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Vi oppfordrer alle medlemmene i VIL å komme på årsmøtet.
Mange frivillige bruker mye tid og krefter på et viktig organisasjonsarbeid, og oppmøte
på årsmøtet er en viktig stimulans og tilbakemelding til disse. Vi oppfordrer spesielt
de unge til å møte. Disse er dagens utøvere og morgendagens ledere.
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1. Styrets årsmelding
1.1. Innledning
Vegårshei idrettslag er stadig den største frivillige organisasjonen i Vegårshei. Medlemstallet
har holdt seg relativt stabilt de siste årene. Ved utgangen av 2012 hadde VIL 646 betalende
medlemmer, som er litt mindre enn foregående år. At medlemstallet er litt svingende, har
betydning for lagets samlede inntekter, men har liten betydning for graden av aktivitet.
Enkelte av våre undergrupper opplever å drive i god medvind med økende aktivitet.
VIL har 13 undergrupper, som i større eller mindre grad aktiviserer barn, unge og voksne
gjennom hele uka hele året. Med flerbrukshallen kom økt aktivitet innendørs, men de
tradisjonelle idrettene har fortsatt sin hovedaktivitet utendørs, både sommer og vinter. Som vi
har nevnt i tidligere årsmeldinger, er Vegårsheihallen gull verdt for VIL, og mange flere. Det
er rift om treningstidene i ukedagene, og hver dag fra kl. 1700 til kl. 2300, unntatt fredag, er
det full aktivitet blant barn, unge og voksne. Dette er forebyggende folkehelse på sitt beste.
Det at kunstgressbanen endelig har blitt en realitet, vil bidra til å avlaste hallen og bli
ytterligere et fantastisk flerbruksanlegg for hele bygda.
VIL sin ideologi og hovedmålsetting er fortsatt å fostre idrettsglede, fysisk aktivitet og god
helse for alle uansett alder, kjønn, etnisk- og geografisk tilhørighet og den enkeltes økonomi.
Vi mener at idrettslagets mange aktiviteter og undergrupper ivaretar denne målsettingen på
en god måte. Vi opplever at Vegårshei idrettslag har et godt omdømme også utenfor
Vegårshei, og er således en god ambassadør for kommunen vår.
Vi opplever at flere av våre undergrupper, som har aktiviteter for de yngste utøverne,
rekrutterer stadig flere deltakere til sine idretter. Dette er selvfølgelig flott. Utfordringene for et
fleridrettslag blir derfor å sørge for at aktivitetene ikke “utkonkurrerer” hverandre, men
supplerer hverandre. Det vil kontinuerlig være et spørsmål og en balansegang mellom tidlig
”spissing” mot enkeltidretter og basisferdigheter og allidrett inntil en viss alder. I denne
sammenheng, er det viktig å presisere at de ulike gruppene hver for seg har mestret
utfordringen med toppidrettsutøvere kombinert med breddeidrett på en flott måte. Disse to
faktorene er gjensidig avhengig av hverandre. Bredde fremdyrker toppene, og toppene
rekrutterer bredden. Samhandling på tvers av gruppene er imidlertid en forutsetning for å
lykkes som fleridrettslag.
Det har over tid utviklet seg en trend i samfunnet at dugnad forsvinner på bekostning av å
kjøpe seg fri. I VIL opplever vi heldigvis at dugnadsånden fortsatt lever. Særlig når det er
spørsmål om enkeltarrangementer. Men også i vår organisasjon har vi sett en tendens til at
det blir vanskeligere å rekruttere til faste verv. Hele vår virksomhet er tuftet på dugnad og
frivillighet, og som organisasjon, må vi derfor ha et sterkt fokus på dette i tiden fremover.
I dette året har styret gjennomført seks styremøter, hvor gruppelederne deltok på ett. Det har
i tillegg vært møter hvor deler av styret har møtt i forbindelse med eksterne aktører,
kunstgressbanen, utarbeidelse av retningslinjer mm. Styret har hele tiden kommunikasjon via
e-post og telefon, samt at styreleder sender ut informasjonsskriv til gruppene ved behov. Slik
kommunikasjon forenkler og effektiviserer styrets arbeid i en ellers travel hverdag. Styret har
hatt denne sammensetning i 2012:
Leder:
Anne-Grete Glemming
Nestleder:
Are Omdal
Økonomi:
Emma Smeland Nygårdseter
Info/sekr.:
Geir Bråten
Aktivitet:
Silje Holkestad Værland
VSA:
Reidar Dalen
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1.2. Målsettinger, utvikling og oppnådde resultater
Vegårshei idrettslag utarbeidet våren 2009 følgende tre langsiktige målsettinger:
1. Bedre samhandling og kommunikasjon
2. Kompetanseutvikling for ledere og trenere
3. Anleggsutvikling
Disse hovedmålene har vært førende for hovedstyret og hele idrettslaget, selv om gruppene i
sin daglige virksomhet har hovedfokus på selve aktivitetene.
VIL har ikke foretatt en helhetlig evaluering i forhold til måloppnåelse, men vi kan likevel
oppsummere resultatene for målsettingene etter tre og ett halvt år slik:

1. Kommunikasjon og samhandling
Vår hjemmeside Heie-Heia er vår hovedkilde til informasjon til både medlemmer og andre.
Våre dyktige redaktører, Geir og Ole Petter, gjør en kjempejobb med å holde hjemmesida
oppdatert på nyhetsstoff. Som også nevnt i tidligere årsmeldinger, er vi avhengige av at
gruppene, og hele laget, leverer godt stoff til våre redaktører. Her har det etter styrets
oppfatning skjedd en stor forbedring de siste årene. Tvedestrandspostens redaksjon er
fortsatt inne og “klipper” stoff fra vår side. Det ønsker vi at de skal fortsette å gjøre, men
selvfølgelig i tillegg til å stille opp på våre arrangementer. Det er gledelig å registrere at
aktiviteter i regi av VIL, fortsatt er en viktig faktor i kommunens omdømmebygging og
leverandør av mye godt lesestoff i lokalavisene.
Sittende styre vil imidlertid utfordre nytt styre og nye gruppeledere til en gjennomgang av
bakenforliggende opplysninger, samt hvilken informasjon som bør være tilgjengelig på
hjemmesida.
Noen av våre grupper har i tillegg til Heia-Heia, i samråd med våre redaktører, også opprettet
egen facebook-side, som medlemmene kan følge. Dette som et supplement til hjemmesida.
Hyppig bruk av sms og e-post og ande digitale medier, har også tjent til å effektivisere og
forenkle kommunikasjon og samhandling.
Vi ser også at gjentakende fokus på samhandling på tvers av gruppene, gjør det enklere å ta
opp aktuelle problemstillinger og sette i gang tiltak tidlig.
Styrets egen konklusjon: Målsettingen om bedre samhandling og kommunikasjon er
oppnådd, selv om dette må ha kontinuerlig fokus.

2. Kompetanseutvikling for trenere og ledere
Som idrettslag erfarer vi en enorm pågang av henvendelser i alt fra tilgang til “lettjente”
penger, kjøp av aktuelle varer og tjenester til frivillige lag, samt en mengde kurstilbud. Mange
av disse opplever vi som useriøse. Aust-Agder idrettskrets derimot, formidler en rekke
aktuelle kurs for idrettslag som oss. Utfordringene har vært å kunne stille med frivillige i en,
for mange av våre ildsjeler, ellers hektisk hverdag.
Det er derfor gledelig å registrere at vi i målsettingsperioden har deltatt med ledere og
trenere på en rekke kurs og aktiviteter. Det har også blitt rekruttert flere nye trenere og ledere
til våre mange grupper.

5

Flere av våre “voksne ungdommer og unge voksne” har i tillegg vært positive bidrag til
trenerverv. Tilbakemeldingene på dette er udelt positive, og svært viktig i vårt barne- og
ungdomsarbeid. Samtidig får disse unge instruktørene viktig påfyll i egen lederutvikling.
Sittende hovedstyre kan derfor konkludere med at vi er kommet et steg videre med
kompetanseutvikling på leder- og trenersiden. Dette vil være et kontinuerlig arbeid, særlig
med tanke på “spissing” innenfor den enkelte idrettsgren, som fortsatt må prioriteres høyt.

3. Anleggsutvikling
Siden Vegårsheihallen kom i bruk våren 2009, har vi stadig gjentatt hvilken enorm verdi dette
har vært for innbyggerne på Vegårshei generelt og idretten spesielt. Det har åpnet seg
mange muligheter, og behovet har utvidet seg i takt med dette. Hallen er “fullbooket” hver
kveld, i tillegg til den aktiviteten som skjer i skoletiden. Tradisjonelle uteaktiviteter som fotball,
langrenn og orientering har sett verdien av å kunne trene og bruke hallen til alle årstider.
Flere kvelder i uka er det i gjennomsnitt over 100 personer som boltrer seg i hallen bare i regi
av VIL.
VIL betaler, som kjent inn kr. 10 000,- til fornyelse av utstyr i hallen. I tillegg har VIL, gjennom
håndballgruppa, også sørget for å få etablert oppmåling og mål for rekrutthåndball.
Vegårshei idrettslag, selvsagt sammen med andre, var en stor pådriver for at
Vegårsheihallen ble en realitet, og det bør vi som lag være meget stolte over.
Det å få realisert en kunstgressbane på Vegårshei, har vært en “føljetong” i flere
årsmeldinger, og har hatt vårt hovedfokus hva gjelder anleggsvirksomhet. Kunstgressbanen
er nå en realitet. VIL har lagt ned svært mye arbeid i denne saken både i forprosjektfasen,
hovedfasen og nå i avslutningsfasen. Les mer om dette under punkt 1.6.
Andre viktige anlegg for aktivitetene i regi av VIL er orienteringskart og godt skiløypeanlegg.
I løpet av de siste årene har det kommet, og kommer (i 2013), nye orienteringskart i følgende
områder:
• Gamlevei, ca. 2009
• Dalshovd / Espeland, 2013
• Sprintkart i Myra, 2013
Når det gjelder løypeanlegget til VSA, har det fått en skikkelig oppgradering. Dette skal VSA
ha mesteparten av æren for, men ivrige dugnadssjeler i VIL er også her viktige bidragsytere.
Styrets egen konklusjon: Også når det gjelder anleggsutvikling mener styret at VIL kan være
stolte over egen innsats og måloppnåelse.

1.3. Aktivitet og drift
Med økt anleggsutvikling, har vi altså også fått økt aktivitet gjennom hele året (årene). Selv
om betalende medlemmer er noe færre ved utgangen av 2012, enn i 2011, så har aktiviteten
for flere av våre grupper bare økt. Spesielt gjelder dette rekrutthåndballen.
Idrettslaget som organisasjon, har nødvendigvis mange fokus samtidig, men viktigst av alt er
den sportslige aktiviteten som er selve kjernen og drivkraften i VIL sin virksomhet.
Gruppene har selv beskrevet sin aktivitet i egne årsmeldinger under punkt 2 nedenfor.
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Innledningsvis (punkt 1.1) ble det nevnt viktigheten av å ha både bredde og topp, og den
gjensidige avhengigheten dette innebærer. VIL har fostret flere utøvere, som har holdt et
høyt nasjonalt nivå i enkelte idretter. Det er derfor fantastisk flott å se at både barnetrimmen,
for de aller yngste, og den allsidige barneidrettsskolen stadig er like populær, også etter et
kort avbrekk. Disse tilbudene gir viktige basisferdigheter, og forhåpentligvis grunnlag og
glede for å drive med fysisk aktivitet, og eventuell senere “spissing” i spesifikke idretter.
Vi opplever vekst og økt rekruttering innen flere av barneidrettene. Sittende styre oppfordrer
det kommende styre, samt trenere og ledere i de ulike gruppene, om å vurdere et enda
tettere samarbeid både når det gjelder trening i basisferdigheter og bruk av treningstidene i
hallen.
Mange grupper kunne hver for seg fått en egen omtale av hovedstyret, men i fare for å
glemme noen i denne sammenheng, vil hovedstyret berømme alle gruppene for den
aktiviteten som gjøres. Det som nå spesifikt ble nevnt, representerer det generelle innen
barneidretten. Det vises også til neste punkt 1.4, hvor enkelte sportslige prestasjoner
fremheves spesielt.
At våre utøvere nå har fått et bedre treningstilbud gjennom hele året, bidrar forhåpentligvis til
at eventuelle tidligere “gap” til konkurrentene kan tettes.
Vi gjentar gjerne at, for å møte denne hyggelige utfordringen med stadig økende aktivitet, er
VIL helt avhengig av ildsjeler, som bruker sin fritid til dugnad for dette flotte fellesskapet.
Det er et betydelig antall årsverk, som legges ned fra voksne mennesker i leder- og
treningsarbeid, uten noen form for godtgjøring. Uten dette frivillige arbeidet kan ikke VIL
eksistere i sin nåværende form. Det kan derfor synes som det i fremtiden blir viktig å ha jevn
kontinuitet i organisasjonen VIL, samtidig som VIL også blir helt avhengige av at det stadig
“dukker opp”, og rekrutteres, nye og friske krefter blant foreldre og andre voksne, i tillegg til
nye barn og unge. For 2012 registrer vi at dette var tilfelle.

1.4. Sportslige resultater
Også i året som gikk, stod utøvere fra VIL, for en rekke fremragende prestasjoner og gode
resultater, ofte i tøff konkurranse med andre toppidrettsutøvere fra både Norge og
internasjonalt.
Noen av våre mest aktive har etablert seg i toppsjiktet i sine idretter både i aldersbestemte
klasser, men også på junior- og seniornivå. Samtidig er det flott å se at det stadig dukker opp
nye toppidrettsutøvere blant våre aktive unge medlemmer. Vi velger å tro at bredde og
rekruttering har gitt ønskede resultater over tid. Det er særlig innen individuelle idretter VIL
har markert seg, men også lagidrettene har meldt seg på et høyt prestasjonsnivå.
I tillegg til de vi lister opp under, må det nevnes at vi har mange, som er omtrent like gode
eller ligger rett bak, og som gjennom sin innsats bidrar til at VIL faktisk har gode
treningsmiljøer (det må som kjent flere til for å danne et miljø). Mange av disse gjør også en
meget solid innsats på krets- og nasjonalt nivå i både en og flere idretter. Alle disse
ungdommene (og noen mer voksne) er supre ambassadører for VIL og ikke minst Vegårshei.
(Se gruppenes årsmeldinger under).
Her følger noen utvalgte prestasjoner for utøvere over 14 år:
Langrenn:

Lisa Kvamme

Nr. 1 i junior NM, fl. gode pl. i NM, Norges Cup, nasj.
renn, og skandinavisk cup
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Are Nygårdseter
Petter Dalen
Tone Dalen
Magne Myhre
Orientering:

Synnøve Bråten

Volleyball:

Herrer

Nr. 1 stafett i Hovedlandsrennet, nr. 9 i Ungdomsbirken
Nr. 3 i Ungdomsbirken
Nr. 3 i EM vintertriathlon U23 og nr.1 i EM vintertriathlon
stafett sr.
Nr. 146 totalt i Marcialonga

Nr. 1 NM jr. sprint, nr. 3 NM jr. natt, vinner av NC jr
sprint, nr. 9 Ungdoms EM ski-o., mm
Jon Nilsen
Nr. 3 NM jr. sprint, + flere gode plasseringer
Are Nygårdseter
Nr. 3 Hovedløpet mm
Bjørnar Nygårdseter Nr. 6 NM jr. langdistanse
Stabilt høyt i 2. divisjon

1.5. Arrangementer
I tillegg til ukentlig aktivitet, arrangerer gruppene i VIL interne treningsløp og -ritt,
klubbmesterskap, treningskamper, møtevirksomhet og hygge- og temakvelder.
I 2012 har VIL også stått som arrangør for følgende:
Langrenn:
Terrengløp:
Orientering:
Sykkel:
Fotball:
Volleyball:

Bank-cupen (5), Vegårsheirennet, Sone-samling, Hovdentur
Hovdefjell-løpet, Grensejoggen
Bank-cup (15), Sørlandsmesterskap, 2 x Norges Cup i ski-o., Nær-løp,
nybegynnerkurs
Fjorden Rundt, Åsrunden, Terrengritt Risør Festuke
GIVH-serien, NFF serien, Bedriftsidrettsserie, Turnering i Vegårsheihallen
Vår- og høstturneringer

1.6. Kunstgressbanen – endelig en realitet
Kunstgressbane på Vegårshei er nå en realitet. Endelig mener kanskje mange. Veien frem
ble litt lengre og tok mer tid enn vi hadde forventet og ønsket. Resultat ser imidlertid ut til bli
meget bra.
Prosjektet ble delt inn i tre faser slik:
1. Forprosjektfasen der målet var å få sendt søknad om spillemidler, få på plass
finansiering, prosjektering av banen, valg av leverandør mm samt å inngå avtaler med
berørte parter (VSA og kommunen)
2. Hovedprosjektfasen der målet var å gjennomføre etableringen / finansieringen
3. Avslutningsfasen der målet var å avslutte prosjektet og overlevere løsningen til videre
drift
Første fase ble i hovedsak foretatt i slutten av 2011 og avsluttet sommeren 2012. Andre
fase, med gjennomføring av etableringen, startet på ettersommeren. Tredje fase avsluttes
våren 2013. Arbeidet med finansiering har pågått gjennom alle fasene og pågår fortsatt.
Selve arbeidet med banen var tenkt ferdigstilt i løpet av høsten 2012. Idet snø og vær ville
det annerledes, gjenstår litt arbeid, som må gjøres til våren.
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Planløsningen på prosjektet ble endret underveis i prosjekteringen, da det viste seg at
grunnforholdene var annerledes enn først antatt. Det medførte at kunstgressbanen ble
trukket lengre inn mot heia, og sandvolleyballbanen ble flyttet. Dette resulterte i, etter de
fleste sin oppfatning, en totalt bedre helhetsløsning. Men, totalsummen ble også høyere.
VIL har lagt ned enormt mye arbeid i dette prosjektet. Hele VIL står bak, men det er i første
rekke arbeidsgruppa i VIL, som har bestått av Are Omdal, Ole Kenneth Løvdal, Olav Tveiten
og Knut Olaf Lindtveit, som har vært pådriverne. I tillegg har hovedstyret vært sterkt involvert
i arbeidet.
VIL har som kjent påtatt seg et stort ansvar med å få finansieringen på plass. I tillegg til
iherdig jobbing og “frierier” mot næringslivet, deltok store og små medlemmer i en storstilt
dør til dør-aksjon i høst. Innsamlingskvelden medførte, medregnet påfølgende dager, et
beløp på ca. kr. 60 000,-. I første omgang påtok VIL seg å stå for en innsamling på ca. kr.
600 000,-. Idet prosjektet ble dyrere, økte også den andel VIL skal samle inn. Ved nyttår var
den totale summen som VIL har samlet inn kr. 685 000,-. Dette inkluderer kr. 200 000,- fra
VIL. Totalt for hele prosjektet gjenstår ca. kr. 400 000,- av finansieringen.
VIL ønsker også å fremheve det gode samarbeidet med VSA (Aud Vegerstøl og Kjell
Asbjørn Straum), Vegårshei kommune (Liv Strand) og prosjektleder (Helge Eriksen). Uten en
god og nær dialog med diskusjoner om felles fremtidige løsninger, som vil gi gevinster for
hele området, spesielt med tanke på flerbruk, kunne prosessen raskt ha sett annerledes ut.
I tillegg vil vi takke politikerne, ved gruppelederne, som i en avgjørende fase på
forsommeren, måtte ta stilling til om prosjektet kunne fortsette p.g.a. økte kostnader. Det var
da et helt entydig og tydelig ja til prosjektet. “Dette må vi få til.”
Banen er allerede i bruk i “vinterdrakt”. Bank-cupen på ski foregår i full flombelysning og på
et mye større område.
Vi ser frem til en offisiell og fin åpning ved passende anledning til våren / sommeren.

1.7. Samarbeid med Vegårshei Ski – og Aktivitetssenter, VSA
1.7.1. Samarbeid
Mange av våre medlemmer benytter seg av VSA sitt flotte anlegg gjennom hele året. Det
være seg i uorganisert aktivitet i slalåmbakken og/eller i turløypene, eller ved renn og
konkurranser.
VSA har fått et flott og unikt omdømme utover Vegårsheis grenser, og vi håper og ønsker å
være gode ambassadører både for VIL og VSA
Det er imidlertid dukket opp flere gode tilbud for skientusiaster, særlig når det gjelder
langrenn, også i kommunene rundt oss. Det stilles derfor stadig høyere krav til godt
preparerte skiløyper. Brukernes erfaringer tilsier at VSA mestrer disse kravene på en
varierende måte. Nye utfordringer i alpinbakken, gjør at bakken fortsatt er like populær og
flere utenbygds folk benytter seg av anlegget. Mestringsnivået til brukerne i bakken blir
imidlertid stadig bedre, og krever etter hvert flere utfordringer.
Våre erfaringer har tidligere vist at god kommunikasjon mellom de ulike aktører er svært
avgjørende for et godt resultat.
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I punkt 1.6. over berømmet vi VSA for godt samarbeid vedrørende arbeidet med å få etablert
en kunstgressbane her på Vegårshei.
Det er bare en av mange ting som VIL og VSA samarbeider om. I tidligere årsmeldinger har
vi fremhevet det gode samarbeidet vi opplever å ha med VSA. Dette gjelder både styret og
gruppene overfor daglig leder Aud Vegerstøl og hennes medarbeidere og styreleder Kjell
Asbjørn Straum. Det er viktig å understreke at vi er gjensidig avhengig av et godt samarbeid
både i den daglige drift og for videre utvikling av anlegget.
Vi ønsker Aud og hennes dyktige mannskap lykke til videre og ser frem til fortsatt godt
samarbeid.

1.7.2. Utvikling av VSA og VIL sin rolle
I fjorårets årsmelding skrev vi at Molandsbakken var i svært dårlig forfatning, og bakken ble
stengt for all bruk. Mye har skjedd siden da.
Med VSA i spissen, samt en engasjert ordfører og andre ildsjeler, er det nå etablert et
forprosjekt, som skal se på mulighetene av utvikling av et “Sørlandet hoppsenter” – et
flerbruksanlegg, i første omgang i området ved Molandsdalen. En slik mulighetsstudie vil
også ta for seg hvilke andre idretter og aktiviteter, som kan være aktuelt å utvikle samtidig og
på sikt.
Prosjektgruppa består av følgende: Aud Vegerstøl og Kjell Asbjørn Straum (VSA), Kjetil Torp
(kommunen), Sigbjørn Bråtane (hoppkretsen) og Lars Bakken (VIL).
Det blir imidlertid opp til årsmøtet i VIL å avgjøre hva slags engasjement og rolle VIL bør ha i
denne type prosjekter i fremtiden, se eget forslag i punkt 4.2.

1.8. Tidligere utdelte idrettspriser
Styret innstiftet Vegårshei IL idrettspris til årsmøtet i 2005. Formålet med prisen er å
premiere årets beste idrettsprestasjon i idrettslaget. Det ble lagt følgende statuttets i bunnen:
• Absolutt minimumsalder: 14 år
• Kan i utgangspunktet bare vinnes en gang av hver utøver
• Topp sportslige resultater, ener på krets- og regionnivå og stabile toppresultater på
nasjonalt nivå. Dvs. minimum beste ¼ på nasjonalt nivå
• Til slutt: En samlet vurdering av prestasjonsnivået fra styrets side
Disse har tidligere vunnet idrettsprisen:
2004: Anita og Tone Dalen
2005: Alexander Jørgensen
2006: Magne Myhre, Pål Øyvind Brattekleiv, Marius Thorvaldsen og Bjørn Kroken
2007: Mathias Øverland
2008: Tobias W. Moe, Asbjørn Smeland, Birgitte Kroken og Sten Åge Nygårdseter
2009: Synnøve Bråten
2010: Ingvild Brattekleiv og Jon Nilsen
2011: Bjørnar Smeland Nygårdseter

1.9. Tidligere utdelte ”god å ha priser”
1988: Bent Moland

Skisenteret
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1989: Vegårshei kommune
1990: Solveig Strømø
Tore Smeland
1992: Anne Marie Saga
Geir Bråten
1993: Randi Sletten
1994: Bjørn Smeland
1995: Jørgen Songedal
1996: Ola Myre
1997: May Lisbeth Gisletveit
Liv Bratsberg Fossing
1998: Sten Åge Nygårdseter
Espen Thorvaldsen
1999: Halvor Mo
Thore Mo
2000: Sverre Songedal
2001: Knut Sunde
2002: Anne Grete Glemming
2003: Lars Simonstad
2004: Øystein Darbo
2005: Reidar Dalen
2006: Liv Strand
2007: Emma S. Nygårdseter
2008: Stig Ertzeid
2009: Olav Tveiten
Knut Olaf Lindtveit
2010: Ellen Sines
2011: Ole Petter Vestøl

Skisenteret
Tilstelning
Volleyball
Tilstelning
Orientering/ arrangementstekniker
Tilstelning
Styrearbeid/ arrangementer
Volleyball
Dugnad - PR VSA
Bygdekvelden
Trim
Trener
Trener
Fotballbanen Mo
”
Lang dugnadsinnsats
VSA
Barneidrettsskolen/ aerobic mv.
Velvillig grunneier
Tvedestrandsposten
Trener/promotor/sponsor
Friidrett/lokal ressursperson
Styrearbeid (leder, øk. ansv.), orientering mm
PR, avisreportasjer, mm
Fotballtrener og pådriver for kunstgressbane
Fotballtrener og pådriver for kunstgressbane
Barneidrett/barneidrettskolen og tilstelning
Lang dugnadsinnsats og web-redaktør

1.10. Æresmedlemmer
Laget har følgende æresmedlemmer utnevnt siden 1987:
Per Heimdal
1987
Gunnar Taxerås
1993
Sverre Songedal
1996
Bjørn Smeland
1998 (død)
Ola Myre
2003
Knut Sunde
2010

1.11. Uttalelser, henvendelser og representasjon
Idrettslaget får gjennom et idrettsår utallige henvendelser og forespørsler, både muntlig og
skriftlig. Leder må følgelig foreta en “siling” og utvise skjønn, og konsulterer styret ved behov.
Vegårshei kommune startet arbeidet med rullering av kommuneplanen i 2012, og arbeidet
forventes ferdig i løpet av 2013. Alle kommunens innbyggere, herunder lag og foreninger,
har blitt invitert til å komme med innspill både skriftlig, muntlig og gjennom folkemøter. VIL
har bidratt med innspill i dette arbeidet.
Hovedstyret, undergrupper og andre som representerer VIL har i løpet av året på ulike måter
representert og gitt uttalelser på følgende:
•

Delegat under Aust-Agder Idrettskrets` ting i Frolandia. To av våre utøvere ble hedret
med priser (Jon Nilsen og Synnøve Bråten)
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•
•
•
•
•
•
•
•

Deltakelse på de ulike særkretsers ting
Stand på Vegårsheidagene med aktiviteter, informasjon og innsamling av penger til
kunstgressbanen
Deltakelse på en rekke eksterne møter og kurs, i regi av kunstgressbaneprosjektet
Deltakelse på aktivitetslederkurs og trenerkurs
Møter i regi av Idrettsfinans
Deltatt i spørreundersøkelser i regi NIF og kretsen
Deltatt under TV-aksjonen
mm

1.12. Økonomi og fremtidige føringer
VIL med sin allsidige aktivitet, har utviklet seg til å bli en stor organisasjon, med en
omsetning i 2012 som nærmer seg 1 mill. I fjor skrev vi følgende: “Økonomien i idrettslaget
er fortsatt tilfredsstillende, og likviditeten er god. Dette har også vært en bevisst strategi, fordi
VIL står overfor store fremtidige investeringer”. Årsmøtet i 2012 vedtok å bidra med kr.
200 000,- til kunstgressbanen. Dette er et betydelig beløp for et idrettslag, som drives av
frivillighet. I tillegg har altså laget samlet inn et stort beløp til dette prosjektet.
Inntektene i VIL er, som tidligere år, basert på:
• Tildelte aktivitetsmidler (ca. 58 000,-)
• Kulturmidler fra kommunen og ungdomsrådet (ca. 18 000,- + 3 000,-)
• Inntekter fra bingospill gjennom Idrettsfinans AS, Brokelandsheia Bingo (ca. 64 500,-)
• Medlemskontingenter (ca. 73 000,-)
• Grasrotandelen, norsk tipping (ca. 17 000)
• Ordningen med momskompensasjon (ca. kr 21 000,-)
• Stevneinntekter utgjør en betydelig sum (se regnskap)
Summen av tildelte aktivitetsmidler og kommunale kulturmidler var som forventet, men
mindre enn ønsket. Når det gjelder aktivitetsmidler, har dette med at det er flere som skal
dele kaka. Den årlige idrettsregistreringen, som belyser aktiviteten, er særdeles viktig for at vi
skal få mest mulig inntekter. Grasrotandelen holder seg fortsatt stabilt, men lavere enn vi
hadde håpet på. Vi oppfordrer derfor alle våre medlemmer til å registrere sitt spillekort til
fordel for VIL.
Gruppene må forholde seg til et dekningskrav på 60 %, og de fleste klarer å skaffe inntekter,
og noen vel så det, for å oppfylle dette kravet. Styret innstiller derfor på at gruppene også for
neste år må budsjettere med 60 % dekningsgrad.
Styret har forståelse for at grupper med svært liten deltakelse og aktivitet, ikke har samme
mulighet for å klare dette dekningskravet. Dette er innarbeidet i budsjettet. VIL har sett det
som mer viktig at enkeltutøvere kan drive med sin sport og aktivitet, og ikke måtte slutte eller
melde overgang til andre klubber, fordi miljøet er lite.
VIL har trenere og ledere, som trofast stiller opp for egne og andres barn og unge, og for
voksne utøvere. Dette gjøres uten vederlag, og mye av driften er derfor “billig”. Vi ser at dette
imidlertid kan bli utfordrende i årene som kommer, særlig med tanke på “spissing” og økt
krav til kompetanse.
Utgiftene til drift går i hovedsak med til å dekke kostnader i forbindelse med utøvernes
deltakelser på ulike arrangementer, og i de siste årene bruk av Vegårsheihallen (ca. kr.
41 000,-). Altså til selve den idrettslige aktiviteten. Administrative kostnader er minimale.
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Selv om medlemskontingenten i laget ikke har vært spesielt høy, ønsker styret å minne om
at det for mange familier, med mange aktive barn, kan det å drive med sport være en kostbar
affære, ikke bare på toppnivå. Ulike lisenser, kontingenter og avgifter, reiser og opphold, og
ikke minst utstyr har sin pris. Det har derfor vært i idrettslagets ånd i størst mulig grad å
dekke startkontingenter for barn og unge, samt å drifte så billig som mulig.
Vegårshei Sparebank er lagets hovedsponsor. VIL har inngått en tre-års avtale med banken,
som vil gi VIL kr. 75 000,- årlig i perioden 2012, 2013 og 2014.
Årsmøtet i 2012 vedtok nye felles retningslinjer for reklame på idrettsklær. Styret mener og
erfarer at dette har blitt en bra løsning for hele idrettslaget. Gule, blå og hvite
overtrekksdresser kan nå sees både i og utenfor bygdas grenser.
Det henvises til regnskapet, punkt 3, for ytterligere detaljer.

1.13. Oppsummering og nye målsettinger
Når hovedstyret oppsummerer året 2012, er vi fortsatt meget stolte over det VIL står for og
det som har blitt gjennomført i løpet av året. Vi vet at det er oppgaver som vi kunne ha tatt
tak i, men som av kapasitetsmessige årsaker må vente.
Vi mener likevel at:
• de ulike gruppene har gjennomført sine treninger, konkurranser, turneringer,
møtevirksomhet mm på en flott måte
• hovedstyret har jobbet jevnt og godt gjennom hele året, og har god oversikt på den totale
drift
• VIL mestrer balansen og ivaretar både bredde- og toppidrett
• medlemmene stiller villig opp, også ad hoc, når det trengs
• VIL er inkluderende og driver godt folkehelsearbeid
• vi får nye medlemmer (selv om noen naturlig forsvinner)
Når årsmøtet avholdes 27.2.13, er et nytt idrettsår godt i gang. Vinteraktivitetene har
høysesong, og VIL har allerede rukket å arrangere både Bank-cup, kretslangrenn og å være
medarrangør på alpinskole. Rett rundt hjørnet står flere arrangementer i kø. I tillegg har våre
utøvere representert og vært flotte ambassadører i små og store stevner og konkurranser
innenlands og utenlands.
De av våre utøvere som har mer fokus på sommerlige aktiviteter ligger ikke på latsiden, men
forbereder seg gjennom hele året. Mulighetene er mange og begrensningene er få.
Vi er stolte over å være en del av dette fellesskapet. VIL opplever at stadig nye medlemmer
vil være med, og det er viktig at alle vi som har vært med i mange år inkluderer og åpner opp
for nye krefter. Dette er helt vesentlig dersom vi skal klare å opprettholde det gode nivået på
topp, og ikke minst på bredde. Det er bare noen få som blir “norgesmestre” og
”verdensmestere”, mens vi alle skal drive med fysisk aktivitet fordi det er gøy, sunt og sosialt.
For å tilrettelegge og forenkle rekrutteringsarbeidet, har styret utarbeidet funksjonsbeskrivelser for de ulike arbeidsoppgavene i vår organisasjon. I tillegg til å hjelpe
valgkomiteen i sitt arbeid med å beskrive hva den enkelte skal velges til, håper vi
funksjonsbeskrivelsene kan avklare en del forventninger på forhånd. Det vil forhåpentligvis
også forenkle hovedstyrets oppfølging av gruppene.
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VIL har hatt og skal fortsatt ha stort fokus på tilrettelegging for gode ”arbeidsforhold” innad i
gruppene, og for godt samarbeidsklima på tvers av frivilligheten og styrende organer i
kommunen.
Under punkt 1.2, oppsummerte vi resultater av målsettinger fra 2009. Ethvert hovedstyre må,
i samsvar med årsmøtets vilje, hele tiden ha fokus på det overordnede og legge de lange
linjer. Gruppene må i større grad konsentrere seg om aktivitet, mulige arrangementer og
daglig drift. Dette henger stadig tett sammen og vi vil til slutt anbefale en videre retning slik:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gjennomføre avslutningsfasen i kunstgressbaneprosjektet
Gjennomføre strategimøte, for å legge kortsiktige og langsiktige strategier og nye
målsettinger for både hovedstyre og gruppene
Fortsette med tilrettelegging og motivering for å tiltrekke oss flere og nye personer inn i
trener- og lederverv, herunder rekruttere ungdommer inn i lederroller
Sørge for overføring av kompetanse i sårbare funksjoner
Øke kompetansen blant ledere og trenere
Kontinuerlig å fortsette å jobbe for god kommunikasjon - og informasjonsflyt innad i
idrettslaget og ut til omverdenen
Tilrettelegge for god drift, slik at gruppene kan fortsette å ha stor sportslig aktivitet og
høyt nivå
Være positiv bidragsyter og “idemaker” ved planlegging av nye anlegg og idrettslige
aktiviteter i kommunen
Fortsette å profilere idrettslagets viktige helse – og forebyggende virksomhet, spesielt i
forhold til barn og unge både i forhold til kommunalpolitiske og eksterne aktører
Ta vare på det gode omdømmet som VIL har i og utenfor Vegårshei

Styret vil avslutningsvis takke alle som bidrar på ulike måter med sin innsats for at
idrettslaget kan fortsette med sitt verdifulle og forebyggende arbeid.

Vegårshei, 6.februar 2013

Anne-Grete Glemming

Are Omdal

Silje H. Værland

Emma S. Nygårdseter

Geir Bråten

Reidar Dalen

14

2. Gruppenes årsmelding
2.1. Alpint
Det er hyggelig å registrere at alpingruppa igjen har fått en oppblomstring etter litt varierende
aktivitet de siste årene. I samarbeid med Arendal slalåmklubb har det blitt arrangert både
skiskole og treninger. I tillegg til den valgte gruppa med Morten Rugnes, Hilde Lindtveit og
Sveinung Aas har også Benedicte Mogen vært trener. Tilbakemeldinger fra foreldre og unge
har vært svært gode.
(AGG)

2.2. Langrenn
Som det fremgår av årsrapporten har det vært stor aktivitet i langrennsgruppa i 2012. Bankcupen/Telenorkarusellen er det tilbudet innen idrett som aktiviserer flest barn og unge på
Vegårshei. Samtidig har antall barn, unge og voksne som deltar på skitrening vært økende
og stabilisert seg på et flott nivå.
Det er også spesielt gledelig at Vegårshei igjen hevder seg på høyt nivå i langrenn, med Lisa
Kvamme sin NM tittel for junior som beste resultat.
Styret i langennsgruppa vil benytte anledningen til å takke alle som har bidratt til det flotte
langrennsmiljøet vi har på Vegårshei. Styret har i 2012 bestått av: Reidar Dalen, Helge
Sines, Sten Åge Nygårdseter, Kjell Kvamme, Arnhild U Bråten og Inge Lines.
Trening 4-7 klasse
Vi har hatt en stabil stor gruppe på rulleski denne høsten. Det har til sammen vært 28 barn,
15 fra 4.-5.klasse og 13 fra 5. - 7. klasse. Det har vært et svært godt oppmøte på alle 15
treningene. Tross noen friske og regnfulle kvelder har ikke dette vært til hinder for
motivasjonen for våre unge utøvere. De er en fantastisk flott gjeng som det er gøy å være i
sammen med!
Vi har i all hovedsak gått på rulleski hvor balansetrening og mange ulike former for
konkurranser og leik har vært hovedaktiviteten. Vi opplever at ungene synes dette er moro
og det har vært mye smil og latter underveis. Det er artig å se iveren og
konkurranseinstinktet i vennskapelige basketak, her utvikles balanseferdigheter som er viktig
for god skiteknikk.
Hovedtanken for de aller yngste har vært at de skal bli trygge på rulleskiene, øke
balanseferdighetene og at de skal ha en god opplevelse av treningene. De har vært mest
i skoleområdet, men også benyttet den nye gang- og sykkelveien langs Myresletta. 5.-7.kl.
har tidligere i høst hatt et par lengre turer fra Høl og oppover i Fjordbygda.
De to siste kveldene før jul brukte vi skiene siden snøen kom tidlig. 11. desember så
avsluttet vi sesongen med julegrøt m/mandel og kos. Noen få var ute på ski denne kvelden,
til tross for at det var -20 grader.
En stor takk til Vigdis Alfsen, Vibeche Aas, Anne Marie Mogen og Randi Haugland som har
hatt ansvaret for opplegget rundt skitreningene i høst. Også en takk til Jørgen og Olav
Songedal som har tatt noen treninger underveis.
Trening fra 7 klasse og eldre
Reidar Dalen og Sten Åge Nygårdseter har fungert som trenere for aldersgruppen fra 12 år.
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Treningene startet opp 1. september med 2 økter i uken, mandag og torsdag. Mandag har vi
vært fra 15 til 40 deltakere med 1 time rolig løping ute før vi gikk inn i hallen til 1 time med
spenst og styrke. På torsdager har vi vært noe færre, fra 6 til 10 deltakere.
Torsdagstreningene har vært litt hardere, med fokus på intervalltrening. Det er ekstra positivt
at så mange voksne deltar og da spesielt på mandagstreningene. Denne treningen blir sosial
da ungdommen trener sammen med den litt eldre garde.
Sonesamling på Vegårshei
Lørdag 24.november inviterte Vegårshei til sonesamling med oppmøte ved hallen. Det var en
fin gjeng med barn og ungdom fra 9-16 år som deltok. Sten Åge tok ansvaret for
treningsinnholdet og hadde med seg mange gode hjelpere. Dagen var delt opp i to økter, 2
timer på barmark og 2 timer på rulleski med en god pause midtveis. Det ble delt inn i tre
grupper basert på alder og ferdigheter. I pausen ble hallen benyttet flittig til ulike
ballaktiviteter. Det ble også servert gratis lunsj til alle deltakerne. Det var full aktivitet hele
dagen og alle opplevde at de hadde det artig sammen med andre fra Gjerstad, Imås, Østre
Tromøy og Vegårshei.
Hovdentur 2012
Det ble som vanlig en flott tur til Hovden. Vi var 24 deltagere, 12 barn og like mange voksne,
som i år bodde på hyttene til Hovden Skisenter. Det ble en kald fornøyelse med mange kalde
skiturer, men det var bare blide fjes å se og turen til badeland på lørdag ettermiddag varmet.
På søndag var det landsrenn på ski med mange gode prestasjoner av Vegårsheiingene.
Bank-Cupen/Telenorkarusellen
På grunn av lite snø, fikk vi ikke satt i gang bank-cupen før 31. januar i 2012. En litt sen start
og en tilsvarende tidlig vår medførte at vi ikke fikk arrangert mer enn 5 løp før det var slutt på
skiføret. Rundt 230 ivrige skiløpere fikk likevel testet formen og de som hadde fullført tre løp
fikk pokal, de med færre løp fikk medalje og alle fikk Telenorpremie. Premieutdelingen fant
sted ved Fjellheim 27. mars. Der var det gratis grillpølser med tilbehør og stemningen var
god. Takk til alle som bidro med dugnadshjelp for å få arrangementet i havn.
Vegårsheirennet 2012
Vi arrangerte kretsrenn/sonerenn 4. februar med i overkant av 50 deltakere. Med så mange
unger på skitrening høsten før, hadde vi nok håpet på noen flere. Men arrangementet gikk
uansett bra, og løperne hadde fine løyper å boltre seg i.
Klubbmesterskap / Heiløpet / Militærløpet
En litt for tidlig vår førte til at både; Klubbmesterskap, Heiløpet og Militærløpet måtte avlyses
grunnet mangel på snø.
NM / Norgescup junior
VIL har igjen en løper som markerer seg på nasjonalt nivå. Lisa Kvamme hadde en flott
sesong i 2012 med flere gode prestasjoner på nasjonalt nivå. Hennes beste prestasjon var å
bli norgesmester i fristil i Holmenkollen. I tillegg har hun en andreplass i Norgescup sprint
fristil samt en femteplass i norgesmesterskap i klassisk.
Resultat fra 2012
06.-08.01. Norges Cup Lygna:
5 km. fri K.17.
Nr. 12 Lisa Kvamme
Fri sprint K 17.
Nr. 2 Lisa Kvamme
5 km. klassisk K 17.
Nr. 21 Lisa Kvamme
25.-27.01. NM Senior Voss:
10 km. fri.
Nr. 33 Tone Dalen
15 km. skibytte.
Nr. 29 Tone Dalen
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04-05.02 Norges Cup Trondheim:
7,5 km. fri.K 17.
Nr. 9 Lisa Kvamme
5 km. klassisk K 17.
Nr. 21 Lisa Kvamme
11.02 KM sprint Oddersjaa Ssk
G 15
Nr. 2 Kristian Kvamme
18.-19.02. Ungdommens Holmenkollrenn
3 km. klassisk G 14.
Nr. 37 Petter Dalen
3 km. fri G 14.
Nr. 61 Petter Dalen
02.-04.03 Hovedlandsrennet Harstad
7,5 km. klassisk G 16.
Nr. 34 Are S. Nygårdseter
Sprint fri G 16.
Nr. 18 Are S. Nygårdseter ,
G 15.
Nr. 31 Kristian Kvamme
Stafett. G 15-16.
Nr. 1 Agder og Rogaland Skikrets 1. Lag
3. etp. Are S. Nygårdseter (best etappetid).
10.03. Ungdomsbirken:
G 14.
G 16.

Nr. 3 Petter Dalen,
Nr. 9 Are S. Nygårdseter
(Petter og Are var de eneste som staket på skøyteski).

16.-18.03 Junior NM Holmenkollen
7,5 km klassisk. K 17.
Nr. 5 Lisa Kvamme
10 km. klassisk. M 17.
Nr. 53 Kjell Kr. Watne Moe,
Nr. 63 Vegard Myhre.
5 km. fri. K 17.
Nr. 1 Lisa Kvamme.
10 km. fri. M 17.
Nr. 57 Kjell Kr. Watne Moe.
Stafett. K 17-20.
Stafett. M 17-20.

Nr. 17 Agder og Rogaland 1. Lag. 1. etp. Lisa Kvamme.
Nr. 57 Agder og Rogaland 3. Lag. 4. etp. Kjell Kr. W. Moe.
Nr. 89 Agder og Rogaland 4. Lag. 4. etp. Vegard Myhre.

15.-16.12. Skandinavisk Cup (junior VM mønstring) Sjusjøen:
Sprint fri. K 17-20.
Nr. 9 Lisa Kvamme
5 km. fri. K 17-20.
Nr. 7 Lisa Kvamme
I tillegg har løperne fra VIL deltatt på flere ulike arrangement, både lokalt og nasjonalt, og
markert seg med mange flotte prestasjoner.
Styret i VIL Langrenn

2.3. Skiskyting
Skiskyting har ikke hatt aktivitet dette året. Gruppa ligger foreløpig “nede”, inntil interessen
for å gjenoppta aktiviteten foreligger.

2.4. Hopp
Hoppgruppa i VIL er ikke stor, men de som er med er meget ivrige. Håvard Smeland er med
på Kretslaget, og det har vært på flere samlinger blant annet i Brattåsen, Sandrip, Huka,
Gjerpenkollen, Midtstua og på Lillehammer. Terje Lindtveit har også deltatt på noen
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samlinger. De har også deltatt i KM stor bakke i Huka, hvor Håvard tok en flott 1. plass i sin
klasse, Terje var også med her og gjorde en fin innsats. Håvard har også deltatt i RC- Cup
og fått mange fin plasseringer. Deltakelse i plast-renn i sommerhalvåret har også frembrakt
flere god plasseringer, som for Håvard ble toppet med 3. plass i Sørrennet i juni, og en
meget flott 5. plass i RC-cup B-klasse i Midtstua i september.
Håvard er nå også med i Flying Team Vikersunds treningsopplegg, og deltar på samlinger så
ofte han kan få det til. I sommer var han med dette laget til Polen på samling i Szczyrk, hvor
han hoppet over 90m i 90 metersbakken, og han håper og hoppe over 100m i 2013.
Grunde Stebekk

2.5. Orientering
Orienteringsgruppa har hatt stor aktivitet denne sesongen. Med god innsats og mange gode
prestasjoner av klubbens løpere
Ski-O EM
Synnøve Bråten ble tatt ut til å gå Ungdoms EM i ski-o i Ukraina. Her ble hun nr. 9 på
mellomdistansen og nr. 9 på langdistansen.
Nordjysk 2-dages
Juniorkretslaget arrangerte tur til Nordjysk 2-dages i Danmark. Her ble det mange gode
plasseringer av klubbens løpere. Beste plassering var Sten Åge Nygårdseter på 2. plass i
H45A.
NM natt og Norwegian spring, Halden
NM natt gikk i Fredrikstad og her tok Synnøve Bråten bronse! Det ble også flere gode
resultater resten av helga. Bjørnar Nygårdseter ble nr. 4 i H17-18E, Sindre Bråten nr. 3 H1316C, Anette Bjorvatten nr. 4, Margit Elise Tveiten nr. 4 D13-16, Anders Vestøl nr. 3 H11-12
og Karine Vestøl nr. 4 D13-14.
VM testløp og Pinseløpene på Kongsberg
Det var 15 løpere som tok turen til Kongsberg for å løpe pinseløpene. Det var også VM
testløp samtidig. Der ble Synnøve beste løper med 4. plass i D17-20 og Jon Nilsen nr. 8 i
H17-20. Sten Åge Nygårdseter ble nr.2 i H45. Siste dagen vant Bjørnar Nygårdseter nr. 1 og
Olav Vestøl ble nr. 4 i H17-18. Anders Vestøl vant H11-12N og Sindre Bråten ble nr. 3 i H1316C.
NM-sprint og -stafett, Bærum
Vegårshei ble eneste klubben med flere løpere på pallen på NM sprint. Synnøve Bråten vant
sitt første NM-gull i D17-18, og Jon Nilsen fulgte opp med bronse i H17-18!
I stafetten stilte Vegårshei med to lag, der andrelaget med Are Smeland Nygårdseter,
Synnøve Bråten og Martin Bråten ble det beste Vegårshei-laget, ettersom førstelaget
dessverre ble disket.
Jukola, Finland
Vegårshei deltok for første gang på Jukola, verdens største stafett, uansett idrett. Laget
bestod av Jon Nilsen, Bjørnar Smeland Nygårdseter, Theodor Glemming Thorsen, Synnøve
Bråten, Are Smeland Nygårdseter og Sten Åge Nygårdseter. Laget ble nr. 204 av totalt 1391
fullførte. Det var en slitsom, trøtt, men morsom tur, og vi håper vi stiller med lag i år igjen.
Hovedløpet, Lillehammer
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Hovedløpet er uoffisielt NM for 13 til 16 år. Her hadde Vegårshei IL to løpere med. Det var
Karine Vestøl og Are Nygårdseter. På sprinten ble Karine Vestøl nr. 24 i D13 og Are
Nygårdseter nr. 17 i H16. På langdistanse ble Are Nygårdseter nr. 3 i H16 og Karine Vestøl
nr. 9 i D13.
O-festivalen, Beitostølen
Vegårshei arrangerte i år klubbtur til Beitostølen. Det ble mange gode plasseringer her. På
fredagen var det sprint. Beste plasseringer på fredag ble Sten Åge Nygårdseter med 2.plass
i Direkte A1. Synnøve Bråten nr. 8. i D17-18, Bjørnar Nygårdseter nr. 8 i H17-18 og Vegard
Myhre nr. 9 i H17C. På lørdag var det langdistanse der ble Sten Åge Nygårdseter nr. 1 i
direkte A1, Solveig Vestøl nr. 1 i D13-16C og Synnøve Bråten nr. 8 i D17-18. På søndag var
det jaktstart. Jon Nilsen ble nr. 8 i H17-18, Vegard Myhre nr. 1 i H17C, Sten Åge Nygårdseter
nr. 5 i Direkte A1, Solveig Vestøl nr. 7 i D13-16C. I tillegg var det en gjeng som gikk seg en
fin tur over Besseggen etter at løpene var ferdige.
EYOC/Ungdoms EM, Frankrike
Vegårshei hadde to løpere som var tatt ut for å representere Norge i ungdoms EM i
Frankrike. Konkurransene gikk så som så, men det var hvert fall en bra opplevelse og
erfaring
NM-ultra og Sprintfinal, Steinkjer
I sprintavslutninga i Steinkjer sentrum ble Synnøve Bråten nr. 1 Sammenlagt, Jon Nilsen nr.
3 sammenlagt, Bjørnar Nygårdseter nr. 6 sammenlagt og Olav Vestøl nr. 36 sammenlagt.
På NM-ultralang ble Synnøve Bråten nr. 5 i D17-18, Bjørnar Nygårdseter nr. 10 i H17-18,
Jon Nilsen nr. 20 i H17-18 og Olav Vestøl nr. 21 i H17-18.
NM lang, mellom, sr. stafett og O-idol
Under NM-uka i Maridalen ble Bjørnar Nygårdseter beste fra Vegårshei med en 6. plass på
langdistansen. Bjørnar ble også beste fra Vegårshei på mellomdistansen med 18. plass.
Vegårshei stilte lag i stafetten og ble nr. 49. Laget bestod av Bjørnar Nygårdseter, Sten Åge
Nygårdseter og Olav Vestøl. Are Nygårdseter var også med O-idol som er som Young Star i
skiskyting der du bare de beste blir tatt ut. Her ble Are nr.5.
Avslutningsvis
O-gruppa har vært med å arrangere SM i orientering(sørlandsmesterskap), Norgescup i
skiorientering, 12 bankcuper og nybegynnerkurs, og for å drive med dette og andre
aktiviteter kreves det stor innsats fra mange. Vi vil rette en stor takk til alle som bidrar! En
stor takk også til velvillige grunneiere.
O-gruppa 2012
Geir Bråten, Gerd Karin Vestøl, Olav Vestøl, Emma Smeland Nygårdseter og Håvard Nilsen

2.6. Sykkel
I styret for sykkelgruppa:
Ole Petter Vestøl, Randi Haugland, Ole Tom Kroken, Bent Moland og Sveinung Aas.
I tillegg til planlegging og gjennomføring av sykkelgruppa sitt aktivitetsprogram, har styret
deltatt på møter i Aust-Agder sykkelkrets. Sykkelkretsen er under omorganisering der Austog Vest-Agder med Rogaland nå slås sammen til en felles sykkelkrets. Aust-Agder vil få 2
representanter i det nye hovedstyret. Styret var også delaktige i planlegging og
gjennomføring av den første utgaven av terrengrittet i Risør sentrum, under arrangementet
Risør Festuke.
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Aktiviteter
Vegårshei er en utmerket arena for trening, mosjon og rekreasjon på sykkel.
Sykkelinteressen på Vegårshei er derfor stabilt god, med mange mer og mindre aktive
syklister. Dette mye takket være våre flotte treningsforhold med mange kilometer med
landevei og et utall med løyper i skog og mark. Vi har et lite, men svært sterkt og aktivt miljø
på landeveisykkel med syklister helt i norgestoppen i sine respektive klasser. Birgitte Kroken
har deltatt i norgescup for junior og Ingvild Brattekleiv i norgescup for senior.
Spennet i utøvernivå på de ulike arrangementene gjenspeiler først og fremst bredden, men
også den store interessen fra de som ikke er fullt så aktive. Stor velvillighet og god
dugnadsånd fra frivillige har vært en forutsetning for en knirkefri gjennomføring av våre
arrangement. Vi tror at dette har vært en avgjørende faktor for den stabilt økende
oppslutningen på f.eks. Fjorden Rundt.
Rekrutering av barn og unge er og har vært en utfordring også for sykkelsporten. Vi er kun
en liten del av et stort og mangfoldig aktivitetstilbud. Vi vil imidlertid gjøre alt for å kunne tilby
et godt og variert treningstilbud til de sykkelinteresserte i VIL fremover, og da spesielt for de
aller yngste.
Arrangement
Fjorden Rundt 19.08.2012.
Av de over 150 deltakerne var det Fritjof Røinaas og Geir Bisgård som delte seieren med ny
løyperekord på 1.22.48. Turid Hagelia Korshavn ble beste dame på tiden 1.27.15.
Åsrunden 08.09.12
48 syklister fullførte årets Åsrunden på terrengsykkel lørdag 8. september. Det var litt vind,
men ellers fint høstvær. I dameklassen ble det tredobbelt seier til Vegårshei med Birgitte
Kroken som best. Randi Haugland ble nummer to og Åse Gunn Brattekleiv kom på
tredjeplass. I herreklassen dominerte tvedestrandssyklistene med Trond Aarstad som
bestemann.
Klubbmesterskap
Det stilte 13 syklister opp på årets klubbmesterskap i temposykling. Dette var noe mindre
enn i fjor. Vi fikk hyggelig besøk av syklister fra Gjerstad, Risør og Tvedestrand. En lei vind
førte til at det ikke ble rekord-tider.Runar Skuggevik fikk kveldens bestetid på 10 km og
Magnus Sørbø fra Gjerstad hadde bestetid i 5km.
Terrengritt Risør Festuke (ansvarlig arrangør)
Trening
Sykkelgruppa har hatt faste treninger gjennom hele utendørssesongen. Bent Moland har
hatt ansvaret for utendørstreningene.
Utenom sesongen har vi hatt felles innendørstrening på Atletix, med Ole Tom Kroken som
fast instruktør. Det har vært noe varierende oppmøte gjennom sesongen, men til tider svært
godt.
Vegårshei den 13.01.2013.
Med hilsen Sykkelstyret
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2.7. Friidrett
Det har dessverre ikke vært noen organisert trening/aktivitet på friidrettsfronten i Vegårshei
de siste årene. Det er flere årsaker til dette. Vegårshei har likevel hatt utøvere som har
deltatt på stevner både på regionalt og nasjonalt plan med gode resultater og plasseringer.
Stevner
13 åringene Andreas Værland og Tengel Glemming Thorsen har begge deltatt på stevner i
regi av Aust og Vest Agder (Grimstadlekene, Arendalslekene, Tvedestrandslekene og Cup).
Andreas har sin styrke i løpsøvelsene, og da særlig på de litt lengre distansene. Tengel er
fortsatt sterk i kastøvelsene, men hevder seg også godt i lengde og sprint. På grunn av
kneskader, ble deltakelsen i enkelte øvelser noe begrenset for ham denne sesongen.
I juni deltok Tengel i Tyrvinglekene, som er Norges største friidrettsstevne med over 5000
starter, også fra utlandet. Tengel deltok i kule og fikk en sterk 5. plass, selv om han ikke
presterte opp mot sitt beste i dette stevnet. Tengel gjennomførte kanskje den jevneste
konkurransen med 6 støt (3 kg kule) fra 9,60 til 9,90.
I september deltok Tengel i nasjonal kretskamp, NCC-lekene, for 13 og 14 åringer, og
representerte Agder (Aust og Vest-Agder). Det ble konkurrert individuelt, men resultatene /
plasseringene får konsekvenser får kretsens samlede poengsum og plassering. Agder kom
på andre i sin gruppe (Agder, Rogaland, Sogn og Fjordane og Hordaland), slått av
Hordaland, som for øvrig er den beste kretsen i Norge. Tengel deltok i fire individuelle
øvelser og var fornøyd med både resultater og plasseringer i alt unntatt i spyd, som er hans
beste øvelse: (Kule: sølv- 10,27, Diskos: sølv- 29 m, Tresteg: bronse- 10 m, Spyd: fjerde- 37
m). I spyd “bommet” han og kastet 4-5 m svakere enn normalt. Tresteg var en helt ny øvelse
for Tengel, men til tross for kneskade og dårlig tilløp, ble det en god plassering.
I kretscupen for Agderfylkene (minimum 3 konkurranser) ble det sammenlagtseier i kast, og
to femteplasser i hopp og sprint for Tengel.
Resultatmessig i gjennom sesongen, lå Tengel ca. på topp fem nasjonalt i både kule og spyd
for gutter 13 år.
Stafetter
I 2012 ble Arendalsstafetten ble avlyst. Vegårsheiingene deltok derfor kun i
Tvedestrandsstafetten, men stilte her med mange lag og fikk flere gode plasseringer. Det ble
kun en seier i år, og det var i herrer senior, som bestod av fire juniorer og en senior.
Vegårshei har tradisjonelt stilt med mange lag i stafetter og vunnet mye. Vi ser nå at Sørild
friidrett har et meget god og aktivt miljø, og de vant de fleste klassene under årets
Tvedestrandsstafett.
Terrengløp / bakkeløp
Når det kommer til terreng – og bakkeløp, stiller Vegårshei med mange gode deltakere både
blant de unge og de mer “voksne”.
Hovdefjelløpet gikk av stabelen 19.5.12. med 31 aktive deltakere og ca. 15 deltakere som
ikke tok tiden. Raskest opp var Sondre Solheim, Skarphedin, som løp opp de tre kilometerne
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på 14.07 (tre sekunder bak rekorden til Sten Åge Nygårdseter). Bakkeløp har blitt mer og
mer populært, og selv om det ikke er så mange med, så rekrutteres det stadig nye unge. Det
ble følgende klasseseiere:
Jenter 12-13 år:
Ragnhild E. Holte, Gjerstad
19,13
Gutter 12-13 år:
Andreas Værland
16,41
Jenter 14-15- år:
Karine Vestøl
18,37
Gutter 14-15 år:
Kristian Kvamme
15,11
Damer:
Tone Dalen
16,56
Herrer:
Sondre Solheim, Skarphedin
14,07
Vegårshei gjennomførte også i år Grensejoggen, som har blitt en fast tradisjon, og et
populært løp for både vegårsheiinger og andre, på ettersommeren.
I tillegg har Vegårshei hatt deltakere i blant annet:
• Skuggenatten opp
• Øksenåsen opp
• Fagerheikongen
• Trommøytrimmen
• Jomfulandløpet
• Svalandsgubben
• Første mann til Granestua
Idrettsmerket
Gunvor Værland, Marit Flaten og Gro Bjorvatten har, som tidligere år, også tatt idrettsmerket
i 2012. Disse har tatt idrettsmerket i mange år, men vil gjerne ha med seg flere i å ta
idrettsmerket i 2013.
For friidretten
Anne-Grete Glemming

2.8. Fotball
Gruppa har hatt 2 jentelag og 1 guttelag i aldersbestemt seriesystem under Agder
fotballkrets. I GIVHS-systemet har vi hatt med 3 lag. Det har vært organisert aktivitet for over
70 barn og ungdom under seniornivå. VIL fotball har dessverre ikke hatt aktivitet på
seniornivå, men med ny kunstgressbane håper vi at dette kan endre seg for 2013.
Lagene har også i år benyttet muligheten som Vegårsheihallen gir oss til å holde aktiviteten
gående gjennom vinteren. Dette er noe spillerne setter stor pris på, og samtlige lag har gode
oppmøter.
Suksessen fra i fjor med innendørsturnering for lag i aldersgruppen 1-5 klasse ble gjentatt.
Turneringen ble avholdt lørdag 21. april, og samlet ca. 110 spillere fordelt på 14 lag. Klubber
vi pratet med underveis i turneringen skrøt av ett flott arrangement. Harde kamper ble avløst
av hyppige besøk i kiosken, og tribunene var fylt med stolte foreldre. I år hadde vi også
utlodning av en signert Odd Grenland-trøye – tusen takk til Mathias Øverland for denne!
Tradisjonen tro dro også i år lag fra VIL på "langtur". VIL's J14 og J16-lag deltok i år på en
fotballturnering i Wales sammen med ca. 100 andre lag. Hele 32 personer tok turen over til
Wales. Våre lag møtte mange gode motstandere og det ble tette oppgjør. Igjen vant et lag fra
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VIL en "fair play"-pris, denne gangen ved årets J16-lag. Det var høytidelig premieutdeling, og
tidligere Liverpool spiller Jason McAteer gratulerte alle spillerne med innsatsen. Flott og
minnerik opplevelse.
VIL fotball var en av flere heldige klubber som ble invitert til åpningen av idrettsparken Sør
Amfi. Arendal Fotball inviterte til fotballtreff for over 150 unge fotballspillere torsdag 6.
september. Spillere og trenere tilknyttet A-lagsstallen til Start gjennomførte en treningsøkt for
blant annet 13 VIL-spillere. Kjente navn som Fredrik Strømstad, Ernest Asante, Jesper
Mathisen og Espen Hoff deltok.
I år har også trenere vært ute og hentet litt inspirasjon. Inge Lines og Knut Olaf Lindtveit var
deltagere på et svært interessant trenerseminar med Ajax-akademiet i regi av Jerv. Ole
Kenneth Løvdal og Kurt Egil Bjorkjenndal var på en flott trenersamling for aldersbestemte lag
med Start på Sør Amfi.
GIVHS-serien
For 1-3 klasse har vi i år stilt med to lag. Til sammen så har rundt 20 spillere vært med i løpet
av året. Neste trinn, 4-5 klasse, har stilt med ett lag i år bestående av 11 spillere. Spillerne på
disse lagene er svært ivrige og har hatt topp oppmøte gjennom hele sesongen. Lagene har
deltatt i 4 helge-turneringer samt en del midtuke kamper. Mestringsfølelsen underveis har
vært stor, da lagene har gått fra seier til seier.
Gutter 13
Spente og fulle av optimisme startet vi sesongen. En vårsesong med litt mye stang ut, uten
at treneren klarte å få frem potensialet i dem. Utover i sesongen løsnet dette, og troen på at
de kunne lage mål kom tilbake. Avslutningen på høsten var virkelig bra.
Jenter 14
Har økt fra 12 til 16 spillere i løpet av sesongen. Er en jentegjeng som er gode til å
oppmuntre og backe hverandre opp. Har trent en gang i uken gjennom hele året med godt
oppmøte på treningene. Laget har tatt store steg sportslig. Fra å tape mange kamper på
våren, ble det flere seire i løpet av høsten.
Jenter 16
Er en gjeng med veldig positive og ivrige jenter. Startet vårsesongen med to seiere og fire
tap, spillemessig fult på høyde med flere av lagene. På høsten mistet laget noen spiller
grunnet skole, men fullførte ved hjelp av spillere fra J14-laget. Flere sterke resultater med
blant annet seiere over Vigør og Trauma som minneverdige kamper.
Styret i fotballgruppa ønsker å takke spillere, foreldre og trenere for god innsats i sesongen
2012. En stor takk til Thore Mo som også i år har stilt opp med en plettfri bane på Mo.
Styret i VIL fotball

2.9. Volleyball
2012 har vært et bra år for volleyballgruppa på Vegårshei både prestasjonsmessig og hva
aktivitetsnivået gjelder.
Første helgen i april arrangerte Anne Vegerstøl og Bente Larsen den tradisjonelle Mixturneringen sammen med volleyballgruppa. Dette er en turnering som er fulltegnet bare få
dager etter at påmeldingen er åpnet. Turneringen er svært viktig for volleyballgruppa både i
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forhold til rekruttering, markedsføring av volleyball og økonomisk. Vi regner med at mer enn
200 spillere er involvert denne dagen.
Turneringen vi vanligvis arrangerer siste helgen før elgjakta kom i konflikt med første
rankingsturnering i regi av volleyballkretsen. Vi satser på at denne turneringen arrangeres
som vanlig neste sesong.
Under Vegårsheidagene var det satt opp sandvolleyballturnering men denne måtte avlyses
på grunn av arbeid med den nye kunstgressbanen. Nå er det bygget nye
sandvolleyballbaner og vi håper på god aktivitet til sommeren.
Herrelaget avsluttet sesongen 11/12 med 3 plass i en jevn 2. divisjon. Denne sesongen har
laget variert noe i prestasjonene, men en flott 4. plass i første rankingsturnering, viser at det
fortsatt er mye kvalitet i laget. Konkurransen i årets 2. divisjon er svært god med mange lag
som holder et meget høyt nivå.
Damelaget viste mye bra spill i sin 2. divisjonsavdeling mot slutten av sesongen 11/12.
Denne sesongen har laget vunnet 2 kamper og ligger på en meget god 5 plass.
Takket være en fantastisk innsats fra Ståle Værland, Knut Aas og Henry William Berg
Fredheim har vi også i år hatt et tilbud for spillere på ungdomsskolen. Særlig jentelaget har
hatt en meget god utvikling og vil trolig spille i 3. divisjon neste sesong.
•
•
•

Damelaget trener tirsdager 19-21
Herrelaget trener torsdager 19-21
Ungdomsskolen trener tirsdager 19-20

Vi håper å fortsette den gode utviklingen også i 2013.
Styret

2.10. Håndball
Håndballgruppa – Jenter 9 (2003 og 2004)
Jenter 9 har hatt et aktivt år med mye engasjement og spilleglede. Laget har trening hver
tirsdag fra 18 til 19, og det er stabilt godt oppmøte med 15-20 spillere. En del nye har begynt
i høst og er i god gang med å finne håndballformen.
Jenter 9 spiller i Aktivitetsserien og hadde i vårsemesteret med to lag. Fra høsten ble dette
utvidet til tre lag, og det har vært mye spilletid på den enkelte spiller. Vi spiller i pulje 2
sammen med Risør, ØIF og Østre Tromøy. Kampene er organisert som turneringer ca. en
gang i måneden. Hvert lag spiller da 3 kamper. Spesielt i høstsesongen har det blitt mange
seiere og det er kjempegøy at Vegårshei kan markere seg også på håndballbanen.
Mellom jul og nyttår stilte vi med to lag til Grane sin tradisjonsrike juleturnering. Det var en
kjempegøy dag med både seiere og tap. Vi møtte da ØIF, Birkenes, Grane og Sørfjell.
Medalje ble det også denne dagen, det er alltid moro.
Foreldregruppa til lagene er aktive og stiller godt opp på kamper og treninger. Dette er til god
støtte for trener og oppmann samt at ungene selvfølgelig synes det er gøy å ha heiagjeng på
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tribunen. Det har også vært et impulskurs med Kai Corrigan fra NHF region SørVest, der
både trenere, oppmenn og foreldre stilte opp.
Trener er Ragnhild Aabø som gjør en kjempeinnsats! Hun har også hatt god hjelp av Frode
Rugnes og Ivar Sønstabø.
Nå som vi har fått på plass oppmålinger og mål i hallen ser vi frem til mange fine
hjemmekamper/turneringer i tiden fremover, første store hjemme arrangement er 2. mars
2013 der både Jenter 9 og Gutter 10 skal ha hjemmekamper.
Kjersti Fossing

Håndballgruppa – Minihåndballen for 1, 2 og 3. klasse(2004, 2005 og 2006)
Vi starta friskt i høst med å prøve å få til et håndballtilbud for alle i 1, 2 og 3. klasse, og det
klarte vi.
Minihåndballen med gutter og jenter i alderen 6 – 8 år trener tirsdager fra 17 til 18. Det er
stor glede og entusiasme på treningen. Hovedfokuset har vært” å bli venn” med ballen.
Frode Rugnes har hatt hovedansvaret for treningene, men har etterhvert også fått god hjelp
av Emma Smeland. Oppmøtet på treningen har variert med opptil 25 unger på trening den
første tiden i høst. Det har nå stabilisert seg på rundt 18 - 20 spillere.
Minihåndballen spiller turneringer ca. en gang i måneden. Da er det mange kamper pr. lag,
og medalje til alle på slutten av dagen. Vegårshei har vært med i pulje med Øyestad, Grane
og Østre Tromøya. Minihåndballen spiller på tvers av banen med 4 spillere på laget, og hvor
keeper også har vært med i angrep. Under kampene er det et stort engasjement av de som
spiller, og de som heier. Vi både vinner kamper og taper kamper, noe som er veldig lærerikt
for alle.
Foreldrene er aktive og flinke til å møte opp både på treninger og kamper. Dette er til god
hjelp for trenerne, og det er gøy å se at foreldrene også engasjerer seg.
Oppmann Hege Rugnes

2.11. Basis barn – og ungdomsidrett
2.11.1. Barnetrimmen
Det har vært en gjeng med 3-6 åringer på barnetrimmen i 2012. Antallet har variert fra 5 – 12
barn. Aktivitetene i denne aldergruppa går mye på mestring. Hinderløyper av ulike slag,
ballek, slenge seg i tau og kaltring er aktiviteter som blir mye brukt på barnetrimmen.
Ellen L. Sines

2.11.2. Barneidrettsskolen
Barneidrettsskole for 2.- 4. klasse har hatt en fin gjeng på 10-15 barn. Idrettskolen har vært
på torsdager. Vi har prøvd oss på ulike aktiviteter som turn, ballspill, friidrett, innendørs
orientering, miniaerobic, sirkeltrening og skitrening og sykkeltrening på grusbanen.
Ellen L Sines
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2.11.3. Basistrening
Basistrening er et treningstilbud for ungdom på mellomtrinnet og ungdomskolen. Treningen
fokuserer på grunnleggende ferdigheter som styrke, koordinasjon, bevegelighet, hastighet og
sosialt samspill.
Antall ungdommer ila 2012 har variert litt, men antallet har ligget på rundt 13-25 stykker. Det
er mange andre tilbud til akkurat denne aldergruppen, så det kan være en av årsakene.
Det er flott å ha med barn på basistrening som ellers ikke har så mange aktiviteter. Det virker
til at de trener greit i sammen til tross for relativt stor spennvidde i alder. Siden øvelsene er
ganske mangfoldige og varierte ila sesongen så inkluderer det alle uansett hvilket
ferdighetsnivå de skulle ligge på. Alle har ferdigheter i noen av elementene og kan kjenne
mestringsfølelse. Og det er viktig! Det er ikke nødvendigvis de som springer raskest eller er
sterkest som er best i å koordinere armer og bein eller er en av de med størst bevegelighet.
Denne sesongen har vi tenkt litt på tvers av gruppene innad i Vegårshei IL.
Ski-, fotball- og håndballgruppa, har ila høsten hatt en basistrening hver, der de har drevet
sin egen idrett i kombinasjon med basisøvelser. Dette ønsker vi å gjøre for å vise og gi
ungdommene en forståelse og opplevelse av at basistrening er grunntreningen til en hver
idrett. Dette har fungert bra, og vi kommer til å videreføre dette til neste sesong, men da med
andre grupper fra VIL.
Denne sesongen har vi fått med oss mange flotte ungdommer som har vært med oss som
trenere på basisen. Dette er ungdom som selv driver aktiv idrett, og er en naturlig
motivasjonsfaktor for deltakerne på basisen. Så tusen takk til Jon Nilsen, Theodor G.
Thorsen, Olav Vestøl, Vegard Myre, Bjørnar Nygårdseter og Synnøve Bråten.
I tillegg har i har også fått god hjelp av Nikita M´bon og Silje Værland, tusen takk for at dere
har vært med på å hjelpe til på basistreningen denne sesongen. Det har vært flott!
Vibeche Aas, 07.01.13

2.12. Trim voksne
2.12.1. Formiddagstrim
Hver onsdag er det formiddagstrim i Idrettshallen. Tidspunkt for treningen har tidligere vært
kl. 09.30 -10.30. Grunnet forandring i skolens timeplan, ble treningstiden i høst flyttet til kl.
11.30 - 12.30. Den nye treningstiden har antakeligvis vært mer gunstig for trimerne, for
deltakerantallet har vært stigende, og lagt stabilt på nærmere 10-15 personer.
Interessen for å fortsette trimmen er tilstede, noe som viser seg i at ”gamle” trimere fortsetter
og nye deltakere kommer. En sprek og glad gjeng har stilt opp, hovedsakelig damer i
aldersgruppen 30+. Nivået hos deltakerne kan være varierende, men øvelsene kan gjøres i
forskjellige vanskelighetsgrader, slik at alle kan mestre treningen. Treningen er noe roligere
enn Aerobicen når det gjelder intensitet. Det legges hovedsakelig vekt på bevisst bruk av
pusteteknikk, styrkeøvelser, bevegelighet- og koordinasjonsøvelser og god uttøyning. Vi
trener til musikk som er en viktig faktor under treningen. Den inspirerer til rytme og
bevegelsestrening, og til ro og avslapping ved uttøying og avspenning.
Trimmen er åpen for alle, både unge og eldre. For høsten 2012 vil jeg takke Hege Smeland
Skuggevik, for at hun kunne vikariere for meg når jeg ble forhindret i å holde Trimmen.
Det kreves ingen kvalifikasjoner for å komme, bare lysten til å trene!
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Alle er hjertelig velkommen!
Instruktør for Formiddagstrimmen
Beate Dalen.

2.12.2. Stram opp
Stram opp v/ Lisa Fasseland Myhre
Torsdager 19.00-20.00
Dette er en treningstime i sal bestående av kondisjon og styrkeøvelser til musikk. Timen er
delt i to (30+30). Første delen, kondisjonstrening. Her begynner vi med rolige sanger, jobber
oss oppover og holder høy puls og intensitet. Styrkedelen består av forskjellige øvelser som
styrker hele kroppen. Vi bruker treningsmatter, manualer og sklimatter.
Musikk og program blir endret underveis, ca. hver tredje måned.
Oppmøtet i år har vært bra, og det dukker stadig opp nye ansikter. Har inntrykk av at de som
er med liker det fordi det er en effektiv time. Vi kan holde høy intensitet og fokusere på å gi
alt fordi øvelsene er av passe vanskelighetsgrad.
15.01.13: Lisa Fasseland Myhre

2.12.3. Aerobic
Fra høsten 2012, kom vi tilbake til våre “faste” treningstider gjennom de siste 13 årene - kl.
2000 både mandag og torsdag. Det har de siste årene blitt stor rift om treningstidene i hallen,
og vi “voksne” må vike for de unge, og derfor finne oss i de seneste treningstidene. Det var
imidlertid klare tilbakemeldinger om at trening fra kl. 2030 ble for sent for aerobicgruppen, og
vi er glade for igjen å kunne trene noe tidligere. Dette oppleves forutsigbart og bra for de
fleste.
Vi er stadig en solid gjeng damer, ca. 40 stykker som er innom treningene. Noen er svært
trofaste og ivrig og trener begge kvelder, og andre er litt mer “ av og på”. Det er greit, fordi
dette er et åpent “lavterskeltilbud” for alle, og målsettingene for treningen er ulik for
deltakerne.
Også dette året har vi kjørt samme program begge kvelder, bortsett fra at på torsdager har vi
anledning til å utvide treningen noe, til ca. 80 minutter. Treningen er som tidligere delt i tre
deler, med hovedfokus på den aerobe delen slik:
1. Utholdenhet (aerob) inkl. oppvarming 40-45 minutter
• Ulik intensitet – innlagt intervall for å øke utholdenhet
• I utgangspunktet en fot i bakken, men også noe hopp og løp
• Koordinasjon, motorikk og stabilitet (også litt ”hjernetrim”)
2. Styrke i ca. 15 – 20 minutter
• Bruk av lette manualer og egen vekt
• Særlig rettet mot armer/skuldre, bryst, bein, bak, rygg og mage muskulatur
• Stabilitet (forebygger belastningsskader og slitasje)
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3. Bevegelighet i ca. 10-15 minutter
• Bevare eksisterende bevegelighet
• Fortrinnsvis økt bevegelighet
• Forebygge strekkskader o.l.
De fleste blir godt kjent med hvordan programmene bygges opp, og den enkelte kan yte etter
egen evne, lyst og dagsform.
Tusen takk til Nikita og Ellen M`Bon, som ofte på kort varsel, har steppet inn som
vikartrenere.
I løpet av det siste året har det blitt flere treningstilbud i VIL, med tilnærmet samme konsept,
og som henvender seg til samme gruppe – særlig damer. I tillegg til aerobic og
formiddagstrim, har det kommet et “stram opp tilbud. Det bør derfor være stor mulighet for
både å finne trening og tidspunkt som kan passe for mange.
VIL har oppfordret grupper med voksne om å bidra med en treningsavgift, for å bidra til
idrettslagets utgifter til refusjon av vaktmester og renhold i hallen. Det er imidlertid fortsatt
rimelig å trene i regi av VIL.
Aerobicen kan betraktes som en felles “folkehelsedugnad” til gjensidig inspirasjon og
idrettsglede.
Anne-Grete Glemming

2.13. Tilstelningskomiteen
Beate Dalen, Kjersti Fossing og Siri Vaaje Fone.
Hovedaktiviteten for tilstelningskomiteen er å sørge for bevertning mm under Fjorden Rundt
og ved Årsmøtet i VIL. Ellers bidrar tilstelningskomiteen ved forespørsler fra gruppene og
hovedstyret.
(AGG)
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3. Regnskap 2012
3.1. Vegårshei IL, kommentarer til regnskapet 2012
Resultatet
Resultatet for hele idrettslaget i 2012 ble et underskudd på 134.523,68 kroner. Det var
budsjettert med et underskudd på 167.000 kroner. Resultatet ble med andre ord noe bedre
enn forutsatt.
Avskrivning orienteringskart
Kartet Gamlevei ble ferdigstilt i 2007 til en nettoutgift på 69.368 kroner. Verdien avskrives
med 10.000 kroner pr. år, første gang i 2007.
Sponsorinntekter
For årene 2012-2014 er det inngått en treårig sponsoravtale med Vegårshei sparebank, på
75.000 kroner pr. år. Andre sponsorinntekter er i hovedsak skaffet i forbindelse med
profilering på idrettstøy.
Kommentarer til balansen
Andre kortsiktige fordringer på 22.115 kroner pr. 31.12.2012 gjelder:
• Forskuddsbetaling for overnatting i forbindelse med orienteringsgruppas klubbtur til
O-festivalen i Kristiansand i 2013 (1.940 kroner).
• Medlemmers kjøp av treningstøy fra idrettslaget som ikke er betalt pr. 31.12.2012
(20.175 kroner). Idrettstøyet ble utdelt til medlemmene helt på slutten av året.
Fondet ”anlegg langrennsgruppa”: Langrennsgruppa vedtok å avsette 20.000 kroner i 2009.
Midlene er ment som et bidrag til fremtidig utvikling av anlegg som ligger innenfor gruppens
interesseområde.
Beholdning sykkeltøy og -flasker:
Trøyer, kortermet
20
Bukser, korte
8
Bein
5
Armer
3
Hansker
1
Sportsflasker
73
Sokker (5 str.)
89
Sum

300,00
400,00
250,00
200,00
100,00
30,00
50,00

6.000,00
3.200,00
1.250,00
300,00
100,00
2.190,00
4.450,00
17.790,00

Beholdning langrennstøy:
Konkurransetrøyer: 2 stk. á 665 kroner + 6 stk. á 805 kroner
Konkurransebukser: 2 stk. á 525 kroner + 4 stk. á 595 kroner
Total verdi 9.590 kroner
Kortsiktig gjeld:
Kortsiktig gjeld pr. 31.12.2012 består av:
• 200.000 kroner i tilskudd til kunstgressbanen. Idrettslagets tilskudd ble utgiftsført i
2012, men blir utbetalt i 2013.
• 900 kroner som er forskuddsbetalt fra deltakere på slalåmkurs. Inntekten hører til i
2013.
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3.2. Driftsresultat - hovedstyret
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3.3. Driftsresultat hele laget
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3.4. Balansen
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4. Forslag til årsmøtet 2013
4.1. Søknad om økt støtte til VSA
Vegårshei idrettslag har mottatt søknad fra VSA, hvor det bes om at årlig driftstøtte økes fra
kr. 40 000,- til kr. 60 000,- fra 2013. Søknad fra VSA er gjengitt i sin helhet under.
VIL har holdt årlig driftsstøtte til VSA uendret de siste årene. Hovedstyret mener det arbeidet
som blir lagt ned fra VSA, i forhold til å holde løypenett og alpinanlegg i en høy standard og
god kvalitet, er til uvurderlig nytte for både VIL sine medlemmer og alle andre brukere av
VSA sitt flotte anlegg. Hovedstyret mener at beløpet til driftstøtte nå bør økes.
Hovedstyrets forslag til vedtak i årsmøtet 2013:
Det budsjetteres med kr. 60 000,- til driftstøtte til VSA for 2013.
Det forutsettes et fortsatt nært samarbeid og god dialog mellom VSA og VIL.
Søknad fra VSA:
Vegårshei Idrettslag
v/Anne-Grete Glemming

Vegårshei, 15.01.2013.
Søknad om økning av støtte til VSA

Vi søker med dette om økning av den årlige støtten fra VIL til VSA.
VSA har i de senere årene hatt en positiv utvikling av besøkende i anleggene og har hatt en aktiv
utvikling av tilbudene og fasilitetene.
Vi vil blant annet nevne utbygging som vi har hatt se siste årene:
• 2011 – Rehabilitering av grunnen i lysløypa – kr 700 000,• 2011 – Forlengelse og utvidelse av alpinbakken – lagt bekken i rør på sletta mellom
alpinbakken og Fjellheim – kr 550 000,• 2011 – Nye Rail til alpinbakken – kr 80 000,-.
• 2012 – Rehabilitering av grunnen for forlengelse av lysløypa – kr 540 000,• 2012 – Bytte av wire i alpintrekket og flytting av endestasjonen i skitrekket
kr 210 000,-.
• 2012 – Utskifting – forbedring av lys i forbindelse med
kunstgressbaneutbyggingen.– kr 100 000,-.
• 2012 – Grill – smørebu. Lionshytta. Totalt kr 220 000,• 2012 – Forlengelse av lysløypa. Første del av utbyggingen – kr 450 000,-.
• 2013 – ny scooter – kr 100 000,Dette har blitt finansiert fra spillemidler, gaver/sponsorer, driftsstøtte, låneopptak og egne midler fra
VSA. Vi har søkt om midler til flere prosjekter, bl.a. oppgradering av Fjellheim, ny varmestue, asfaltert
rundløype ved fotballbanen og lysløype, rehabilitering av stillaset i Molandsbakken og vi må fullføre
forlengelsen av lysløypa med mer lys. Som der ser, så legges det ned mange penger og mye tid på at
idrettsutøvere, friluftsfolk og alle besøkende skal få best mulig ut av en tur til Vegårshei Ski- og
Aktivitetssenter.VIL sine medlemmer bruker anlegget mye, og vi legger til rette for trening, turrenn,
konkurranser og bank-cup.Vi har ikke bedt om ekstra midler i forbindelse med ekstra arbeid vi legger
ned ved bank-cup, turløp, konkurranser og militærløp.
Vi har de siste årene fått kr 40 000,- av VIL til driften av VSA
Vi ber VIL om at dere kan øke dette til kr 60 000,- eller om dere har mulighet til å støtte oss enda mer.
Når det gjelder løypekjøring og preparering så gir dette oss store utgifter. Hittil i denne sesongen har vi
allerede brukt opp over 40 000,- i dieselkostnader……
Håper styret i VSA kan ha en positiv innstilling til søknaden vår.
Mvh
Aud T. Vegerstøl, Daglig leder
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4.2. Forslag fra VSA om VILs rolle i videreutvikling av anlegget
VSA står nå i spissen for et forprosjekt / mulighetsstudie for å utvikle området i Molandsdalen
og området rundt tilknyttet VSA. For å lykkes i et slikt arbeid er det helt vesentlig å ha
forankring både fra idretten selv, kommunale myndigheter, eiere av VSA og innbyggerne i
kommunen. VSA ønsker derfor at Vegårshei idrettslag stiller seg bak et slikt forprosjekt, som
skal vurdere å synliggjøre hvilke muligheter og utfordringer som ligger i å utvikle området til å
romme flere typer aktiviteter for både vinter og sommer.
VSA har, muntlig og pr. mail, henvendt seg til styret i VIL og ønsker at årsmøtet 2013 tar
stilling til hvordan VIL skal støtte forprosjektet.
Hovedstyret er av den oppfatning av at idrettslaget bør støtte opp om alle initiativ til støtte for
idrettslige aktiviteter og utvikling. Styret mener at ideen om et hoppsenter på Vegårshei er
både spennende og tøft. Sett i et større samfunnsperspektiv, spesielt i forhold til
tettstedsutvikling, vil dette være et løft for Vegårshei kommune. Synergiene av et utvidet
hopp- og aktivitetssenter, vil kunne gi gevinster for hele bygda.
Hovedstyret er samtidig opptatt av hvilke ulike konsekvenser og forpliktelser dette prosjektet
på kort og lang sikt vil medføre for VSA og eierne. Foreløpig vet vi lite om hva slags drifts- og
eiermodell som er tenkt i et slikt fremtidig senter. Det forventes at slike spørsmål avklares i
forprosjektet.
Sittende styre mener det er viktig for årsmøtet i VIL å få kunnskap om utfallet og resultatene
fra forprosjektet, før VIL kan ta stilling til etablering av et hoppsenter på Vegårshei.
Styret mener imidlertid at VIL bør stille seg positivt til utvikling av området, slik et forprosjekt
tar høyde for. Det viser at kommunen er offensiv og kan få en enda flottere arena for barn og
unge til å drive sunn idrett og aktivitet, samt kommunen kan oppnå mye positiv omtale i
massemedia osv.

Hovedstyrets forslag til vedtak for årsmøtet 2013:
Vegårshei idrettslag stiller seg positivt og støtter en mulighetsstudie med tanke på fremtidig
utbygging og utvidelse av VSA området. Dette gjelder både i forhold til hopp, alpin og andre
aktiviteter, både sommer og vinter, sett i et lengre perspektiv (byggetrinn).
Vegårshei idrettslag bemerker at laget ikke har økonomiske midler til å bidra til investering
eller drift. Idrettslaget kan heller ikke påta seg omfattende dugnadsarbeid i forbindelse med
etablering og løpende drift.
Vegårshei idrettslag vil stille seg positivt til å bidra på ad hoc dugnader og arrangementer.
Årsmøtet i Vegårshei idrettslag ønsker å komme tilbake med mer konkrete uttalelser når
rapporten fra forprosjektet foreligger.
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4.3. Opprettelse av triathlongruppe
Hovedstyret har mottatt følgende henvendelse fra Sveinung Aas, leder av sykkelgruppa:

Hei!
Interessen for sommer- og vintertriathlon er raskt økende.
Vi som er "aktive" utøvere ønsker å starte egen triathlongruppe under Vegårshei IL.
For å få dette til må VIL søke opptak i Triathlonforbundet gjennom et årsmøtevedtak i VIL.
Søknaden sendes via lokal idrettskrets.
Vi ser det som svært possitivt å fremover kunne være med å legge til rette for felles treninger
med ski, sykkel, løping, styke og kondisjon (svømming).
Vi har også lekt med tanken om å arrangere "Vegår Tri" på Kilandstøa ved Vegårfjorden i
sammarbeid med Vegår grunneierlag.
Vi ber derfor årsmøte i Vegårshei IL vedta et slikt opptak i Triathlonforbundet.
Undertegnede tar på seg oppgaven å skaffe medlemmer til et eventuelt styre i TRI-gruppa.
Mh
Sveinung Aas

Hovedstyret mener denne type initiativ er svært positivt, og støtter forslaget. Som vi har
nevnt i årsmeldingen over, er det viktig at VIL bidrar til å tilrettelegge for økt aktivitet. Det å
være medlem av et forbund, vil kunne gi økt kompetanse og veiledning for å kunne drive
gruppa på best mulig måte.
VIL er allerede opptatt i Norges Triathlonforbund.
Styret anbefaler at det opprettes ei ny undergruppe i VIL.

Hovedstyrets forslag til vedtak for årsmøtet 2013:
Det opprettes ei triathlongruppe, under forutsetning av at det kan fremskaffes nok
medlemmer og ledere til å drifte en slik gruppe.
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5. Budsjett 2013

VEGÅRSHEI IDRETTSLAG: BUDSJETT 2013

Inntekter
3120 Sponsorinntekter idrettstøy, avgiftsfrie
3121 Andre sponsorinntekter, avgiftsfrie
3201 Salg av idrettstøy
3202 Egenandeler turer m.v.
3203 Egenandeler startkontingent
3204 Treningsavgift
3205 Egenandeler, diverse
3320 Stevneinntekter
3400 Kulturmidler
3401 Ungdommens kulturmidler
3440 Aktivitetsmidler NIF/NOK
3442 Øremerkede tilskudd fra forbund/krets
3443 Spillemidler
3450 VO-tilskudd (voksenopplæringstilskudd)
3920 Medlemskontingent
3960 Bingoinntekter
3961 Grasrotandel fra Norsk Tipping
3980 Inntektsgivende tiltak
3990 Merverdiavgiftskompensasjon
3999 Diverse inntekter
Sum driftsinntekter
Driftskostnader
4010 Deltakeravgifter
4011 Deltakeravgifter kretslag
4110 Stevneutgifter
4120 Dommerutgifter
4130 Vegårsheihallen, fast bruk og utstyr
4210 Reise- og oppholdsutgifter (ikke oppgavepliktig)
4240 Dataprogrammer/lisenser
4250 Varekjøp inntektsgivende tiltak
4300 Kjøp av idrettstøy
4390 Beholdningsendring; sykkeltøy og -flasker
4391 Beholdningsendring; medaljer Fjorden Rundt
4392 Beholdningsendring; premier skiskyttergruppa
4393 Beholdningsendring; langrennstøy
6001 Avskrivning o-kart
6550 Materiell og utstyr
6800 Kontorrekvisita
6820 Kopiering/trykking
6840 Tidsskrifter m.v.
6860 Møte, kurs
6861 Kursavgifter
6910 Annonser
6940 Porto
7100 Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig
7140 Reisekostnad, ikke oppg.pl.

HovedAllidrett
styret
barn/unge
-30.000
-75.000
-70.000

Alpint

Fotball

Friidrett

Hopp

-40.000
-20.000

Håndball Langrenn Orientering
-5.000
-2.000
-3.000
-30.000
-10.000
-10.600

Skate

Skiskyting

Sykkel

Trim
voksne

Volleyball

-5.000

-2.000
-4.000
-18.000
-3.000
-58.000

-4.500

-19.000

-2.000

-53.000

-15.000

-65.000

-4.500
-11.000

-3.000

-25.000

-70.000

-20.400

-13.000
-75.000
-60.000
-20.000
-40.000
-35.000
-501.000

0

-4.500

-119.000

-2.000

18.000
5.000

10.000
12.000

4.000

0

0

-5.000
-80.000

-2.000

-43.100

-68.000

-86.000

0

-20.400

2.000
5.000

14.000

21.000

4.000

15.000

5.000
3.000

10.000

80.000
10.000
3.000

20.000

7.000

30.000

30.000

15.000

3.000

5.000

5.000
4.000

5.000

1.000

5.000

2.000

1.000

2.000

45.000
75.000
25.000
80.000

10.000
48.000
2.000
2.000
2.000

2.000

15.000

10.000

10.000

200
2.000

5.000
2.000

2.000
9.000

1.500
6.000
1.000

5.000
2.000
1.000
4.000

Sum
-35.000
-77.000
-78.000
-70.000
-10.000
-30.600
-2.000
-224.900
-18.000
-3.000
-58.000
-7.500
-64.000
-13.000
-75.000
-60.000
-20.000
-40.000
-35.000
-5.000
-926.000

154.000
15.000
64.000
15.000
45.000
153.000
0
25.000
90.000
4.000
0
0
0
10.000
96.000
2.000
2.200
0
5.500
11.000
15.000
3.000
13.000
0
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7420 Premier og gaver
7453 Tilskudd særkrets (lagskontingent)
7460 Driftstilskudd til VSA AS
7461 Eierinnbetaling Vegårshei Frivilligsentral
7462 Tilskudd til Vegårshei kommune, kunstgressbane (inntil)
7500 Forsikringspremie
7790 Diverse kostnader
Sum driftsutgifter
Finansinntekter/kostnader
8040 Renteinntekter
8140 Rentekostnader
8170 Annen finanskostnad (gebyr)
Sum finansposter
Resultat (- = overskudd, + = underskudd)
Dekningsgrad
Regnskap 2012, resultat (- = overskudd, + = underskudd)

6.000

3.000
7.000

1.000

5.800
182.000

7.000

20.000
5.000

6.000
2.000

5.000
113.000

143.000

10.000
3.000

2.000

34.000

49.000
18.000
40.000
4.000
0
2.000
33.800
869.500

40.000
4.000
2.000
5.000
253.000

2.000
2.000

7.000

7.000

42.500

0

0

15.000
78.000

1.000
1.000

-4.000
1.000
-3.000
-251.000

-20.009

2.000
0%

2.500
64 %

63.000
65 %

5.000
29 %

5.000
29 %

-600
101 %

45.000
60 %

57.000
60 %

0

0

-2.000
103 %

1.000
0%

13.600
60 %

-4.000
0
1.000
-3.000
-59.500
106 %

1.600

9.300

34.381

3.927

-1.720

39.940

23.919

63.672

0

0

-27.866

0

7.380

134.524

ikke lev
Inntekter hvis grupa skal redusere inntekter til 60 %
Differanse til budsjettert inntekt

2.000

ikke lev
4.200
300

109.200
9.800

ikke lev
25.500
17.600

ikke lev
46.800
33.200

60.900
dvs. red innt
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