ÅRSMELDING
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1.

STYRETS SAMMENSETNING 2018
Hovedstyret:
Leder;
Nestleder;
Kasserer;
Sekretær;
Styremedlem;
Styremedlem;
Styremedlem;

Kristin Akselsen
Thomas Karlsen Tjentland
Kristin Skeie – fra april til oktober
Hilde Nakjem
Anita Skilbred
Lars Lobben
Mari Bjørnø Sjulstad

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;

Lars Johan Røsholt
Hege Melbye

Revisor:

Anders Assev
Per Einar Hoff

Valgkomite:

Anita Skilbred
Ingvild Juvland
Trude Marthinsen
Marikken Røsholt
Gro Anita Smukkestad
Lene Asmyhr

2.

STYREMØTER/HOVEDFORENINGES ARBEID

Idrettslaget har i 2018 hatt 439 medlemmer.
Vi er 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 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
oppmenn. De er også bidragsytere på dugnader, som kioskvakter, og som loddselgere.
I løpet av hele året er det jobbet med å få anlagt en sykkelbane/Flow-Track i hellinga
mellom skatebanen og grusbanen. Av flere årsaker har dette tatt lengre tid en forventet,
og i hovedsak pga kommunesammenslåinga. Beliggenheten gjøres i samarbeid med FAU,
ettersom de også jobber med utvikling av skoleområdet.
Vårt æresmedlem Arne Lindsverk ble tildelt Vestfold og Telemark skikrets sin ”Årets
Ildsjel”-pris under Telemark Idrettskrets sin festaften i januar.
Ole Wiik ble tildelt Larvik idrettsråd sin Ildsjel-pris etter nominering fra Svarstad IL.
Gratulerer så mye til begge to!
Svarstad IL vant Trafikksikkerhetsprisen for 2017 for den kampanjen som er gjort med
bevisstgjøring via plakater på anleggene, utdeling av brosjyrer på parkerte biler, i tillegg til
å bruke sosiale medier. Prisen ble overrekt av Vestfold Fylkeskommune på
kunstgressbanen under Svarstadmarsjen i august.
På høsten kunne medlemmene både prøve og eventuelt bestille nye overtrekksdresser.
Sponsorgruppa kunne tilby både en vinterdress fra Swix og en sommerdress fra Select.
Svarstad IL sine 4 viktigste sponsorer har fått plass på dressene.
Hovedstyret inviterte i samarbeid med FAU, til felles dugnad på utearealene ved begge
skolebyggene, rundt kunstgressbanen, i Borgen og på gressbanen på Steinsholt. I år
arrangerte vi dugnadene som to kveldsøkter på to ukedager i begynnelsen av mai.
Hovedstyret har avholdt 6 styremøter i 2018, hvor 28 protokollførte saker ble behandlet.
Viktige saker som kan nevnes, ut over det som er nevnt ovenfor, er:
• Familiedag
• Integrering
• Ballbinge
• Griselotteri
• Diverse søknader
• Tidtakingssystem

Leder i Svarstad IL har i 2018 vært styremedlem i Larvik idrettsråd.

3.

MEDLEMSMASSE OG AKTIVITET

3.1. Fotballgruppa
Fotballgruppa har i 2018 hatt 17 aktive lag i serie eller aktivitetsturnering – hvorav 8 er
rene Svarstadlag og 9 er samarbeidslag med Hvittingfoss og Hof. Med de store
snømengdene denne vinteren ble det bestemt å brøyte kunstgressbanen. En stor
dugnadsgjeng stilte opp i midten av april, og sesongen kunne begynne en uke seinere,
dog noe forsinket. Nytt av året er det blitt arrangert fotballdisco fem fredagskvelder, der
mellom 50 og 90 barn deltok hver gang. Ellers har fotballgruppa egen årsmelding for 2018.

3.2. Skigruppa
Skigruppa har i løpet av sesongen 2018 hatt totalt ca 22 utøvere som har deltatt på renn,
noe som er en gledelig økning fra 2017. Treningene har vært på tirsdager og torsdager, og
det har vært delt inn i tre aldersgrupper. Svarstad IL har hatt 4 deltakere i Team Nordre
Vestfold.
For sesongen 18/19 startet skitreninga på snø i Borgen 20. november. Se også egen
årsmelding for skigruppa.

3.3 Klatring
Aktivitetsnivået har vært varierende i 2018. Oppstarten etter nyttår gikk greit med en del
barn på trening, men som tidligere år fikk vi en sterk reduksjon i medlemmer på trening så
lenge skikarusellen pågikk.
Tidlig vår, etter at skikarusellen var ferdig, ble en fin periode for klatregruppa. Men
medlemsmassen preges av at det er mange temmelig unge deltakere og få foresatte som
kan/vil bidra. Det organiseres sikringskurs for foresatte minst én gang pr år, med tidvis
høyt antall deltakere, men foresatte med sikringskompetanse forsvinner med en gang
barna finner andre aktiviteter. Dette skjer gjerne etter sommerferien, så i høstsemesteret
2018 har det vært bare tre voksne med sikringskurs stabilt tilknyttet klatregruppa.
Det lave antallet med voksne sikrere gjør klatregruppa svært sårbar og statisk. Ettersom vi
bør være minst to ansvarlige på klatretrening har vi sett oss nødt til å avlyse enkelte
treninger pga andre forpliktelser blant sikrere. På grunn av få deltakende foresatte på
generell basis blir det naturlig nok også begrensninger i variasjonen av aktiviteter vi kan få
til, spesielt med tanke på klatring i andre haller og utendørs.
Dessverre har ikke klatreveggen til Høyt og Lavt vært tilgjengelig denne sesongen. Vi har
derfor stort sett holdt oss i Huldrehallen, hvor de fire nye løypene med automatisk
nedfirere har lettet litt på kravene til aktive sikrere. De nye rutene brukes mest med
automatisk nedfirer, men også til ledklatring.
Vi avsluttet før sommeren i Klatreverket i Drammen. Å klatre andre steder gir fin
avveksling og nye utfordringer, men stiller høyere krav til at flere voksne med klatre- og
sikringskompetanse involverer seg. Den største utfordringen til klatregruppa er fremdeles
rekruttering av litt eldre medlemmer (og deres foresatte), og å holde på dem.

3.4 Allidrett
Allidretten har hatt nok et aktivt og spennende år. Oppmøtet har vært bra, og på det meste
har det vært 25 barn i alderen 3-7 år!
Vinteren og våren gikk med til aktiviteter inne i Huldrehallen, skilek i Borgen, klatring i
Nøtteparken, utefotball med ekte fotballtrener, deltagelse i Pinåsløpet og
sommeravslutning med tur til Myraåsen.
I august startet vi opp igjen med stjerneorientering på Holemyra og fortsatte videre med
ballspill, hinderløype, dans og leker i Huldrehallen.
Barna trives godt med den store variasjonen i aktiviteter. En utfordring i høst har vært
gruppens lave gjennomsnittsalder, men etterhvert som flere og flere fikk tak på reglene
gikk det som en lek.
På årets siste allidrett ble julestemninga satt med både julemusikk, nisseluer, klementiner
og pepperkaker.
Stor takk rettes til årets trenerer, Karoline Aadne (vår) og Karoline Sjulstad (høst).

3.5 Åpen Hall
Åpen Hall har vært et nytt 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 har vært et samarbeidsprosjekt mellom Lardal Frivilligsentral, Den Norske Kirke
og Svarstad IL. Disse tre partene deler på å ha ansvaret. Tilbudet har vært gratis og
annonsert i Aktiv Larvik sin kalender. Svarstad IL har søkt og mottatt inkluderingsmidler fra
Larvik IR for dette prosjektet.
I vårhalvåret var det godt med besøk, mens på høsten var det litt få som møtte opp. Man
har vært innom aktiviteter som volleyball, basketball, badminton, rokkering og enkle
turnaktiviteter. Det har alltid vært en gjeng som har ønsket å spille volleyball, og på høsten
dukket det også opp et par stykker utenbygds som ønsket å være med.

3.6 Sykkel
Sykkelgruppa har i 2018 jobbet godt både med arrangering av fellestreninger og klubbritt.
Det er også lagt ned en betydelig innsats i stibygging rundt omkring i nærområdet og
utbedringer av rundbaneløypa i Borgen.
Målsetningen til gruppa har vært å øke sykkelinteressen til barn og voksne i bygda ved å
tilby lavterskelritt og treninger som alle kan være med på. Borgen har, med noen få
unntak, vært utgangspunktet både for rundbane og sykling på grus/sti.
Det har vært gjennomført 15 fellestreninger med opptil 10 deltagere. Og både store og
små har fått kjent på melkesyre og prøvd seg på utfordrende stisykling i teknisk terreng. I
tillegg til dette er det tatt initiativ til et 20-talls fellesturer av lengre varighet og deltagelse i
eksterne rundbaneritt.
Sykkelinteressen i Svarstad er på vei opp og videre arbeide med rekrutering av nye
syklister og tilrettelegging for sykling fortsetter for fullt også kommende sesong.

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. Ut over dette har det ikke vært noen organisert trening innenfor friidrett i
2018.

3.8 Borgen
Se egen årsrapport.

4.

ARRANGEMENTER

4.1 Vindfjelløpet
Vindfjelløpet er idrettslagets største årlige dugnad og endelig klarte vi og arrangere i
originaltraseen søndag 11. februar.
Utfordringen denne gangen var i hvert fall ikke for lite snø. Løypemannskapene kjørte
omtrent kontinuerlig de to siste døgnene, og vi var tvunget til å endre starttidspunkt for de
tidligst startende for å sette sporet så tett inn mot start som mulig.
Sporet ble ikke satt før kl.09.00 fra Vidda, noe som er meget seint, men som var
nødvendig med de snømengdene som hadde kommet de to siste døgn.
Da første start gikk kl.10.45 var det blitt opphold og rennet ble gjennomført med flotte faste
spor til tross for mye nysnø. Klokka 16.00 da rennet var ferdig begynte det og snø igjen.
Vi presenterte som vanlig fantastiske løyper og forhold til de 500 som fullførte.
Vindfjelløpet er faktisk en av de få turrenn i Norge som opprettholder deltagerantallet, alle
andre turrenn merker nedgang (ref. NSF).
En stor takk til alle funksjonærer (ca. 80 i tallet) for en flott og godt utført jobb under
arrangementet i 2018 - uten dere intet Vindfjelløp.

4.2 Klubbmesterskap i langrenn
Klubbmesterskapet i langrenn ble arrangert 8. mars i Borgen. Hele 50 stykker stilte til start,
og i sammen med mange i støtteapparatet, ble dette en fin skikveld.

4.3 Svarstadrennet
Svarstadrennet 2018 ble tradisjonen tro arrangert 6. dag jul. Totalt var det 370 stykker som
stilte på startstreken, og rennet hadde status som Cup renn nr 2 i TVSK. Stilarten var
klassisk og det var fellesstart for utøvere 13 år og eldre. I barneskirennet for de aller
yngste opp til 7 år var det 38 startende. Rennleder var Hege Melbye.

4.4 Poengrenn (Telenorkarusellen)
Roger Skaug hadde hovedansvaret for å organisere og arrangere poengrenn vinteren
2018. Det ble 6 poengrenn med oppstart 9. januar og siste renn med premieutdeling uka
før vinterferien. Deltagelsen var på rundt 120 barn denne snørike vinteren.

4.5 Fotballskolen
Det ble ikke arrangert fotballskole i 2018 pga manglende leder/styre. I løpet av 2018 har
man fått på plass en leder i tillegg til en arrangementsgruppe, slik at i 2019 vil Tine
fotballskole være på plass i kalenderen igjen.
I stedet ble det arrangert Fotballens dag lørdag 22. september. Det ble en suksess med
mye folk, diverse fotballaktiviteter, hoppeslott, kiosk, loddsalg og showkamp der
barn/ungdom spilte mot voksne som hadde på seg elektrosjokkbånd.

4.6 Pinåsløpet
Pinåsløpet ble arrangert lørdag 16.juni for 16. året på rad. Dette er et samarbeid mellom
skigruppa og Lardal o-lag, og begge parter stilte med mange ivrige dugnadsfolk. Totalt var
det over 100 som stilte til start. For andre året var det et barneløp for aldersgruppene 3-9
år og 10-12 år.
En stor takk rettes til de som tok turen til Pinåsløpet, enten som deltager eller som
publikum, som da var med å støtte Kreftsaken og Aktiv mot kreft. Pinåskjærringa ble Marte
Mæhlum Johansen og Pinåsgubben ble Okubamichael Fissehatsion.

4.7 Huldrestier
Det er etablert en ny Huldresti i 2018. Holemyra er nå en av 14 Huldrestier og finnes på
nettsida www.huldresti.no
Besøk på våre Huldrestier har gått merkbart ned siden 2016, og ned med ca.1000
registreringer fra toppåret 2015 med drøye 8000 besøk. Registreringen i bøkene viser nok
ikke hele bildet med besøk, da det er avdekket at mange ikke vil registrere seg i boka på
toppen.
Huldrestiene driftes i sammen med Lardal o-lag. Hver av de 14 stiene har en navngitt
huldrestiansvarlig.

5.

ØKONOMI

Svarstad idrettslag har god økonomi til tross for store investeringer de siste årene. Vi fikk i
2017 samlet regnskapsførsel og gikk dermed over til å føre ett regnskap med flere
avdelinger. Videre har vi tatt i bruk idrettens standard kontoplan og begynt med å
kostnadsføre investeringer direkte. Det vises til vedlagte regnskap for 2018.

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 2019!
Hovedstyret i Svarstad IL
v/ leder Kristin Akselsen

