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1. STYRETS   SAMMENSETNING   2020   
  

 Hovedstyret     
  

Leder;   Mari   B.   Sjulstad   
Nestleder;   Anita   Skilbred   
Sekretær;   Hilde   Nakjem   
Styremedlem;   Thomas   Karlsen   Tjentland   
Styremedlem;   Mariann   Solem   Gjerden   
Styremedlem; Jørn   Odberg   
Styremedlem;   Inger   Lene   Hustuft   

  
Varamedlem;   Kari   Nakjem   

  
Lederne   av   undergruppene   for   fotball   og   ski   har   også   vært   innkalt   og   deltatt   på   
møter   med   hovedforeningen.   

  
 Leder   for   undergruppene:   

  
Fotball;   Lars   Johan   Røsholt   
Ski;   Hege   Melby   

  
 Kontrollutvalg:     Anders   Assev   

Per   Einar   Hoff   
Vara:   Frode   Island   Bergan   

  
 Valgkomite: Gro   Anita   Smukkestad   

Lene   Asmyhr   
Jeanette   Jensen   
Anette   Christensen   
Olav   Henning   
Silje   Halvorsen   

  
Daglig   leder:   Kristin   Akselsen   

  
  

2.            STYREMØTER/HOVEDFORENINGENS   ARBEID   
  

Vi   hadde   pr   31.   desember   420   medlemmer.   Antall   aktive   barn   under   19   år   holder   seg   
stabilt.   
  

Vi   er   et   lite,   men   aktivt   idrettslag.   Hovedstyret   har   som   målsetting   at   hele   idrettslaget   
jobber   sammen,   på   tvers   av   undergruppene,   mot   et   felles   mål.   Dette   for   å   kunne   gi   
barna   våre   et   så   godt   og   bredt   tilbud   som   mulig,   og   for   å   unngå   slitasje   på   engasjerte   
foreldre   og   foresatte.   Foreldre   og   foresatte   gjør   en   formidabel   innsats   som   bl.a.   
ledere,   trenere   og   lagledere.   De   er   også   bidragsytere   på   dugnader,   som   kioskvakter,   
og   som   loddselgere.   
  
  



Ballbingen   ble   i   2020   ferdigstilt.   
Det   er   også   laget   ferdig   planer   for   utarbeidelse   av   klubbhus   ved   fotballbanen   
(fotballkiosken).   Utarbeidelse   av   denne   vil   starte   opp   i   løpet   av   våren   2021.   
Uteområde   ved   ungdomsskolen   ble   ferdigstilt   våren   2020.   Det   har   ikke   vært   en   
formell   åpning   av   denne   grunnet   Covid-19.   
  

Covid-19   har   satt   sitt   preg   på   mulighetene   for   å   gjennomføre   aktiviteter/treninger   osv.   
Undergruppene   rapporterer   på   dette   lengre   ned.     
Friluftsliv,   turstier   og   Huldrestiene   har   vært   mye   i   bruk   dette   året,   en   av   de   få   
aktivitetene   som   virkelig   har   fått   en   oppsving   dette   spesielle   året.     
  

Det   har   vært   et   utfordrende   år   for   styrene   for   å   få   til   aktiviteter   innenfor   de   
smittevernregler   som   gjelder   og   endrer   seg   til   stadighet.   Styrene   og   gruppene   har   
gjort   en   stor   innsats   med   å   tilrettelegge   for   gjennomførbare   aktiviteter   for   de   fleste   av   
lagene/utøverne   når   det   har   vært   åpent   for   det.     
En   del   møter   har   blitt   avholdt   digitalt,   noe   som   krevde   både   ny   kunnskap   og   
tålmodighet.     
  

Hovedstyret   har   avholdt   6   styremøter   i   2020.   To   møter   ble   avholdt   digitalt,   mens   fire   
av   de   har   vært   med   fysisk   oppmøte.   
  

Griselotteriet   ble   i   år   gjennomført   digitalt.   Folk   kunne   kjøpe   lodd   ved   å   vippse   eller   
overføre   til   bankkonto.   Vi   fikk   inn   litt   over   halvparten   av   det   vi   fikk   foregående   år.   
  

Viktige   saker   som   kan   nevnes,   utover   det   som   er   nevnt   ovenfor,   er:   
● Integrering   
● Diverse   søknader   
● Borgen   

  
Kristin   Akselsen   fra   Svarstad   IL   har   i   2020   vært   styremedlem   i   Larvik   idrettsråd.   

  
  
  

3. MEDLEMSMASSE   OG   AKTIVITET   

3.1.   Fotballgruppa   
Svarstad   er   en   breddeklubb   og   har   som   mål   å   ha   lag   på   hvert   alderstrinn   i   
barnefotballen.   

  
Vi   stilte   i   2020   med   guttelag   i   alle   aldersklasser   fra   7   år   til   seniorfotball   unntatt   G19,   
barnefotballen   som   rene   Svarstadlag   og   ungdoms-   og   voksenfotball   i   samarbeid   med   
Hvittingfoss   og   Hof   (HSH).   På̊   jentesida   stilte   vi   rene   Svarstadlag   i   J07,   J08,   J09   og   
J11,   og   HSH   samarbeidslag   for   J15,   samt   damelag.   Til   sammen   hadde   vi   da   spillere   
på̊   11   Svarstadlag   og   6   samarbeidslag   (hvorav   vi   administrerte   2).   
Flere   av   lagene   har   ikke   spilt   kamper,   men   alle   har   hatt   treningstilbud.   

  
FOR   ETT   ÅR!   
Det   har   vært   et   skikkelig   krevende   år   med   stadige   endringer   og   tilpasninger.   Det   har   
blitt   altfor   lite   aktivitet,   men   vi   har   balansert   mellom   smittevern   og   aktivitet.   Vi   har   
også   forsøkt   å   ha   omtrent   samme   retningslinjer   som   Hvittingfoss   og   Hof,   i   tillegg   har   



vi   benyttet   mye   fra   Stag.   NFF   Vestfold   har   hatt   jevnlige   møter   med   
erfaringsutveksling.   Dette   har   vært   veldig   nyttig.   

  
Utbygging   av   klubbhus,   utsatt   til   i   år.   Vi   starter   opp   med   ny   frisk,   søknader   og   
planlegging   av   dugnadsarbeid.   Det   er   et   stort   og   omfattende   prosjekt   med   mye   
dugnad   og   blir   et   skikkelig   løft   for   idrettslaget.   

  
HSH-samarbeidet,   ny   avtale   er   signert   og   en   restart   av   samarbeidet   er   i   gang.   Covid   
har   gjort   det   svært   krevende   og   gjort   sitt   til   at   arbeidet   enda   ikke   er   fullført   med   
medlemmer   til   HSH-styret.   

  
Norway-cup   –   avlyst.   

  
Anlegget   har   i   2020   blitt   oppgradert:   
-   utbedret   tribune   sør   med   sponsede   materialer   fra   Carlsen   Fritzøe   
-   diverse   hogging   og   rydding   rundt   banen   
-   prosjekt   ballbinge,   endelig   nærmest   ferdig.   Gjenstår   litt   arbeid   før   ferdig.   Ballbingen   
ble   i   tillegg   brukt   som   skøytebane,   etter   at   hovedstyret   vannet   og   lagde   is.   

  
Fotballgruppa   ønsker   å   takke   alle   som   bidrar   i   fotballfelleskapet;   foreldre   og   voksne   
som   stiller   som   trenere,   lagledere,   instruktører,   styremedlemmer,   sjåfører,   
vaffelsteikere,   førstehjelpspersonell   og   så   videre.   Takk   også   til   unger   og   ungdom   som   
bidrar   til   et   aktivt   lokalmiljø   og   liv   på   fotballbanen   nesten   hele   året   gjennom.     

  
Svarstad   ILs   fotballgruppe   ønsker   i   tillegg   å   takke   sponsorer   og   bidragsytere   i   2020.     
12.   Mann   på   banen,   publikum,   fortjener   også   skryt.   
  
  

3.2.   Skigruppa   
Skisesongen   2020   startet   bra   for   Svarstad.   Det   ble   i   februar   arrangert   NM   hvor   vi   
stilte   med   lag   både   i   herre-   og   dameklassen.     
Det   har   vært   gjennomført   treninger   to   dager   i   uka,   fordelt   på   flere   aldersgrupper.   Nytt   
for   høsten   2020   var   at   det   ble   etablert   treninger   også   for   2.   klasse.   Dette   ble   en   stor   
suksess.     
    
  

3.3   Klatring   
Lite   aktivitet   fra   nyttår   til   mars   pga   konkurrerende   skiaktiviteter.   De   få   som   deltok   hadde   
ikke   medvirkende   foreldre.   Inntil   tre   sikrere,   hvorav   ingen   med   barn   som   er   aktive   klatrere.   
Klatrekveldene   bar   dermed   mer   preg   av   å   levere   en   tjeneste   enn   å   være   et   fellesskap.   
Aktiviteten   stoppet   opp   i   midten   av   mars.   

3.4   Allidrett   
Allidretten   rakk   to   treninger   før   nedstengning   i   mars.   
  

3.5   Åpen   Hall   
Åpen   Hall   er   et   lavterskeltilbud   på   fredagskveldene.   Deltakerne   har   selv   vært   med   på   
å   bestemme   hva   slags   aktivitet   de   ønsker   å   drive   med.   Det   har   ikke   vært   krav   til   noe   
spesielt   utstyr   eller   spesiell   fysikk,   kun   innesko.   Det   har   vært   sosialt   og   moro.   
    



Åpen   Hall   er   et   samarbeidsprosjekt   mellom   Lardal   Frivilligsentral,   Den   Norske   Kirke   
og   Svarstad   IL.   Disse   tre   partene   deler   på   å   ha   ansvaret,   eller   vertskapsrollen,   når   
Huldrehallen   er   åpen.   Tilbudet   er   gratis   og   annonseres   i   Aktiv   Larvik   sin   kalender.   
Svarstad   IL   har   søkt   og   mottatt   inkluderingsmidler   fra   Larvik   IR   for   dette   prosjektet.   
    
Våren   2020   ble   det   gjennomført   to   kvelder   med   Åpen   Hall   før   vi   måtte   avslutte   
tilbudet   pga   Covid-19.   
  

3.6   Sykkel   
Sykkelgruppa   har   i   2020   holdt   fellestrening   for   barn   og   unge   fra   10   år   og   oppover.   
Barn   under   10   år   har   kunnet   delta   i   følge   med   foresatt.   
Det   har   vært   godt   oppmøte   på   trening   og   rekrutteringen   har   gått   av   seg   selv.   I   løpet   
av   sesongen   har   Svarstad   IL   figurert   på   startlistene   i   flere   ritt,   blant   annet   i   
TeVeBu-cup`n   på   Vikerøya,   hvor   både   jenter   og   gutter   stilte   til   start.   Og   det   er   ingen   
tvil,   man   får   litt   ekstra   krutt   i   beina   når   startnummeret   festes   på   sykkelen!   
Sesongen   ble   avsluttet   med   klubbritt   i   flowtracken.   Stor   takk   til   trenere   og   foresatte   
som   fulgte   opp   de   unge   lovende.   
  

3.7   Friidrett   
Det   blir   gitt   et   tilbud   om   friidrettstrening   for   barn   i   alderen   3-6   år   som   en   del   av   
allidretten,   se   eget   kapittel.   Utover   dette   har   det   ikke   vært   noen   organisert   trening   
innenfor   friidrett   i   2020.   
  

3.8   Borgen   
Det   har   i   2020   vært   satt   ned   et   utvalg   som   skulle   se   på   videre   drift   av   anlegget   etter   
at   fylkesanlegg   statusen   utgår   fra   31.12.2020.   Utvalget   besto   av   to   fra   hovedstyret   
(Mari   B.   Sjulstad   og   Hilde   Nakjem),   to   fra   ski   (Hege   Melby   og   Tore   Solberg)   og   to   fra   
drift   (Arne   Lindsverk   og   Anders   Askjem).     
Der   ble   det   besluttet   at   man   videre   fremover   etablerer   en   driftsgruppe.   Den   skal   
bestå   av   en   fra   skistyret,   en   fra   økonomiutvalget,   en   fra   hovedstyret   og   en   fra   drift.   
Det   skal   utarbeides   et   årshjul   og   utvalget   er   ansvarlig   for   å   følge   og   evt   foreta   
endringer   på   årshjul   etter   behov.   Det   skal   være   fire   møter   i   løpet   av   året.   Hvor   gruppa   
skal   fordele   oppgaver   og   bringe   informasjon   inn   til   gruppa   og   tilbake   til   utvalg   og   
styrer.     
  

4. ARRANGEMENTER   
  

4.1   Vindfjelløpet   

Vindfjelløpet   er   idrettslagets   største   årlige   dugnad   og   i   år   igjen   måtte   vi   arrangere   i   
den   alternative   trasén,   Lauvås   søndag   9.   februar.   
Det   manglet   heller   ikke   i   år   på   utfordringer,   værgudene   hadde   slått   seg   skikkelig   
vrede.   Vi   håpte   at   værmeldingen   ikke   ville   slå   til   med   sludd/regn,   0   grader   og   stiv   
kuling!   Men   den   gang   ei.....   

Løypemannskapet   klarte   allikevel   og   presentere   gode   løyper.   

Sikkerheten   ble   satt   på   stor   prøve,   men   TD   og   jury   mente   at   løpet   kunne   
gjennomføres   på   en   forsvarlig   måte.   



Vi   hadde   ekstra   beredskap   på   varmestuer   og   lavvo   som   vi   kunne   ta   inn   folk   hvis   det   
var   behov.   
Det   ble   ikke   mer   en   228   deltakere,   16   mann   DNF   og   41   DNS,   men   været   får   ta   mye   
av   skylda   for   dette.   
Sakset   fra   TD   rapport:   "Gjennomført   tross   meget   krevende   værforhold.   Godt   
organisert,   mange   flinke   funksjonærer!   Fin   løype,   Godt   preparert!"   

Mikael   Gunnulfsen   sa   det   så   fint   på   seiersintervjuet   etter   løpet:   er   det   ett   renn   man   
garantert   aldri   kommer   til   å   glemme,   så   er   det   årets   Vindfjelløp.   

Vil   avslutte   med   å   takke   alle   funksjonærer(ca.   80   i   tallet)   for   en   flott   og   godt   utført   
jobb   under   arrangementet   i   2020,   uten   dere   intet   Vindfjelløp!   
Rennleder:   Ole   Tallakstad   

  
4.2   Klubbmesterskap   i   langrenn   
Avlyst   grunnet   Covid   -19.   
  

4.3   Svarstadrennet   
Avlyst   grunnet   Covid   -19   
  

4.4   Poengrenn   (Telenorkarusellen)   
Til   tross   for   svært   snøfattig   januar,   så   fikk   vi   arrangert   flere   renn   i   karusellen,   og   godt   
over   100   deltakere   avsluttet   karusellen   3.mars   med   kaker,   pølser   ,   og   velfortjenter   
gullmedaljer   og   luer.   Takk   til   ekteparet   Fjelldal,   Økonomiutvalg   m.flere   for   godt   
gjennomført   arrangement.   
  

4.5   Fotballskolen   
Ikke   gjennomført   grunnet   Covid   -19   
  

4.6   Pinåsløpet   
Avlyst   grunnet   Covid   -   19   

  
4.7   Huldrestier     
Besøk   på   våre   Huldrestier   har   økt   betraktelig   i   2020,   trolig   pga   covid-19.   
Registreringen   i   bøkene   viser   ikke   hele   bildet   med   besøk   på   toppene   da   det   er   
avdekket   at   mange   ikke   vil   registrere   seg   i   boka   på   toppen.   Dette   er   beklagelig   da   
noteringene   er   dokumentasjon   på   aktivitet   i   bygda   og   et   viktig   innspill   i   det   å   få   tildelt   
offentlige   midler.   
Det   er   uansett   en   betydelig   ny   rekord   i   antall   registreringer!   
Her   følger   statistikk   og   oversikt:   
  
  
  
  



   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  

  
5.   ØKONOMI   
  

Svarstad   idrettslag   har   god   økonomi   til   tross   for   store   investeringer   de   siste   årene   og   
avlyste   arrangement   i   2020.   
  

Det   vises   til   vedlagte   regnskap   for   2020.   
Daglig   leder   følger   opp   økonomien   og   Merkur   Regnskap   avd.   Svarstad   fører   
idrettslaget   sitt   regnskap.   
  

6.   OPPSUMMERING   
Svarstad   IL   er   et   lite   idrettslag   med   et   høyt   aktivitetsnivå   og   engasjerte   medlemmer.   
En   stor   takk   til   alle   som   stiller   opp   som   trenere,   oppmenn,   støtteapparat,   tar   på   seg   
tillitsverv,   jobber   dugnad,   stiller   privat   utstyr   til   disposisjon,   eller   rett   og   slett   tar   initiativ   
til   å   sette   nye   ideer   ut   i   livet.   
  

Takk   også   til   Larvik   kommune,   næringsliv,   sponsorer   og   andre   samarbeidspartnere.   
  

Takk   for   et   godt   idrettsår   og   lykke   til   i   2021!   
  

Hovedstyret   i   Svarstad   IL   
v/   leder   Mari   B.   Sjulstad  


