Årsmøte 2015
Svarstad idrettslag

1. Styrets sammensetning 2015
Hovedstyret:
Leder;
Nestleder;
Kasserer;
Sekretær;
Styremedlem;
Styremedlem;
Styremeldem;

Ida Halvorsen
Johnny Øygard
Kristin Akselsen
Gro Kjersti Berg Schebesta
Brede Halvorsen
Lone Skoglund Nakjem
Lars Lobben

Varamedlem;

Inger Lene Hustuft

Lederne av undergruppene for fotball og ski har også vært innkalt til og deltatt
på møter med hovedforeningen.
Leder for undergruppene:
Fotball:
Ski:

Mari B. Sjulstad
Ronny Nelson

Revisor: Anders Assev
Revisor: Per Einar Hoff
Valgkomite: Laila Gjetrang
Valgkomite: Trude Martinsen
Valgkomite: Kristin Hannevold

2.Styremøter/hovedforeningens arbeid

Idrettslaget har i 2015 hatt 482 medlemmer. Vi er fortsatt et lite, men aktivt idrettslag.
Hovedstyret har som målsetning at hele idrettslaget jobber sammen, på tvers av
undergruppene, mot felles mål. Dette for å kunne gi barna våre et så bredt tilbud som
mulig, og for å unngå slitasje på engasjerte foreldre og foresatte. De gjør en formidabel
innsats som ledere, trenere, oppmenn og er bidragsytere på dugnader, som kioskvakter og
loddselgere.
I 2015 nådde kunstgressgruppa målet om å ha kunsgressbanen klar i løpet av høsten.
Svarstad har i dag fått en flott kunstgressbane. En del arbeid gjenstår på arealene rundt
banen.
Hovedstyret inviterte også i år, i samarbeid med FAU, til felles dugnad på utearealene ved
skolen. I år som i fjor ble det satt av to dager til dugnaden og foreldrene ble bedt om å

finne ut av hvilken dag som passet best for dem å møte. Mange frivillige stilte opp, og i år
som i fjor ble utearealene ryddet, diverse forefallende arbeid ble utført og korridorarealer
inne på skolen ble malt.
Det ble servert kaffe, saft og kaker i pausen og erfaringene med en slik felles dugnad var
igjen utelukkende positivt.
Styret har forberedt overgangen til et heldigitalt medlemsregister. 2 medlemmer av
hovedstyret har vært på kurs i Klubbadmin.
Hovedstyret avholdt 5 styremøter i 2015, hvor disse protokollførte sakene ble behandlet:
Årsmøte
Kurs i Klubbadmin med 2 deltagere fra styret
Løpende oppdateringer fra undergruppene
Griselotteri
Møter i kontrollkomiteen i Borgen
Bankterminal
Uoffisiell åpning av kunstgressbanen for skoleelevene
Ballbinge- beliggenhet

3. Medlemsmasse og aktivitet
3.1 Fotball
Fotballgruppa har i 2015 hatt 24 lag aktive lag. 13 Svarstadlag og 11 samarbeidslag med
Hvittingfoss og Hof. For første gang har vi hatt samarbeidslag (HSH) på seniornivå for
både kvinner og menn. Et stort steg for fotballgruppa har vært etableringen av
kunstgressbanen. 29. september var matta klar og de første sparkene kunne endelig tas
på eviggrønt gress. Bygging av kunstgressbanen førte til at høstens hjemmekamper ble
spilt på fotballbanen i Styrvold.
Ellers har fotballgruppa egen årsmelding for 2015. Den offentliggjøres på idrettslagets
hjemmesider.
3.2 Klatring
Klatring er en aktivitet underlagt hovedstyret. Klatringen er for barn i grunnskolealder og
har foregått i klatreveggen i Huldrehallen på tirsdager kl. 17.30-19.00. På våren og høsten
klatret vi også noen ganger i den innendørs klatreveggen på Høyt og Lavt, samt at
sommeravslutningen var i klatrefeltet i Hvarnes der ungene klatret i ruter ute i fjellet. På
siste klatring før jul klatret ungene til topps i veggen der de tok med seg en sjokoladenisse
ned.

Foreldre har fått tilbud om brattkortkurs ved behov. For å holde brattkortkurs bør det være
mer enn fire deltagere, så i perioder har det vært aktive klatrere med foreldre uten
brattkort. Inger Lene Hustuft holder brattkortkursene.
Vi er to ansvarlige på hver trening og foreldrene hjelper til med sikring av ungene. Det har
vært litt varierende hvor mange som har deltatt på klatring i år. Det har som regel vært
færre enn 10 unger. Ved utgangen av 2015 var det 47 medlemmer i klatregruppa, hvorav
mange ikke har vært aktive i høst
3.3 Allidrett
Allidretten har hatt et godt deltakerantall som vi er veldig godt fornøyd med. I alderen 4-7
år deltok det 40 barn. Vi startet opp med uteaktiviteter i begynnelsen av september, da
med uteaktiviteter som sykkelleik, orientering og natursti. Vi begynte treningene inne i
Huldrehallen 21.oktober. Her fortsatte treningene hver onsdag frem til 25.november.
I perioden 20.mai til 17.juni var det allidrett med litt varierte øvelser. Både sykkel og
orientering var veldig populært. I denne perioden hadde vi også onsdager med friidrett,
hvor vi hadde faste stasjoner som 40m løp, kulestøt, lengde- og høydehopp.

3.4 Svarstad sykkel / barnegruppe.
Oppstart 12. mai for aldersgruppe 11-14 år. Trenere var Christer Sandum og Tom Kristian
Hvaal.
Oppmøte var stort sett stabilt på 12-13 barn. Det var også godt oppmøte med frivillige
foreldre.
Vi startet sesongen med litt teknisk trening på Holemyra, etterhvert tok vi noen fine turer
opp til Lindsværk hvor det ble stisykling og godt med utfordringer. Dette syntes alle var
veldig artig og krevende.
Det tekniske nivået i gruppa er stort sett likt, det er mer motivasjonen som må jobbes med.
Det var flere som syntes det var litt tungt å sykle alle bakkene opp til Lindsværk. Siden vi
var flere foreldre var det en fin anledning til og dele oss i grupper.
Dessverre ble det lite sykkeltrening etter sommerferien, dette skyldes ikke oppmøte til
barna, men at jeg hadde ``personlige`` ting som hindret meg i å fullføre trening.
Jeg ser at sykkeltrening for barn absolutt er noe vi bør fortsette med da det er god
interesse. Jeg har ikke tatt beslutning om jeg starter opp i 2016, dette vil jeg informere
Svarstad IL om før våren.

3.5 Kunstgressbane
På sensommeren 2013 nedsatte fotballgruppa en prosjektgruppe (Forprosjekt) der deres
mandat var å utrede muligheten får å bygge kunstgressbane.

Det første gruppen måtte avklare var behov ut fra anleggssituasjon og aktivitet. Svarstad
IL hadde da tilgang til en 11-er gressbane, 1 liten gressflate (U-skolen) og en grusbane
som nesten ikke ble brukt. Vi hadde også tilgang til banen på Steinsholt.
På dette tidspunktet hadde klubben 16 lag fordelt på ca 180 aktive. Med dette så vi at
kapasiteten var sprengt. Det var liten eller ingen mulighet for gode treningsforhold da
kampene gikk foran treningene på banen, så da måtte lag finne alternative ledige plasser.
Det var også vanskelig å få til ønskede kamptider da det kunne være opptil 6 kamper på
en kveld.
Vi så tidlig i prosessen at behovet for å bygge en 7-er bane i tillegg til en 11-er bane var
stort. Hvis vi kun skulle bygd en 11-er bane var vi like langt som vi var i forhold til
kapasitet.
Det neste vi gjorde var å se på realismen i dette. Arealdisponering? Reguleringsplan?
Hvilke økonomiske konsekvenser ville dette få, kostnadsramme, egenkapital og prosjekt
og byggekostnad. Hvem skulle ha byggherre- ansvar? Hva kunne kommunen bidra med,
hva kunne klubben bidra med osv.
Vi så tidlig at vi hadde interne ressurser som kunne gjennomføre et slikt prosjekt, men at
det hele ville stå på hvordan dette skulle finansieres. Torsdag 7. november 2013 inviterte vi
i samråd med idrettslaget til et informasjonsmøte på Høyt og Lavt Aktivitespark, her la vi
fram planene for kommunepolitikere, næringsliv og privatpersoner. Dette infomøtet var så
vellykket at vi allerede uken etter hadde fått inn 700 000,- i gavebrev.
Etter møtet i Høyt og Lavt begynte ballen å rulle, og vi hadde utallige møter med Lardal
kommune som vi i første omgang håpet kunne ta byggeansvaret for prosjektet, men dette
fikk vi ikke til. Kort fortalt endte det slik at Svarstad IL tok på seg byggeansvaret, men
kommunen sto for mellomfinansiering og kom med et rent tilskudd til prosjektet. Dette var
vi veldig tilfreds med.
Juni 2015 ble det første spadetaket tatt på banen og siste helg i september var
kunstgresset på plass.
Til slutt vil vi si at dette ikke kunne vært gjennomført uten en utrolig dugnadsinnsats av
bedrifter og privatpersoner. Veldig gledelig å se at dugnadsånden fortsatt lever i Lardal!

3.6 Borgen
Se egen årsberetning fra Borgen.

4 Arrangementer
4.1 Vindfjelløpet
Den 59. utgaven av Vindfjelløpet ble arrangert 8.februar.
Det ble 608 startende totalt, i dameklassen startet 63stk. i 41km løype, og 3stk. i 26km
løype (jenter 13-16år). I herreklassen startet 484stk. i 41km løype, og 13stk. i 26km løype
(gutter 13-16år). 45stk startet i trimklassen. Likevel var det noen som ikke startet, og antall
påmeldte var som følger: 70 i dameklassen, 524 i herreklassen og 45 i trimklassen, totalt
639 påmeldte.
Løpet ble gjennomført med flotte løyper hele veien, en temperatur på litt under
nullpunktet, og med tidvis gløtt av sol.
Svarstad idrettslag er ansvarlig arrangør av Vindfjelløpet. Vi har status som FIS-renn, og
er seedingrenn for både Birkebeinerrennet og Vasaloppet.
Vinner av løpet ble Ivar Tveiten, Bjørn Myhre Sport, på tiden 1.45.13. Beste kvinne ble Elin
Hagavold, Eggedal/ Bjørn Myhre Sport, med tiden 2.08.18
4.2 Klubbmesterskap i langrenn
Klubbmesterskapet i langrenn ble avholdt den 8. mars i Børja. Det var
flott vær og god stemning med pølser til alle i gapahuken før premieutdeling til godt over
50 deltagere.
4.3 Svarstadrennet
Svarstadrennet 2015 som skulle vært arrangert 27.12. 15 ble utsatt på grunn av mildvær
og snømangel.
Til informasjon ble rennet arrangert som kveldsrenn 21. januar 2016 med 97 deltagere.

4.4 Poengrenn (Telenorkarusellen)
Per Gunnar Sjulstad hadde hovedansvaret for å organisere og arrangere poengrenn
vinteren 2015. Det ble bare 4 poengrenn i år, for vi fikk ikke startet opp før 20.januar, og
avsluttet til vinterferien. Deltagelsen var derimot stor. Hele 143 deltakere.
Stor takk til Per Gunnar, Birgitte og deres mannskap for gjennomføringa av renna.
4.5 Tahir- lekene:
Svarstad Idrettslag og Borgen Ski har hatt et nært samarbeid med Tahir Hussein og Vidar
Bøe. Dette har bl.a. resultert i Tahir-leiker i 2013, 2014 og 2015 i Børja.
Ellers har skigruppa egen årsmelding for 2015 som legges ut på hjemmesiden til SIL.
4.6 Fotballskolen
Fotballskolen ble arrangert 19.-21.juni.

4.7 Lågendalsrittet
Lågendalsrittet ble arrangert lørdag 26 april 2015. Løypa var helt lik som foregående år
med skrimbakken som vårt varemerke. Vi er det eneste rittet med den høydekurven av
turritt som er i nærheten her på østlandet.
Vi har fått mange gode tilbakemeldinger på løypa vår opp igjennom
flere år, noe som vi merker på deltagermassen som er på ca 150 hvert år. Vi kjenner igjen
også mange av navnene hvert år. I 2015 var vi noe uheldig med været, da det var lett regn
når starten gikk. Av lokale ryttere så stilte Jørgen Sogn og Daniel Jaerson. Sistnevnte ble
nummer 2 totalt av alle som stilte til start.
Vi hadde ingen alvorlige hendelser i 2015, noe vi er veldig godt fornøyd med.
Vårt varemerke er gratis kaffe og sjokoladekake til alle etter målgang, noe alle syntes er
veldig bra.
Vi er veldig godt i gang med 2016 utgaven som blir 30 april.
4.8 Pinåsløpet
Pinåsløpet ble arrangert lørdag 20.juni. Dette er et samarbeid mellom Svarstad skigruppe
og Lardal orienteringslag, så beggeg grupper stilte med mange ivrige dugnadsfolk denne
dagen. Totalt var det 105 startende. Kristin Størmer Steira vant dameklassen, og Tomas
Bereket vant herreklassen.
Se forøvrig årsmelding fra Pinåsløpet som vil legges ut på idrettslagets hjemmesider.
4.9 Huldrestier
Det finnes ikke tall for antall besøkende, men Huldretoppkomiteen har i 2015 hatt ett møte
med de 13 huldrestiansvarlige. Vi er avhengige at det er flere som sender inn skjemaet når
de har vært på 8 topper eller flere.

5. Økonomi
Svarstad idrettslag har god økonomi til tross for store investeringer de siste år. Det
vises til vedlagte regnskap for året 2015

6. Sammenstilling/oppsummering
Svarstad idrettslag er et lite idrettslag med høyt aktivitetsnivå og engasjerte
medlemmer. En stor takk til alle som stiller opp og gjør dette mulig. Vi er avhengige av
dere alle sammen!
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 live!
Takk også til Lardal kommune, næringsliv, sponsorer og andre samarbeidspartnere.

Takk for et godt idrettsår og lykke til med 2016!

Hovedstyret i Svarstad IL

