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1.

STYRETS SAMMENSETNING 2016

Hovedstyret:
Leder;
Nestleder;
Kasserer;
Sekretær;
Styremedlem;
Styremedlem;
Styremedlem;

Kristin Akselsen
Johnny Øygard
Hanne Ragnhild Rogstad
Gro Kjersti Berg Schebesta
Lone Skoglund Nakjem
Lars Lobben
Ida Halvorsen

Varamedlem;

Inger Lene Hustuft

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

Mari B. Sjulstad
Per Klaastad/Hege Melbye

Revisor:

Anders Assev
Per Einar Hoff

Valgkomite:

Laila Gjetrang
Trude Martinsen
Geirid Homelien Skaug
Ingvild Juvland
Anita Skilbred

2.

STYREMØTER/HOVEDFORENINGES ARBEID

Idrettslaget har i 2016 hatt 463 medlemmer. Dette tallet er noe lavere enn de to
foregående år, men det grunnes nok i at det har vært vanskeligere å fange opp
støttemedlemmene med et nytt medlemssystem.
Vi er altså et lite men aktivt idrettslag. Hovedstyret har som målsetning at hele idrettslaget
jobber sammen, på tvers av undergruppene, mot ett 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 bl.a. ledere, trenere, oppmenn og er
bidragsytere på dugnader, som kioskvakter og som loddselgere.
En av hovedsakene i 2016 har vært å ta i bruk et nytt elektronisk medlemssystem, i tillegg
til å implementere den nye modellen for innkreving av medlems- og aktivkontingent.
Hovedstyret inviterte også i år, i samarbeid med FAU, til felles dugnad på utearealene ved
skolen og rundt fotballbanen. I tillegg hadde vi en vaskedag i klubbhuset i Borgen før
sesongoppstart på høsten.
Hovedstyret har avholdt 7 styremøter i 2016, hvor 26 protokollførte saker ble behandlet.
Viktige saker som kan nevnes, ut over det som er nevnt ovenfor, er:
 Omorganisering av valgkomiteene
 Offisiell åpning av kunstgressbanen
 Ballbinge – få den opp igjen til nytte for barn og unge
 Idrettsskolen- oppstart og innkjøp av materiale
 Markedsdag
 Lederverv – Lardal idrettsråd, og sammenslåing med Larvik fra 2018
 Griselotteri
 Diverse søknader – blant annet til ny tråkkemaskin

3.

MEDLEMSMASSE OG AKTIVITET

3.1. Fotballgruppa
Fotballgruppa har i 2016 hatt 18 aktive lag i serie eller aktivitetsturnering - 8 Svarstadlag
og 10 samarbeidslag med Hvittingfoss og Hof. Med etablert kunstgressbane ble
fotballsesongen startet på hjemmebane tidligere enn noen gang. Ellers har fotballgruppa
egen årsmelding for 2016.
3.2. Skigruppa
Skigruppa har i løpet av sesongen 2016 hatt totalt ca 20 utøvere som har deltatt på renn,
mens det er nærmere 30 stykker som har deltatt på skitreningene. Treningene har vært på
tirsdager og torsdager, og det har vært delt inn i tre aldersgrupper.
Svarstad IL har hatt 4 deltaker i Team Nordre Vestfold.
For sesongen 16/17 kom det mye snø veldig tidlig, og allerede 5.november ble det kjørt
løyper første gang. Se også egen årsmelding for skigruppa.

3.3 Klatring
Aktivitetsnivået gjennom 2016 har vært varierende. Vi hadde et greit medlemsgrunnlag
med oss fra høsten 2015, men etter at skikarusellen flyttet fra onsdager til tirsdager har det
ingen hensikt å organisere klatretrening samme ukedag. Derfor tar klatregruppa
rutinemessig pause så lenge skikarusellen pågår.
Tidlig vår var en fin periode for klatregruppa, men medlemsmassen preges av at det er
mange temmelig unge deltakere og få voksne som kan bidra. Det organiseres sikringskurs
for foresatte minst en gang per år, men foresatte med sikringskompetanse forsvinner når
barna finner nye aktiviteter. Spesielt etter sommerferien har det derfor vært underskudd på
sikrere. På grunn av få deltakende foresatte blir det naturlig nok begrensninger i hva slags
aktiviteter vi kan få til. Vi har stort sett holdt oss i Huldrehallen, men har også ved flere
anledninger fått låne klatreveggen i Høyt og Lavt. Å klatre andre steder er en fin
avveksling og gir nye utfordringer. Som avslutning på 2016 fikk vi lov til å prøve
klatreveggen til klatregruppa i Hof idrettslag, noe som ga mersmak. Den største
utfordringen til klatregruppa er rekruttering av litt eldre medlemmer (og deres foresatte), i
tillegg til å holde på dem.
3.4 Allidrett
Allidretten har hatt nok et aktivt år. I alderen 3 - 7 år deltok det ca 30 barn. Trygve Trovik
og Thomas Karlsen Tjentland tok treneransvaret dette året. Enkelte onsdager ble andre
foreldre forespurt og mange har bidratt.
Vinteren og våren gikk med på aktiviteter inne i Huldrehallen, men vi gikk ut så fort det var
vær til det. Ute var det både orientering, sykling og forskjellige lagidretter. Avslutningen før
sommeren ble lagt til Høyt og Lavt med pølsegrilling og gratis klatring i Nøtteparken.
I september startet vi opp igjen med et variert program. Vi hadde blant annet en
natursti/orientering på Holemyra, hvor vi også utfordret foreldrene til å delta på en fin
kveldstur i «bymarka». I oktober fortsatte vi inne i Huldrehallen med ballspill, friidrett og
apparatlek. Hver trening startet med fast oppvarmingsdans etter musikk. Året ble avsluttet
med gløgg, pepperkaker og sjokoladekalender til alle deltakerne.
3.5 Idrettsskole
Idrettsskolen startet opp i september og har en aktivitetsplan som følger skoleåret. Det er
to partier der barn fra 2. og 3. trinn er med i det ene partiet, mens det andre partiet er for
barn i fra 4. til og med 7. trinn. Hvert parti har 1 time en dag pr uke. I 2016 har det vært i
Huldrehallen på onsdager. Litt varierende oppmøte på 4.-7.trinn, men det bedret seg
utover høsten, ca 10-15 stk til slutt. 2.-3. trinn hadde ca 17-22 deltakere.
Tema: bli kjent/leker/stafetter/balleker, klatring (sammen med Inger Lene og andre
voksne), turn, basketball (sammen med Justin Seawright). Det var også satt opp
svømming i desember, men det måtte avlyses da svømmebassenget fortsatt var under
oppussing.
3.6 Sykkel/barnegruppe
I følge de ansvarlige så var det for liten interesse og oppslutning for sykkeltrening denne
sesongen. Værforholdene forsommer og ettersommer gjorde også sitt til at det ble lite
aktivitet i 2016.

3.7 Friidrett
Det blir gitt et tilbud om friidrettstrening for barn i alderen 3-12 år som en del av allidretten
og idrettsskolen, se egne kapitler om dette. Ut over dette har det ikke vært noen organisert
trening innenfor friidrett i 2016.
3.8 Kunstgressbane
Kunstgressbanen ble offisielt åpnet lørdag 18. juni under fotballskolen.
På høsten var det et møte med Lardal kommune for å gå igjennom det som sto igjen
økonomisk. Sluttoppgjøret ble gjennomført med egenkapital i stedet for å ta opp lån, slik at
vi nå kan glede oss over et gjeldfritt anlegg som mange barn og unge benytter seg av
store deler av året.
3.9 Borgen
Se egen årsmelding.

4.

ARRANGEMENTER

4.1 Vindfjelløpet
Vindfjelløpet er idrettslagets største årlige dugnad og ble arrangert 14. februar i en
alternativ trase med start og mål på Lauvås. Vinteren ble ikke som vi hadde håpet, det
kom ikke nok snø til at vi kunne arrangere i originaltraseen.Det å flytte et arrangement til et
sted uten strøm og vann medfører selvfølgelig en del mer arbeid for arrangementstaben.
Det første Vindfjelløpet ble arrangert i 1946, dvs. at vi feiret 70 års jubileum.
Først mandag 8. februar tok vi avgjørelsen på at vi i det hele tatt klarte å arrangere rennet,
det var da ca. 10 cm snø på startfeltet på Lauvås. Vi gikk ut med at rennet ble avholdt på
Lauvås og på det tidspunktet var det ikke mange påmeldte. Det å arrangere turrenn på 40
km uten at folk for trent på ski er en utfordring. Deltagerantallet ville nok vært høyere hvis
det var nok snø og folk kunne ha trent jevnlig inn i mot løpet. Fredag 12. februar fikk vi
påfyll av 10 cm nysnø og påmeldingene begynte og renne inn.
Søndag 14. februar ble et jubileums renn verdig, sol fra skyfri himmel og 12 kuldegrader
på start. Speaker sa det så fint; "Og til og med har vi i natt vært oppe og drysset litt melis
på trærne”. Vi presenterte fantastiske løyper og forhold til de 483 som fullførte
jubileumsrennet. Det var 525 deltagere påmeldt, og vi er faktisk en av de få turrenn i
Norge som opprettholder deltagerantallet, alle andre turrenn merker nedgang (ref. NSF).
Alle funksjonærer og alle som fullførte jubileumsrennet fikk en flott minnekopp. Vil med
dette få takke alle funksjonærer(ca. 80 i tallet) for en flott godt utført jobb under
arrangementet i 2016.
4.2 Klubbmesterskap i langrenn
Klubbmesterskapet i langrenn ble arrangert den 14. mars i Borgen. Det var uka før påske
og snøen hadde så smått begynt å smelte, men det var 25 stykker som stilte til start.
Klubbmesterskapet ble en fin avslutning for sesongen.

4.3 Svarstadrennet
Svarstadrennet 2016 ble tradisjonen tro arrangert 6. dag jul. 206 stykker stilte på
startstreken. Det store snøfallet i november, kuldegrader til å sette i gang snøkanonen, og
en iherdig innsats fra en stor dugnadsgjeng førte til at vi kunne gjennomføre rennet i
romjula. Rennleder var Ronny Nelson.
I tillegg ble det utsatte Svarstadrennet 2015 arrangert som et kveldsrenn torsdag 21.
januar. Det stilte 97 stykker til start denne kvelden.
4.4 Poengrenn (Telenorkarusellen)
Per Gunnar Sjulstad hadde hovedansvaret for å organisere og arrangere poengrenn
vinteren 2016. Det ble 5 poengrenn med oppstart 19.januar og siste renn uka før
vinterferien. Deltagelsen var derimot stor. I underkant av 120 barn var med. Stor takk til
Per Gunnar Sjulstad, Birgitte Ormestad og deres mannskap for gjennomføring av renna.
Marit og Tore Haukvik hjalp til med startnummer.
4.5 Tahirlekene
Svarstad Idrettslag var i år, som de foregående år, medarrangør av Tahirlekene i
Lågendalen. Sammen med Tahirlekene Norge, Borgen Fylkesanlegg og Kirkens
Livsmestring arrangerte vi 15.mars vinterleker i Borgen. Nesten 500 barneskoleelever fra
Hvittingfoss, Kvelde og Lardal møttes til leik og konkurranser, med og uten ski. Allsidighet
og sosialt fellesskap er et nøkkelord på en dag der mestring og samarbeid står i fokus.
Rundt 30 frivillige funksjonærer og en solfylt marsdag med nesten 17 varmegrader var
medvirkende til at dette ble en topp dag. Tahir selv, ledsaget av Vidar Bøe, var i toppform,
og han gledet seg over alle de blide barna.
I juni var det så sommerleker i regi av Tahirlekene Norge, Svarstad IL og Kirkens
Livsmestring. Da var det ca 250 ungdomsskoleelever fra Kvelde, Hvittingfoss og Lardal
som møttes til dyst på den nye kunstgressbanen i Svarstad. Spennende hinderløypestafett
der to og to sprang hver etappe; den ene “blind” og den andre ledsager. Moro var det også
å møte den 6-dobbelte verdensmester i frisbee Sune Wentzel. Han hadde et frisbeekurs
for alle elevene. Dagen ble avsluttet med at 6.-7.-klasse ved Lardal Barneskole også fikk
benytte seg av hinderløypa og frisbeekurset. Denne varme sommerdagen kunne
Tahirlekene gjennomføres nok en gang fordi mange frivillige stilte opp, både lokale og
tilreisende. Totalt var det da ca 800 skoleelever som fikk oppleve Tahirleker i Svarstad i
2016.
4.6 Aktivitetsturnering
Den 24. mai arrangerte fotballgruppa aktivitetsturnering for 6-7 åringer. Det var 32 lag
påmeldt, så det var noen hektiske timer på 8 baner, i kiosken og på sidelinjene.
4.7 Fotballskolen
Fotballskolen ble avholdt 18.-19. juni. Det ble prøvd ut en ny modell med 2 dager. Første
dag var spekket med fotballøkter, mens andre dag ble brukt til turnering slik som tidligere.
Ettersom det kun var to dager denne gangen, var det ingen tid til alternative aktiviteter.

4.8 Offisiell åpning av kunstgressbanen.
Kunstgressbanen ble offisielt åpnet lørdag 18. juni under fotballskolen. I tillegg til deltagere
fra fotballskolen og foresatte var det gjester fra NFF og Lardal kommune. Prosjektgruppa
ble hedret, det ble overrekt gaver, skolekorpset spilte, duskedamene fikk publikum til å le,
og det var kake til alle sammen. Underholdningen sto fotball trikser ”Azun” for, og noen av
klubbens talenter fikk også prøve seg. Selv om været ikke holdt hele kvelden, ble det en
fin feiring.
4.9 Lågendalsrittet
Lågendalsrittet måtte dessverre avlyses i 2016 på grunn av værforhold.
4.10 Pinåsløpet
Pinåsløpet ble arrangert lørdag 18.juni for 14. året på rad. Dette er et samarbeid mellom
skigruppa og Lardal o-lag, og begge parter stilte med mange ivrige dugnadsfolk denne
dagen. Totalt var det 64 som stilte til start.
En stor takk rettes til de som tok turen til Pinåsløpet, enten som deltager eller publikum, og
var dermed med å støtte Kreftsaken og Aktiv mot kreft. Dessverre var det forfall fra
elitedamene pga skader og sykdom. Det resulterte i muligheten for alle andre i
dameklassen å være med og kjempe om topp-premiene. Pinåskjærringa ble Mari
Roligheten Ruud og Pinåsgubben ble Devon Kershaw fra Canada.
4.11 Huldrestier
Huldrestiene er som før hyppig besøkt, men det var en liten nedgang fra toppåret 2015.
Totalt var det 7476 registreringer i Huldrestibøkene i 2016, mot 8289 i 2015. Besøkstallene
i 2016 er allikevel det nest beste i Huldrestienes historie. Vi skulle ønske at det var flere
som sendte inn skjemaet når en har vært på 8 eller flere topper. Huldrestiene driftes i
sammen med Lardal o-lag. Hver av de 13 stiene har en navngitt huldrestiansvarlig.

5.

ØKONOMI

Svarstad idrettslag har god økonomi til tross for store investeringer de siste årene. Det
vises til vedlagte regnskap for 2016.

6. SAMMENSTILLING/OPPSUMMERING
Svarstad IL er et lite idrettslag med 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 Lardal kommune, næringsliv, sponsorer og andre samarbeidspartnere.

Takk for et godt idrettsår og lykke til i 2017!

Hovedstyret i Svarstad IL
v/ leder Kristin Akselsen

