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 1. STYRETS SAMMENSETNING 2021 

 Hovedstyret 

 Leder; Hilde Nakjem 
 Nestleder; Jon Andreas Halvorsen 
 Sekretær; Trine Odberg 
 Styremedlem; Linn Merethe Vatnås Braathen 
 Styremedlem; Mariann Solem Gjerden 
 Styremedlem; Håvard Pedersen 
 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; Ove Berrefjord 

 Kontrollutvalg:  Mari B Sjulstad 
 Per Einar Hoff 
 Vara: Frode Island Bergan 

 Valgkomite:  Anette Christensen 
 Jannicke Røsholt 
 Jeanette Jensen 
 Olav Henning 
 Silje Halvorsen 

 Silje Margrethe Tallakstad 

 Daglig leder:  Kristin Akselsen 

 2. STYREMØTER/HOVEDFORENINGENS ARBEID 

 Vi hadde pr 31. desember 406 medlemmer. Antall aktive barn under 19 år er blitt 
 færre i løpet av 2021. 

 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. 
 I løpet av 2021 ble det etablert vanningsanlegg og lys med tanke på at ballbingen 
 også kan fungere som skøytebane på vinteren. 
 Det er også laget ferdig planer for utarbeidelse av klubbhus ved fotballbanen 
 (fotballkiosken). Utarbeidelse av denne vil starte opp i løpet av våren 2022. I 
 Borgen har vi oppgradert uteområder for skileik, ved blant annet å montere rails 
 og legge til rette for et lekeområde på ski. 



 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 også dette året. 

 Det har vært et utfordrende år for styrene for å få til aktiviteter innenfor de 
 smittevernregler som gjelder. 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. 

 Hovedstyret har avholdt 6 styremøter i 2021. Ett av møtene ble avholdt digitalt, 
 mens resten har vært med fysisk oppmøte. 

 Griselotteriet ble i år gjennomført som vanlig. Vi hadde bra med loddselgere og 
 hadde base på Sentralen. Omsetningen økte fra normal året 2019, og andelen 
 med betaling via Vipps øker hvert år. 

 Vi arrangerte aktivitetsdag “Tilbake til idretten” i september. Her var målet å vise 
 frem hva idrettslaget har å tilby av aktiviteter, for å rekruttere medlemmer og 
 foreldre som har lyst til å engasjere seg. De ulike undergruppene la til rette for 
 prøving av alle aktiviteter innenfor idrettslaget og vi delte ut giveaways. Dette var 
 et vellykket arrangement med godt oppmøte. 

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

 Kristin Akselsen fra Svarstad IL har i 2021 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 klarte ikke å ha lag på alle alderstrinn i 2021. Pandemien har 
 påført oss mange utfordringer, bl.a. er antall spillere redusert. Det har vært 
 utfordrende med å engasjere voksne rundt lagene, og noen har uteblitt pga frykt for 
 sykdom. 

 Utbygging av klubbhus ble utsatt til 2022. Det blir et stort og omfattende prosjekt 
 med mye dugnad, men blir et skikkelig løft for idrettslaget. Vi har igangsatt et arbeid 
 for å bli sertifisert som Kvalitetsklubb. Dette er en sertifiseringsordning fra NFF laget 
 for å sikre kvalitet, forutsigbarhet og langsiktighet i klubbarbeidet. 

 Fotballskolen ble avlyst. Dette er en viktig inntektskilde for fotballgruppa, og vi satser 
 på ny frisk i 2022. Anlegget har i 2021 blitt oppgradert med diverse hogging og 
 rydding rundt banen. I tillegg ble ballbingen ferdigstilt. 

 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. 



 3.2. Skigruppa 
 Tross Corona kom skigruppa igjennom uten altfor store utfordringer i forbindelse med 
 trening og lokal aktivitet. Alle grupper har stort sett gjennomført treningene sine som 
 planlagt. Noen uker har det vært avlyste treninger for enkelte grupper, men generellt 
 sett så har vi trent tilnærmet normalt.  Medlemsmassen har vært stabil tross 
 utfordringer i samfunnet, noe vi selvfølgelig er glade for. Dessverre så var det 
 vanskelig for våre utøvere å få gått skirenn i 2021. Selv om det var terminfestet over 
 70 renn i skikretsen, ble det bare arrangert ett skirenn i Telemark. På grunn av 
 reiserestriksjoner så var dette bare åpent for deltakere fra det distriktet. 
 Men til tross av Corona, så ble aktiviteten i gruppa holdt godt i gang. Dette må vi 
 takke mange engasjerte trenere og foreldre for. Heller ikke alle dere andre som er 
 engasjerte i skigruppa slipper unna en stor takk, aktiviteten vår er avhengig av dere. 

 3.3 Klatring 
 Ingen aktivitet 

 3.4 Allidrett 
 Allidretten har vært avlyst på grunn av Covid -19. 

 3.5 Sykkel 
 Det har dette året vært utfordringer knyttet til ansvar og trenere i gruppen og det har 
 derfor ikke vært organisert noe tilbud innenfor terrengsykkel. Svarstad har allikevel 
 aktive medlemmer som har deltatt i ungdomscup, som følger Norges Cupen sør, øst 
 til vestlandet, lokale ritt som TEVEBU cup og Kalas Cup i regionen rundt Oslo. 
 Grunnet Covid ble TEVEBU cupen som er lokal satt i gang sent. Norges cupen kom 
 også sent i gang, så høsten ble hektisk. Deltakelsen har variert litt blant de aktive, 
 hvor noen har fått med seg 3-4 ritt mens enkelte utøvere har fått med seg opp mot 
 15-16 ritt. 

 3.6 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 2021. 

 3.7 Borgen 
 Her er det etablert en driftsgruppe. Den består 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. 
 I 2021 ble det gjennomført 3 møter og 2 dugnader. Det var satt opp 3 dugnader, men 
 på grunn av veldig godt oppmøte holdt det med 2stk. 



 4. ARRANGEMENTER 

 4.1 Vindfjelløpet 
 Avlyst grunnet Covid -19. 

 4.2 Klubbmesterskap i langrenn 
 Avlyst grunnet Covid -19. 

 4.3 Svarstadrennet 
 Avlyst grunnet Covid -19. 

 4.4 Poengrenn (Telenorkarusellen) 
 Grunnet strenge restriksjoner denne vinteren, ble det bare mulig å arrangere ett 
 poengrenn. Men til gjengjeld dukket det opp en fin gjeng barn og unge denne 
 kvelden. 

 4.5 Fotballskolen 
 Ikke gjennomført grunnet Covid -19  . 

 4.6 Pinåsløpet 

 Pga Covid-19 ble Pinåsløpet 2021 utsatt. Det ble forsøkt flyttet til september men det 
 lot seg ikke arrangere da heller. 

 4.7 Huldrestier 

 Besøk på våre Huldrestier økte betraktelig i 2020, trolig pga covid-19. I 2021 har 
 antall registreringer i bøkene gått noe tilbake, men det er fortsatt ett av de beste 
 årene. Registreringen i bøkene viser ikke hele bildet med besøk på toppene da det er 
 avdekket at mange ikke registrerer seg i boka på toppen. Dette er beklagelig da antall 
 registrerte er dokumentasjon på aktivitet i bygda og et viktig innspill i det å få tildelt 
 offentlige midler. 

 Her følger statistikk og oversikt: 



 5. ØKONOMI 

 Svarstad idrettslag har god økonomi til tross for store investeringer de siste årene og 
 avlyste arrangement i 2021. 

 Det vises til vedlagte regnskap for 2021. 
 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 2022! 

 Hovedstyret i Svarstad IL 
 v/ leder 


