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Styrets sammensetning 

Leder: Kjærsti Gangsø   

Nestleder: Kåre Frydenlund 

Styremedlemmer og varamedlemmer: Vegard Hunderi, Svein Rune Damstuen, Ola Kvarberg, Anita 
Hølmo, Olav Tøfte, Yngve Eek Ottesen, Joachim Nyhus, Iselin Ditlevsen Løkken, Kristian Brun 
Øygarden og Tor Erik Moen (vara). 

Valgkomité: Monika Øyen (leder), Ingrid Amrud, Tora Sandbu og Sigurd Rønningen.  

Kontrollkomite: Karin Aasheim og Kjetil Aarstrand. 

Styrets arbeid 

Kommentar: 
Året har som i fjor vært preget av pandemien i verden. Da vi gikk det nye året i møte, var 
Norge nedstengt pga. smittesituasjonen i landet. Det var strenge restriksjoner og  
smittevernregler i forhold til å gjennomføre idrettsaktiviteter, noe som selvfølgelig også 
preget oss. Utover våren fikk vi igjen lov til å gjenoppta aktiviteten, men med begrensninger. 
Vi har da fulgt de nasjonale smittevernrådene. I løpet av høsthalvåret åpnet Norge opp igjen, 
og vi kunne drive aktivitet på tilnærmet normalt vis. Det siste halvåret har derfor stort sett 
gått som normalt. Vi har fulgt de nasjonale smittevernreglene og stengt ned ved lokale 
utbrudd etter veiledning fra kommuneoverlegen.   

Et av årets store høydepunkt var etablering av tennisgruppe og bygging av tennisbane som 
nærmiljøanlegg. Vi har i 2021 bygget en tennisbane, men har allerede planlagt videre 
utvikling med enda en bane, hvor vi har mottatt støtte på 300 000,- fra sparebankstiftelsen 
DNB.  

Etter flere utlysninger og kandidater ansatte vi en ny daglig leder i november i en 
stillingsprosent på inntil 50%. 

Styret har også satt i gang arbeidet med å revidere den sportslige planen. Den skal legges 
frem og vedtas på årsmøtet 2022. Vi har også satt ned en gruppe som skal se på sponsor 
strukturen.  

Styremøter 
Det er avholdt 5 styremøter fra styret ble satt 08.03.21 til 31.12.21 hvor det er behandlet 49 
saker.  

Spesielle oppgaver 

- NIF innførte krav om trenerattest for alle trenere og lagledere. Det har vi gjennomført i 2021  
- Ekstraordinært årsmøte 16.06. Ekstraordinært valg og låneopptak til tennisbane  
- Revidert sportslig plan som legges frem på årsmøte 2022 
- Revidert struktur på sponsorarbeidet  
- Anleggsansvarlig deltar på alle styremøter  
- Rekruttert og ansette ny daglig leder 
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Anlegg  

Vi eier anlegget Halland med multisportsbane, to gressbaner og tennisbane.  

- Det ble opprettholdt god kvalitet på gressbanen gjennom sesongen  
- Kunstgressbanen har blitt behandlet/renset  
- Fikk ikke klargjort den lille gressbanen, dette vil det bli gjort nytt forsøk på i 2022 
- Ferdigstilt treerbane  
- Dugnad på anlegget har blitt gjennomført 
- Bygget tennisbane som nærmiljøanlegg. Ved hjelp av lokale sponsorer og lån fra vår 

lokalbank Sparebank1 Lom og Skjåk har dette blitt mulig. Søkt tippemidler som 
nærmiljøanlegg og sparebankstiftelsen DNB. Åpning med takk til alle bidragsytere 
blir våren 2022  

 

Aktivitet 

Årsmelding fotball  

Styrets sammensetning  

Leder: Olav Tøfte  

Nestleder: Lars Andre Lusæter  

Økonomi: May Helen Kvarberg 

Styremedlemmer: Olav Kvarberg og Bjørn Petter Uhlen  

Styrets arbeid  

Styremøter 

Det har vært gjennomført fem styremøter dette året. Møtene har vært rettet mot sesongstart, 
fotballskole og avslutning av sesongen.  

Spesielle oppgaver  

- Gjennomføring av treninger og kamper i henhold til gjeldende smittevernregler  

Aktivitet  

Arrangementer:  

- Tine fotballskole med ca. 40 påmeldte  
- Sesongavslutning med utdeling av pokaler  
- Dugnad på anlegget  
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Aktivitet  

Lagene har gjennomført en svært amputert sesong grunnet pandemien. Vi har hele tiden 
måttet forholde oss til nye retningslinjer og smittevernregler, og dette har satt begrensinger 
for hvordan sesongen har vært gjennomført.  

- GJ7 
- GJ8 
- GJ9 
- J10 
- G10 
- J11 
- J12 
- G12 
- J13 
- G14 
- G16 
- A-laget:  
- Damelag: Forsøket på å skape et damelag var ikke gjennomførbart. Oppmøtet ble 

stadig mindre fra 6 til 2.  
- den lille gressbanen, dette vil det bli gjort nytt forsøk på i 2022 
- Ferdigstilt treerbane  

Vurdering av aktivitet i forhold til mål  

- Grunnet pandemien har det vært noe lavere aktivitet enn ønsket  
- Vi har ikke klart å etablere et damelag  

Innspill til årsplan  

- Gjenoppta normal drift  
- Få gjennomført Norway-cup  
- Busstransport til kamper forbi Lillehammer 
- Bygge innbytterbenker og få opp ballnett mot Finna 
- Utvide styret i fotballgruppa  

Treningsavgift for 2021 

- GJ7: 600,-  
- GJ8: 750,-  
- GJ12: 1000,-  
- Søskenmoderasjon på 150,- på barn nummer to og så videre 

 



5 
 

Årsmelding håndballgruppa 

Styrets sammensetning  

Leder: Anita Hølmo 

Nestleder: Mona Flatum Moen 

Styremedlemmer: Else Britt Eide, Eva Amalie Valseth, Ola Iver Røe, Marit Moen (permisjon 

august – desember), Solveig Snerle 

Valgkomité: Tora Sandbu (En del av hovedvalgkomiteen)  

Styrets arbeid  

Styremøter  

Det er avholdt fem styremøter hvor 28 saker er behandlet.  

Spesielle oppgaver  

- De fikk utdelt egne drakter med etternavn på ryggen.   

- Oppfølging av lag med tanke på hospitering.  

- Jobbe sammen med dommerkontakt om å rekruttere flere til å ta dommertrinn 

- Rekruttering av nye trenere.  

- Salg av julekalendere    

- Organisering av hjemmekamper med tanke på koronarestriksjonene. Mange kamper 

var flyttet grunnet covid, uforutsigbar høst  

Aktivitet  

Arrangementer:  

- Vågåcupen (G/J 7-9 år): ikke arrangert grunnet corona.  

- Håndballavslutning: 

På grunn av korona ble håndballavslutningen avlyst. Hvert lag delte ut statuett til hver 
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spiller lagvis ved lagvis avslutning av sesongen. Alle lag fikk kjøpe inn pizza og 

hadde hver sin avslutting.   

- Deltakelse på DNB Trondheim håndballcup: 

 Ikke arrangert grunna corona.  

Aktivitet 

- Sesongavslutninga 20/21 var ganske amputert grunnet korona. 

Høsten startet veldig bra, og mange kamper, treninger og sonetreninger ble 

gjennomført. I løpet av høsten var kamper flyttet og treninger avlyst grunnet corona.  

Oppsummering av lagenes sesong (2021/22) så langt:  

- G/J 7: har hatt trening fra etter haustferien 21.  

- G/J 8: startet treninger etter haustferien 21.  

- G/J 9: ett lag i seriespill 

- G/J 10: ingen lag 

- J11:  

o To lag i aktivitetsserien og to treninger i uka.  

- J12:  

o Et lag i aktivitetsserien og to treninger i uka.  

- J14:  

o Et lag i regionserien og to treninger i uka.  

- J16-2 (2006-2007):  

o Et lag i regionserien og to treninger i uka  

- J16-1 (2005):  

o Et lag i regionserien og ei til to treninger i uka.  

- J17+: De har hatt treningstid en gang i uka hele sesongen, men mye sykdom har satt 

en stopper for mange av treningene  

Spillerutvikling og kurs:   

- Det har vært flere sonesamlinger for J14 og J16 denne høsten  

- Ellers har vi prøvd å få til dommerkurs i Vågå med deltakere fra nabokommunene, 

men grunnet for lite interesse var det ikke gjennomført. Vi prøver å få til kurs for de 

vi har i Vågå, men har ikke lykkes med det innen utgangen av 2021  

 

Rapport AU 
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Har hatt 1 møte:  

• -  Oppstart  

• -  Kalender/loddsalg  

Lite kiosksalg, da det ikke var mange kamper om gangen  

Vurdering av aktivitet i forhold til mål  

• -  Ingen av de planlagte arrangementene ble gjennomført på grunn av 

koronarestriksjoner.  

• Sesongen 2021/2022 har vi jentelag fra kull 2010 og til 2005. Årskullet 2011 har 

ingen aktive lag, men 2012 har et blandet lag. 2013 og 2014 har blandet lag. Her er 

det kun treninger og ikke kamper 

• Alle trenere og lagledere har tatt trenarattesten som nå er obligatorisk.  

• Vi har ikke hatt nok barnehåndballdommere, så fokuset framover må være å 

rekruttere flere til dommertrinn 1.  

 

Innspill til årsplan  
- Ønske om å arrangere Vågåcup igjen i 2022.  

- Håndballskole: vi prøver oss på ny i haustferien. 

 

Treningsavgift for 2020  
- GJ7: 600,-  

- GJ8: 750,-  

- GJ12: 1000,-  

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

 

 

Årsmelding ski 

Styrets sammensetning 

Leder: Iselin Ditlevsen Løkken  
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Nestleder: Gunnar Vestad 

Styremedlem: Per Stian Øyen, Randi Hammer, Jo Øien 

Valgkomite: Ingrid Amrud 

 

Styrets arbeid 

Styremøter 

Det har vært arrangert flere møter i løpet av sesongen, samt møter sammen med ledere i 

idrettslaget. 

 

Aktivitet 

- Barmarkstrening: det ble arrangert barmarkstrening fra 21.10 for alle skoleelever. Lav 

deltaking, med om lag 3-5 deltakere pr. trening. Utfordrende å få tak i trenere. 

- Bruktmarked ski-/vinterutstyr: arrangert lørdag 19.11. Lite aktivitet. 

- Tirsdagsrenn på Mån: I regi av Tessand. Skigruppa deltok med to startere hver 

tirsdag. I all hovedsak godt oppmøte 

- Heimfjelløpet ble ikke arrangert i 2021grunnet pandemien  
 

Vurdering av aktivitet i forhold til mål: 

- Barmarkstrening: vi var forberedt på lav deltaking, men ønska å gjennomføre likevel 

for å kunne gi et tilbud til de som ønsket det. Utfordrende å finne noen til å ta 

hovedansvaret for treningene. 

- Bruktmarked: dårlig besøkt som følge av lav markedsføring og at Småbarnskaféen 

arrangerte et stort bruktsalg tidligere på høsten. Tror disse burde kombineres neste år. 

- Tirsdagsrenn: de fleste som deltok går på barneskolen. Særs få fra ungdomsskolen. 

- Klubbmesterskap for Vågå il og Tessand il arrangeres tirsdag 8.3. 

 

Innspill årsplan  
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Grunna lav aktivitet og lite engasjement generelt omkring skigruppa, ønsker vi å foreslå at 

skigruppa gjør noen endringer inn mot neste sesong: færre medlemmer i styret og et lavere 

ambisjonsnivå knyttet til aktivitet. Heimfjelløpet går som planlagt. Må drøfte hva en skal 

inkludere av øvrig aktivitet (barmarkstrening og skitrening), og kanskje se på et samarbeid 

med andre grupper i idrettslaget eller andre klubber som Lalm, Sjårdalen og Tessand IL.  

 

Treningsavgift for 2021 

- Skigruppa har ingen treningsavgift 

- Skirenn på Mån betaler alle deltakere medlemskap i Tessand il, 50 ,- barn, 150 for 

voksen og familie 450,-. Dette inkluderer utlån av utstyr. De betaler også en 

startkontingent på 40.- pr. renn eller 350,- for sesong.  

 

Årsmelding tennisgruppa 

Styrets sammensetning 

Leder: Kristian Brun Øygarden 

Nestleder: Arild Seppola 

Økonomiansvarlig: Øystein Aasheim 

Styremedlem: Simen Aasheim 

 

Styrets arbeid 

Styremøter 

Det er avholdt fem styremøter hvor seks saker er behandlet. 

 

Spesielle oppgaver 

- Tennisgruppa ble tatt opp som undergruppe under årsmøtet i Vågå IL for 2021 

- Planlegging og oppføring av tennisbane på Halland 

- Finansiering av banen 
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- Utarbeiding av spillemiddelsøknad 

 

Aktivitet 
Arrangementer: 

- Klubbmesterskap for senior avholdt i oktober 

- Dugnad 

- Rydding av småskog og buskas rundt banen, finavretting av banen, montering av 

treramme og forskaling/støp av stolpefundamenter ble utført på dugnad. 

Søppelrydding og vedlikehold ble også utført på dugnad. 

- Promoteringsvideo for Allente-stipendet ble utarbeidet av medlemmer av styret i 

samarbeid med Frys film. 

Aktivitet 

Tennisgruppa fikk tildelt halltid en kveld i uka fra november og ut året. Det ble avholdt tre 

treninger for seniorer, før resterende trening ble innstilt pga. nye smitteverntiltak knyttet til 

pandemien. 

 

Innspill til årsplan 

Ønske om oppføring av bane nr. 2 i løpet av første halvdel av 2022. Tennisgruppa ser det 

som hensiktsmessig å anlegge bane nr. 2 og få satt opp gjerde rundt anlegget da 

finansieringen er på plass gjennom støtte fra sparebankstiftelsen og sponsorinntekter. 

Treningsavgift for 2021 

- Tennisgruppa har ingen treningsavgift  

Ball-lek/Allidrett  

Styrets sammensetning  

- Her er det ikke noe styre. De deltar derfor ikke på styremøter 

- Førsteklasseforeldrene har ansvaret for å gjennomføre aktivitet 
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Aktivitet 

- Aktiviteten gjennomføres hver mandag fra 17.00-18.00.  

- Det er variert aktivitet mellom leik med og utan ball  

- Det har deltatt ca. 10 -16 av de 26 førsteklassingene pr gang  

Innspill til årsplan 

- Gå til innkjøp av mer utstyr  

Åpen hall  

Dette er et tilbud idrettslaget gir til barn fra 0-5 år. Det er primært foreldre som har ansvaret 

for å gjennomføre tilbudet. Første del av 2021 var det ikke åpen hall da smittevernhensyn og 

restriksjoner satte begrensinger, men fra høsten 2021 er det Mari Strømstad som har hatt 

hovedansvaret for tilbudet.  

Aktivitet  

- Aktiviteten har blitt gjennomført hver onsdag fra 17.00-18.00.  

- Det har vært et svært godt oppmøte gjennom hele høsten  

Innspill til årsplan 

- Gå til innkjøp av mer utstyr  

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 1 82 73 12 80 248 

Menn 2 87 50 11 92 242 

 
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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Totalt 3 169 123 23 172 490 

 

Medlemsutvikling 

 2017 2018 2019 2020 2021 

Kvinner 314 278 294 262 248 

Menn 359 306 287 253 242 

Totalt 673 584 581 515 490 

      

 

Fotball  

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

Totalt 

Kvinner 0 58 11 0 0 69 

Menn 0 65 24  5 12 106 

 

Håndball  

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

Totalt 

Kvinner 0 43 40 0 0 83 

Menn 0 20 0 0 0 20 

 

Tennis  

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

Totalt 

Kvinner 1 0 0 0 10 12 

Menn 0 0 1 1 1 2 

 

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

Totalt 

Kvinner 0 0 0 0 0 0 

Menn 0 0 0 0 0 0 

 

 

Årsregnskap  

Dersom laget følger NIFs regnskaps- og revisjonsbestemmelser, skal årsberetningen inneholde 
generell informasjon om lagets økonomiske situasjon. Informasjonen bør minst omfatte en rettvisende 
oversikt over utviklingen og resultatet av idrettslagets aktivitet og idrettslagets økonomiske stilling. Er 
det spesielle forhold som gir utslag på idrettslagets økonomi, men som ikke har blitt behandlet på 
årsmøtet, må det informeres om dette i årsberetningen. 

Dersom laget følger regnskapsloven skal bestemmelsene om årsberetning i regnskapsloven følges. 

 

For idrettslag som følger Idrettens regnskaps- og revisjonsbestemmelser gjelder følgende for 
årsregnskapet; 

Årsregnskapet skal bestå av resultatregnskap, balanse og noter og skal fastsettes innen 6 måneder 
etter regnskapsårets slutt. 

Årsregnskapet skal være et bruttoregnskap for hele idrettslaget. Dersom idrettslaget er inndelt i flere 
grupper/avdelinger, skal årsregnskapet omfatte all aktiviteten, dvs. de enkelte grupper/avdelinger og 
hele idrettslagets regnskap. 

For idrettslag som følger regnskapsloven, vises det til regnskapslovens bestemmelser om årsregnskap. 

 

Revisors beretning og kontrollkomiteens beretning skal legges ved årsberetningen 
 


