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Vi oppfordrer alle medlemmene i VIL, lokalavisene og andre til å komme på årsmøtet.
Mange frivillige bruker mye tid og krefter på et viktig organisasjonsarbeid, og
deltakelse på årsmøtet er en viktig stimulans og tilbakemelding til disse. Vi håper
spesielt de unge kan møte. Disse er dagens utøvere og morgendagens ledere.
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1. Styrets årsmelding
1.1. Innledning
Vegårshei idrettslag fortsetter sin flotte utvikling med stort engasjement og mange ulike
aktiviteter. Ved utgangen av 2015 hadde VIL 753 medlemmer, noe som er meget bra. Dette
mener vi har sin forklaring i at VIL tilbyr aktiviteter som innbyggerne etterspør og bekrefter
også VIL sin posisjon som den største frivillige organisasjonen på Vegårshei.
VIL aktiviserer barn, unge og voksne hele uka hele året. Med flerbrukshallen kom økt
aktivitet innendørs, mens kunstgressbanen er et flott flerbrukstilbud for sportslige aktiviteter
utendørs både sommer og vinter.
VIL sin hovedmålsetting er å fostre idrettsglede, fysisk aktivitet og god helse for alle uansett
alder, kjønn, etnisk- og geografisk tilhørighet og den enkeltes økonomi. Vi mener at
idrettslagets mange aktiviteter og undergrupper ivaretar denne målsettingen på en god måte.
Vi opplever at Vegårshei idrettslag har et godt omdømme også utenfor Vegårshei og er
således en god ambassadør for kommunen vår.
VIL er også opptatt av at lagets aktiviteter utfyller og supplerer hverandre og at de i størst
mulig grad unngår intern konkurranse. VIL har derfor som retningslinje at det ikke skal være
et tilbud innen vinteridretter sommerstid og vice versa for de yngste medlemmene.
En kjent problemstilling er også balansegang mellom tidlig “spissing” og basisferdigheter. Vi
mener dette ivaretas ved godt samarbeid mellom gruppene. Erfaringer har vist at VIL har
mestret utfordringen med å dyrke frem både toppidrettsutøvere og breddeidretten på en god
måte. Denne samhandlingen ligger som en forutsetning for å lykkes som et fleridrettslag.
VIL er tildelt NM i orientering i 2018. Dette er et arrangement som vil være med å sette laget
ytterligere på kartet. VIL er stolte over å ha medlemmer som tar på seg slike oppgaver til
beste for både idrettslaget og orienteringssporten.
I 2015 har hovedstyret hatt seks styremøter. To av disse hadde utvidet agenda hvor
gruppelederne var innkalt. I tillegg har det vært fora hvor deler av styret har deltatt i
forbindelse med eksterne aktører, spesielle temaer mm. Styret har utenom dette, kontakt via
e-post og telefon, samt at aktuell informasjon løpende sendes ut til styret og gruppene.
Det ble også avholdt et ekstraordinært årsmøte i 2015. Grunnlaget for dette møtet var å
behandle VIL sin posisjon til utviklingsprosjektet til VSA. Resultatet var at årsmøtet gav sin
tilslutning til prosjektet og går inn med kroner 672 355 i støtte.
Vegårshei Idrettslag har mistet to trofaste medlemmer: Gunnar Taxerås som var
æresmedlem og Kåre Haugenes. I forbindelse med Gunnars begravelse ønsket familien at
det ble gitt en gave til idrettslaget. Totalt ble denne gaven på kroner 20 516. I forbindelse
med Kåres bortgang ble det gitt kroner 30 000 fra dødsboet. Vegårshei Idrettslag ønsker å
takke for gavene som vil bli benyttet på tiltak rettet mot barn og unge.

4

Hovedstyrets hovedoppgaver er å tilrettelegge for alle gruppenes aktivitet gjennom å
legge føringer for felles retning, økonomistyring, informasjonsflyt, arrangementer,
trenings- og konkurranseforhold og å være kontaktledd på tvers i organisasjonen.
Hovedstyret har hatt denne sammensetning i 2015:
Leder:
Nestleder:
Økonomi:
Info/sekr.:
Aktivitet:
VSA:

Inge Lines
Gunhild Voie
Emma Smeland Nygårdseter
Geir Bråten
Mads Flaten
Trond Saga

1.2. Målsettinger, utvikling og oppnådde resultater
I forbindelse med strategiplanen som ble vedtatt på årsmøtet i 2015 omfatter våre
målsettinger nå tre hovedmål:
-

VIL skal være et aktivt og veldrevet idrettslag med fokus på medlemmene og idrettslig
utvikling
VIL skal ha engasjerte og kompetente ledere og trenere i alle deler av organisasjonen
VIL skal ha en klubbkultur som gjør medlemmene stolte, inkluderende og fornøyde

I tillegg har vi valgt å etablere mål på områdene; samfunn, sportslig, anlegg, VSA,
arrangement, organisasjon og økonomi. Målene er beskrevet i planen som er tilgjengelig på
idrettslagets nettside: http://www.heia-heia.no/

1.3. Aktivitet, drift og oppfølging av regelverk
VIL har svært gode forutsetninger for å drive sine aktiviteter. Av anlegg som benyttes
gjennom året kan nevnes; Vegårsheihallen, kunstgressbanen, alpinbakke, langrennsløyper
og orienteringskart. I tillegg disponerer langrennsgruppen rulleski for utlån til de yngste. Det
er få andre kommuner som kan vise til en tilsvarende anleggsdekning målt i forhold til
innbyggertall. Dette ses også gjennom antall betalende medlemmer i VIL som stadig er
stabilt høyt og gir en fin bekreftelse på at laget tilbyr aktiviteter som etterspørres.
Idrettslaget som organisasjon har nødvendigvis fokus på flere områder samtidig, men viktigst
av alt er den sportslige aktiviteten, dette er selve kjernen og drivkraften i VIL sin virksomhet.
Gruppene har selv beskrevet sin aktivitet i egne årsmeldinger under del 2.
Innledningsvis ble det nevnt betydningen av å legge til rette for både bredde og topp, med
den gjensidige avhengigheten dette innebærer. VIL har fostret og fostrer flere utøvere som
holder et høyt nasjonalt nivå i sine idretter. Det er derfor flott å se at både barnetrimmen og
den allsidige barneidrettsskolen stadig er populære tilbud. Disse aktivitetene gir viktige
basisferdigheter samt grunnlag og glede for å drive med fysisk aktivitet videre i livet.
Driften av VIL er basert på frivillighet og dugnad. Det er et betydelig antall årsverk som
legges ned i leder- og treningsarbeid helt gratis. Det er også flott å registrere at nye krefter
kommer til hele tiden, som sammen med kontinuiteten, bidrar til å sikre videreutvikling av
organisasjonen.
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Lovverk og retningslinjer
Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget, som innebærer et tillitseller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming skal
avkreves politiattest. Denne ordningen trådte i kraft i 2009. Vegårshei idrettslag har som
nevnt svært mange frivillige som bidrar i arbeidet med barn og unge. Styret fører oversikt
over at disse har forevist gyldig politiattest.
VIL har også retningslinjer for anskaffelse og bruk av overtrekks – og konkurransetøy, samt
stillingsbeskrivelser for de ulike funksjonene i laget. Erfaringen er at det tar tid å få nytt
regelverk kjent og implementert. Dette arbeidet pågår kontinuerlig, siden det stadig kommer
nye aktører til. Gruppelederne blir derfor en viktig faktor for å nå ut med informasjon til hele
organisasjonen.

1.4. Sportslige resultater
Ved siden av den allsidige aktiviteten i VIL, var det også i 2015 utøvere, som stod for flere
imponerende prestasjoner og gode resultater, ofte i tøff konkurranse med andre
toppidrettsutøvere fra både inn og utland.
Noen av våre mest aktive har etablert seg i toppsjiktet i sine idretter både i aldersbestemte
klasser, men også på juniornivå. Det kan virke som om bredde og rekruttering har gitt
ønskede resultater over tid. Det er særlig innen individuelle idretter VIL har markert seg, men
også lagidrettene begynner å vise seg frem på et høyt prestasjonsnivå.
Det har blitt en tradisjon at hovedstyret lister opp noen personer som har stått for særlig gode
resultater det siste året. Som alltid er disse også utmerkede ambassadører for både VIL og
Vegårshei.
Her følger noen utvalgte prestasjoner for utøvere over 14 år:
Langrenn:

Are S. Nygårdseter
Ola Kristen Selås

Nr. 34 NM sprint M 19-20 (172 delt.)
Nr. 1 KM fri G13

Friidrett:

Sten Åge Nygårdseter
Andreas Værland

Nr. 3 NM terrengløp M45-49
Nr. 7 NM terrengløp G16

Orientering Synnøve Bråten
Julie Nærestad
Anders Vestøl

Nr. 1 NM langdistanse, Nr. 4 NM mellomdistanse
Nr. 2 NM ultralang, Nr. 4 Norgescup sammenlagt
Nr. 12 NM ultralang
Nr. 6 og 9 i Hovedløpet (uoffisielt NM) H 13-14

Volleyball

Damer
Herrer

1. pl. 3 div.
2. pl. 2 div.

Fotball

Marius Løvdal

Deltatt på sonelag Sone Øst
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1.5. Arrangementer
I tillegg til ukentlig aktivitet, arrangerer gruppene i VIL interne treningsløp, klubbmesterskap,
turneringer, treningskamper, møtevirksomhet og hygge- og temakvelder.
I 2015 har VIL også stått som arrangør for følgende:
Langrenn:
Terrengløp:
Orientering:
Sykkel:
Triatlon:
Fotball:
Volleyball:
Alpint:
Håndball:

Bank-cup (5), Langrennstrimmen, Vegårsheirennet.
Hovdefjell-løpet
Bank-cup (10), Nær-løp, Nybegynnerkurs, Natt-løp og Klubbtur til Rauland i
forbindelse med Junior-VM og Sørlandsgaloppen
Fjorden Rundt
Vegårshei Halvmaraton
GIVH-serien, NFF-serien, Bedriftsidrettsserie, Turnering på Kunstgressbanen
Mix-turnering
Skiskole og Slalåmtrening
Turneringer i Hallen

1.6. Samarbeid med Vegårshei Ski – og Aktivitetssenter, VSA
1.6.1. Samarbeid
VSA er en sentral aktør for at VIL skal kunne drive og utvikle flere av sine aktiviteter. Et godt
samarbeid med VSA er i så måte et suksesskriterie.
Medlemmene i VIL og mange flere, benytter seg av både slalåmbakken og turløypene
gjennom hele vinteren. Det være seg i uorganisert aktivitet, eller ved renn og konkurranser.
Tilbakemeldinger som mottas tyder på at VSA har et godt omdømme ut over Vegårsheis
grenser.
VIL ser betydningen av at VSA ønsker å stille med anlegg på høyde med, eller bedre enn,
sammenlignbare aktører. VIL på sine side ønsker gode trenings- og konkurranseforhold for
sine medlemmer. Derfor har det vært og bør fortsatt være en felles interesse å bistå
hverandre til begges glede og nytte. Styret i VIL ønsker også i fremtiden å være en
konstruktiv aktør i samarbeidet med VSA og vil oppfordre våre medlemmer til å delta på
arbeid for å utvikle anleggene videre.
VIL ønsker også å utfordre sine medlemmer til å komme med innspill på behov eller ønsker
mot VSA som kan spore til økt aktivitet.

1.6.2. Utvikling av VSA
Ekstraordinær Generalforsamlingen i VSA vedtok i oktober prosjektet for videreutvikling av
VSA. Dette markerte startskuddet på gjennomføringen av flere tiltak som vil øke muligheten
for aktivitet tilrettelagt av VSA.
Utviklingsprosjektet består av to delprosjekter, geografisk delt på toppen av Kjørkeliheia og
omtalt som Fjellheimsiden og Molandsiden:
1. Fjellheimsiden inneholder; nytt klubbhus/varmestue, lagerbygg m/treningssenter,
videreutvikling av eksisterende alpinbakke med overbygd stå-bånd, K8 hoppbakke,
langrennsanlegg og skiskytteranlegg med blant annet asfaltert rulleskiløypa.
2. Molandssiden er det planlagt etablering av Sørlandet hoppsenter med 4 nye hoppbakker
for sommer- og vinterbruk (10, 20, 40 og 70 m). Videre er det planer om ny slalåmtrase, nytt
skitrekk, samt oppgradering/renovering av eksisterende K90 bakke (Molandsbakken), som i
dag er kondemnabel. I tillegg kommer tiltak innen infrastruktur (veg/vann/kloakk, med mer).
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1.7. Tidligere utdelte idrettspriser
Styret innstiftet Vegårshei IL idrettspris til årsmøtet i 2005. Formålet med prisen er å
premiere årets beste idrettsprestasjon i idrettslaget. Det ble lagt følgende statutter:
 Absolutt minimumsalder: 14 år
 Kan i utgangspunktet bare vinnes en gang av hver utøver
 Topp sportslige resultater, ener på krets- og regionnivå og stabile toppresultater på
nasjonalt nivå. Dvs. minimum beste ¼ på nasjonalt nivå
 Til slutt: En samlet vurdering av prestasjonsnivået fra styrets side
Disse har tidligere vunnet idrettsprisen:
2004: Anita og Tone Dalen
2005: Alexander Jørgensen
2006: Magne Myhre, Pål Øyvind Brattekleiv, Marius Thorvaldsen og Bjørn Kroken
2007: Mathias Øverland
2008: Tobias W. Moe, Asbjørn Smeland, Birgitte Kroken og Sten Åge Nygårdseter
2009: Synnøve Bråten
2010: Ingvild Brattekleiv og Jon Nilsen
2011: Bjørnar Smeland Nygårdseter
2012: Lisa Kvamme og Are Smeland Nygårdseter
2013: Tengel Glemming Thorsen
2014: Kristian Kvamme
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1.8. Tidligere utdelte ”god å ha priser”
1988: Bent Moland
1989: Vegårshei kommune
1990: Solveig Strømø
Tore Smeland
1992: Anne Marie Saga
Geir Bråten
1993: Randi Sletten
1994: Bjørn Smeland
1995: Jørgen Songedal
1996: Ola Myre
1997: May Lisbeth Gisletveit
Liv Bratsberg Fossing
1998: Sten Åge Nygårdseter
Espen Thorvaldsen
1999: Halvor Mo
Thore Mo
2000: Sverre Songedal
2001: Knut Sunde
2002: Anne Grete Glemming
2003: Lars Simonstad
2004: Øystein Darbo
2005: Reidar Dalen
2006: Liv Strand
2007: Emma S. Nygårdseter
2008: Stig Ertzeid
2009: Olav Tveiten
Knut Olaf Lindtveit
2010: Ellen Sines
2011: Ole Petter Vestøl
2012: Are Omdal
Per Fossing
2013: Anne Vegerstøl
Ole Kenneth Løvdal
2014: Arnhild Bråten

Skisenteret
Skisenteret
Tilstelning
Volleyball
Tilstelning
Orientering/ arrangementstekniker
Tilstelning
Styrearbeid/ arrangementer
Volleyball
Dugnad - PR VSA
Bygdekvelden
Trim
Trener
Trener
Fotballbanen Mo
”
Lang dugnadsinnsats
VSA
Barneidrettsskolen/ aerobic mv.
Velvillig grunneier
Tvedestrandsposten
Trener/promotor/sponsor
Friidrett/lokal ressursperson
Styrearbeid (leder, øk.ansv.), orientering mm
PR, avisreportasjer, mm
Fotballtrener og pådriver for kunstgressbane
Fotballtrener og pådriver for kunstgressbane
Barneidrett/barneidrettskolen og tilstelning
Lang dugnadsinnsats og web-redaktør
Kunstgressbanen
Trener
Pådriver og tilrettelegger for å få folk i aktivitet
Leder og trener i fotballgruppa
Pådriver innenfor spesielt orientering

1.9. Æresmedlemmer
Laget har følgende æresmedlemmer utnevnt siden 1987:
Per Heimdal
1987
Gunnar Taxerås
1993 (død)
Sverre Songedal
1996
Bjørn Smeland
1998 (død)
Ola Myre
2003
Knut Sunde
2010
Emma Smeland Nygårdseter
2015
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1.10. Uttalelser, henvendelser og representasjon
Idrettslaget får hele tiden henvendelser og forespørsler om deltakelse på ulike arrangement.
Leder må følgelig foreta en “siling” og utvise skjønn, og konsulterer styret ved behov.
Relevant informasjon, tilbud og forespørsler videresendes til gruppelederne for vurdering.
Hovedstyret, undergrupper og andre som representerer VIL har i løpet av året på ulike måter
representert og gitt uttalelser på følgende:







Deltakelse på AAIK kursweekend
Deltakelse på Idrettsgalla Sør
Deltakelse på de ulike særkretsers ting
Stand på Vegårsheidagene med triksekonkurranse og sprint-VM på rulleski
Møter i regi av Idrettsfinans
Deltatt under TV-aksjonen

1.11. Økonomi
Resultatet for hele idrettslaget i 2015 ble et overskudd på 82 375,91 kroner. Det var
budsjettert med et underskudd på 22.000 kroner. Resultatet ble med andre ord bedre enn
forutsatt. De viktigste forklaringene til dette er at gruppene samlet brukte 86.000 kroner
mindre enn budsjettert. Av dette er 36.000 kroner knyttet til fotballgruppa og 42.000 kroner er
knyttet til langrennsgruppa.
På hovedstyrets ansvarsområde er det merinntekter på nærmere 41.000 kroner fra
aktivitetsmidler fra Norges Idrettsforbund. Inntekter fra bingo er snaut 16.000 kroner mindre
enn budsjettert. Disse inntektene er for øvrig synkende. Utgifter til bruk av Vegårsheihallen er
drøyt 26.000 kroner høyere enn forutsatt. Det skyldes blant annet at kommunen har økt
betalingssatsen. På den annen side er det en innsparing på 39.000 kroner til materiell og
utstyr. Hovedårsaken er at er tiltenkt orienteringskart ikke blir utarbeidet før i 2016.
VIL har en allsidig og stor aktivitet. Brutto omsetning i 2015 var rett i underkant av 1,0 mill.
kroner. Økonomien er god. Det kan komme godt med når en tar hensyn til de forpliktelser
idrettslaget har påtatt seg i forbindelse med VSA sitt utviklingsprosjekt.
Vegårshei Sparebank er idrettslagets hovedsponsor, og har i 2015 bidratt med 100.000
kroner. I tillegg er det flere andre bedrifter som sponser gruppene i idrettslaget med ulike
beløp. Vi er svært takknemlige fra støtten fra alle.
Det vises til regnskapet for ytterligere detaljer.
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1.12. Oppsummering og nye målsettinger
Ved oppsummering av idrettsåret 2015 mener styret at VIL kan være stolte av det arbeidet
og engasjement som har blitt lagt ned. Det vil alltid være nye oppgaver å ta fatt på og lagets
kapasitet er både en suksessfaktor og en begrensning.
Vi mener likevel at:








Hovedstyret har god oversikt på den totale driften
De ulike gruppene har gjennomført sine treninger, konkurranser, turneringer og andre
aktiviteter på en god måte
VIL mestrer å ivareta både bredde- og toppidrett
Medlemmene stiller villig opp, også ad hoc, når det trengs
VIL er inkluderende og driver godt folkehelsearbeid
VIL får nye medlemmer
Aktiviteten øker totalt sett

Styret håper også at den vedtatte strategiplanen kan bli et nyttig verktøy for videre drift av
organisasjonen.
VIL har hatt og skal fortsatt ha fokus på tilrettelegging for samarbeid innad i- og mellom de
ulike gruppene, samt bidra til et godt samarbeidsklima på tvers av frivilligheten og styrende
organer i kommunen.
Under punkt 1.2, oppsummerte vi resultater av tre hovedmålsettinger. Ethvert hovedstyre
må, i samsvar med årsmøtets vilje, hele tiden ha fokus på det overordnede og legge de
lange linjer. Gruppene må i større grad konsentrere seg om aktivitet, mulige arrangementer
og daglig drift.
Styret vil avslutningsvis takke alle som bidrar på ulike måter med sin innsats for at
idrettslaget kan fortsette med sitt verdifulle og forebyggende arbeid.

Vegårshei, 10. februar 2016
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2. Gruppenes årsmelding
2.1. Alpint
Styret i alpingruppa har i 2015 bestått av:
- Trond Lunder (leder)
- Anders Pedersen
- Raymond Karlsen
Alpingruppa har i samarbeid med Arendal slalåmklubb gjennomført; skiskole og
slalåmtrening i alpinanlegget på Vegårshei.
Skiskole
Skiskolen er et kurs beregnet kun på nybegynnere og ble gjennomført over tre tirsdager (27.
januar, 5. og 10. februar), fra kl. 1800 til kl. 2000.
Kurset kostet kr 400 pr deltager, eller kr 700 for en familie.
Det deltok 8 stk. fra Vegårshei i aldersgruppen 6-10 år.
Slalåmtrening
Trening og moro for den som vil bli enda bedre på slalåmski. Slalåmtreningen ble
gjennomført hver torsdag fra 29. januar (kl. 1800 – kl. 2000) og frem til snøen forsvant i
mars.
Kurset kostet kr 400 pr deltager, eller kr 700 for en familie.
Det deltok 14 stk. fra Vegårshei i aldersgruppen 7 – 13 år.
Totalt antall deltakere (inkl. deltakerne fra Arendal Slalåmklubb) var i snitt rundt 100 stk. pr
trening, og det må kunne sies å være svært bra.
Det ble gjennomført sesongavslutning m/premieutdeling torsdag 18. mars kl. 18 i Turnhallen
bak Amfi i regi av Arendal Slalåmklubb.
Både på skiskolen og slalåmtreningen fokuserer vi på lek og morro. Alpint handler om å ha
det gøy!

Trond Lunder
Leder Alpingruppa
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2.2. Basis barn – og ungdomsidrett
2.2.1. Barnetrimmen
Barnetrimmen er for barn opp til skolealder og gjennomføres i Vegårsheihallen torsdager fra
kl. 17 til 17.45. Vi er to voksne som deler på ansvaret og har i hovedsak annenhver gang.
Antallet barn har økt også i år og vi er blitt en kjempestor gjeng. Dette har ført til at vi ikke
lenger har samme type oppstart, med forskjellige former for navnelek da det tar for lang tid.
Vi er som nevnt to voksne som deler på hovedansvaret derfor varierer trimmen ofte fra gang
til gang, men vi er enige om alltid å ha en oppstart og der barna skal samles for å hilse og
gjøre forskjellige fellesaktiviteter.
Hovedfokuset er på lek. Noe av denne leken er organisert og noe er frilek hvor barna får
bruke forskjellige apparater og annet sportsutstyr og holder på med det de liker eventuelt
mestrer best. Vi kjører noen kjente leker og andre felles aktiviteter hvor ting som å stå i kø,
vente på tur, balanse, hopp og ulike former for kroppsbeherskelse er i fokus.
I og med at det er stort sprang i alder på gruppen er naturligvis ferdighetene også det. Vi har
av og til prøvd å dele gruppen i to etter alder for å kunne tilpasse opplegget bedre.
Det er viktig for oss at foreldrene deltar aktivt da det er vanskelig å finne aktiviteter som alltid
passer alle pga. stor aldersforskjell. De minste må spesielt passes da de kan falle ned fra og
skade seg på apparater.
Lisa Fasseland Myhre

2.2.2. Barneidrettsskolen
Mads Flaten og Erlend Løwe er ledere på idrettskolen. Idrettskolen er i Vegårsheihallen hver
torsdag fra oktober til mai med unntak av høytider og skoleferier. Vi tar pause under
«Bankcupen» om vinteren. Idrettskolen er for barn fra 1. til 3. klasse. Høsten 2015 endret vi
treningstiden til kl. 17.00 i stedet for kl. 18.00 for å holde på parallelt med barneidretten.
Oppmøtet i høst har holdt seg stabilt på rundt 25 barn, noe som er flere enn i fjor. Barna er
jevnt fordelt i alder og kjønn.
På idrettskolen forsøker vi å ha et variert program bestående av lek, ulike ballspill og basisøvelser. Idrettskolen er et lavterskeltilbud der lek og moro er mer viktig enn prestasjoner og
resultater. Idrettsskolens fokus er at barna skal oppleve mestring, trivsel og glede med idrett i
sammen med andre barn.
Vegårsheihallen fungerer godt som arena for dette. Vi har i år to baner og kan dermed dele
opp gruppen ved behov og drive parallelle øvelser. Vi benytter utstyret vi har i hallen og er
godt fornøyd med det.
Erlend Løwe og Mads Flaten
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2.3. Fotball
Styret i fotballgruppa har i 2015 bestått av:
- Ole Kenneth Løvdal (leder)
- Marthe Vangstad
- Torvild Selås
- Hege Smeland Skuggevik
- Kurt Egil Bjorkjendal
Sesongen 2015 ble nok en aktiv sesong for fotballgruppa i Vegårshei IL. Det har blitt
organisert kamp og trening for 105 spillere innen barne- og ungdomsfotballen. Vi har hatt lag
med i GIVHS-serien (1-3 klasse og 4-5 klasse) og kretsserien (G12, G14 og G15). Klubbens
seniorlag har vært med i Trimserien i regi av Bedriftsidrettskretsen.
Den sportslige utviklingen har vært god også i 2015 og vi ser nå resultater av de fasilitetene
som vi kan tilby våre spillere. Kunstgressbanen i kombinasjon med muligheten for
innendørstrening som Vegårsheihallen gir oss, er med på å heve nivået og øke mulighetene
for våre unge talenter. Vi har også videreført samarbeidet med Arendal Fotball hvor flere
spillere har deltatt på talentsamlinger med Arve Seland som trener. Marius Løvdal har deltatt
på sone-lag øst (Aust Agder) for G2001, hvor han har blitt tatt ut til flere kamper mot andre
sone-lag. Det har også blitt gjennomført uttakssamlinger til sone-lag både for G2002 og
G2003. I G2002, som ble avholdt tidlig på året nominerte vi 2 spillere, her deltok Ola Kristen
Selås og Pjotr van der Werf. Begge gjorde en god figur, men nådde dessverre ikke helt opp i
den harde konkurransen. For G2003 som ble avholdt like før jul nominerte vi 4 spillere.
Marius Bjorkjendal, Christian Lindtveit Lines, Henning Esperås og Morten Bjørkholt, disse
"knivet" med 57 andre gutter fra hele Aust-Agder. Her ble Christian belønnet med plass i
troppen som starter opp med ukentlige treninger i 2016.
I år var vi hele tre lag (G12/G14/G15) som tok turen til Danmark på turnering i månedsskiftet
juli - august. Valget falt på Ramsing Cup som er en turnering vi har god erfaring med. Totalt
34 spillere, samt en heiagjeng på 42 voksne og barn var med på denne turen. Flott initiativ
og organisering fra foreldrene med Torvild Selås i spissen. Det var en oppstemt gjeng som
skulle ned for å forsvare fjorårets suksess med to pokaler i bagasjen hjem. Førstereisguttene fra G12 startet turneringen bra med seier og uavgjort i de to første kampene på
fredag. Dessverre ble de rammet av sykdom i løpet av natta, kombinert med noen skader
fikk de det tungt utover på lørdag og søndag. Dette resulterte i tre tap og en 8. plass i
turneringen. Det ble raskt besluttet å reise tilbake i 2016 for revansj. G14 startet vel så bra
med to solide seiere innledningsvis. Motstanden ble noe sterkere utover og resulterte i to tap.
De gikk derfor til plasseringskamp om 5. eller 6. plass, denne ble avgjort av Vegårshei i
sluttsekundene, seier 1-0. G15 som vant fjorårets utgave av turneringen tok nok litt for lett på
det i første kamp og tapte denne 0-3. De to neste kampene ble komfortable seiere 3-1 og 40. Dessverre tok vi med oss resultatet fra den første kampen inn i sluttspillet, to uavgjort
kamper der medførte en 4. plass i årets turnering. Tradisjonen tro avsluttet vi med et stopp i
Action house Løkken på vei hjem. Her stod gokart og lasergame på programmet.
Oppsummert var helgen en stor suksess, både for foreldre, trenere og ikke minst spillerne.
Det ble dessverre ikke arrangert turnering i Vegårsheihallen for lag i GIVHS-serien dette året,
kanskje kan vi ta dette opp igjen i 2016.
For sesongen 2015 har vi kjørt en kåring av "Årets spiller" for lagene G12, G14 og G15.
Kriteriene for kåringen har vært treningsfremmøte, samt innsats og holdning på treningene.
Vinnerne her ble Jon Sines, Marius Løvdal og Lars Johan Henriksen.
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GIVHS-serien
Her har vi hatt rekordhøye 68 spillere i aktivitet gjennom sesongen. Vi har stilt 6-7 lag i serie
og turneringer. For de yngste, 1-3. klasse, har vi hatt med 3 guttelag og 1 jentelag. Spillerne
fra 4-5. klasse har hatt med 1 guttelag og 1-2 jentelag. Det har vært utrolig moro å være til
stede på mandagene hvor mer enn 40 barn har deltatt på trening for de yngste. Det lyser
godt humør og ekte spilleglede fra spillerne. Dette tar de med seg inn i kampene, hvor tap og
seier takles på samme måte.
Med så mange lag er vi avhengige av stor innsats fra foreldre og foresatte i treningsarbeidet,
da er det flott at så mange har stilt seg til disposisjon som trenere eller oppmenn/kvinner.
GIVHS-serien ble avsluttet i september med turnering på Vegårshei kunstgress. 20 lag var i
aksjon og nesten 200 spillere ble premiert for sin innsats. En ekstra takk til Robin Thorsen,
Lars Johan Henriksen, Gevorg Bayadjan, Marius Løvdal og Bas Hoonhout for den gode
jobben som dommere.
Gutter 12 7er
Nok en god sesong for dette talentfulle laget. Laget står med 11 seiere, 1 uavgjort og 6 tap
etter sine 18 kamper. Samtlige tapte kamper har vært spillemessig jevne, og kunne like
gjerne endt med et annet utfall. Laget har i 2015 benyttet 13 spillere, hvor en av disse har
hospitert opp fra GIVHS 4-5. klasse. Er en kamerat-gjeng som bruker mye av sin fritid på
fotball, og nesten alltid er å finne på eller rundt kunstgressbanen. Tre av spillerne har
hospitert opp til G14 laget, både på trening og kamp, i løpet av sesongen. Dette har vært
Marius Bjorkjendal, Christian Lindtveit Lines og Henning Esperås.
Gutter 14 7er
Etter en sur start på sesongen med 1-11 tap mot Trauma fikk laget god fremgang. Våren
endte opp med en andreplass i serien, etter 3 seiere, 2 uavgjort og 1 tap. Høsten ble svært
bra, laget gikk ubeseiret gjennom denne, med 1 uavgjort og 5 seiere ble de vinnere av
høstserien. Spesielt godt smakte seieren mot Trauma der vi vant 10-2. Laget er en god miks
av gutter og jenter – erfarne og uerfarne spillere. Totalt har vi hatt 15 spillere fra 2001 og
2002 innom trening gjennom sesongen. I tillegg har vi hatt hospitanter fra G12, både på
trening og i kamp. Har lyst til å trekke frem fire ting fra sesongen 2015. Madelen Oland Grov,
som har hatt god fremgang og stadig høster kommentarer fra motstandernes trenere. Marius
Løvdal som har løpt ustanselig i hver kamp og scoret mer enn 40 mål. Christian Lindtveit
Lines som med største naturlighet spiller mot 2 år eldre spillere. Og helt til slutt den
fantastiske innsatsen ALLE har bidratt med i hver kamp.
Gutter 15 11er
Som en følge av et samarbeid med Gjerstad IL klarte vi å stille et 11er lag i 2015. Laget
startet noe svakere enn forventet på våren, men avsluttet denne med 2 seiere og en uavgjort
inn mot ferien. Vi endte dermed på en skuffende 6. plass i vårserien. Etter ferien fortsatte
fremgangen, og laget fikk 4 solide hjemmeseiere. Bortekampene ble tøffere, der 3 av dem
endte med 1-målstap i tillegg hadde vi 1 uavgjort. I en svært jevn serie endte vi til slutt på 4.
plass. Lagets store utfordring i år har vært å score mål, spillemessig har de ofte vært
overlegne, men de har manglet noe i den siste fasen av spillet. En medvirkende faktor til
dette er at troppen har vært ulik i samtlige kamper. Laget deltok i årets Tynnribbecup på
Hisøy, med to 5er lag. God innsats fra begge lag, hvor det ene laget ble slått ut i semifinalen
av et svært godt Jerv-lag. Totalt har vi benyttet 20 spillere gjennom sesongen, hvor 6 av dem
har kommet fra Gjerstad IL. Skal vi trekke frem noe rundt dette laget, må det være nettopp
det gode samarbeidet med Gjerstad, og måten vi har tatt imot disse spillerne på.
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Senior Trim
Godt oppmøte på treningene, men har til tider slitt med å stille lag i kamper. De har til
gjengjeld spilt bra kun to knepne 1-målstap på 14 kamper er fasiten ved sesongslutt. Det ga
dem en andre plass i serien, med god margin til tredje og kun 3 poeng opp til første plass.
Avslutningsvis ønsker vi å takke for samarbeidet med foreldre og for innsatsen som er lagt
ned av spillere, trenere og tillitsvalgte – TUSEN TAKK!!!
For styret i VIL fotball
Ole Kenneth Løvdal

2.4. Friidrett
Styret i friidrettsgruppa har i 2015 bestått av:
- Randi Haugland (kontaktperson)
- Gro Langan Bjorvatten (idrettsmerket)
Friidretten på Vegårshei er for tiden nede i en bølgedal, med relativt liten aktivitet.
Et lyspunkt er det likevel i Andreas Værland som har prestert bra i løpsøvelser.
Stafetter
Vegårshei har i flere år hatt tradisjoner med gode resultater og plasseringer i de lokale
stafettene. I 2015 stilte ikke Vegårshei med lag i Arendalsstafetten. Vegårsheiingene deltok
derimot i Tvedestrandsstafetten med 4 lag og fikk gode plasseringer.
Seniorlaget, som stort sett besto av brødre og svogere i familien Værland, vant sin klasse.
Gutter 12 og gutter 16 kom på 2. plass, og gutter 14 kom på 3. plass.
Terrengløp / bakkeløp
Når det kommer til terreng- og bakkeløp, stiller Vegårshei fortsatt med flere gode deltakere
både blant de unge og de mer “voksne”.
Blant resultater kan nevnes:
•
Terrengkarusellen: Andreas Værland fikk beste tid i lang løype i løpet 7. april
•
NM i terrengløp:
Andreas Værland nr. 7 i G16 og
Sten Åge Nygårdseter nr. 3 i M45 -49
VIL stod også i 2015 som arrangør av Hovdefjelløpet. Grensejoggen ble derimot avlyst med
bakgrunn i dødsfallet til Gunnar Taxerås.
I tillegg har Vegårshei hatt deltakere i blant annet:
•
Skuggenatten opp
•
Fagerheikongen
•
Skagerakmila
•
Jomfrulandsløpet
•
Svalandsgubben
•
Første mann til Granestua
Idrettsmerket
Gunvor Værland, Marit Flaten og Gro Bjorvatten tok idrettsmerket i 2015.
De er trofaste hvert år, men det er absolutt plass til flere her.
For friidretten
Inge Lines
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2.5. Hopp
Styret i hoppgruppa har i 2015 bestått av:
- Grunde Stebekk (leder)
- Viktor Mogen
- Birger Bakken
Det har ikke vært deltakelse fra VIL på hopprenn i 2015.
Hoppmiljøet hadde en vellykket stand på Vegårsheidagen med Bringsværdbakken i parken.
Veldig mange unge hoppere holdt på her hele dagen og det var nesten ikke mulig å få
pakket ned bakken til kvelden. Dette lover godt for rekrutteringen til det nye hoppanlegget.
For hoppgruppa
Inge Lines

2.6. Håndball
Styret i håndballgruppa har i 2015 bestått av:
- Kjersti Fossing (leder)
- Ragnhild Aabøe
- Siri Våje
- Håvard Ettestøl
- Halvor Vaaje
Håndballgruppa har ca. 85 medlemmer fra 6-13 år.
Minihåndball
Minihåndball har denne sesongen hatt 21 spillere fra 1. og 2.klasse, vi deler treningstid med
minivolleyball annenhver mandag fra 17.00- 18.00.
Vi har vært på en turnering i Risørhallen, det var veldig gøy og lærerikt.
Med på treningene har vi tre hjelpetrenere fra Jenter 13, Alise, Elise og Fatima. De var også
med og hjalp på turneringa.
Vi har mye leik og moro på treningene
Trener Camilla Palmyr
Gutter 8
Gutter 8 har treningstid i hallen hver mandag fra 18-19. Vi er totalt 10 spillere hvorav sju går i
tredje klasse mens tre i fjerde. Vi er med dette en av 6 klubber i Aust-Agder som stiller lag i
G8 klassen.
På trening jobber vi mye med ballkontroll, pasninger og skudd, og vi ser at spillerne plukker
med seg litt etter litt. På hver trening har vi trenerbistand fra spillere på 13-års laget, noe
gutta ser ut til å kose seg med
Det har til nå vært 2 turneringer hvor vi har møtt lag fra Express, Trauma, Hisøy, ØIF Arendal
og Tvedestrand. Det er ingenting å si på innsatsen i kampene, selv om konsentrasjonen har
en tendens til å svikte på slutten. Resultatet er på det jevne, og med medalje etter hver
turnering er humøret på topp.
Oppmann er Tone Løvdal Hagelia
Trener er Ivar Sønstabø
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Jenter 8 og 9
LAGET BESTÅR AV
Trenere
Karianne Bjørnstad Halvorsen
Håvard Ettestøl
Spillere 2007
Antall: 6 jenter
Spillere 2006
Antall: 4 (2J + 2G)
MÅLSETNINGER
Vi jobber etter både håndballforbundets retningslinjer, hva angår spill, trening, cuper/kamper.
Barna skal være sett og gitt en tilbakemelding / feedback hver trening. Ungene selv gir utrykk
for at kommunikasjonen er der.
Alle skal være med – alle skal mestre håndballen på sine premisser. Vi ser en bra framgang
på hver enkelt spiller fra høst til vår!
Vi føler vi har oppnådd mye med at spillerne er veldig motiverte for å komme på trening hver
gang.
TURNERINGER
Vi har deltatt i hver av cupene som er satt opp i vår ring både vår og høst 2015.
Begge lag viser enorm innsats i cupene, og har like stor glede av å bare være der.
Vi føler oss veldig godt innlemmet i ringen og har god dialog med trenerteama i de andre
klubbene. Vi snakker sammen før og under hver turnering – man spiller hverandre gode,
samt at trenere er med på å sørge for så like kamper som mulig!
Ring 2:
Froland
Trauma
Lia
Express
Øyestad IF
Vegårshei IL
OPPSUMMERING Alt i alt så er vi strålende fornøyd med sesongen som var og føler vi er
godt i gang med denne sesongen. Alle er positive og motiverte for å fortsette framover. Vi
regner med å ha denne stallen ganske jevnt fremover.
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Jenter 10
Vi har hatt en fin og lærerik sesong. Målet om å beholde spillerne, og gjerne rekruttere noen
nye er i hovedsak nådd. Selv om noen har sluttet, har flere kommet til og vi er nå 11 spillere.
Av disse er to gutter. I høst har vi bare hatt 1 lag påmeldt til seriespill. Dette har
sammenheng med at vi nå fra 1.1.2016 skal spille på stor bane, som krever flere spillere.
Også denne høsten reiste vi på Dyrepark-cup, med overnatting og inngang i dyreparken.
Dette ble en stor suksess, og bidrar i stor grad til det gode samholdet som er på laget. Vi har
hatt trening en gang i uka, og det har vært godt oppmøte. Spillerne har hatt en god utvikling,
og laget vinner mange kamper. Onar Baarøy har vært trener og Kirsten Helen Myren har
gjort en strålende jobb som oppmann. En av serieturneringene var i Vegårsheihallen, som
med god innsats fra foreldregruppen ble et godt arrangement.
Onar Baarøy
Jenter 11
Vi avsluttet forrige sesong i april 2015 med besøk av Grimstad en hel fredagskveld i hallen.
Vi hadde felles trening, spiste taco sammen og avslutta med kamper. En sosial og gild kveld
for både spillere, trenere og foreldre.
I høst møtte den samme ivrige gjengen opp til trening, 10 jenter og 3 gutter. Dette er siste
sesongen som guttene har lov til å være med å spille sammen med jentene. Rett før jul kom
det 2 nye jenter som ville være med på laget, og det er positivt for da har vi en god spillerstall
når vi skal spille 12-års serie fra neste høst.
Jentene trener to ganger i uka, tirsdager og fredager. Spillerne er ivrige, og det er sjeldent vi
ikke er alle på trening.
I år spiller J 11 sitt siste år i aktivitetsserien. Vi har vært litt uheldige og kommet i pulje med
mange lag fra Kristiansandsområdet, noe som gjør at vi har fått veldig lange dager når vi har
vært avgårde på kamper. Kampene har vi stort sett vunnet, med solide sifre.
Laget har deltatt på Dyreparken cup i august, Nidelv cup i september og Granes juleturnering
i desember. Det er for det meste blitt seiere, og utviklinga til både spillerne og laget har vært
god. Det blir en cup til våren eller Dyrepark cup til høsten, men hvilken er ikke avgjort enda.
En del av jenter 11 spillerne har denne sesongen hjulpet både jenter 12 og jenter 13 på
kamper og i turneringer, da de veldig ofte har vært i manko av spillere. Dette har vært både
positivt og lærerikt.
Håndball er gildt, og moro har vi det hele tiden.
Frode Rugnes og Ragnhild Aabøe (trenere)
Jenter 12
Jenter 12 består av 8 jenter Katrine Lindtveit, Anouk Van Dongen, Berit Ormshammer, Liv
Skeimo, Lene Songedal, Linn Stebekk, Anne Helene Vaaje og Maria Vaaje.
Trener er Elisabeth Lindtveit
De trener på onsdager, samt de har mulighet til å trene sammen med J13 på fredager
De har i denne sesongen spilt på stor bane og siden de bare er 8 spillere, har der vært 4
jenter fra J11 med på kampene. Ragnhild Aabøe har vært assistent trener på de fleste
kampene.
J12 var på cup i dyreparken i august, masse god håndball og mye moro utenfor banen også.
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Jenter 13
Jenter 13 har bestått av 8 spillere. I tillegg så er det tre gutter med på treningene, men de er i
år for gamle til å spille sammen med jentene på kamper.
Vi har denne sesongen måtte låne spillere fra J 12 og J 11 når vi har spilt kamper da vi
hadde litt frafall på laget ved oppstart i høst.
Vi spiller i vanlig serie og møter lag fra Tvedestrand til Kristiansand.
Vi trener to ganger i uka, tirsdag og fredag. Trenere er Kjersti Fossing, Per Fossing og Tina
Thorsen.
I april/mai var vi på messecup i Tønsberg. I september var det Nedenescup i Arendal hvor vi
ble nr. to i B-finalen. I jula deltok vi på Granes Julecup.
Vi satser på en cup til våren også, men har ikke bestemt hvilken enda.
Tre av jentene på laget ble meldt på regionens sonetreninger hvor de beste spillerne møtes
og får ekstra oppfølging. Nå i januar er det Maria Eimhjellen Langan som er valgt ut til å følge
sonelaget videre.
Kjersti Fossing

2.7. Langrenn
Styret i langrennsgruppa har i 2015 bestått av:
- Svein Flaten (leder)
- Arnhild Ufsvatn Bråten
- Sten Åge Nygårdseter
- Helge Sines
Snøforholdene i fjor var ikke de beste med tanke på å drive vinteridrett, men forholdene tatt i
betraktning var det bra aktivitet i langrennsgruppa i 2015 også. Bankcupen/Telenorkarusellen er det tilbudet innen idrett som helt klart aktiviserer flest barn og
unge på Vegårshei. Samtidig har antall barn, unge og voksne som deltar på ski- og
styrketrening stabilisert seg på et flott nivå. Styret i langennsgruppa vil benytte anledningen
til å takke alle som har bidratt til det flotte langrennsmiljøet vi har på Vegårshei.
Trening 4-7.klasse
Trenere for de yngste har denne sesongen vært Randi Haugland, Helge Sines, Elling Solfjeld
og Sten Åge Nygårdseter. Det er et passe antall trenere som gir god kontinuitet i treningene.
Oppmøtet på treningene har vært relativt godt, med i overkant av 20 stykker på det meste.
De fleste gangene har vi delt i to grupper, en med hovedvekt på lek og balanse/koordinasjon.
Den eldste gruppa har trent en god del teknikk, kondisjon og hurtighet.
I år starta vi treningene på rulleski allerede i slutten av august. På senhøsten ble forholda på
rulleski vanskelige, da tok vi på joggesko og trente «elghufs», skigang og sprettende
skigang. Diverse stafetter og lek var også populært.
Trening 8.klasse og eldre
Det har også vært gjennomført trening for de litt eldre. Den har bestått av styrketrening i
hallen på onsdager. Sten Åge Nygårdseter har vært ansvarlig for dette også. Oppmøtet er
bra med et aldersspenn fra ungdomsskolen og opp til godt voksne.
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Bankcup/Telenorkarusellen
Som sagt ble vinteren 2015 en snøfattig vinter, men på tross av dette rakk vi å arrangere fem
av de seks planlagte rennene i bankcupen i løpet av januar og februar. Første renn ble
arrangert 27.januar, med ikke mindre enn 223 deltakere. Det var også i år veldig godt
deltakelse med over 200 startende på de fleste rennene. Premieutdelingen fant sted ved
Fjellheim 28.april. Vi benytter anledningen til å takke de som var med å arrangere rennene.
Dere gjør en veldig god jobb, og det er godt å se at dugnadsånden lever på Vegårshei.
Langrennstrimmen
Vi arrangerte langrennstrimmen i 2015 også. Tanga hang som vanlig inne i enden av 8kilometeren, og blei bytta hver mandag så lenge løypene blei kjørt opp. Alle som leverte kort
med klipp i var med i trekningen på et flott gavekort. Det var Arnhild Bråten og Gro Langan
Bjorvatten som organiserte langrennstrimmen og var ansvarlige for å bytte tenger hver uke.
Vegårsheirennet
Vegårsheirennet ble arrangert lørdag 14.februar under fine forhold tross lite snø. Nesten 60
deltakere stod for mange gode prestasjoner, deriblant flere Vegårsheiinger som tok medalje.
Heiløpet og Militærløpet
Både Heiløpet og Militærløpet måtte dessverre avlyses grunnet snømangel.
VM i rulleski
Rulleskisprinten under Vegårsheidagene er etter hvert blitt en tradisjon. Det samler mange
tilskuere og er med å skape liv og stemning. Den blei i fjor arrangert lørdag 15.august. Det
blei mange jevne dueller blant både store og små, og i seniorklassa var det Odd Arne
Eliassen som gikk av med seieren.
Resultater
16.01. Norges-cup Lygna
M19-20 10 km (fri) Nr. 96 Are S. Nygårdseter (194 delt.)
17.01. M 19-20. Sprint (klassisk) Nr. 60 Are S. Nygårdseter (186 delt.)
18.01. M 19-20. 15 km (klassisk) Nr. 136 Are S. Nygårdseter (188 delt)
01.02. Gjerstadrennet. G 13 Nr.2 Ola Kristen Haugland Selås
14.02. Vegårsheirennet. M 19-20 Nr. 1 Jon Nilsen, G 14 Nr. 1 Anders Vestøl
13.02. Norges-cup Nes
M19-20 15 km (fri) Nr. 136 Are S. Nygårdseter (186 delt.)
14.02. NM sprint Nes. M 19-20 Nr. 34 Are S. Nygårdseter (172 delt.)
15.02 NC Nes. 10 km (klassisk) M 19-20 Nr. 71 Are S. Nygårdseter (184 delt.)
26.02 KM (fri) Oddersjaa. G 13 Nr.1 Ola Kristen Haugland Selås
06.03. NM. Hommelvik 15 km (fri) M 19-20 Nr.92 Are S. Nygårdseter (198 delt.)
07.03. NM. 10 km (klassisk) M 19-20 Nr.196 Are S. Nygårdseter (209 delt.)
08.03. NM stafett junior. Nr. 36 Agder og Rogaland lag 2. 1.etp: Are S. Nygårdseter

Styret i VIL Langrenn
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2.8. Orientering
Styret i orienteringsgruppa har i 2015 bestått av:
- Emma Smeland Nygårdseter (leder)
- Håvard Nilsen
- Geir Bråten
- Gerd Karin Vestøl
- Arild Flaten
Nok et år er gått med god aktivitet og gode resultater fra klubbens løpere. Synnøve Bråten
utmerker seg i år igjen, med blant annet gull og sølv fra norgesmesterskap. Det er
imponerende hvor mange medaljer hun har sikret seg siden hun startet i Hovedløpet som 14åring og frem til sin siste junior-sesong. I 2015 har to andre løpere også tatt gode steg
fremover, vi tenker da på Julie Nærestad og Anders Vestøl.
Lokal aktivitet
Størst aktivitet i orienteringsgruppa er det i forbindelse med bankcupen. I 2015 ble det
arrangert 10 løp, i tillegg telte de to nærløpa med i bankcupen. Stort sett har det vært 30-40
deltakere med på løpa, og 22 løpere til og med 16 år var med på fem løp eller flere. Et par
løp tidlig på høsten ble preget av mye nedbør og vann i skogen. Det satte ingen demper på
humøret til de som deltok! Ett av årets løp var også kano-orientering, en veldig populær og
artig variant. I forbindelse med premieutdeling arrangerte vi nattløp for nybegynnerne. Rundt
20 unge deltok og viste stor innsats.
I forkant av bankcupen ble det arrangert nybegynnerkurs. Mange barn og foreldre deltok, og
fortsatte med bankcup gjennom sommeren. Mot slutten av året startet o-gruppa også med
treninger ute. De samlet 15-20 barn, ungdommer og voksne hver gang. Treningene ble lagt
opp slik at de passet for alle aldersgrupper.
Nærløp
Vegårshei arrangerte to nærløp for alle løpere i kretsen. Det første var et langdistanseløp
med samlingsplass på Hergun. Mye regn både før og på løpsdagen gjorde at det var kun 58
løpere som deltok. Det andre løpet var nattløp ved Øytjenn, med 38 deltakere. Dette er bra til
nattløp å være.
Klubbtur
Årets klubbtur gikk til Rauland i forbindelse med junior-VM og Sørlandsgaloppen. I underkant
av 30 vegårsheiinger var med på tur. De som var med fikk med seg god VM-innsats av
norske løpere, fem løp i flott norsk o-terreng, fjelltur til Falkenuten, bading i Møsvatn (for de
tøffeste!), DDE-konsert og mye moro.
Resultater
En del av klubbens løpere deltar jevnlig på løp både i Aust-Agder for øvrig og ellers i landet.
Mange gode resultater blir det for noen av ungdommene. Det vil føre for langt å gjengi alt i
denne årsmeldingen, men nedenfor følger resultater fra nasjonale mesterskap.
Hovedløpet 8.-9.8. (resultater i hhv. sprint og normaldistanse):
H14: nr. 9 og 6 Anders Vestøl, nr. 46 og deltatt Atle Nilsen
H15: nr. 74 i sprint Bas Hoonhout
H14-16C: nr. 7 i normaldistanse Bas Hoonhout

22

NM ultralang 22.8.:
D17-18: nr. 12 Julie Nærestad
D19-20: nr. 2 Synnøve Bråten
NM-uka 10.-13.9. (resultater i hhv. langdistanse og mellomdistanse):
D17-18: nr. 17 og 19 Julie Nærestad, nr. 41 og 29 Karine Vestøl
D19-20: nr. 1 og 4 Synnøve Bråten
H19-20: nr. 19 og 29 Are Smeland Nygårdseter
NM natt 18.9.2015:
D17-18: nr. 20 Julie Nærestad og nr. 28 Karine Vestøl
NM junior stafett 20.9.2015:
D17-20 nr. 14 (Julie Nærestad, Karine Vestøl og Synnøve Bråten)
Norgescup sammenlagt
D17-18: nr. 14 Julie Nærestad (6. plass som beste enkeltresultat) og nr. 61 Karine Vestøl
(27. plass som beste enkeltresultat).
D19-20: nr. 4 Synnøve Bråten (to førsteplasser og to andreplasser som beste
enkeltresultater)
H19-20: nr. 23 Are Smeland Nygårdseter (6. plass som beste enkeltresultat)
Sørlandsmesterskap langdistanse 22.8.
H13-14: nr. 2 Anders Vestøl
NM 2018
13.-16. september 2018 er det på ny duket for NM i orientering på Vegårshei! Høsten 2015
var en representant fra Norges orienteringsforbund på besøk for å se på samlingsplassen på
Taxerås og snakke med medlemmer av orienteringsgruppa. Han var veldig fornøyd med det
han så, og da vi sendte søknaden tok det ikke mange minuttene før tildelingsbrevet fra
forbundet kom. Et slikt arrangement vil kreve mye arbeidsinnsats både i forkant av og under
mesterskapet, så mange av idrettslagets medlemmer får anledning til å bidra. Flere sentrale
posisjoner er nå besatt, og en har bare møtt velvilje hos alle som er spurt. Dette inkluderer
også grunneiere.
JEC (Junior European Cup)
Synnøve Bråten deltok på JEC i Tyskland. Det gikk litt trått for henne på de individuelle
distansene med en 20. plass som beste plassering på langdistansen. Det ble derimot
skikkelig revansje på stafetten der hun løp Norges 3. lag inn til seier på sisteetappen.
Takk til mange
For å drive med dette og andre aktiviteter kreves det stor innsats fra mange. Vi vil rette en
stor takk til alle som bidrar. En stor takk også til velvillige grunneiere.

Styret i VIL orientering
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2.9. Skiskyting
Skiskyting har ikke hatt aktivitet dette året. Gruppa ligger foreløpig i ro, inntil interessen for å
gjenoppta aktiviteten foreligger.
Inge Lines

2.10. Sykkel
Styret for sykkelgruppa har i 2015 bestått av:
- Ole Johan Andreassen (leder)
- Randi Haugland
- Terje Nes
- Bent Moland
- Sveinung Aas
Fjorden Rundt 17. august.
Værgudene var ikke helt på lag under årets Fjorden Rundt, noe som reflekteres i
deltakerantallet. Bare 51 deltakere stilte til start i årets utgave av Fjorden Rundt.
Feltet syklet samlet til rett før Øygardskleive, det ble her et brudd der 3 stykker reiste fra
feltet, dette holdt nesten til mål.
Utbryterne ble tatt igjen ved kirka, men Henrik Lauve Førland tro til med en langspurt og vant
på tiden 1.26.45. Henrik er nesten for Vegårsheiing å regne siden han er sønn av Marit
Lauve og har mye familie på vegårshei.
Beste vegårsheiing ble Bjørn Nilsen på tiden 1.26.50.
På koseturen deltok 6 stykker og en kan nevne at Rune Smeland syklet hele runden på
enhjulssykkel.
Trening
Sykkelgruppa har spinning på vinteren og her har oppmøtet vært bra. Det ble også
gjennomført flere fellestreninger ute i løpet av sommeren
ColorLine Tour
Tre syklister deltok også for Vegårshei på ColorLine Tour fra Kristiansand til Hovden:
- Bjørn Nilsen M30-39
5:40:18
- Vigdis Vatne Alfsen K40-49
7:51:38
- Anne Marie Ramnæs Mogen K40-49
9:30:28
Ole Johan Andreassen
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2.11. Triathlon
Styret for triathlongruppa har i 2015 bestått av:
- Sveinung Aas (leder)
- Runar Skuggevik
- Geir Skogby
Det er fortsatt beskjeden interesse for triatlon i idrettslaget, og det har derfor ikke vært
organisert treninger gjennom året. Det er et fåtall aktive utøvere, men interessen er økende
og noen nye ansikter har dukket opp. Gruppa arrangerte Vegårshei halvmaraton den 23.
august med bra deltakelse.
Vinner i herreklassen ble: Inge Hasund fra Bøler IL på tiden 1.17.18
Vinner i dameklassen ble: Viviana Hiis fra Arendal Triathlon på tiden 1.35.51
Beste Vegårsheiing ble Andreas Værland på nest beste tid med 1.26.07
Styret

2.12. Trim voksne
2.12.1. Formiddagstrimmen
Det er Formiddagstrim hver onsdag i Idrettshallen.
Tidspunktet for trimmen er kl. 11.15 -12.15.
Det siste året har vi vært mellom 10 og 20 damer på trimmen. Det har vært en økende
interesse for trimtilbudet, noe som vises ved at det har kommet flere nye deltakere i høst.
En sprek og positiv gjeng stiller opp hver uke. Det er hovedsakelig damer i aldersgruppen 30
pluss som kommer på trimmen. Nivået hos deltakerne kan være varierende, men øvelsene
kan gjøres i forskjellige vanskelighetsgrader slik at alle mestrer treningen.
Treningen har en noe roligere form enn Aerobicen når det gjelder intensitet. Det legges
hovedsakelig vekt på bevisst bruk av pusteteknikk, styrkeøvelser, bevegelighet- og
koordinasjonsøvelser, samt god uttøyning og avspenning.
Vi legger vekt på at musikken som brukes er god å lytte til, samtidig som den inspirerer til
både bevegelse og avslapping. Trimmen er åpen for alle, både unge og eldre.
Det kreves ingen kvalifikasjoner for å delta, bare lysten til trene!
Instruktører for Formiddagstrimmen,
Beate Dalen og Hege Smeland Skuggevik.
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2.12.2. Stram opp
Det er stram opp hver onsdag i Vegårsheihallen fra 20-21
Dette er en treningstime i sal bestående av kondisjon og styrkeøvelser til musikk. Timen er
delt i to (30+30). Første del er kondisjonstrening. Her begynner vi med rolige sanger, jobber
oss oppover og holder høy puls og intensitet. Styrkedelen består av forskjellige øvelser som
styrker hele kroppen. Vi bruker treningsmatter, ballanseputer, medisinballer, manualer og
sklimatter.
For å variere øvelser og motivere til best mulig trening, byttes musikk og program ut jevnlig,
omtrent hvert kvartal.
Oppmøtet er veldig bra, mange faste men fortsatt nye ansikter som dukker opp, det er gøy,
og gjør til at jeg har lyst til å fortsette. Jeg har inntrykk av at de som er med liker treningen
fordi det er en effektiv time som treffer mange uansett alder og forutsetning. Vi kan holde høy
intensitet og fokusere på å gi alt fordi øvelsene er av passe vanskelighetsgrad.
Pga. operasjoner i vår og i høst ble jeg sykemeldt og måtte ta pause fra treninga, da er det
veldig hyggelig å ha noen av de trofaste treningsdamene til å steppe inn som vikarer. Det er
både jeg og resten av «Stram opp gjengen» veldig takknemlig for.
Lisa Fasseland Myhre

2.12.3. Aerobic
Jenter og damer på Vegårshei har etter hvert fått mange aktivitetstilbud for trening, og veldig
mange benytter seg av dette.
Både i vår- og høstsemesteret har aerobicen hatt ulikt tilbud på mandag og torsdag.
På mandager har vi benyttet Corebar, som er et godt hjelpemiddel for trening av kjerne
muskulaturen, mens på torsdager har vi hatt ordinær aerobic.
Grunnprinsippene i begge disse treningene er imidlertid godt innarbeidet og basert på aerob
(utholdenhets) trening.
Treningen er lagt opp slik at alle kan være med, og når det passer den enkelte. En del
trimere er svært trofaste, og stiller omtrent på samtlige treninger. Antallet personer som er
innom treningene totalt sett er relativt stabilt, ca. 60 personer.
Programmene varieres i løpet av semestrene, både for å imøtekomme flest mulig og for
variasjonen. Treningen er som tidligere delt i tre deler, med hovedfokus på den aerobe
(utholdenhet) delen:
1. Utholdenhet (aerob) inkl. oppvarming 40-45 minutter
 Ulik intensitet – innlagt intervall for å øke utholdenhet
 I utgangspunktet en fot i bakken, men også noe hopp og løp
 Koordinasjon, motorikk og stabilitet (litt ”hjernetrim”, men mindre ved bruk av
Corebar)
2. Styrke i ca. 15 – 20 minutter
 Bruk av lette manualer, egen vekt og Corebar
 Særlig rettet mot armer/skuldre, bryst, bein, bak, rygg og mage muskulatur (core)
 Stabilitet (forebygger belastningsskader og slitasje)
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3. Bevegelighet i ca. 10 minutter
 Bevare eksisterende bevegelighet
 Fortrinnsvis økt bevegelighet
 Forebygge skader o.l.
De fleste blir godt kjent med hvordan programmene bygges opp, og den enkelte kan yte etter
egen evne, lyst og dagsform.
Tusen takk til alle som stiller opp på treningene, og en spesiell takk til Ellen M`Bon, som
trofast hjelper.
Anne-Grete Glemming

2.13. Tilstelningskomiteen
Styret for tilstelningsgruppa har i 2015 bestått av:
- Siri Våje (leder)
- Anne Standal
- Eli Ann Øvensen
Tilstelningskomiteen stod for salg og servering av mat ved Fjorden rundt. Vi hadde to
matstasjoner i løypa og én ved målgang. I tillegg hadde vi en kiosk i kantina i
Vegårsheihallen. Sykkelgruppa bidro med frakt og rigging og var en flott samarbeidspartner.
Det var god stemning og mange positive mennesker på arrangementet. Dessverre var det
bare noen få av dem som fant veien til kiosken vår. Det skyldtes nok dels det dårlige været
og dels at målområdet i år var et stykke unna Vegårsheihallen. Vi vurderer å flytte kiosken
neste gang.
I tillegg har tilstelningskomiteen hatt ansvar for servering på årsmøtet.

Siri Vaaje
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2.14. Volleyball
Styret for volleyballgruppa har i 2015 bestått av:
- Tallak Bakken (leder)
- Lisa Fasseland Myhre
- Jørgen Songedal
- Halvor Vaaje
- Veronica Sveigane
Aktivitet
2015 har igjen vært et bra år for volleyballgruppa på Vegårshei både prestasjonsmessig og
hva aktivitetsnivået gjelder.
21 mars arrangerte volleyballgruppa den tradisjonelle Mix-turneringen. Vi hadde 25 påmeldte
lag. Lagene representerer en god mix av nybegynnere og rutinerte volleyballspillere fra
begge Agderfylkene.
Damelaget er inne i et generasjonsskifte og rykket så vidt ned fra 2 divisjon etter halvspilt
serie 2014. Vårsesongen 2015 ble en skikkelig opptur som endte med en flott 2 plass i
tredjedivisjon og opprykk til 2 divisjon. Det er svært gledelig å se at de nye spillerne på
jentelaget som de siste sesongengene har hatt en flott utvikling nå har tatt steget opp til
seniorlaget. Flere av de unge jente har imponert stort denne sesongen.
Herrelaget ble bare slått av et hardt satsende Grimstadlag sesongen 14/15 etter en litt
trøblete avslutning på sesongen med mange skader på nøkkelspillere og endte også på 2
plass i sin 2 divisjonsavdeling.
Rekruttering
Volleyballgruppa har denne sesongen fortsatt med minivolleyball for spillere i alderen 1-6
klasse. Vi har hatt ca. 40 unger fordelt på to kvelder noe som vi er svært godt førnøyde med.
1-3 klasse deler treningstid med minihåndball hvor ungene trener håndball og volleyball
annenhver uke. Dette er en ordning volleyballgruppa er godt fornøyde med og vi benytter
anledningen til å takke håndballgruppa for et godt samarbeid. I tillegg har vi
nybegynnertreninger for ungdomsskolealder og oppover hver torsdag.
Damelaget og herrelaget trener torsdager 20-22
Minivolleyball 1-3 klasse trener mandager 17-18 (deler denne treningstiden med
håndballgruppa)
Minivolleyball 4-6 klasse trener torsdager 18-19
Nybegynnere (ungdomsskolealder og eldre) torsdager 19-20
Økonomi
Økonomien i gruppa er ok. Vi har viktige inntekter fra mix-turneringen samt noe tilskudd til
oppstart av minivolleyball fra Volleyballforbundet. Utgiftene er i hovedsak påmeldingsavgifter
seriespill, i 2015 fikk vi en ekstra regning på ca. 10.000 kroner fra volleyballforbundet som
hadde glemt å sende faktura for deltakelse seriespill sesongen 13/14. Få påmeldte deltakere
til bankettfesten etter mix-turneringen resulterte i et litt lavere overskudd en vi hadde håpet
på.
Vi håper å fortsette den gode utviklingen også i 2015
Styret
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3. Regnskap 2015
3.1. Vegårshei IL, kommentarer til regnskapet 2015
Resultat
Resultatet for hele idrettslaget i 2015 ble et overskudd på 82.375,91 kroner. Det var
budsjettert med et underskudd på 22.000 kroner. Resultatet ble med andre ord bedre enn
forutsatt. De viktigste forklaringene til dette er at gruppene samlet brukte 86.000 kroner
mindre enn budsjettert.
Gaver
Idrettslaget fikk i 2015 gaver fra Gunnar Taxerås begravelse på 20.516 kroner og fra Kåre
Haugenes dødsbo på 30.000 kroner. Begge gavene skal tilgodese barn og unge. Det er ikke
brukt av midlene i 2015, så gavene er avsatt til egne fond.
Sponsorinntekter
I 2015 mottok en 100.000 kroner i sponsorinntekter fra Vegårshei Sparebank. Andre
sponsorinntekter er i hovedsak skaffet i forbindelse med profilering på idrettstøy.
Nedskriving av kart
Beholdning av gamle og ferdig trykte orienteringskart ble nedskrevet i 2015 regnskapet.
Bokført verdi 1.1.2015 var 5 475 kroner. Nedskrivingen ble foretatt fordi de trykte kartene nå
har ubetydelig verdi.
Kommentar til balansen
Beholdning langrennstøy
Konkurransetrøyer: 2 stk. a 400 kroner.
Total verdi 800 kroner.
Fondet "anlegg langrennsgruppa":
Langrennsgruppa vedtok å avsette 20.000 kroner i 2009. Midlene er ment som et bidrag til
fremtidig utvikling av anlegg som ligger innenfor gruppens interesseområde.
Kortsiktig gjeld
Pr. 31.12.2015 gjelder kortsiktig gjeld på 26.000 kroner en anslått utgift til Vegårshei
kommune for bruk av Vegårsheihallen høsten 2015. Faktura var ikke mottatt da regnskapet
ble avsluttet. Eventuelle avvik mellom faktura og bokført anslag vil bli ført i regnskapet for
2016.
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3.2. Driftsresultat
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3.3. Balansen
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4. Forslag til årsmøtet 2016
4.1. Forslag til ny lov for Vegårshei idrettslag
Bakgrunn for saken
Norges idrettsforbund utarbeider blant annet basislovnormer for idrettslagene. Alle idrettslag
er forpliktet til å ha en lov som minst omfatter det basislovnormen gjør, og for øvrig ikke er i
strid med den. 22.10.2015 vedtok idrettsstyret en ny basislovnorm, og Vegårshei IL må følge
opp endringene.
Sammenlignet med tidligere lovnorm er det en rekke språklige justeringer. Videre er vedtak
på idrettstinget innarbeidet i lovnormen.
Styret tilrår, som tidligere, at en bruker basislovnormen så langt det er mulig. Vedlagt følger
forslag til ny lov for Vegårshei IL, basert på idrettsforbundets basislovnorm. Endringer
sammenlignet med idrettsforbundets versjon er at styret har fylt inn antall medlemmer i eget
styre, stiftelsesdato og lignende.
Basislovnormen åpner for at årsmøtet i idrettslaget kan deleger til idrettslagets styre å gjøre
endringer i loven så lenge det følger av endringer i idrettsforbundets basislovnorm. Styret
foreslår at en benytter seg av denne muligheten.
Forslag til vedtak:
1.
2.

Årsmøtet vedtar ny lov for Vegårshei IL, jf. vedlagte forslag. Loven er basert på
Norges idrettsforbunds basislovnorm for idrettslag.
Hovedstyret i Vegårshei IL får fullmakt til å endre loven i tråd med eventuelle
endringer i idrettsforbundets basislovnorm for idrettslag. Andre endringer må vedtas
av årsmøtet.
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4.2. Forslag til satser for medlemskontingent og treningsavgift
Bakgrunn for saken
I følge forslag til ny lov for idrettslaget, er det årsmøtet som skal fastsette satser for
medlemskontingent. Styret foreslår å ha samme kontingentsatser i 2016 som i 2015.
Loven sier også at årsmøtet skal fastsette eventuelle treningsavgifter for gruppenes
aktiviteter, eller delegere denne myndigheten til gruppestyrene. Styret finner det
naturlig at det er gruppene selv som fastsetter eventuelle treningsavgifter, og foreslår
at det delegeres. Gruppestyrene må selv finne ut om treningsavgift er ønsket og
aktuelt for å finansiere egen aktivitet.
Forslag til vedtak:
1.

Satser for medlemskontingent i 2016 er:
400 kroner for familie (i familie inngår barn til og med det året de fyller 20 år).
100 kroner for enkeltmedlem barn til og med det året de fyller 16 år.
300 kroner for aktivt enkeltmedlem voksen (fra og med det året de fyller 17 år).
150 kroner for støttemedlemmer.
Æresmedlemmer betaler ikke medlemskontingent.

2.

Gruppestyrene har fullmakt til å fastsette eventuelle treningsavgifter for utøvere som
deltar i gruppenes aktiviteter. Hovedstyret kan fastsette eventuelle treningsavgifter for
trimgrupper mv. der det ikke er egne gruppestyrer.
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5. Budsjett 2016
VEGÅRSHEI IDRETTSLAG: BUDSJETT 2016

Inntekter
3120 Sponsorinntekter idrettstøy, avgiftsfrie
3121 Andre sponsorinntekter, avgiftsfrie
3201 Salg av idrettstøy
3202 Egenandeler turer m.v.
3203 Egenandeler startkontingent
3204 Treningsavgift
3320 Stevneinntekter
3400 Kulturmidler
3440 Aktivitetsmidler NIF/NOK
3442 Øremerkede tilskudd fra forbund/krets
3920 Medlemskontingent
3960 Bingoinntekter
3961 Grasrotandel fra Norsk Tipping
3980 Inntektsgivende tiltak
3990 Merverdiavgiftskompensasjon
3999 Diverse inntekter
Sum driftsinntekter
Driftskostnader
4010 Deltakeravgifter
4011 Deltakeravgifter kretslag
4110 Stevneutgifter
4120 Dommerutgifter
4130 Vegårsheihallen, fast bruk og utstyr
4210 Reise- og oppholdsutgifter (ikke oppgavepliktig)
4240 Dataprogrammer/lisenser
4300 Kjøp av idrettstøy
6550 Materiell og utstyr
6860 Møte, kurs
6861 Kursavgifter
6910 Annonser
6940 Porto
7420 Premier og gaver
7453 Tilskudd særkrets (lagskontingent)
7460 Driftstilskudd til VSA AS
VSA AS, tilskudd til utviklingsprosjekt
7461 Eierinnbetaling Vegårshei Frivilligsentral
7500 Forsikringspremie
7790 Diverse kostnader
Sum driftsutgifter
Finansinntekter/kostnader
8040 Renteinntekter
8170 Annen finanskostnad (gebyr)
Sum finansposter
Resultat (- = overskudd, + = underskudd)
Dekningsgrad

HovedAllidrett
styret barn/unge
-20 000
-50 000
-30 000

Alpint

Fotball

Friidrett

Hopp

Håndball Langrenn

-18 000
-25 000

-6 000
-5 000
-30 000
-125 000

-6 500

-28 000
-20 000

-10 000
-40 000

-3 000

-60 000

-3 000
-90 000
-65 000
-15 000
-10 000
-40 000
-50 000
-526 000

0

-6 500

6 500

-25 000

-83 000

-3 000

25 000

1 000

0

-93 000

-63 000

40 000

13 000

10 000
15 000

36 000
13 000

10 000

50 000

15 000

25 000

15 000
2 000

1 000
3 000
18 000

10 000

70 000
7 000
60 000
150 000
4 000
5 000
5 000
2 000
40 000
60 000
168 000
4 000
2 000
5 000
582 000

-7 000
1 000
-6 000
50 000

3 000
5 000

1 000
1 000

13 000

5 000
2 000
1 000
28 000
5 000

2 000
2 000

6 500

6 000
131 000

3 000

2 000
2 000

2 000
141 000

5 000
104 000

2 000
0%

0
100 %

48 000
63 %

0
100 %

2 000
0%

48 000
66 %

41 000
61 %
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Inntekter
3120 Sponsorinntekter idrettstøy, avgiftsfrie
3121 Andre sponsorinntekter, avgiftsfrie
3201 Salg av idrettstøy
3202 Egenandeler turer m.v.
3203 Egenandeler startkontingent
3204 Treningsavgift
3320 Stevneinntekter
3400 Kulturmidler
3440 Aktivitetsmidler NIF/NOK
3442 Øremerkede tilskudd fra forbund/krets
3920 Medlemskontingent
3960 Bingoinntekter
3961 Grasrotandel fra Norsk Tipping
3980 Inntektsgivende tiltak
3990 Merverdiavgiftskompensasjon
3999 Diverse inntekter
Sum driftsinntekter
Driftskostnader
4010 Deltakeravgifter
4011 Deltakeravgifter kretslag
4110 Stevneutgifter
4120 Dommerutgifter
4130 Vegårsheihallen, fast bruk og utstyr
4210 Reise- og oppholdsutgifter (ikke oppgavepliktig)
4240 Dataprogrammer/lisenser
4300 Kjøp av idrettstøy
6550 Materiell og utstyr
6860 Møte, kurs
6861 Kursavgifter
6910 Annonser
6940 Porto
7420 Premier og gaver
7453 Tilskudd særkrets (lagskontingent)
7460 Driftstilskudd til VSA AS
VSA AS, tilskudd til utviklingsprosjekt
7461 Eierinnbetaling Vegårshei Frivilligsentral
7500 Forsikringspremie
7790 Diverse kostnader
Sum driftsutgifter
Finansinntekter/kostnader
8040 Renteinntekter
8170 Annen finanskostnad (gebyr)
Sum finansposter
Resultat (- = overskudd, + = underskudd)
Dekningsgrad

Orient- Skate
ering
-10 000

Skiskyting

Sykkel

Trim
voksne

Volley- Triathlon O-NM 2018
ball

-5 000
-2 000
-20 000
-10 000
-15 000

-60 000

-20 000

-5 000

-20 000

-1 000
-6 000

-10 000

-67 000

0

0

70 000
5 000
5 000

-65 000

0

4 000

24 500

25 000

5 000

6 000

1 000

2 000

4 000
2 000

10 000
3 000

1 000
112 000

45 000
60 %

0

0

0

0

15 000
65 000

3 000
4 500

-1 500

-7 000
1 000
-6 000
260 000

0
100 %

1 500
4 000

2 000
2 000

2 000
0%

33 500

13 500
60 %

-30 000
-73 000
-32 000
-45 000
-10 000
-44 000
-234 500
-30 000
-125 000
-13 000
-90 000
-65 000
-15 000
-35 000
-40 000
-51 000
-932 500

177 500
5 000
97 500
28 000
70 000
110 000
7 000
14 000
68 000
178 000
9 000
28 000
10 000
3 000
100 500
20 000
60 000
168 000
4 000
2 000
3 000
46 000
10 000 1 198 500

20 000
2 000
2 000

0

Sum

10 000

40

