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Styrets sammensetning 

Leder: Vidar Elda 

Nestleder: Kåre Frydenlund 

Styremedlemmer og varamedlem: Vegard Hunderi, Yngve Eek Ottesen, Svein Rune 

Damstuen, Gunn Oddveig Berg, Hege Bestum, Ola Kvarberg, Joachim Nyhus og Tor Erik 

Moen (vara). 

Valgkomité: Monika Øyen og Evy Renate Kveen. 

Revisorer: Kjetil Aarstrand og Karin Aasheim. 

 

Styrets arbeid 

Styremøter 

Det er avholdt fire fysiske styremøter og to via e-post, hvor tjueseks saker er behandlet. 

Spesielle oppgaver 

- Følge opp jubileumskomiteen sitt arbeid. 

- Oppfølging av billotteriet, realiseringen av Halland multisportanlegg og arbeidet med 

jubileumsboka..  

- Vedta utleie av område på Halland til hundeaktivitet. 

- Ha stand under Vågå-dågå for å reklamere for billotteriet og jubileumsgallaen. 

- Investert i ny traktorklipper. 

- Vedtatt lovpålagte endringer fra NIF i Vågå IL sin lov. 

- Utnevne to nye æresmedlemmer. 

- Vedta vedtekter for tildeling av utviklingsstipend for utøvere. 

- Tildele utviklingsstipend til skiløpet Oline Vestad. 

- Innhente eksterne trenerressurser fra Molde FK i forbindelse med Tine fotballskole. 

- Godkjenne ny sportslig plan for fotballgruppa. 

- Styreleder holdt et foredrag under hovedprogrammet til Idrettshelga Innlandet i 

Lillehammer om samarbeid mellom undergrupper og idrettslaget som sjef. 

- Styreleder deltok på det ekstraordinære idrettskretstinget i forbindelse med 

avslutningen av Oppland idrettskrets og konstitueringen av Innlandet idrettskrets. 

Spesielle oppgaver for daglig leder 

- Realisering av Halland multisportanlegg. Planlegge og gjennomføre aktivitetsdagen 

«Mesternes mester», et sponsoraktiveringstiltak i forbindelse med Halland 

multisportanlegg. 

- Sertifisering av Vågå IL som Rent IL. 

- Organisering og gjennomføre klubbkveld med foredrag om «EatMoveSleep» og 

bevisstgjøring om antidoping. 

- Sekretær for jubileumskomiteen og bistå i forbindelse med rigg og gjennomføring av 

jubileumsgallaen. 

- Ansvarlig for gjennomføring av basistrening og implementering av basistrening i de 

idrettsspesifikke treningene.  



3 
 

- Organisere og følge opp billotteriet, samt bokprosjektet og boksalget. 

- Organisering av dugnadsvakter i forbindelse med Landskappleiken.  

- Holdt et foredrag under fagsamling for daglige ledere og ansatte i forbindelse med 

Idrettshelga Innlandet i Lillehammer om implementering av planverk.  

 

Innspill til årsplan 

Styremedlemmene i hovedlaget må bidra sammen med daglig leder til å informere på foreldremøter 

om hva som kreves for å drifte et idrettslag (styreverv) og et aktivitetstilbud for alderstrinnet (trenere, 

lagledere, turn- og skiinstruktører).  

 

Årsmelding fotballgruppa 

 

Styrets sammensetning 

Leder: Ola Kvarberg 

Nestleder: Ola Andersen-Gott 

Styremedlemmer: May Helen Kvarberg, Lars Andre Lusæter, Liv Hege Rugsveen Sveen og 

Odd Arne Flaten. 

Valgkomité: Ingen 

 

Styrets arbeid 

Styremøter 

Det er avholdt fem styremøter hvor trettito saker er behandlet. 

Spesielle oppgaver 

- Organisere dugnader på Halland og generell vedlikehold.  

- Kartlegging av lag, og rekruttering av trenere og lagledere. Noen lag er spesielt 

utfordrende med tanke på at de er få spillere. For å kunne stille lag må årsklasser slås 

sammen.  

- Jobbe inn mot NFF Indre Østland for å beholde sonetreningene på Vinstra. 

- Vedta nye retningslinjer for a-laget.  

- Planlegging av Tine fotballskole. 

- Gjennomføring av sesongavslutning. 

- Oppfølging av sonespiller og NPR-spillere, samt inspirasjonsøkter for trenerne 

(sportslig leder).  
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Aktivitet 

Arrangementer: 

- Tine fotballskole:  

o På grunn av Landskappleiken ble fotballskolen lagt til den nest siste uken av 

skoleferien. 

o 54 unger fra 7-12 år deltok. Dette er en nedgang på 10 deltakere fra i fjor til 

tross for at vi engasjerte to profesjonelle trenere fra Molde FK.  

o Til neste år vurderes det å kutte ned til tre dager og at alle dagene er på 

hverdager.  

- Sesongavslutning: 

o Barnelagene og de ungdomslagene som ikke deltok på Otta cup hadde felles 

avslutning på kunstgressbanen uka før høstferien med foreldrekamper, 

grilling, saft og utdeling av statuett.  

o Ungdomslagene som deltok på Otta cup hadde lagvis avslutning. G14 var på 

Pizzabakeren rett etter at de ble slått ut av Otta cup. G16 hadde avslutning på 

Vågå hotel i desember. 

- Dugnader: 

o Greit oppmøte på vårrengjøring og andre vedlikeholdsdugnader på Halland. 

o Utfordrende med sporadiske dugnader, slik som festene i hallen og 

Landskappleiken. Landskappleiken ble løst greit ved at resterende vakter ble 

fordelt mellom de yngste lagene.  

Oppsummering av lagenes sesong: 

- GJ7:  

o Tre lag i Ottadalsserien. Første årskull som spilte 3er-fotball. 

o Deltok på Skjåk- og Lomsturneringa. 

- G8: 

o To lag i Ottadalsserien.  

- J8: 

o Et lag i seriespillet. Litt lange reiser (Lesja, Vinstra, etc.) for å møte andre 

jentelag. 

- G9: 

o Et lag i Ottadalsserien. En utfordring med at de bare er akkurat med spillere. 

- J9: 

o To lag i seriespillet. Litt lange reiser for å møte andre jentelag. 

o Deltok på Skjåk- og Lomsturneringa. 

- G10: 

o Et lag som deltok både i Ottadalsserien og i seriespillet til kretsen. 

o Deltok på Skjåk- og Lomsturneringa. 

- J10: 

o Et 5er-lag i seriespillet. 

o Deltok på Flatmoen cup på Sør-Fron. 
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- J11: 

o Et 7er-lag i seriespillet. 

o Deltok på Maxiturneringen på Hamar. 

- G12: 

o Et 9er-lag i seriespillet. 

o Deltok på Maxiturneringen på Hamar. 

- J13: 

o Et 7er/9er-lag i seriespillet. 

o Skulle egentlig delta på Maxiturneringen på Hamar, men måtte trekke laget.  

- G14: 

o Et 11er-lag i seriespillet. 

o Deltok med to lag på Otta Cup, hvor det ene laget kom til 8-delsfinale. Det 

andre laget kom til kvartfinale og røk ut i sudden death. 

- J14: 

o Et 7er-lag i seriespillet. De måtte ha hjelp av noen J13-spillere for å klare å 

gjennomføre høstsesongen. 

- G16:  

o Et 9er-lag i seriespillet. 

o Deltok på Etnedal cup før sesongstart og på Otta cup, hvor de røk ut i 

kvartfinalen etter sudden death. 

- G19: 

o Et 11er-lag i seriespillet i samarbeid med Lom. 

- A-laget: 

o Et 11er-lag i seriespillet. De var en stor og solid treningsgruppe fram mot 

sesongstart, men av ulike grunner var de bare akkurat med spillere for å klare 

å gjennomføre kampene i høstsesongen. 

Anlegg 

- Vanningsanlegget fungerte optimalt og selv ved varmeperioder og lite nedbør var det 

nok vann i brønn til å vanne hovedbanen tilstrekkelig. 

- Bana greide seg bra under kappleiken men det er var mye på grunn av lite nedbør.  

- Innkjøp av ny traktorgressklipper gjør det mer effektivt å klippe bana, men må gjøres 

oftere siden det ikke er oppsamler på denne. 

- Merking av bane gjekk greit men savner litt bedre samarbeid med DL på dette 

området. 

 

Forbedringspotensialet til 2020:  

- Nedre halvdelen på bana ved kiosken er mer slitt enn resten av bana siden denne 

delen er nærmest ballbua. Treninger må fordeles over hele banen slik at denne ikke 

blir mest slitt. 

- Det er ikke tid for en enkelt person å holde hele anlegget ved like, slik at en del 

utenom arealer enn banene ser litt rufsete ut. Dette må vi få løst på en måte. 

- Vi må få tatt vedlikehold av diverse utstyr slik at dette er i orden til våren 2020. 
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- Reparasjon av gjerde mot Finna må utføres og få sett opp eventuelle sponsorskilter 

slik at vi får mer helhetlig anlegg. 

Kiosk 

- Det har vore kiosksalg på dei fleste kampane som har vore spelt på Halland. 

- Kiosksalg på dei 6 heimekampane til A-laget . 

- Ope kiosk på søndagen når det var fotballskole. Var og med i lunsjen dei andre 

dagane.  

- Har tatt husvask om våren og hausten. 

Vurdering av aktivitet i forhold til mål 

- Det ble i 2019 utdannet sytten klubbdommere (3er, 5er og 7er) og fire 

rekruttdommere (9er og 11er). Meget positivt med tre nye rekruttdommere, som er 

kostnadsbesparende. Det var for mange klubbdommere, slik at det ble få kamper på 

hver enkelt.  

- De aller fleste trenerne har gjennomført lavterskelkurset Barnefotballkvelden.  

- 7 av 15 lag hadde minst en trener med minst et delkurs av NFF Grasrottreneren. Det 

er bra.  

 

Innspill til årsplan 

I prioritert rekkefølge – ansvarlig person: 

1. Ferdigstille multisportbanen: Feste vant og male sponsornavnene – Anders og Ola K.  

2. Få på plass kiosken fra Kvarbergåsen - Ola K. 

3. Renovere treningsfeltet – Ola K. 

4. Sette opp ballnett mot Finna og riksvegen. 

5. Generell rensk på hele anlegget – Lars A.  

6. Innbytterbenker på kunstgressbanen. 

7. Søknad om stadionklokke – May Helen 

Annet: 

En prioritert oppgave for både fotballgruppa og de andre gruppene samt hovedlaget må være 

å nå ut med informasjon om idrettslaget og ikke minst hva som kreves for å drifte idrettslaget 

og et fotball-/håndballag til foreldre på barneskolen. 

 

Treningsavgift for 2020 
GJ7: 600,- 

GJ8-11: 750,- 

GJ12-senior: 1000,- 

Søskenmoderasjon på 150,- for barn nr. to og så videre. 
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Årsmelding håndballgruppa 

Styrets sammensetning 

Leder: Gunn Oddveig Berg 

Nestleder: Lene Brimi 

Styremedlemmer: Knut Skamsar, Kari Skjåkødegård, Iselin Vistekleiven og Tor Inge 

Jonassen. 

Valgkomité: Tanja Steinfinsbø, Knut Petter Syvergaard (trukket seg) og Tora Sandbu. 

 

Styrets arbeid 

Styremøter 

Det er avholdt sju styremøter hvor førtifire saker er behandlet. 

Spesielle oppgaver 

- Planlegging og gjennomføring av Vågåcupen for G/J 7-9 år. 

- Rekruttering av trenere og lagledere.  

- Fordeling av dugnadsvakter i forbindelse med Landskappleiken. 

- Oppretting av treningstilbud for J17+. 

- Retningslinjer for J16 angående minibuss og egne drakter. 

- Hallansvar i forbindelse med hjemmekampene. 

- Planlegging og gjennomføring av håndballavslutning. 

- Samarbeid med ressurspersoner fra Gardsøy angående temakvelder. 

- Kontakt med frivilligsentralen angående hallvakter. 

 

Aktivitet 

Arrangementer: 

- Vågåcupen (G/J 7-9 år): 

o 24 deltakende lag fra Gausdal i sør til Skjåk i nord/vest, som er 8 lag flere enn 

året før. Vi fikk gode tilbakemeldinger fra deltakende lag, utenom at 

personene ved poengtavlene ikke var våkne til enhver tid. 

o Ansiktsmaling og skuddmåling ble etterspurt, så neste år skal vi ha flere 

tilleggsaktiviteter. 

- Rema 1000 Håndballskole: 

o Avlyst på grunn av svært få påmeldte deltakere. 

- Håndballavslutning: 

o Samme prosedyre som året før med enkel servering, premiering og mingling.  
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o Det enkleste er ofte det beste. 

- Deltakelse på DNB Trondheim håndballcup: 

o Spennende med deltakelse på en ny turnering. Valget falt på denne turneringen 

på grunn av at Tiller cup ble flyttet til slutten av mai. 

o Vågå-lagene er flinke til å stille opp og heie på hverandre.  

Oppsummering av lagenes sesong (2019/20) så langt 

- G/J 7: 

o En solid treningsgruppe, som trener en gang i uka fram til Vågåcupen. 

- G/J 8: 

o Vanskelig å få dratt i gang et lag. De få som vil være med har enten vært med 

G/J 7 eller J9. 

- J9: 

o To lag i isbjørnserien og en trening i uka. 

- J10: 

o Et lag i aktivitetsserien og to treninger i uka. 

- G10:  

o Et lag i aktivitetsserien og to treninger i uka. 

- J11: 

o Et lag i aktivitetsserien og to treninger i uka. 

- J12: 

o Et lag i aktivitetsserien og to treninger i uka samtidig med J14-2 (2006). 

o De har med seg seks gutter på dispensasjon, som rullere på å være med på 

kamper (tre om gangen). 

- J14-2 (2006): 

o Et lag i regionserien og to treninger i uka samtidig med J12. 

- J14-1 (2005): 

o Et lag i regionserien og to treninger i uka. 

- J16: 

o Et lag i regionserien og to treninger i uka. 

- J17+: 

o I slutten av november ble det startet en treningsgruppe for de som er 17 år og 

eldre. Det har vært et veldig positivt tiltak så langt og der har vært stabilt godt 

over 20 spillere på treningene så langt. 

o De vil delta i aktivitetsserie sammen med Skjåk, Kvam/Fron, Ringebu-Fåvang 

og Øyer-Tretten fra januar-mars 2020. 

Arbeidsutvalget: 

Arbeidsutvalget har bestått av: Tor Inge Jonassen - leder, Heidi Høglien, Hege Vaagaasar og 

Eva Amalie Valseth. 

Arbeidsutvalget har hatt fem møter i høsthalvåret. 

Aktivitet høsthalvåret: 
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• Kioskvakter, vi har stilt på alle kamper både kamphelger med flere kamper og 

enkeltkamper. 

• Julekalender. 

 

Vurdering av aktivitet i forhold til mål 

- Gjennomføringen av de siste modulene til trener 1 kurset ble gjennomført i januar-

mars. Sju av åtte årsklasser har nå minst en trener med flere av modulene til trener 1 

kurset eller annen formell trenerutdanning. Noe som er meget bra. 

- Alle aldersklasser på jentesiden har et lagstilbud i egen årsklasse utenom J 8. Det er 

kun et guttelag, men andre gutter som har lyst til å bli med spiller på dispensasjon på 

jentelag. Opprettelsen av J17+ har vært vellykket så langt. 

- I februar ble det utdanne elleve nye barnekampledere. Det er et luksusproblem og 

fører til noe mindre dømming for hver enkelt. Vi har per nå to sikre dommere med 

trinn 1 og ingen med trinn 2. Vi skulle gjerne hatt to til med trinn 1 og to nye med 

trinn 2, for det blir fort dyrt når vi må ha dommere fra Lillehammer til å dømme J14 

og J16. 

- Det ble gjennomført tre trener- og laglederfora i 2019, hvorav to var felles for hele 

idrettslaget. Temaene hjerte- og lungeredning med hjertestarter, skadeforebyggende 

oppvarmingsøvelser, EatMoveSleep og antidoping var temaene som ble gjennomgått. 

På forumet for bare håndball ble også punkter fra sportslig plan gjennomgått. 

Inntrykket er at de fleste trenerne er flinke til å følge opp de holdningene vi ønsker at 

utøverne skal ha.  

- Håndballskolen ble avlyst på grunn av veldig lav påmelding, så det jobbes med et nytt 

konsept før neste sesong. 

 

Innspill til årsplan 

Kveld med teknikkmerkeprøven i mars. 

Håndballskolen: En helg i september, som også er for ungdomsspillerne.  

Åpen kveld i hallen ved oppstart. 

 

Treningsavgift for 2019 

GJ7: 600,- 

GJ8-11: 750,- 

GJ12-16: 1000,- 

Søskenmoderasjon på 150,- for barn nr. to og så videre. 
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Årsmelding skigruppa 

Styrets sammensetning 

Leder: Hege Bestum 

Nestleder: Sigurd Rønningen 

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

Valgkomité: Merete Holen og Karin Aasheim. 

 

Styrets arbeid 

Styremøter 

Det er avholdt to styremøter hvor åtte saker er behandlet. Altså, et velsmurt maskineri som 

går av seg selv. 

Spesielle oppgaver 

- Gjennomføring av treningsrenn på Mån , gjennomføring av Heimfjelløpet, 

avslutningsrenn i Grannekarusellen, barmarkstrening og skileik/skitreninger 

- Byttehelgen sammen med bruktsalget av barneklær. 

- Innslag under jubileumsgallaen. 

Aktivitet 

Arrangement: 

- Snømodul trener 1:  

o Ble arrangert på Mån den 3. og 17. januar, hvorav sju deltakere var fra Vågå 

IL. Kurset ble arrangert i samarbeid med Oppland skikrets.  

- Karusellrenn på Mån: 

o Det ble arrangert 11 av 13 renn.  

o 123 stk. var med på et eller flere renn. 76 stk. var med på fem eller flere renn, 

hvorav 25 stk. var med på 10 eller 11 renn. 

- Klubbmesterskap:   

o Blei arrangert på Mån 5. mars, for både Vågå og Tessand IL. Til sammen 71 

deltagere.   

- Heimfjelløpet 03.03: 

o I samarbeid med Sjårdalen idrettslag. Ansvar for påmelding, sekretariat, 

bestilling av premier, dialog med Vågåfjell turløyper og organisering av 

barneskirennet. 

o En nedgang i deltakerantallet i alle klasser sammenlignet med fjoråret. 

Konkurranseklasse – 13 stk, trimklasse – 18 stk. og barneklassen – 11 stk.  

o Et lite overskudd som ble overført til Vågåfjell Turløyper. 
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- Grannekarusellen 20.03: 

o 24 deltakere.  

o En enkelt skicrossløype.  

o Et lavterskelrenn uten fokus på resultatet. 

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

- Byttehelgen/Skibaluba: 

o Ble arrangert den 12. oktober i foajeen i Vågåhallen. Nytt i år, var at vi 

arrangerte det i samarbeid med småbarn kafeens bruktsalg av barneutstyr. 

Trakk mange ekstra besøkende av den grunn. Skulle hatt mye mer utstyr for 

salg.    

 

Trening 

- Trening vinter: 

o Tilbud om skileik/skitrening torsdager på Mån. Det ble servert kveldsmat etter 

treningen.  

o Deltakelse: Skileik gruppe 10-15 stk. og treningsgruppe 3-5 stk. 

- Trening vår/sommer: 

o Ingenting. 

- Trening høst: 

o Oppstart organisert trening uka etter høstferien. 

o Onsdager: Åpen kveld på rulleskianlegget på Lalm i regi av Lalm IL og noen 

dager med Norddalssamarbeidet.  

o Deltakelse: Svært dårlig oppmøte av Vågå-løpere.  

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

som ble delt inn i to grupper etter alder.  

o Deltakelse: 7-12 stk. på yngste gruppa og 2-3 stk. på treningsgruppe.  

- Skisamarbeidet Norddalen har egen påmelding og eget treningsopplegg. 

Barmarkstreninger på Dombås og på rulleskianlegget på Lalm. Skisamarbeidet 

merker stort frafall i deltagere. Kun en påmeldt deltager fra Vågå. Flere deltagere på 

barmarkssamlinger enn på ski. Den årlige samlinga på Trolltun, Dombås, ble avlyst 

på grunn av for få deltagere.  

 

Deltakelse på skirenn: 

- Ni utøvere deltok i Tessandsprinten på Mån, hvorav tre utøvere stilte i GD-cup 

klassene.   

- To jenter deltok i Gålå cup, hvorav ei fullførte hele og vant klasse J15. 

- En utøver deltok i hovedlandsrennet i klasse J15. Samme utøver ble tatt ut til å gå 

første etappe for Oppland to under Kong Haralds ungdomsstafett i Holmenkollen. 
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Vurdering av aktivitet i forhold til mål 

Skigruppa har gjennomført aktiviteter i henhold til årshjulet. Det ble arrangert to færre 

styremøter enn planlagt, da det ikke var behov. Noe planlegging og fordeling av 

arbeidsoppgaver ble gjennomført via mail.   

Skigruppa lyktes i målsettinga om å få arrangert snømodulkurs, med flere deltagere fra Vågå. 

Videre har skigruppa starta opp med skileik (1.-4. klasse) og skitrening (fra 5. klasse og 

eldre) på torsdagskvelder på Mån. Kveldsmat blir servert etterpå. Tanken var at dette skulle 

bidra til å rekruttere flere aktive utøvere og til å skape et fint miljø. Det var mange fine 

torsdagskvelder med skiglede, men færre utøvere enn vi hadde håp om.  

Det er fortsatt karusellrenn på Mån tirsdager som treffer. For mange familier kan det synes 

som om den ene kvelden i uka på ski er tilstrekkelig.  

Skibaluba, byttehelgen trakk mye publikum og var i så måte et positivt arrangement. Det blir 

vurdert arrangert på nytt høsten 2020.  

 

Innspill til årsplan 

Skigruppa ønsker fortsatt å tilby skileik/skitrening på Mån gjennom vinteren. Tilbudet er 

bestemt å fortsette vinteren 2020.  For den eldste treningsgruppa er begrensa deltagelse veldig 

sårbart for miljøet. Skigruppa vil diskutere om et koordinert tilbud med naboklubber er en 

bedre løsning for den eldste gruppa. Veksling på treningsarenaer kan da bli aktuelt.  

Treningsrenn på Mån vil fortsette som tidligere vintre, fortsatt i samarbeid med Tessand. Det 

er en trivelig samlingsplass for barn og foreldre, der det sosiale synes å være vel så viktig 

som selve rennet. Foreldre er med som hjelpere disse kveldene, der "dugnadsliste" liste med 

navn fungerer greit.  

Når det gjelder rulleskitrening er også samarbeid med naboklubber aktuelt. Skigruppa ønsker 

å holde på tirsdag og torsdag som skidager. Skigruppa vil være mer i forkant med planlegging 

av kvelder for rulleskitrening.  

Vi må ha mer kontroll på utlån av rulleski, så alle lånte rulleski skal nå samles inn igjen. Det 

skal bli opprettet en utlånsordning, som en/ei i skigruppa har ansvaret for.  

Skibaluba/byttehelg: De andre grendeidrettslagene skal utfordres til å organisere innsamling i 

sin grend dagen før.  

På vårparten skal vi få til en dagstur til for eksempel Sognefjellet og eventuelt en lett topptur i 

lokalområdet. 
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Treningsavgift for 2019 

- Skigruppa har ingen treningsavgift. 

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

- På skileik/-trening på Mån, betaler man 10,- kroner for kveldsmat.  

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

750,- dersom det er flere søsken. 
 

Årsmelding turngruppa 

Styrets sammensetning 

Leder:      Joachim Nyhus 

Nestleder/Økonomiansvarlig:  Yvonne Nyhus-Bakke 

Styremedlem:    Hanne-Kari Bakke 

 

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. Det er lang venteliste på 

denne gruppa.  

- På bakgrunn av den lange ventelisten ble det planlagt er medtrenerkurs i januar 2019, for å 

kunne opprette enda en gruppe på mandager og dermed ha ny påmelding for siste halvdel av 

sesongen. Kurset ble avlyst da ingen fra Vågå meldte seg på, så det vil bli gjort et nytt forsøk 

før neste sesong. 

- Den yngste gruppa (1.-3. klasse) er rundt 40 deltakere.  

Treningsavgift for 2018 

350,- for alle årsklasser. 

 

Oppsummering fra hovedstyret 

Først og fremst, tusen takk til alle trenerne, laglederne, styre- og utvalgsmedlemmer, 

dommere og alle andre som stiller velvillig opp på dugnad. Deres bidrag er uvurderlig og helt 

nødvendig for å skape så mye og god aktivitet for barn, ungdom og voksne. Med dere på 

laget var det ingen sak å fylle 100 år og vi tar fatt på de hundre ny med god mot og ny giv. 

Bortsett fra engangshendelsene (jubileumsgallaen, billotteriet og jubileumsboka) var også 

2019 et år hvor det ble skapt mye god aktivitet og det er gledelig at aktivitetstallet øker – 

«Flest mulig, lengst mulig & så innholdsrikt som mulig». 
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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 10 102 67 19 96 294 

Menn 7 100 53 18 109 287 

Totalt 17 202 120 37 205 581 

 

Utvikling aktivitetstall 

    Gutter 

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

Fotball 

2019 9 17 5 13 5 10 11 6 6 8 9 98 

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 

2019/20 3 0  0 9 1 5  1    19 

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 

2019 7 10 17 9 10 7 12 4 0 0 0 78 

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 

2019/20 8 2 17 15 11 10 13 11 13 2 8 110 

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

Ski 2019 Gutter 3 37 11 0 5 56 

Jenter 3 40 9 2 6 60 

Turn 2019 Gutter 0 32 2 0 1 35 

Jenter 0 39 0 0 2 41 

 

Årsregnskap  

 

Aktivitetsplan Vågå IL 2020 

Vågå IL består av følgende undergrupper i 2020: Fotball, håndball, ski og turn. 

Aktivitetstilbud: 

- For sesongen 2020 vil vi kunne tilby et aktivitetstilbud for begge kjønn i 

aldersklassene 7-15 år i fotball, i tillegg et seniorlag for herrer. G19 har et 

samarbeidslag med Lom IL 

- I håndball har vi et aktivitetstilbud for gutter 7-11 år og jenter 7 år-senior. 

- Treningsrenn hver tirsdag på Mån fra nyttår til omtrent påske i samarbeid med 

Tessand IL. I samme periode arrangerer vi skileik/skitreninger med kveldsmat etterpå 

på torsdager for 1. klasse og eldre. 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. 

- Håndballskole i september: Åpent for alle i alderen 7-12 år. 

- Vågåcupen den 28. mars: En dagsturnering for jenter og gutter 7-9 år. 

- Heimfjellrennet den 1. mars: Et tur-/trimrenn for alle i samarbeid med Sjårdalen IL. 

- Grannekarusellrenn den 18. mars: Sesongavslutning av grannekarusellen. Et renn i 

langrennscross i skicrossanlegget på Mån. 

 

 Plan for opplæring/rekruttering: 

- Utdeling av skriv med info om hvert enkelt aktivitetstilbud og påmelding til alle 

skolene i Vågå. I tillegg info på hjemmesiden, sosiale medier og i foreldregrupper i 

sosiale medier. 

- Rekruttering av trenere/lagledere: Samme infoskriv som ovenfor, foreldregrupper i 

sosiale medier, foreldremøter og 1:1-samtaler.  

- Opplæring trenere/lagledere: 



16 
 

o Fire trener- og laglederfora i løpet av året med blant annet gjennomgang av 

utviklingstrappen i sportslig plan for hver idrett, både teoretisk og praktisk. 

o Arrangere trenerkurs i regionen i samarbeid med særkretsene og idrettskretsen. 

o Det er laget spesifikke informasjonshefter for trenere og lagledere i hver idrett. 

- Opplæring utøvere: 

o Hver idrett har sin egen sportslige plan med utviklingstrapp der vi har ulike 

fokusområder og utviklingsmål for hver aldersgruppe. For et eksempel, se 

hjemmesiden → fane fotball → sportslig plan fotball → velg trinn.  

 

 

  Vidar Elda      Kåre Frydenlund        Yngve Eek Ottesen 

   Styreleder                      Nestleder             Sportslig leder 

 

 

 

 

 

Vegard Hunderi  Svein Rune Damstuen           Joachim Nyhus 

          Økonomiansvarlig        Styremedlem           Leder turngruppa 

 

 

 

 

Ola Kvarberg    Gunn Oddveig Berg             Hege Bestum 

       Leder fotballgruppa  Leder håndballgruppa                      Leder skigruppa 

 

 

 

 

Anders Lien 

Daglig leder 

 


