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ÅRSBERETNING FOR IL IVRIG 2018
Hovedstyret har i år 2018 bestått av:
Leder:

Frode Hestnes

Nestleder:

Kjetil Olsen Husemoen

Sekretær:

Marianne Sollie

Kasserer:

Heidi Torp

Styremedlem:

Kristin Asdal

Driftsansvarlig:

Helge Skaug

Valgkomite:

Henrik Sørby og Kjetil Stokness

Revisor:

Lasse Brekke

I 2011 har det vært 970 medlemmer i IL Ivrig. (se under ang endring av medlemssystem)
Det har vært avholdt 7 styremøter, ett årsmøte og en julemiddag. Møtene har vært avholdt i
Vålehallen. Det har vært godt oppmøte og engasjerte styremedlemmer.
Økonomi:
Det holdes et godt og jevnt arbeid med regnskapet gjennom året. For første gang er all
regnskapsoppfølging, også fakturabehandling overlatt til Atenti. Dette fungerer godt og har
gitt noe lettere arbeidsbyrde for de valgte kassererne. Selv om også kostnadene har økt, har
hovedstyret sett det som en viktig forbedring av interne rutiner og en sikring av de verdier
som idrettslaget rår over.
Ivrig har gjennom mange år slitt med medlemssystemet som ikke har fungert optimalt. I
2018 bestemte styret seg for å forlate løsninge fra Spoortz og heller gå over til
idrettsforbundets eget system, min idrett. Dette har fungert godt, men vi har samtidig sett at
vi ved gjennomgang av medlemssystemet har «vasket ut» en del medlemmer, slik at antallet
nå er rett i underkant av 1000 medlemmer.
Idrettsanlegg/Drift:
Bibo idrettsanlegg består av et flott anlegg med mange forskjellige arenaer være seg:
•

Idrettshall (eies og drives av Re kommune)

•

Ballbinge

•

Asfaltløype

•

Fotballbaner: både naturgress og kunstgress

•

Kioskbygg med to garasjer og en bod.

•

Klubbhus

•

Tidtager/målbod

•

Løpebane med kunstdekke

•

Sandvolleyballbane

•

Lysløype

•

Skiskytterstadion med 20 skiver

•

Rambergkollen hoppanlegg med 3 bakker

•

Merkede turløyper sommer og vinter.

Et anlegg som vårt krever mye vedlikehold, men det er også i 2018 funnet rom
videreutvikling og nytenkning. Det nyeste tilskuddet til anleggsutvikling er ønsket fra
turngruppa om å bygge en egen turnhall i tilknytning til Vålehallen. Dette arbeidet er i
forprosjekteringsfasen, men det regnes med en byggestart i 2019.
Underetasjen på klubbhuset har blitt satt i stand igjen, etter stort påtrykk fra fotballen. De
ønsker igjen å ta i bruk garderobene, og en dugnadsgjeng fra G-07 har stått for jobben. I
2019 er det planer om å ferdigstille utvendig toalett, som også tilpasses universell utforming.
Klubbhusets første etasje leies ut til medlemmer og andre, og det har vært en stabil utleie
gjennom året. I 2019 er det planer om å gjøre noe med gulvet, i samarbeid med
seniorgruppa som har sagt at de kan stille med folk på dugnad.
I 2018 er det innledet et samarbeid med sykkelklubben som ønsker å legge noe av sin
aktivitet til Bibo idrettspark. Skigruppa og sykkelsklubben vil derfor samarbeide om noen
anlegg der i 2019.
Undergruppene:
IL Ivrig har pr. 2018 fire undergrupper med høyst ulikt aktivitetsnivå. Det er nok turngruppa
som har den største veksten og aktiviteten i 2018, mens volleyballgruppa har slitt med
oppmøte på treninger og kamper. Dette har ført til at volleyballgruppa nå kun har et lag i
seriesystemet.
Undergruppene følger godt opp arbeidet i hovedstyret og deltar i idrettslagets felleskap på
konstruktivt vis, og det blir arbeidet godt for å se Ivrig som det fleridrettslaget vi er.
Utadrettet virksomhet

IL Ivrig har samarbeidet med Re kommune om lanseringen av Smart Arena Vålehallen og
idrettslaget bidro under den første «Smart festivalen» høsten 2018. Som en forlengelse av
det arbeidet har også Ivrig arrangert en «Smart kveld» for trenere og lagledere, der fokuset
var på hvordan vi kan ta det opplegget alle våre barn kjenner fra skolehverdagen med oss
inn på idrettsbanen. Den første kvelden var det ca 25 deltakere og vi ser på muligheten for å
videreutvikle dette også i 2019.
Tre av undergruppene i Ivrig er med i markedsgruppa for idretten i Re. Ivrig får gjennom
dette samarbeidet mye midler til drift og anlegg takket være velvillige sponsorer og en
markedsgruppe som koordinerer det hele. For 2019 er planen at hele idrettslaget skal gå inn
i markedsgruppa.
IL Ivrig har leverandør avtale med Sport 1 Revetal/Ditt klubbhus som gir idrettslaget rabatt
på felleskjøp, og medlemmene rabatt på alle kjøp i butikken. Denne avtalen gjelder ut 2019
og skal reforhandles i løpet av det neste året.
Intern virksomhet:
Styremøtene har vært preget av et godt samarbeid og undergruppene har vært flinke til å
støtte hverandres tiltak, selv om vi også ser at vi kan bli enda bedre på å «heie» hverandre
fram. Og ikke minst kan vi ble enda bedre på å hjelpe hverandre når det skal arrangeres
renn/turneringer/konkurranser, der bruker vi ofte mye dugnadshjelp på noen få i en kort
periode, mens vi kanskje kan spre innsatsen utover året om vi hjelper hverandre. Dette vil
det arbeides mer med.

Oppsummering: IL Ivrig er et aktivt idrettslag med utrolig mange ildsjeler. Gode
investeringer er gjort og mange dugnadstimer er lagt ned. Med 2018 i ryggen står vi samlet
med alt det har gitt av gleder og positive treningsopplevelser!
IL Ivrig – et lag med mange tilbud og muligheter, hvor fellesskapet er styrken for deg!

IL. IVRIG

Årsberetning 2018

FOTBALLSTYRET

Årsmøte 04.03.19

Styret i Fotballgruppa har bestått av:
Leder:
Nestleder:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:

Renee Louise Nagel Gjelstad
Harald Daniel Mannenigata Nordlie
Håvard Jakobsen
May Anita Karlsen
Merethe Holtung
Terje Valseth
Ole Solvåg
Bent Gunnerød
Erik Berg
Frode Mathisen

Valgkomité:

Rolf Herman Askjer, Bente Myhre

Ut av styret:

Harald Daniel, Håvard, Ole, Bent, Erik

Møter:
Det har i 2018 vært holdt 10 styremøter. Fremmøtet har stort sett vært godt og styret har behandlet 66 saker.
I tillegg til den daglige driften av fotballgruppa har temaer vært bl.a klubbutvikling, sportslig plan, samarbeid med
Re Fk, vedlikehold av anlegg og lignende.
Særlig har saken rundt en endelig avgjørelse om overgang til Re Fk ved 13-års alder vært en sak som vi har brukt
mye tid på.
Det har vært avholdt to lagledermøter og to trenermøter. Det har vært særdeles dårlig oppmøte på disse møtene,
noe styret håper forbedrer seg til neste sesong.
Fotballstyret har deltatt på hovedstyremøtene med en representant, samt med en observatør på Re fotballklubb
sine styremøter.
Aktiviteter / Arrangementer:
Lagledere, trenere, foreldre og andre tillitsvalgte og ivrige sjeler har lagt ned et betydelig arbeid for
fotballinteressert barn og ungdom i Våle i år. Aktiviteten har vært stor på Bibo, både ved seriespill og
cupdeltakelser.
IL Ivrig er en Fair Play-klubb, og det har under kamper alltid vært en fair play-ansvarlig godt synlig (med
refleksvest) ved hjemmekampene på Bibo. Det ble også arrangert en Fair Play-skole i mars i år.
Fotballgruppa har i 2018 bestått av 10 lag, herunder to jentelag. I tillegg har vi hatt to lag som har deltatt på
aktivitetsturneringer.
Aktivitetsturnering for 6 og 7-åringer ble arrangert på Bibo 28.august. Det var stor aktivitet og godt oppmøte.
Det ble arrangert Tine fotballskole i tidsrommet 14-15. august med 70 deltagere, noe som er en økning med 16%
fra i fjor. Vi hadde også hele 67% økning i deltaker i øvre alderstrinn (9-12 år), noe som vi mener beviser at
opplegget de siste årene har truffet bra. Re Fk hadde forberedt et kjempebra opplegg disse to dagene, og vi
ønsker å samme opplegg for neste år.
Gutter 12 valgte å ikke være med på Norway Cup, men dro i stedet på Elverum Cup som avslutningscup, noe som
var en stor suksess. Fotballstyret støttet valget deres, og bidro økonomisk til denne cup`en.
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Årsberetning 2018

FOTBALLSTYRET

Årsmøte 04.03.19

Bibo idrettspark:
Norges Fotballforbund hadde 10.10.18 en befaring på kunstgressbanen med tanke på sikkerhets- og miljøhensyn,
og vi fikk meget gode skussmål. Forbundet fant ingenting å sette fingrene på og skrev i sin rapport at vi har et
fantastisk anlegg som er godt vedlikeholdt og klinisk rent for gummigranulat. Videre skrev de også at Ivrig og Re
Kommune er og skal være en foregangsklubb og -kommune både med hensyn på aktivitet og miljøhensyn. En stor
takk til alle som er med på å bidra til at vårt anlegg holder den fantastiske standarden som det har.
Fullstendig kopi av befaringsrapporten kan fås ved å kontakte leder på fotball@ivrig.no.
Helge Skaug har i år som i fjor hatt vedlikeholdsansvar på Bibo, og dette har, som vist over, fungert veldig bra.
Han har stått på og anlegget fremstår som meget velholdt. Styret takker så mye for innsatsen.
Kiosken vår, Rødt Kort, har fått seg et lite ansiktsløft i år, og fremstår nå som mer funksjonell enn tidligere. For å
få mer åpningstid på kiosken fikk hvert lag tildelt hver sin uke der de hadde ansvar for å holde kiosken åpen.
Vi har i 2018 hatt et økt fokus på å tilby et sunnere utvalg i kiosken i tillegg til så rimelige innkjøp som mulig. Dette
har fungert meget bra, og vil også bli opprettholdt i 2019.
Utadrettet virksomhet:
Lagene våre har i år deltatt på mange cuper og aktivitetsturneringer, noe vi synes er positivt og håper de fortsetter
med. Lagene har deltatt på en rekke cuper i løpet av 2018, og det har vært mange fornøyde Ivrig-spillere.
Økonomi:
2018 har vært et bra år for fotballen med et overskudd på ca. 100.000 kr. Mye av dette skyldes et stort fokus på
best mulig drift av kiosken vår, økt fokus på å få inn utestående treningsavgifter.
Vi forsøkte oss også på salg av julekalendere i år, og det var en suksess. Våre medlemmer solgte totalt over 600
kalendere i desember, og dette bidro til en ekstra inntekt til fotballgruppa på rundt 20.000,- kr.
Styret takker for det gode samarbeidet med alle lagledere, trenere, foreldre, hovedstyret, drift og alle andre som
har stått på for fotballen. Det er flott at så mange frivillige er villige til å bruke av sin egen fritid for å gi barn og
unge et så bra sportslig tilbud som mulig. Takk til spillerne for super innsats!

For fotballstyret:

Renee Louise Nagel Gjelstad
Leder

Håvard Jakobsen
Sekretær
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Årsberettning for IL Ivrig Turn 2018

Turnstyret har i år 2018 bestått av:
Leder: Laila Hestnes
Nestleder: Guro Lima
Sekretær: Karianne Henriksen
Kasserere: Helga Skaug
Styremedlem: Johanna Skjeggestad og Katrine Løvaas.
Matrialforvalter: Jostein Kristiansen
Treneravnsvarlig: Kim Henriksen og Vibeke Kristiansen.
2018 ble det avholdt 8 styremøter og 4 trenermøter. Medlemsantallet har vært 210 medlemmer.

Aktivitet:
5-6 mai arrangerte vi overnatting i hallen med 65 barn og ungdom. 8 voksne og 6 trenere bistod slik
at alle ungene var i aktivititet og fikk mat. Hvert år leier vi inn et overraskelsesmoment, og denne
gangen ble det en oppblåsbar hinderløype som var stor suksee for både store og små.
22 april dro vårt dameparti på Kretsturnstevne til Horten. Her deltar 14 damer.
Gymnastikkfestivalen ble arrangeret i Sandefjord den 3 juni. Her deltar de største hele helgen, mens
de yngste er med hele søndagen. Vi hadde med 40 deltagere. I år var stevne ute for første gang siden
2006.
Sommeravsluttning arrangerte vi i slutten av mai. Da pleier vi å grille på baksiden av hallen, men pga
tørke ble dette avlyst. Det ble da kun oppvisning og is til barna.
Oppvisning på Revetal under Revetaldagene ble arrangert siste helg i juni. Her fikk vi vist frem hva
turngruppen trener på.
Førstehjelpskurs ble holdt 28. august for trenere og styret. Trenere og styret deltok på smart kurs i
regi av hovedstyret.
27 sept var det åpning av Revetalhallen hvor vi fikk lov til å opptre.
Vi arrangerte åpen turndag 4 november. Oppmøte kunne vært noe bedre, men vi fikk inn noe nye
turnere.
Juleavsluttning 1 desember. Som alltid er dette høydepunktet hvor vi kan vise frem alle turnere fra
de aller minste og oppover. Også i år var det fult hus.

Nivå partiet har deltat på kretsmesterskap 17 mars, Regionkonkurranse 22 april og
Gymnastikkpokalen 27 oktober.
Utvikling:
Det har vært en fin utvikling på alle partiene, og vi jobber med at alle får utvikle seg i sin eget tempo.
Vi ser at flere nå tar dobble saltoer.
Trenere:
Vi har en fin gruppe med trenere som er i alder 16 år og oppover. Vi har vært heldige som har fått
flere nye trener. De har et godt samhol ,og rett før jul dro de alle til Tønsberg på Escape room. De
prøver å få til en teambuilding tur i året. Noe styret synes er viktig for samhold og trivsel.
Dugnader:
Kiosk i hallen hver onsdag.
Salg av sokker.
Kiosk på Revetal (Revetaldagene).
Bytte av gulv i Vålehallen.
Pantedugnag.
Kiosken under smart festivalen.

Våle 26/2-2019

Årsberetning for IL Ivrig Volleyball – år 2018
Styret har dette året bestått av følgende :
Leder : Jan Gunhildstad
Styremedlem/arr.ans. : Merete Larsen

Sekretær : Mona Haga

Kasserer : Ole Andreassen

Varamedlem : Sindre Eia Holtung

Styret har i løpet av året hatt 3 styremøter, og som vanlig har styremedlemmene mye kontakt
før/etter treningene. De viktigste sakene dette året har vært økonomi m/ fastsettelse av
treningsavgifter, arrangementer i Vålehallen, trenerspørsmål og opplegg for rekruttering av nye
spillere.
Økonomien i volleyballgruppa er fortsatt god, da redusert aktivitet også betyr lavere kostnader. Vi
har tilbudt flere å få en godtgjørelse for å starte opp ny aktivitet, men foreløpig er det ingen
interesserte.
Sportslig aktivitet har i 2018 vært som de foregående årene, med et damelag og et herrelag med i
seriespill, trening i Vålehallen på mandager og torsdager og deltagelse i noen miks-turneringer.
Damelaget spilte sesongen 2017/18 i 3. divisjon, der 9 lag spilte enkel serie og 4 rankingturneringer
for å oppnå en sluttrangering der de to beste kan rykke opp og de to nederste kan rykke ned. Vårt lag
består hovedsakelig av rutinerte damer som hevder seg godt på dette nivået, de vant 6 av 8
seriekamper og de fire rankingturneringene endte med en seier, en 2.plass og to 5.plasser. Det holdt
til 2. plass totalt og mulig opprykk, men damene bestemte seg for å ønske å fortsette i 3. divisjon, og
det ønsket ble godtatt av NVBF region Øst. Vårsesongen ble som vanlig avsluttet med deltagelse i
veteran-NM, denne gang i Bergen og våre lag kjempet som vanlig i toppen i sine klasser.
Det ble altså 3. divisjon på damene også sesongen 2018/19, fortsatt mange interesserte spillere, men
høsten har vært litt preget av skader og sykdom slik at oppslutningen på treningene har vært litt
mindre enn tidligere. Seriekampene har gitt 4 seire og to tap hittil, og rankingturneringene før jul ga
en 3. og en 4. plass. Laget har ingen egen trener, men Mona Haga er den sentrale personen som
«administrerer» laget også denne sesongen, og laget vil nok fortsette i 3. divisjon også kommende
sesong.
Herrelaget spilte sesongen 2017/18 i 4. divisjon avd. 1, også der 8 seriekamper og 4
rankingturneringer. Før sesongen mistet laget flere spillere, og oppslutningen på treningene på
høsten var meget variabel. Sportslig holdt laget et meget bra nivå når man kunne stille med det beste
laget, og i serien ble det 6 seire og 2 tap, og i de to rankingturneringene vi klarte å stille lag ble det 2.
og 3. plass. Siden vi ikke var med på de to siste rankingturneringene ble det til slutt en 10. plass av de
18 lagene i 4. divisjon.
Som en følge av dårlig oppslutning på treningene på våren forsøkte vi å inngå et samarbeid med
Horten VBK om et felles lag fra sesongen 2018/19, men da de ikke var interessert i det, valgte vi å
trekke vårt lag fra seriespill denne sesongen. Kjedelig, da som nevnt det sportslige nivået var meget
bra på sitt beste, men vi må nok innse at det må rekrutteres mange nye spillere før vi eventuelt kan
starte opp igjen.
Vi arrangerte to rankingturneringer i Vålehallen på våren, men neste arrangement der er ikke før i
februar 2019. Vi er gode på slike arrangementer, Vålehallen er ideell for en turnering med inntil 10

deltagende lag , så vi vil fortsatt søke om å få flere slike arrangementer. Vi har også testet den nye
Revetalhallen med noen treninger, men da det der bare er lagt opp til 2 volleyballbaner, er ikke den
like egnet til heldagsturneringer.
Sandvolleyball er jo blitt en populær sommeraktivitet, men er normalt ikke organisert via klubbene.
Den nye banen i Bibo Idrettspark er meget bra og brukes både av skolen og uorganiserte grupper/lag,
men har foreløpig ikke gitt noen rekruttering til innendørsaktiviteten.
Med to lag i seriespill må vi også stille med to dommere til serieaktiviteten i region Øst, og i 2018 har
det vært Anne Kathrine Aas og Jan Gunhildstad som har påtatt seg de oppgavene, i tillegg til at
lagene må ta på seg dommeroppgaver både på turneringer og noen seriekamper.
Totalt sett har år 2018 vært noe skuffende for volleyballgruppa, ikke sportslig da vi hevder oss meget
bra i både seriespill og turneringer, men aktiviteten og oppslutning på treninger har vært dalende.
Slik det ser ut ved starten av 2019 er vi avhengig av at noen ønsker å administrere oppstart av ny
aktivitet, administrativt har vi god kontroll og treningsmulighetene er mer enn tilstrekkelig for å
bygge opp noen nye lag.

Revetal 23. januar 2019
For IL Ivrig Volleyball
Jan Gunhildstad
Leder

Årsberetning IL Ivrig Skigruppe 2018
IL Ivrig Skigruppe har i 2018 bestått av tre aktive undergrupper, Langrenn, Skiskyting og Hopp,
samt en underkomitè i Drift/Anlegg. I det videre følger årsberetning for de ulike gruppene.

Langrenn
Langrennsgruppa i IL Ivrig hadde god aktivitet i 2018. Første del av sesongen ble gjennomført på
kunstsnø på Bibo. Deretter kom snøen litt ut i januar og vi hadde flotte forhold i løypenettet.
Utøvergruppen har bestått av ca 25 aktive deltakere på trening og renn, fra 8 år og opp til senior.
Det ble som vanlig gjennomført skiskole og poengrenn på Bibo med 156 deltagere. Totalt åtte
titrsdags-renn ble avviklet.
Bibo-rennet ble i år avviklet med flotte snøforhold på hjemmebane. Det ble arrangert KM
Langdistanse med totalt 249 deltakere. Et vellykket renn med gode forhold.
Bibo Rulleskifestival ble avviklet 9. september med totalt 129 deltakere. Rennet utgjorde KM Rulleski
for Telemark og Vestfold Skikrets 2018.
Også i 2018 ble det arrangert treningssamling på Geilo. Ca 65 deltagere fra Ivrig, store og små, samlet
seg på Bardøla. Det var gode forhold med snø nok i løypenettet. Årets samling ble gjennomført i
samarbeid med Hof og Botne. Det deltok ca 20 deltakere fra disse to klubbene. En god løsning som
skaper bra samhold og samarbeid mellom klubbene.
I Norgescupen 2018 deltok totalt seks Ivrigutøvere, hvor høydepunktet den sesongen var rennene på
Beitostølen i starten av januar, med 4. plass til Kristoffer og 12. plass til Markus.
I junior-NM deltok alle våre juniorløpere, hvor Tiril stod for det sterkeste resultatet med sin 13. plass
under prologen i sprint og 2. plass i sitt kvartfinaleheat.
Tre Ivrigløpere stilte til start under hovedlandsrennet som i år ble arrangert på Lygna.
Kretsmesterskapet i normaldistanse og sprint ble arrangert på Høydalsmo i 2018. Her ble Kristoffer
kretsmester i klassen 19/20 under normaldistansen. Tiril ble kretsmester i langdistanse på Bibo, det
samme gjorde Kristoffer.
Samarbeidet i Team Nordre Vestfold (TNV) fortsatte i 2018. TNV er et treningssamarbeid for de i 15
års klassen og eldre med naboklubbene Svarstad IL, Hof IL, Sande IL, Botne Skiklubb og Skoppum IL.
Ivrig hadde total 7 utøvere i TNV i 2018-sesongen.
Elisabeth Grytnes ble Klubbmester blant jentene mens Andreas Heierstad stakk av med pokalen blant
gutta.

Skiskyting
Skiskyttergruppa i Ivrig har i 2018 sesongen bestått av 19 aktive løpere som betaler treningsavgift og
deltar på renn i hele landet.
6 nye har gjennomført skiskytterskolen, 5 har valgt å fortsette.

De organiserte treningene foregår på skiskytterbanen onsdager for utøvere 9 år og eldre, samt
egentrening på mandager. Skiskytterne i IL Ivrig kommer fra hele Vestfold og følger, i tillegg til
skiskyting, langrennstrening i sine respektive langrenns klubber.
Rennet i Januar 2018 ble gjennomført 20.01.2018 med 69 deltakere.
Kretssamling for Telemark og Vestfold skiskytterkrets (TVSSK) ble arrangert i September i Vålehallen
med rulleski-renn KM Normal søndag 16. september 2018. God deltagelse til sommer å være, 4
kretsmestere fra IL Ivrig og et arrangement som blir satt stor pris på. Det er blitt gjennomført jentesamling på Gautefall, jente- og mødre-samling i regi av TVSSK i Heddal, samling på Liatoppen (egen
samling) og samling på Rauland i regis av IL Dyre Vaa og TVSSK på Rauland.
Sesongen frem til jul har vært en fin sesong med fantastiske resultater.
Vinterens skiskytter-renn KM Normal og KM Sprint ble arrangert i Januar 2019 sammen med IF Ørn
fra Skien. Et knirkefritt arrangement med «all time high» renn-deltagelse og klasseseire til IL Ivrig.
Lørdag fikk vi 3 kretsmestere i klassene 13 – 16 år og søndag ble det også 3 kretsmestere i samme
klasser.
Sesongen er delt inn i tre perioder:
•

Vinter: 1.januar – 31. mars

•

Sommer med oppstart ny sesong 1. mai - 30.juni.

•

Høst/før-vinter 15. august - 15.desember.

Trener teamet har bestått av:
Hovedtrener: Manuel Müller – 11 år og eldre.
Skiskytterskolen er gjennomført av Øyvind Ustad Andersen, og alle foreldre har bidratt som
hjelpetrenere i alle aldersgrupper.
To juniorløpere har begynt på NTG Geilo og en juniorløper går skiskytter-linja i Bø. Juniorløperne
hevder seg godt i NorgesCupen med seire og pallplasser og ser frem til kommende NM mars 2019.
1 løper vil ta steget opp til junior kommende sesong så vil det være totalt 4 aktive junior løpere med
fra IL Ivrig.
Det gror godt i klubben og ser frem til enda en herlig sesong for IL Ivrig Skiskyting.

Drift/Anlegg
Anleggene som skigruppa har tatt ansvaret for og som det er gitt spillemidler til er nå sluttført. Det
eneste er litt småplukk innvendig som står igjen på Speakerbua , samt utvendig maling /beis som tas i
løpet av våren/sommeren 2018.
Ellers har Kommunen og Ivrig sammen jobbet for å sikre arealer langs lysløypa til breddeutvidelse av
traseen. Dette har nå gått i orden og ca 2 dekar av Kvestad`s gård er nå sammenføyd med det arealet
kommunen allerede eier.
I 2017/2018 ble det søkt spillemidler til nærmiljøanlegg for friidrett på nordre halvsirkel. Søknaden
ble godkjent og spillemidler utbetalt sommeren 2018 . Dekket ble ferdig på senhøsten og kulering

kom på plass. Unisport (dekkelegger) har plassert kuleringen feil i forhold til sektor. Dette rettes ved
at sektoren utvides, det er det enkleste. Forhandler nå med Unisport om dette.
I 2018/2019 søkte skigruppa spillemidler på 2 nye nærmiljøanlegg. Det ene er utvidelse av
snøproduksjonsanlegget med flere borehull for vann og tilførselsledninger for snøkanon. Det andre
er utvidelse av asfaltløypa ned til Biboveien. Begge ble godkjent nå i februar 2019 og får vi tildelt
midler i juni mnd. vil begge bli startet på.
Ellers har IL Ivrig fått en interessant henvendelse fra Re sykkelklubb om at de vil flytte en del av sin
sykkelaktivitet til Bibo Idrettspark. For skigruppas del kan dette bli et spennende samarbeide både
når det gjelder nye anlegg og aktiviteter. Skigruppa er allerede i gang med å samarbeide om søknader
for finansiering av anlegg.

Våle, 04.03.2019

Øyvind Ustad Andersen

Ragnar Skinnes

Svein Olsen

Thomas V. Langedrag

Leder Skiskyting

Leder Hopp

Leder Anlegg

Leder Langrenn

Årsrapport Hopp 2018
Sesongen 2018 har hoppgruppa hatt 4 hoppere samt at 2 nye har prøvd seg litt. Vintersesongen
begynte bra med snø og fine hoppforhold. Vi hadde mange treninger i Rambergkollen.Småbakkene
har vi hatt oppe hele tiden. Even Kommedal hadde en fin utvikling og fikk også prøvet seg i
Breimyrbakken Botne. Even deltok i RC renn i Midtstulia K60 og fikk en fin 7. plass.
Søndag 28.Januar arrangerte vi renn i Rambergkollen i alle bakker hvor Ivrig hadde 4 hoppere med
Henrik Brenno Strandli og Isak Brenno i Småbakkene , Even Kommedal og Arvid Lian i K 44 hvor
begge vant med lik påengsum 197,8 sine klasser Rennet ble avviklet i godt preparete bakker under
fine forhold.
10. Februar var Breimyrrennet i Botne arrangert hvor Even endte på en fin 6. plass (av 16)
24. til 25. Februar ble Hovedlandsrennet arrangert i Raufoss hvor Even endte på 20. plass med fall
Søndag var det Laghopp og 7. plass.
Det ble flere treninger i K60 og K70 for Even på slutten av vinteren
Arvid Lian deltok i noen renn. Han fikk en fin 5. plass i K90 på Høydalsmo og kopierte bragden fra
i fjor og ble Norgesmester for Vetraner i K 60. i Hasselbakken i Skien
Første trening på plast ble 31 Mai, og vi har hatt mange turer og Even har trent godt.
Han har deltatt i flere renn .
10. Juni Hasselbakken i Skien 3. plass
25. til 28. Juni Storsamling Midtstulia (arr.Skiforbundet)
19.August Sandrip Kristiansand 1. plassRCB
28. September til 5. Oktober Treningsamling i Polen regi Flyingteam Vikersund.
Even avsluttet plastsesongen med seier i RCB i Midtstulia.
Vi har hatt innetrening i hele høst hvor vi har hatt med 2 nye som ville prøve seg. Det er
undertegnede og Arvid Lian som er trenere.
Vi i hoppgruppa ser frem mot å få til en rekrutteringsbakke på Bibo. Dette vil synliggjøre sporten
for flere.
Leder
Ragnar Skinnes

IL IVRIG
Sak 5
5a

Hovedstyrets regnskap

5b

Fotballgruppas regnskap

5c

Turngruppas regnskap

5d

Volleyballgruppas regnskap

5e

Skigruppas regnskap

Hovedstyrets innstilling:
Alle regnskap godkjennes slik de er fremlagt.

www.ivrig.no

IL IVRIG

HOVEDSTYRET

Sak 6
Det er innkommet følgende forslag/sak fra fotballgruppa:
IL Ivrig og Re FK, veien videre
Ivrig har i flere år hatt et tett samarbeid med Re FK og våre spillere har gått over til Re etter
hvert som de har blitt eldre. De senere årene har dette skjedd i overgangen mellom
barnefotball og ungdomsfotball, altså den høsten ungene er 12 år. Så har det i år kommet
opp en problemstilling fra noen foreldre, "Må det være sånn hvert år?". De ønsker altså ikke
at Ivrig skal sende spillere over til Re FK det året de er 12 år, men senere. Fotballstyret har
sendt problemstillingen videre til hovedstyret for bistand til prosess for å lande
problemstillingen. Vi har nå hatt to medlemsmøter, der det har vært ulik signaler, men
dessverre ikke veldig godt fremmøte. Vi har også forsøkt oss på en meningsmåling på
Facebook, der svarene med stor overvekt går på å opprettholde dagens praksis.

Hovedstyrets innstilling:
Hovedstyret har behandlet forslaget og legger frem saken for
debatt på årsmøtet

www.ivrig.no

IL IVRIG

HOVEDSTYRET

Sak 7
Fastsette medlemskontingent

Hovedstyrets innstilling:
Hovedstyret legger frem saken for debatt på årsmøtet

www.ivrig.no

IL IVRIG

HOVEDSTYRET

Sak 8
8a

Hovedstyrets budsjett

8b

Fotballgruppas budsjett

8c

Turngruppas budsjett

8d

Volleyballgruppas budsjett

8e

Skigruppas budsjett

Hovedstyrets innstilling:
Alle budsjett vedtas slik de er fremlagt.

www.ivrig.no

IL IVRIG
Sak 4
4a

Hovedstyrets årsberetning

4b

Fotballgruppas årsberetning

4c

Turngruppas årsberetning

4d

Volleyballgruppas årsberetning

4e

Skigruppas årsberetning
Hovedstyrets innstilling:
Alle årsberetninger godkjennes slik de er fremlagt.

www.ivrig.no

IL IVRIG

HOVEDSTYRET

Sak 7

Hovedstyrets innstilling:
Ingen endringer i organisasjonsplanen

www.ivrig.no

IL IVRIG
Sak 10

Valgkomiteens innstilling fremlegges på møtet.

www.ivrig.no

