansvar. Har støtt på noen utfordringer med innføringen av 

Live-føring av kampene i Regionsserien, men det begynner å gå seg til nå. 

- Inntektsbringende tiltak: Klatredag i Brimiskogen og gjeninnføring av julekalenderen. 

- Revidering av sportslig plan i henhold til vedtatt overordnet sportslig plan.  

- Arrangør av åtte moduler i trenerkurs 1. De resterende modulene er planlagt i 2019.  

 

Aktivitet 

Arrangementer: 
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- Vågåcupen (G/J 7-9 år): 

o En god økning i antall deltakende lag med seksten stykker fra Gausdal i sør til 

Skjåk i nord/vest. Gode tilbakemeldinger fra alle involverte.  

o Meget populært med ansiktsmaling midtveis i kampprogrammet og noe 

mindre interesse for skuddmåling.  

- Rema 1000 Håndballskole: 

o Stabilt deltakerantall sammenlignet med 2017, litt synkende tendens. 

o Utfordrende å få tak i instruktører, men godt fornøyd med de vågåjentene fra 

Otta J16 og Vågå J14, som var instruktører. 

o Besøk fra kretsadministrasjonen den første dagen var positivt og hyggelig. Vi 

mener selv at vi gjorde et godt inntrykk.  

o Det virket som det slo an med sunne alternativer som wraps, kaldgrøt og 

rundstykker til lunsj. 

- Håndballavslutning: 

o Gjennomført i Vågåhallen med enkel servering, premiering og mingling. 

o Det enkleste er ofte det beste. 

- Deltakelse på Tiller Cup: 

o Som vanlig god deltakelse fra Vågå. 

o J13 vant B-sluttspillet og J12 kom på 2. plass i B-sluttspillet. 

o Uventa nattbesøk av full mann på barnehagen, men det gikk heldigvis fint og 

rolig for seg.  

Oppsummering av lagenes sesong (2017/2018) så langt 

Ingen treningsgruppe for gutter/jenter 7 år enda. 

J8: 

o Tre lag i isbjørnserien. 

o En trening i uka. 

J9: 

o To lag i isbjørnserien. 

o En trening i uka. 

G9:  

o Et lag i isbjørnserien 

o En trening i uka. 

J10: 

o Et lag i aktivitetsserien. 

o To treninger i uka. 

G11: 

o Et lag i aktivitetsserien. 

o To treninger i uka. 

J11: 

o Et lag i aktivitetsserien. 

o To treninger i uka sammen med J12. 

J12: 
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o Et lag i regionserien. 

o To treninger i uka sammen med J11. 

J14: 

o To lag i regionsserien. 2005-modellene er et lag og 2004-modellene er et lag. 

o To treninger i uka. 

 

Arbeidsutvalget: 

Arbeidsutvalget har bestått av: Tor Inge Jonassen - leder, Heidi Høglien, Siv Ulsanden, Hege 

Vaagaasar, Cathrine Jotun Tho og Eva Amalie Valseth. 

Arbeidsutvalget har hatt seks 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. 

Vurdering av aktivitet i forhold til mål 

- Mangler kun lag i klassene G/J7 og J16. 

- Utfordrende å få med flere til å stille på vanlig dugnad, kjøring, trenere, lagledere og 

styre og stell. 

- Kommet i gang med trener 1 kurs og trenerforum, som er positivt. Nesten alle lag har 

med trenere på trener 1 kurset.  

Innspill til årsplan 

- Rekruttering av flere dommere til trinn 1 og barnekampledere, særlig trinn 1. 

- Vise fram Vågå IL under ulike arrangementer for å vise fram Vågå IL 100 år.  

 

Treningsavgift for 2018 

600,- for alle årsklasser. 
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Årsberetning Vågå IL Ski 

Styrets sammensetning 

Leder:    Hege Bestum 

Nestleder:   Karin Aasheim 

Styremedlemmer:  Jo Øien, Ingrid Amrud og Per Stian Øyen.  

Valgkomité:   Magnhild Vole og Merete Holen.  

 

Styrets arbeid 

Styremøter 

Det er avholdt fire styremøter hvor sytten saker er behandlet. 

Spesielle oppgaver 

- Gjennomføringen av Heimfjelløpet, Lemonsjørennet, Telenorkarusellen, 

Grannekarusellen, karusellrenn på Mån og Byttehelgen. 

- Utarbeiding av sportslig plan for skigruppa. 

- Kolleksjon av skiklær fra Trimtex for Vågå IL. 

- Samarbeidsavtale med Tessand IL om bruk av Mån. 

 

Aktivitet 

Arrangement: 

- Heimfjelløpet 04.03: 

o Solid økning i trimklassen (43 stk.) og noe økning i konkurranseklassen (25 

stk.) sammenlignet med i fjor.  

o Nyvinningen barneskirenn slo godt an med 24 deltakere og det bør 

videreutvikles i 2019.  

o Et solid overskudd som ble overført til Vågåfjell Turløyper. 

- Lemonsjørennet 10.03: 

o Første gangen Vågå IL arrangerte renn i GD-cupen. Tessand IL var 

medarrangør. Sprint i skicross. 

o 111 påmeldte deltakere fra Ottadalen, Gudbrandsdalen og Lillehammer-

området.  

o Strålende vær, føre og kjempeinnsats av de frivillige. Noe smårusk under 

gjennomføringen, men ellers veldig bra med tanke på at det var første gangen. 

- Grannekarusellen: 

o En «light»-versjon av GD-cupløypa. 
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o Et lavterskelrenn uten fokus på resultatet. 

o Servering av pølser og premieutdeling for hele sesongen i etterkant. 

- Telenorkarusellen: 

o To lørdager og to torsdager fra januar til mars. To av gangene var det egentlig 

for kaldt til å gjennomføre. 

o Fokus var at det skulle gjøres enkelt, og at folk kunne komme og gå som de 

ville i et gitt tidsrom. Enkelte fra Tessand la mer i det enn det som var avtalt 

på forhånd.  

o Konklusjon er at med tanke på ganske laber deltakelse er det ikke vits å 

fortsette med og heller bruke menneskelige ressurser på annen skiaktivitet. 

- Barmarkskurs trener 1:  

o Ble arrangert i Vågå den 20.oktober med ti deltagere, hvorav seks var fra Vågå 

IL. Kurset ble arrangert i samarbeid med Oppland skikrets.  

- Byttehelgen 10.11: 

o Samarbeid med Tessand IL, Sjårdalen IL og Lalm IL. 

o Grei deltakelse, men det er en overvekt at folk som vi kjøpe brukt kontra å 

selge brukt… 

- Karusellrenn på Mån: 

o Antall deltakere varierte fra 65-73 stk. 

o Det ble arrangert 8 av 10 renn. De to avlysningene var på grunn av kulde. 

 

- Klubbmesterskap:   

o Ble arrangert tirsdag i vinterferien på Mån. Tessand IL arrangerte sitt 

klubbmesterskap samtidig.  

 

Trening 

- Trening vinter 2017/18: 

o Tilbud om skileik/skitrening på Heidalskogen skianlegg. Kun 3 av de eldste 

utøverne som har benyttet seg av det.  

- Trening vår/sommer: 

o Gjennomføring av søndagsturer i nærområdet i mai og juni.  

o Litt varierende oppmøte, men generelt bra og flere fine turer.  

- Trening høst: 

o Oppstart begge dager uka etter høstferien. 

o Tirsdager: Rulleskitrening på rulleskianlegget på Lalm. Samme tidspunkt som 

utøverne fra Lalm og Lom.  Få deltagere fra Vågå.  

o Torsdager: Barmarkstrening i Dompe aktivitetspark. Fra 1. klasse og eldre, 

som ble delt inn i to grupper etter alder. Mellom 10 og 20 har møtt opp disse 

kveldene.  

- Skisamarbeidet Norddalen: 
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o Samlinga på Sognefjellet ble arrangert første helga i juli. Det at den ble så 

seint medførte mindre deltagelse. Her blir det nok en utfordring i framtiden. 

Det er så fullt på Sognefjellshytta at vi blir nok ikke prioritert. 

o Oppstart med to treninger barmark (rulleski) i anlegget på Lalm. 

o Resten har vært på snø på Dombås. 

o I romjula ble det arrangert et testrenn kombinert med ei treningsøkt på 

Heidalskogen. 

o Fra Vågå har det vært to deltagere. Oline Vestad og Ingrid Øien. Ellers har 

Gunnar Vestad gjort en kjempeinnsats som trener. 

o Norddalssamarbeidet har samme utfordring som resten av ski Norge. Antall 

deltager har gått jevnt og trutt ned siste årene og det er liten rekruttering. 

 

Deltakelse på skirenn: 

- Det var flere utøvere fra Vågå IL som stilte til start i et eller flere av GD-cup rennene. 

En utøver fullførte hele cupen.  

- En utøver stilte til start i ungdommens Holmenkollrenn og kretsmesterskap.  

- En utøver deltok i Birkebeinerrennet og seks deltok i Furusjøen Rundt-rennet. 

 

Vurdering av aktivitet i forhold til mål 

- Skigruppa har gjennomført aktiviteter i henhold til årshjulet.  

- Skigruppa i Vågå IL arrangerte et fint GD cup renn i samarbeid med Tessand IL. Det 

var spennende, men gøy å erfare at vi fint kan klare å arrangere renn med over 100 

deltagere. Det er også svært positivt i rekruttering av både barn og voksne og for 

samarbeidet Vågå- Tessand.  

- Den nye vrien på Heimfjelløpet, men eget barneskirenn, ble et vellykket tiltak med 

gode tilbakemeldinger.  

- Vi klarte også å gjennomføre barmarks kurs høsten 2018, noe vi hadde i 

aktivitetsplanen.  

 

Innspill til årsplan 

- Skigruppa ønsker å tilby skileik/skitrening gjennom vinteren. Vi ser at dette er viktig 

for rekruttering og miljøbygging. Vi ser for oss å holde på torsdag som aktuell 

ukedag, der barmarkstrening får en naturlig overgang til skiaktivitet.  Tilsvarende 

tilbud ved Heidalskogen skianlegg har vi erfart at ikke gir ønsket rekruttering.  

- Skigruppa ønskjer å gjennomføre ein dag med kjøp og sal av brukt skiutstyr og 

skiklær. Gjerne i fortsatt samarbeid med dei andre idrettslaga i kommunen. For å 

samle kjøpere og selgere for en dag, kan det være aktuelt å samkjøre dette med det 

årlige bruktsalget i regi av småbarnskafeen på frivillighetssentralen.  Skigruppa har 

også diskutert om dette kunne vært gjennomført som en felles kjøp og salg dag for 

alle greiner i idrettslaget/idrettslaga. 
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- Skigruppa ønsker å kunne tilby snømodulkurs, som en fortsettelse av barmarksdelen 

fra høsten 2018. Disse to modulene utgjør til sammen trener 1 langrenn.  

- Generelt opplever skigruppa stor konkurranse fra andre aktiviteter. Det er et lite og 

sårbart miljø. Vi ber om at det blir tatt hensyn til dette ved fordeling av halltider for de 

ulike aldersgruppene. Vi ønsker at aktiviteter i regi av skigruppa i større grad blir 

benyttet av de andre greinene i idrettslaget. Stadig kommunikasjon med trenere i 

idrettslaget er viktig.  

 

Treningsavgift for 2018 

- Skigruppa har ingen treningsavgift. 

- Deltakerne som stiller på skikarusell på Mån, betaler 40,- kroner pr. renn.  

- På trening på Heidalskogen, betaler man 10,- kroner for kveldsmat.  

- Telenor-karusellen var gratis.  

- Skisamarbeidet Norddalen har egen treningsavgift på kroner 1000,- pr. sesong eller 

750,- dersom det er flere søsken. 
 

Årsberetning Vågå IL Turn 

Styrets sammensetning 

Konstituert leder:  Yvonne Nyhus-Bakke 

Nestleder:   Joachim Nyhus 

 

Aktivitet 

- Turnsesongen varte fra uka etter høstferien til uka før påske. 

- Før oppstart i høst ble det bestemt at den eldste gruppa (4.-10. klasse) skulle ha et tak på 25 

deltakere. Det var hensiktsmessig med tanke på antall instruktører og kunne ha 

tilfredsstillende kvalitet på treningene for de som betaler for å delta. 

- Den yngste gruppa (1.-3. klasse) er rundt 40 deltakere. Det går greit, siden det er mer 

lekpregede aktiviteter. 

Treningsavgift for 2018 

350,- for alle årsklasser. 
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Medlemstall 

Medlemsoversikten må vise aktivitetstall 1i ulike grupper i laget (eks fotballgruppa, turngruppa osv.). 

Lagets totale medlemstall 2må også framkomme. 

 0-5 år 6-12 år 13-19 år 20-25 år 26 år og 

eldre 

Totalt 

Kvinner 9 112 50 11 96 278 

Menn 9 100 50 28 119 306 

Totalt 18 212 100 39 215 584 

 

 

 

Utvikling aktivitetstall 

    Gutter 

Idrett Sesong G7 G8 G9 G10 G11 G12 G13 G14 G15 G16 G19 Tot. 

Fotball 

2018 16 9 17 10 8 11 8 5 12 2 4 102 

2017 8 19 10 7 10 12 5 12 4 5 2 94 

2016 4 6 5 10 8 5 11 3 5 3   60 

  

Håndball 

2018/19 0 0 9 7 6 0 0 0 0 0 0 22 

2017/18 0 9 6 6 0 0 0 0 0 0 0 21 

2016/17       0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2015/16                        

    Jenter 

Idrett Sesong J7 J8 J9 J10 J11 J12 J13 J14 J15 J16 J19 Tot. 

Fotball 

2018 9 17 3 12 7 14 7 4 0 0 0 73 

2017 13 18 12 9 12 6 7 0 0   0 77 

2016 4 6 4   5 5         0 24 

  

Håndball 

2018/19 0 16 13 14 9 13 13 13 1 0 0 92 

2017/18 17 11 10 8 12 14 13 1 0 0 0 86 

2016/17 12 9 5 12 15 13 2 2 8 0 0 78 

2015/16                        

 

                                                           
1 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.  



15 
 

Idrett Årstall Kjønn 0-5 år 6-12 år 13-19 år 20-25 år 26+ år  Totalt 

Ski 2018 Gutter 4 36 20 2 6 68 

Jenter 0 45 13 2 8 68 

Turn 2018 Gutter 0 33 0 0 2 35 

Jenter 0 36 1 0 1 38 

 

 

 

 

 


