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Vi oppfordrer alle medlemmene i VIL samt lokalavisene til å komme på årsmøtet.
Mange frivillige bruker mye tid og krefter på et viktig organisasjonsarbeid, og
deltakelse på årsmøtet er en viktig stimulans og tilbakemelding til disse. Vi håper
spesielt de unge kan møte. Disse er dagens utøvere og morgendagens ledere.
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1. Styrets årsmelding
1.1. Innledning
Vegårshei idrettslag fortsetter sin flotte utvikling med stort engasjement og mange ulike
aktiviteter. Ved utgangen av 2017 hadde VIL 734 medlemmer, noe som er meget bra. Dette
mener vi har sin forklaring i at VIL tilbyr aktiviteter som innbyggerne etterspør og bekrefter
også VIL sin posisjon som den største frivillige organisasjonen på Vegårshei.
VIL aktiviserer barn, unge og voksne hele uka hele året. Med flerbrukshallen kom økt
aktivitet innendørs, mens kunstgressbanen er et flott flerbrukstilbud for sportslige aktiviteter
utendørs både sommer og vinter. VIL følger også spent med på utviklingen av VSA og håper
at denne vil bidra til økte aktiviteter blant våre medlemmer og da spesielt innen de gamle
paradegrenene hopp og kombinert.
VIL sin hovedmålsetting er 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.
VIL er også opptatt av at lagets aktiviteter utfyller og supplerer hverandre og at de i størst
mulig grad unngår intern konkurranse. VIL har derfor som retningslinje at det ikke skal være
et tilbud innen vinteridretter sommerstid og vice versa for de yngste medlemmene.
En kjent problemstilling er også balansegang mellom tidlig “spissing” og basisferdigheter. Vi
mener dette ivaretas ved godt samarbeid mellom gruppene. Erfaringer har vist at VIL har
mestret utfordringen med å dyrke frem både toppidrettsutøvere og breddeidretten på en god
måte. Denne samhandlingen ligger som en forutsetning for å lykkes som et fler-idrettslag.
VIL er tildelt NM i orientering i 2018. Dette er et arrangement som vil være med å sette laget
ytterligere på kartet. VIL er stolte over å ha medlemmer som tar på seg slike oppgaver til
beste for både idrettslaget og orienteringssporten.
I 2017 har hovedstyret hatt fire styremøter. To av disse hadde utvidet agenda hvor alle
gruppelederne var innkalt. I tillegg har det vært fora hvor deler av styret har deltatt i
forbindelse med eksterne aktører, spesielle temaer mm. Styret har utenom dette, kontakt via
e-post og telefon, samt at aktuell informasjon løpende sendes ut til styret og gruppene.
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Hovedstyrets hovedoppgave er å tilrettelegge for alle gruppenes aktivitet gjennom å
legge føringer for felles retning, økonomistyring, informasjonsflyt, arrangementer,
trenings- og konkurranseforhold og å være kontaktledd på tvers i organisasjonen.
Hovedstyret har hatt denne sammensetning i 2017:
Leder:
Nestleder:
Økonomi:
Info/sekr.:
Aktivitet:
VSA:

Inge Lines
Gunhild Voie
Karianne Sætre
Geir Bråten
Mads Flaten
Trond Saga

1.2. Målsettinger, utvikling og oppnådde resultater
I forbindelse med strategiplanen som ble vedtatt på årsmøtet i 2015 omfatter våre
målsettinger nå tre hovedmål:
-

VIL skal være et aktivt og veldrevet idrettslag med fokus på medlemmene og idrettslig
utvikling
VIL skal ha engasjerte og kompetente ledere og trenere i alle deler av organisasjonen
VIL skal ha en klubbkultur som gjør medlemmene stolte, inkluderende og fornøyde

I tillegg har vi valgt å etablere mål på områdene; samfunn, sportslig, anlegg, VSA,
arrangement, organisasjon og økonomi. Målene er beskrevet i planen som er tilgjengelig på
idrettslagets nettside: http://www.heia-heia.no/

1.3. Aktivitet, drift og oppfølging av regelverk
VIL har svært gode forutsetninger for å drive sine aktiviteter. Av anlegg som benyttes
gjennom året kan nevnes; Vegårsheihallen, kunstgressbanen, alpinbakke, langrennsløyper
og orienteringskart. I tillegg disponerer langrennsgruppen rulleski for utlån til de yngste. Det
er få andre kommuner som kan vise til en tilsvarende anleggsdekning målt i forhold til
innbyggertall. Dette ses også gjennom antall betalende medlemmer i VIL som stadig er
stabilt høyt og gir en fin bekreftelse på at laget tilbyr aktiviteter som etterspørres.
Idrettslaget som organisasjon har nødvendigvis fokus på flere områder samtidig, men viktigst
av alt er den sportslige aktiviteten, dette er selve kjernen og drivkraften i VIL sin virksomhet.
Gruppene har selv beskrevet sin aktivitet i egne årsmeldinger under del 2.
Innledningsvis ble det nevnt betydningen av å legge til rette for både bredde og topp, med
den gjensidige avhengigheten dette innebærer. VIL har fostret og fostrer flere utøvere som
holder et høyt nasjonalt nivå i sine idretter. Det er derfor flott å se at både barnetrimmen og
den allsidige barneidrettsskolen stadig er populære tilbud. Disse aktivitetene gir viktige
basisferdigheter samt grunnlag og glede for å drive med fysisk aktivitet videre i livet.
Driften av VIL er basert på frivillighet og dugnad. Det er et betydelig antall årsverk som
legges ned i leder- og treningsarbeid helt gratis. Det er også flott å registrere at nye krefter
kommer til hele tiden, som sammen med kontinuiteten, bidrar til å sikre videreutvikling av
organisasjonen.
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Lovverk og retningslinjer
Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget, som innebærer et tillitseller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming skal
avkreves politiattest. Denne ordningen trådte i kraft i 2009. Vegårshei idrettslag har som
nevnt svært mange frivillige som bidrar i arbeidet med barn og unge. Styret fører oversikt
over at disse har forevist gyldig politiattest.
VIL har også retningslinjer for anskaffelse og bruk av overtrekks – og konkurransetøy, samt
stillingsbeskrivelser for de ulike funksjonene i laget. Erfaringen er at det tar tid å få nytt
regelverk kjent og implementert. Dette arbeidet pågår kontinuerlig, siden det stadig kommer
nye aktører til. Gruppelederne blir derfor en viktig faktor for å nå ut med informasjon til hele
organisasjonen.

1.4. Sportslige resultater
Ved siden av den allsidige aktiviteten i VIL, var det også i 2017 utøvere, som stod for flere
imponerende prestasjoner og gode resultater, ofte i tøff konkurranse med andre
toppidrettsutøvere fra både inn og utland.
Noen av våre mest aktive har etablert seg i toppsjiktet i sine idretter både i aldersbestemte
klasser, men også på juniornivå. Det kan virke som om bredde og rekruttering har gitt
ønskede resultater over tid. Det er særlig innen individuelle idretter VIL har markert seg, men
også lagidrettene begynner å vise seg frem på et høyt prestasjonsnivå.
Det har blitt en tradisjon at hovedstyret lister opp noen personer som har stått for særlig gode
resultater det siste året. Som alltid er disse også utmerkede ambassadører for både VIL og
Vegårshei.
Her følger noen utvalgte prestasjoner for utøvere over 14 år:
Orientering

Anders Vestøl

Karine Vestøl

Sørlandsgaloppen sammenlagt nr.2
O-Idol nr. 7
KM-langdistanse nr. 1
O-ringen sammenlagt kort løype nr. 1
Norgescup nr. 6

Håndball

Henriette Lauve
Emma Flaten Rugnes
Elina Timurkajeva

Deltatt på sonesamling

Fotball

Christian Lindtveit Lines

Deltatt på sonesamling

Friidrett

Bas Hoonhout, Stian
Skjævestad, Andreas
Værland og Benjamin
Fatland

Seier og ny løyperekord i Granestafetten
klasse 15 – 18 år
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1.5. Arrangementer
I tillegg til ukentlig aktivitet, arrangerer gruppene i VIL interne treningsløp, klubbmesterskap,
turneringer, treningskamper, møtevirksomhet og hygge- og temakvelder.
I 2017 har VIL også stått som arrangør for følgende:
Langrenn:
Terrengløp:
Orientering:
Sykkel:
Fotball:
Volleyball:
Håndball:

Bank-cup (3)
Hovdefjell-løpet, Grensejoggen – Gunnars minneløp
Bank-cup (9), Kano-orientering, turorientering, nybegynnerkurs, O-troll leir,
klubbtur i forbindelse med Sørlandsgaloppen, Verdens orienteringsdag.
Fjorden-rundt, Ås-runden, temporitt
GIVH-serien, NFF-serien, turnering på kunstgressbanen
Mix-turnering i hallen
Turneringer i hallen

1.6. Samarbeid med Vegårshei Ski – og Aktivitetssenter, VSA
1.6.1. Samarbeid
VSA er en sentral aktør for at VIL skal kunne drive og utvikle flere av sine aktiviteter. Et godt
samarbeid med VSA er i så måte et suksesskriterie.
Medlemmene i VIL og mange flere, benytter seg av både slalåmbakken og turløypene
gjennom hele vinteren. Det være seg i uorganisert aktivitet, eller ved renn og konkurranser.
Tilbakemeldinger som mottas tyder på at VSA har et godt omdømme ut over Vegårsheis
grenser.
VIL ser betydningen av at VSA ønsker å stille med anlegg på høyde med, eller bedre enn,
sammenlignbare aktører. VIL på sine side ønsker gode trenings- og konkurranseforhold for
sine medlemmer. Derfor har det vært og bør fortsatt være en felles interesse å bistå
hverandre til begges glede og nytte. Styret i VIL ønsker også i fremtiden å være en
konstruktiv aktør i samarbeidet med VSA og vil oppfordre våre medlemmer til å delta på
arbeid for å utvikle anleggene videre.
VIL ønsker også å utfordre sine medlemmer til å komme med innspill på behov eller ønsker
mot VSA som kan spore til økt aktivitet.

1.6.2. Utvikling av VSA
Ekstraordinær Generalforsamlingen i VSA vedtok i oktober 2015 prosjektet for videreutvikling
av VSA. Dette markerte startskuddet på gjennomføringen av flere tiltak som vil øke
muligheten for aktivitet tilrettelagt av VSA.
Utviklingsprosjektet består av to delprosjekter, geografisk delt på toppen av Kjørkeliheia og
omtalt som Fjellheimsiden og Molandsiden:
1. Fjellheimsiden inneholder; nytt klubbhus/varmestue, lagerbygg m/treningssenter,
videreutvikling av eksisterende alpinbakke med overbygd stå-bånd, K8 hoppbakke,
langrennsanlegg og skiskytteranlegg med blant annet asfaltert rulleskiløypa.
2. Molandssiden er det planlagt etablering av Sørlandet hoppsenter med 4 nye hoppbakker
for sommer- og vinterbruk (10, 20, 40 og 70 m). Videre er det planer om ny slalåmtrase, nytt
skitrekk, samt oppgradering/renovering av eksisterende K90 bakke (Molandsbakken), som i
dag er kondemnabel. I tillegg kommer tiltak innen infrastruktur (veg/vann/kloakk, med mer).
VSA har hatt ett tett samarbeid med skiforbundet i denne prosessen og det kom som en
hyggelig overraskelse da Norges Skiforbund besluttet å gjøre VSA til et eksempelanlegg for
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SUM-modellen - Skiforbundets utviklingsmodell. Kort sagt er prinsippet at skianlegg, arrangement og -aktivitet skal følge en koordinert utviklingstrapp som setter utøveren i fokus.
Grunnen til valget av VSA er at det her legges til rette for variert bruk for flere grener i et
helårsperspektiv. En større delegasjon med Marit Gjerland i spissen var på et to dagers
besøk i slutten av oktober.
VSA har også vært dyktige på å skaffe midler til prosjektet, blant annet via spillemidler,
programmidler til rulleskiløyper, samt Gjensidigestiftelsen som senest bidro med 200 000,- til
en utendørs buldresopp.
For å toppe det hele ble utviklingsprosjektet tilgodesett med 6 millioner i statsbudsjettet for
2017.

1.7. 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 statutter:
• 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
2012: Lisa Kvamme og Are Smeland Nygårdseter
2013: Tengel Glemming Thorsen
2014: Kristian Kvamme
2015: Ikke utdelt
2016: Andreas Værland

8

1.9. Tidligere utdelte ”god å ha priser”
1988: Bent Moland
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
2012: Are Omdal
Per Fossing
2013: Anne Vegerstøl
Ole Kenneth Løvdal
2014: Arnhild Bråten
2015: Tallak Bakken
Ole Tom Kroken
2016: Kjersti Fossing
Ragnhild Aabøe

Skisenteret
Skisenteret
Tilstelning
Volleyball
Tilstelning
Orientering/ arrangementstekniker
Tilstelning
Styrearbeid/ arrangementer
Volleyball
Dugnad - PR VSA
Bygdekvelden
Trim
Trener
Trener
Fotballbanen Mo
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
Kunstgressbanen
Trener
Pådriver og tilrettelegger for å få folk i aktivitet
Leder og trener i fotballgruppa
Pådriver innenfor spesielt orientering
Pådriver innenfor spesielt volleyball
Lang- trener og dugnadsinnsats innen flere idretter
Lang- trener og dugnadsinnsats for håndballen
Lang- trener og dugnadsinnsats for håndballen

1.10. Æresmedlemmer
Laget har følgende æresmedlemmer utnevnt siden 1987:
Per Heimdal
1987
Gunnar Taxerås
1993 (død)
Sverre Songedal
1996
Bjørn Smeland
1998 (død)
Ola Myre
2003
Knut Sunde
2010
Emma Smeland Nygårdseter
2015
Per Andreas Fossing
2016
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1.11. Uttalelser, henvendelser og representasjon
Idrettslaget får hele tiden henvendelser og forespørsler om deltakelse på ulike arrangement.
Leder må følgelig foreta en “siling” og utvise skjønn, og konsulterer styret ved behov.
Relevant informasjon, tilbud og forespørsler videresendes til gruppelederne for vurdering.
Hovedstyret, undergrupper og andre som representerer VIL har i løpet av året på ulike måter
representert og gitt uttalelser på følgende:
•
•
•
•
•

Deltakelse på Idrettsgalla Sør
Deltakelse på de ulike særkretsers ting
Stand på Vegårsheidagene med rulleski-løp og orienterings-aktivitet
Møter i regi av Idrettsfinans
Deltatt under TV-aksjonen

1.12. Økonomi
Resultatet for hele idrettslaget i 2017 ble et underskudd på 328.799 kroner. Det var
budsjettert med et underskudd på 498.000 kroner. Resultatet ble med andre ord bedre enn
forutsatt.
På hovedstyrets ansvarsområde ble det brukt 69.000 kroner mindre til inventar og utstyr enn
forutsatt. Dette skyldes i stor grad at utgiftene til nye kart i 2017 ble lavere enn budsjettert.
Samlet innsparing for hovedstyrets ansvarsområde var på 107.000 kroner.
Gruppene hadde en samlet innsparing på 118.000 kroner. Langrennsgruppa bidro mest der,
de hadde 59.000 lavere kostnader enn budsjettert. De fleste gruppene oppnådde budsjettert
krav om dekningsgrad. Det vises til regnskapet for flere kommentarer.
VIL har en allsidig og stor aktivitet. Brutto omsetning i 2017 var rundt 1,36 mill. kroner.
Økonomien er fortsatt god. Det kan komme godt med når en tar hensyn til de forpliktelser
idrettslaget har påtatt seg i forbindelse med VSA sitt utviklingsprosjekt. I 2016 ble første del
av bidraget betalt, med 168.000 kroner, i 2017 var dette bidraget 73.000 kroner.
Østre Agder Sparebank er idrettslagets hovedsponsor, og har i 2017 bidratt med 100.000
kroner i generell sponsorstøtte. Banken har også signert en sponsoravtale verdt 100.000
kroner i forbindelse med NM i orientering i 2018. I tillegg er det flere andre bedrifter som
sponser gruppene i idrettslaget med ulike beløp.
Vi er svært takknemlige fra støtten fra alle våre støttespillere!
Sponsorinntektene totalt for hele idrettslaget ble ca. 230.000 kroner i 2017 (fratrukket
merverdiavgift), dette er ca. 75.000 kroner høyere enn budsjettert.
Idrettslaget ble i 2017 registrert i merverdiavgiftsregisteret, og det må betales merverdiavgift
for sponsorinntektene.
Det vises til regnskapet for ytterligere detaljer.
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1.13. Oppsummering og nye målsettinger
Ved oppsummering av idrettsåret 2017 mener styret at VIL kan være stolte av det arbeidet
og engasjement som har blitt lagt ned. Det vil alltid være nye oppgaver å ta fatt på og lagets
kapasitet er både en suksessfaktor og en begrensning.
Vi mener likevel at:
•
•
•
•
•
•
•

Hovedstyret har god oversikt på den totale driften
De ulike gruppene har gjennomført sine treninger, konkurranser, turneringer og andre
aktiviteter på en god måte
VIL mestrer å ivareta både bredde- og toppidrett
Medlemmene stiller villig opp når det trengs
VIL er inkluderende og driver godt folkehelsearbeid
VIL får nye medlemmer
Aktiviteten øker totalt sett

VIL har hatt og skal fortsatt ha fokus på tilrettelegging for samarbeid innad i- og mellom de
ulike gruppene, samt bidra til et godt samarbeidsklima på tvers av frivilligheten og styrende
organer i kommunen.
Under punkt 1.2, oppsummerte vi resultater av tre hovedmålsettinger. 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.

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, 11. februar 2018
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2. Gruppenes årsmelding
2.1. Alpint
Det har ikke vært aktivitet i alpingruppen for 2017. VIL håper det er flere foreldre som kan
tenke seg å bidra slik at vi får revitalisert denne gruppen.
Inge Lines

2.2. Basis barn – og ungdomsidrett
2.2.1. Barnetrimmen
Vegårshei IL har i år som mange år før arrangert barnetrim i idrettshallen på Vegårshei.
Denne høsten er det Thomas K Follerås og Ingvild Israelsen som har vært ansvarlig for
aktiviteten.
Antall barn har variert noe fra gang til gang, men i gjennomsnitt har det vært rundt 15-20 på
treningene, hver med følge av en foresatt.
Barnetrim er tenkt å være et lavterskeltilbud for barn mellom 0-6 år, med mål om å skape en
arena for fysisk aktivitet, lek og kreativ utfoldelse for denne aldersgruppen. Det er målet å gi
muligheter til å gjøre forskjellige typer aktiviteter. Vi bruker to deler av hallen. I den ene delen
setter vi ut apparater for ungene. I den andre delen er det lagt opp til ballaktiviteter og ulike
leker.
Barnetrimmen er lagt opp til at alle kan gjøre litt som de vil i den timen det varer. Men vi har
gjerne en samling i starten, så hinderløype over apparater som er satt ut, og etter hvert også
ulike leker for de som ønsker å være med på det.
Ingvild og Thomas

2.2.2. Barneidrettsskolen
Mads Flaten, Lisa Fasseland Myre og Arvid Røed er ledere på idrettskolen dette året.
Idrettskolen er i Vegårsheihallen hver torsdag fra oktober til april med unntak av høytider og
skoleferier. Idrettskolen er for barn fra 1. til 4. klasse. Treningstiden er parallell med
barneidretten fra kl. 17.00 - 18.00. Oppmøtet i høst har holdt seg stabilt på rundt 15 barn
som er jevnt fordelt i alder og kjønn.
På idrettskolen forsøker vi å ha et variert program bestående av lek, konkurranser med
fysiske utfordringer, ulike ballspill og basis styrkeøvelser. Idrettskolen er et lavterskel tilbud
der lek og moro er mer viktig enn prestasjoner og resultater. Idrettsskolen sitt fokus er at
barna skal oppleve mestring, trivsel og glede med idrett i sammen med andre barn.
Vegårsheihallen fungerer godt som arena for dette. Vi benytter utstyret som er i hallen og er
godt fornøyd med det.
Lisa Fasseland Myre, Arvid Røed og Mads Flaten

12

2.3. Fotball
Styret i fotballgruppa har i 2017 bestått av:
- Ole Kenneth Løvdal (leder)
- Marthe Vangstad
- Torvild Selås
- Jørn Bergan
- Kurt Egil Bjorkjendal
Sesongen 2017 har vært en svært aktiv sesong for fotballgruppa i Vegårshei IL. Vi har i år
hatt 10 lag med i organisert serie. Gjennom disse har vi organisert kamp og trening for 117
spillere innen barne- og ungdomsfotballen. Svært gledelig er det at vi for 2017 har hatt hele 3
jentelag i sving. Det ble dessverre ikke stilt lag i seniorklassen, men man har holdt aktiviteten
i gang gjennom treninger.
Nytt av året var at vi for første gang stilte samarbeidslag med Tvedestrand Fotballklubb.
Bakgrunnen for samarbeidet er at vi ønsket å gi et tilbud som kan bremse utviklingen med
"lekkasje" av spillere til klubber utenfor vår region. Som igjen forsterker frafall av spillere og til
sist bortfall av tilbud. Årsakene til dette kan være mange, men rekrutteringsgrunnlaget (antall
i årskull) og konkurransen fra andre aktiviteter ansees som sterkt medvirkende i begge
klubbene. Vi startet året med samarbeid rundt G14-laget, dette ble så utvidet med G15 på
høsten da TFK måtte trekke sitt lag i dette årskullet. Samarbeidet med felles lag er besluttet
videreført også i 2018.
Sportslig var 2017 et godt år - hvor G14 gjennomførte våren uten tap, og J13 etter en sterk 3.
plass på våren toppet dette med å vinne høst-serien. G14 tok i tillegg en sterk 2.plass under
Tynnribbecupen i romjulen. Christian Lindtveit Lines har også i år deltatt på sone lag øst
(Aust Agder) for G2003, med ukentlige treninger utenfor kampsesongen.

Laget som ble nr 2 i årets Tynnribbecup.
GIVHS-serien ble avsluttet i september med turnering på Vegårshei kunstgress. 23 lag var i
aksjon og over 200 spillere ble premiert for sin innsats. En ekstra takk til Jonas Lindal, Robin
Thorsen, Stian Skjævestad, Gevorg Bayadjan, Marius Løvdal og Bas Hoonhout for den gode
jobben som dommere.
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I valg av årets cup ble det bestemt å teste ut Norway Cup, her stilte vi med et G16-lag. Flott
tur med gode erfaringer og opplevelser for ungdom og voksne.

Vegårsheigutter i samtale med et lag fra Kina. Og et møte mellom to storheter innen fotball –
Nederland og Brasil.

GIVH 1-3 kl United

Dette er et av lagene for gutter i 1. 2. og 3. klasse, totalt har vi vært opp i 14 spiller bare på
United. Det har vært godt oppmøte og stor entusiasme både på trening og kamp. Vår og
høst spilte vi enkeltkamper i ukene, og i tillegg har vi hatt inntil 3 lag med i denne
aldersklassen på de 4 turneringene. Noen kamper er vunnet og noen er tapt, noen har scoret
mål og noen har sluppet inn mål, og vi sitter igjen med et klart inntrykk av at ungene har det
moro på fotballbanen. Moro er det også å se at dette gir seg utslag i stor framgang gjennom
sesongen.
Mads Flaten og Terje Flaten
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GIVH 1-3 kl City

Bilde fra sammensatt lag turnering Vegårshei Kunstgress
Sesongen 2017 var svært bra med mange ivrige spillere. Det er særlig flott å se hvilken
utvikling de eldste spillerne har og hvordan de hjelper de yngre spillerne å bli bedre. Alle
spillerne viser gode holdninger og har i løpet av sesongen utviklet et godt kameratskap innad
i laget på tvers av aldersgrupper og klassetrinn.
Laget har gått ubeseiret gjennom sesongen og til tider spilt svært bra fotball. Veldig ofte
måtte vi spille med 1-3 spillere færre enn motstanderne for å forsøke å gjøre kampene
jevnere.
På turneringene har vi mixet lag med Vegårshei United og stilt med tre lag for å gi hver spiller
mer spilletid
Det er også viktig å rette en stor takk til alle foreldre som stiller opp på trening og kamp og
viser et flott engasjement for deres unge håpefulle.
Tallak Bakken og Raine Alvestad
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GIVH 1-3 kl Girls

Jentene startet sesongen med litt få spillere – kun 6 jenter. Ut over i sesongen kom flere
jenter til og vi avsluttet med 10 jenter. Stort spenn i ferdigheter med mange nye, men dette
bedret seg ut over i sesongen. Høy motivasjon og mye moro på trening gir gode fremskritt i
ferdigheter. Resultatmessig var vi innom både seier, tap og uavgjort – men alt i alt ble det
nok flest seiere. Trener vil berømme det gode humøret til spillerne og støtten fra alle
foreldrene. Tusen takk for en minnerik fotballsesong!!!
Signe Hushovd
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GIVH 4-5 kl Forrest

Vi har i år hatt et eget 2007 lag, med 12 spillere fra klassen som har spilt i GIVH 4-5. Laget
har hatt en fin utvikling i løpet av sesongen. Bortsett fra et stortap i lagets første kamp på
halv bane, har resten av sesongen vært jevnspilt. De fleste seierne kom etter sommerferien.
Laget avsluttet sesongen fint med 3 seiere og en uavgjort i avslutningsturneringen på
Vegårshei. Treningsiveren har vært stor gjennom hele sesongen, med både treninger i
sommerferien og utover høsten.
Jørn Bergan og Arild Flaten
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GIVH 4-5 kl Rangers

Arne Christian., Trond, Tobias, Michail, Dzabrail, Halvor, Martin, Markus, Lars Reier, David
L., David H., Sander.
Bilde er fra turnering i Sørlandshallen i høst der guttene fikk prøvd seg mot lag på ulike nivå.
Resultatmessig ble det både seier tap og uavgjort.
En flott gjeng der alle stiller opp på trening og kamp med godt humør og engasjement.
Reiulf Heen og Marte Vangstad

G12
Magnus, Sergei, Anskar, Trym, Edgar, Tor, Johannes, Jakob, Damian
Dette er laget har hatt en tøff sesong i sin 7'r serie. Møtte mange gode lag. Men de har gitt
alt på kamp og trening. De har fått litt hjelp av noen - 06 gutter. Engasjement gjeng
Marte Vangstad og Vegard Myhre
J12
Vegårshei Fotballag Jenter 12 år har i 2017 vært 10 jenter fra 5. – 7. klasse. Vi har trent en
gang i uka i sammen med jenter 13 år. I løpet av sesongen har vis spilt 16 kamper imot lag i
fra Kristiansand i vest til Arendal i øst.
Erlend Løwe og Gro Langan Bjorvatn
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J13

Bak fra venstre: Tomine Flaten, Lene Nylund Songedal, Henriette Lauve, Indiana DehliEspeland, Silje Helene Lokander Ellefsen
Fremme fra venstre: Oda Espeland Baarøy, Johanne Tveiten, Emma Flaten Rugnes, Elina
Mairbekovna Timurkajeva, Berit Ormshammer
Det har vært 10 – 12 spillere med dette laget i år. Jentene har alltid møtt opp på treningene
og vist vilje til å utvikle seg gjennom hele sesongen. Vi har hatt en trening i uka i tillegg til
kamp. Vi trener sammen med jenter 12 laget og begge lagene har og et godt utbytte av
dette. Vil og takke håndballgruppa for et utrolig godt samarbeid. Vi drar felles nytte av
hverandre og sammen blir vi bedre! Vi har og hatt gode resultater i vår. I vår spilte vi i J13
9’er 2 div avd 1 og ble nr. 4. I høst spilte vi J13 9er 2 div avd 3 som vi vant.
Jentene er positive, ivrige og er gode til å krige. Mange av kampene er vunnet med fokus på
samhold og god innsats. De er og gode til å gi hverandre positive tilbakemeldinger. Det er
utrolig viktig når kamper står og vipper.
Olav Tveiten
G14
G2003 har i år stilt felles lag med Tvedestrand FK. Laget startet i januar med treninger i
hallen og ute på kunstgresset i Tvedestrand. Flott gjeng med 8 spillere fra Vegårshei og 8-10
gutter fra Tvedestrand. Treninger og kamper har vært holdt vekselsvis på Vegårshei og
Lyngmyr, og på tross av litt mer kjøring på foreldre tror vi alle har hatt en sesong fylt med
gode opplevelser.
Vårsesongen ble gjennomført med stil – kun seiere og 56-16 i målprotokollen. Etter
ombygging av seriene til ferien møtte laget tøffere motstand, blant annet flere lag som hadde
rykket ned fra 1. divisjon. Kombinert med litt skadeproblemer i troppen falt poengfangsten
noe. Laget avsluttet høsten med en sterk seier 4-3 mot Hisøy, som kom ned fra 1. divisjon.
De deltok også i Tynnribbecupen i romjulen, her tapte de finalen med 1-2 mot nettopp Hisøy,
etter å ha holdt dem til uavgjort i innledende kamper.
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Harry van der Werf, Kurt Egil Bjorkjendal og Elling Solfjeld

G15

G2002 har i sesongen 2017 spilt fotball med 7- er (halv bane) i Agder fotballkrets. Vi har hatt
motstandere som Jerv/Imås, Randesund, Gimletroll og Tveit.
Vi har hatt en tropp av følgende spillere: Pjotr van der Werf, Madelen Oland, Odin Songedal,
Johannes Værland, Kristoffer Skavnes, Ola Kristen Haugland Selås, Nils Moheim, Jonathan
Thomas, Kebron Yowhannes, Guro Vatne Alfsen, Kjetil Smeland Skuggevik og Jørgen
Stebekk.
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Til Norway cup og i enkeltkamper ble vi forsterket med gode spillere fra 2003 samt:
Robin Thorsen, Christoffer Alvin Guddal, Robin Røysland
Laget gjorde flere gode kamper, spesielt på hjemmebane. Norway cup var en artig
opplevelse både på og utenfor banen og laget fikk da mange nye erfaringer. Blant annet med
å spille 11 er. Til tross for mye kø, busskjøring, venting på mat, var det fine dager og
opplevelser for livet både for spillere og ledere. Takk til spillere og ledere (Vigdis Vatne
Alfsen, Elin Oland samt trenere) for flotte dager. Spillemessig var det bra utvikling og
spesielt i siste kamp i innledende pulje mot Øyer/Tretten ble det vist mye bra spill. Både i
Norway cup og i høstsesongen spilte Vegårshei/Tvedestrand med felles lag, noe som
fungerte fint.
En takk til de unge og flinke dommere Robin Thorsen og Bas Hootenhout som steppet inn
når de eldre ønsket avlastning.
2002 årgangen gleder seg til å spille 11-er sammen med 2003 årgangen i felles lag fra
Tvedestrand/Vegårshei i sesongen 2018. Trenere i 2017 og 2018: Harry van der Werf,
Jørgen Songedal og Torvild Selås. Det blir treninger i Vegårsheihallen i vinter og på Lyngmyr
kunstgress når snøen er borte fra banen.
Torvild Selås, Harry van der Werf og Jørgen Songedal

Avslutningsvis ønsker vi å takke for samarbeidet med foreldre og for innsatsen som er lagt
ned av spillere, trenere og tillitsvalgte – TUSEN TAKK!!!
For styret i VIL fotball
Ole Kenneth Løvdal
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2.4. Friidrett
Friidrettsgruppa har i 2017 ikke vært representert med noe styre, kun en kontaktperson:
- Knut Værland
Friidretten på Vegårshei er for tiden nede i en bølgedal med relativt liten aktivitet.
Et lyspunkt er det likevel i Andreas Værland som har prestert bra i løpsøvelser sammen med
Tor og Vemund Myhre som har deltatt i flere bakkeløp, samt flere gode stafettresultat.
Stafetter
Vegårshei har i flere år hatt tradisjoner med gode resultater og plasseringer i de lokale
stafettene. I 2017 vant igjen seniorlaget Tvedestrandsstafetten.
Vegårshei deltok også med et lag i Arendalstafetten i klasse 15 – 18 år. Laget besto av 1.
Etappe: Bas Hoonhout. 2.etappe: Stian Skjævestad 3.etappe: Andreas Værland og 4.
Etappe: Benjamin Fatland som ble lånt av Tvedestrand. Alle gjorde gode etapper og
resultatet ble en klar førsteplass, samt ny løyperekord. Det er altså ingen har løpt raskere på
alle de 41 årene stafetten har blitt arrangert enn det guttene fra Vegårshei presterte.
Terrengløp / bakkeløp

Tor og Vemund Myhre - Ordalsåta opp
Når det kommer til terreng- og bakkeløp, stiller Vegårshei fortsatt med flere gode deltakere
både blant de unge og de mer “voksne”.
Både Andreas Værland, samt Vemund og Tor Myhre har flere gode resultater.
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VIL stod også i 2017 som arrangør av Hovdefjelløpet og Grensejoggen-Gunnars minneløp.
Vegårshei har hatt deltakere i blant annet:
•
Skuggenatten opp
•
Fagerheikongen
•
Skagerakmila
•
Kyrkjebygdheia opp
•
Svalandsgubben
•
Telemarks tøffaste
•
Første mann til Granestua

For friidretten
Inge Lines

2.5. Hopp
Styret i hoppgruppa har i 2017 bestått av:
- Grunde Stebekk (leder)
- Birger Bakken
- Peder Martin Vegerstøl
Hoppsesongen 2017 har vi avholdt 24 treninger i den nye K- 8 plastbakken. Vi har også hatt
4 treninger i Brattåsen hoppanlegg i Arendal. Vi er godt fornøyd med den nye plastbakken,
etter at det ble justert litt på overrennet og hoppet. Nå er bakkerekorden på 8,8 meter. Snittet
pr. trening ligger på 5-6 hoppere. Vi ser stor fremgang blant de som deltar på treningene og
den nye bakken er allerede for liten. Så det haster med å få bygget flere bakker på
Molandsiden, noe vi gleder oss svært til. I den prosessen er det viktig at de minste bakkene
prioriteres først. Det er Birger, Peder Martin og Grunde som har hatt aktivitet og treneransvar
i året som har gått.
Grunde Stebekk
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2.6. Håndball
Styret i håndballgruppa har i 2017 bestått av:
- Kjersti Fossing (leder)
- Kristin Lunner
- Karin Skåland
- Katrine Solheim Aas
- Svein Terje Ormshammer
Håndballgruppa har ca. 100 medlemmer fra 6-15 år.
Minihåndball
Trenere:
Håvard Ettestøl
Karianne Bjørnstad Halvorsen
Spillere 2009:
1 gutt og 2 jenter
Spillere 2010:
8 gutter og 9 jenter
Spillere 2011:
2 jenter
Målsetninger:
Alle spillere skal være delaktige i treningen, ha mye ballberøring, samspill, og lek og moro.
Hver trening er en viktig arena for at enkeltspillere skal få utfolde seg og få opplevelse av at
idrett er både gøy og givende!
Turneringer/kamper jobber vi etter håndballforbundets retningslinjer for å oppnå at alle er
inkludert i spilletid og jevne kamper.
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Turneringer:
Vi har deltatt i alle turneringer som er satt opp i Ringen vår, med 2-3 turneringer hvert halvår.
Alle barna viser veldig stor iver og entusiasme, noe som vitner om at det er gøy og givende å
delta. Vi føler oss veldig godt innlemmet i ringen og har god dialog med trenerteama i de
andre klubbene. Vi snakker sammen før og under hver turnering – man spiller hverandre
gode, samt at trenere er med på å sørge for så like kamper som mulig!
Håvard Ettestøl og Karianne Bjørnstad Halvorsen

Gutter 9 og 10
Trenere:
Ivar Sønstabø
Jakob Hagelia
Vi har treningstid i hallen sammen med jenter 9 og 10 hver mandag fra 18-19 og hver
onsdag til samme tid. Vi er p.t. 11 spillere fordelt på 1 2009 modell, 3 2008 modeller, 6 2007
modeller og 1 2006 modell.
I utgangspunktet meldte vi kun på G9 lag denne sesongen. Bakgrunnen for det var at gutter
10 spiller på stor bane etter jul, og at vi var for få spillere til å stille lag. Men ved oppstart i
høst viste deg seg at halvparten av fjerdeklassingene hadde sluttet, mens nye
femteklassingen hadde sluttet seg til. Vi forsøkte å trekke G9 laget, men måtte spille to G9
turneringen før kretsen fikk dette på plass. Disse to turneringene gikk veldig bra, og vi fikk
også avisoppslag i Tvedestrandsposten.
På slutten av året spilte vi vår første G10 turnering på Evje. Vi møtte betraktelig mer
motstand, og skal nok få brynt oss på de resterende kampene. Det er få lag i vår pulje, og vi
må derfor reise så langt som til Mandal for å spille en av turneringene våre.
Guttene har godt humør og (stort sett) stor innsats på trening.
Ivar Sønstabø og Jakob Hagelia.
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Jenter 9
Trenere:
Håvard Ettestøl
Karianne Bjørnstad Halvorsen
Spillere 2007:
7 jenter
Spillere 2008:
3 jenter
Målsetninger:
Alle spillere skal være delaktige i treningen, ha mye ballberøring, samspill, og lek og moro.
Hver trening er en viktig arena for at enkeltspillere skal få utfolde seg og få opplevelse av at
idrett er både gøy og givende!
Alle skal være med – alle skal mestre håndballen på sine premisser. Vi ser en bra framgang
på hver enkelt spiller fra høst til vår! Vi føler vi har oppnådd mye med at spillerne er veldig
motiverte for å komme på trening hver gang.
Turneringer:
Vi har deltatt i alle turneringer som er satt opp i Ringen vår, med 2-3 turneringer hvert halvår.
Alle barna viser veldig stor iver og entusiasme, noe som vitner om at det er gøy og givende å
delta. Vi føler oss veldig godt innlemmet i ringen og har god dialog med trenerteama i de
andre klubbene.
Vi starter første halvdel av denne sesongen på halv bane. Første kamp 6. januar på stor
bane. Vi gleder oss veldig til å se hva jentene får til!
Håvard Ettestøl og Karianne Bjørnstad Halvorsen

Jenter 11
J10/11 er en gjeng med 11 flotte og energiske jenter.
Laget mistet treneren sin etter forrige sesong.
Det ble da inngått et samarbeid med Kjersti Fossing som ny trener og foreldrene.
Onar Baarøy er med på de fleste bortekamper og noen hjemmekamper, mens Kjersti tar de
fleste treningene. Martine van der Ems er oppmann.
Jentene trener tirsdag, men har også tilbud om å være med på trening onsdag sammen med
jenter 15. Da er det hovedvekt på styrke og utholdenhet.
Laget var i juni på Nesjarcup, det er en utecup og de møtte mange sterke lag fra Østlandet.
Men gøy var det, jentene spilte i sol og regn.
Denne sesongen har de gjort det foreløpig bra i serien, et par tap, men flest seiere så langt.
En flott gjeng å være sammen med.
Kjersti Fossing
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Jenter 13 (2004)
Jentene avslutta sesongen som 12 åringer i april 2017 med å bli regionsmestere. De gikk
gjennom sesongen med kun en uavgjort og resten seiere. Foreldrene stelte i stand
bankettfest med mat, underholdning og utdeling av T-skjorter og plankett til seriemesterne.
Vi var med på Rødspette cup i Danmark i påska, hvor det ble tap i kvartfinalen i A-sluttspillet.
Senere på våren var vi på Nesjar Cup hvor det også ble tap i kvartfinalen i A-sluttspillet.

Vi har hatt tre treninger i uka denne sesongen. Tirsdag 15.00-16.30, onsdag 15.00-17.00 og
fredag 17.30-19.00.
Det ble på våren 2017 bestemt at med en spillerstall på 13 spillere så skulle vi prøve å
utfordre spillerne på to serier, et lag i A-serien og ett lag i B-serien, i den sesongen de nå
gikk inn i som 13 åringer. Det gikk greit frem til november, men vi måtte på nyåret innse at
det ble for tøft og tok for mye tid. To jenter slutta i høst, noen skader og det ble for mye for de
som var igjen. Motivasjonen og gleden ved å spille håndball sank, så for å finne tilbake til
gleden valgte vi å trekke det ene 13 årslaget fra serien nå i januar, og kun stå igjen med ett
lag. Vi må nok innse at vi bor på Vegårshei, og det å være med å kjempe i toppen krever en
større/flere utøvere i spillerstallen enn det vi klarer her oppe. Det som nå blir fokus er å
beholde alle spillerne videre, ha det gøy og kunne gi jentene i denne årgangen ett treningsog spillertilbud så lenge som mulig.
Nå har vi prøvd, og de var tøffe som tok utfordringen, og det er helt greit at ting ikke blir som
en har tenkt.
Jentene har blitt lagt merke til, og vi fikk sende hele 5 jenter på sonesamling i oktober (mot 3
som er vanlig). Uttaket har nå vært, og Vegårshei har fått med 3 spillere på sonelaget for
jenter født i 2004.
-

Henriette Lauve
Emma Flaten Rugnes
Elina Timurkajeva
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Nå gleder vi oss til nye utfordringer. Først så er det skoleturnering i midten av Mars, der tok
de forøvrig 2. plassen i fjor, og så er det sesongens høydepunkt Bohus Cup i Gøteborg 4.6.mai. Det er gøy og inspirerende og hele tiden ha nye utfordringer å se frem til.
Mange av jentene spiller også fotball, og vi har klart å få til ett godt samarbeid med fotballen
når det gjelder treninger og kamper. Dette samarbeidet og den tilpasningen som både
håndballen og fotballen har gjort, har vært veldig viktig for begge gruppene. Tror fort det
hadde vært for få utøvere både på håndball og fotball hvis vi ikke hadde samarbeidet.
Ragnhild Aabøe og Frode Rugnes
Jenter 15
Jenter 15 har i år bestått av 11 spillere. I tillegg så er to gutter med på treningene.
Denne sesongen består jenter 15 av spillere fra årskullene 2002 og 2003.
Vi spiller i bredde-serie og møter lag fra Tvedestrand i øst til Torridal i vest, i alt 20 kamper
på lørdag og søndag så mange helger går med til håndball i perioden fra midten av
september til serieslutt i mars.
Vi trener to ganger i uka, tirsdag og onsdag. Trenere er Kjersti Fossing og Eileen Flomark
Søhus, i tillegg brukes Per Fossing som vikartrener..
I Påska var vi på Rødspættecup i Danmark. Det var en kjempefin tur og jentene fikk prøvd
seg mot sterke lag fra Tyskland og Sverige.
I April var det Birkenescup, og i september reiste laget til Drammen på Drammenscup. Der
møtte de flere lag fra Østlandet og gjorde det ganske bra i sin pulje.
Fire av jentene har høsten 2017 tatt dommerkurs og kan nå dømme vanlig serie. Det er
veldig bra og vi slipper utgiftene med å betale «bot» for at vi ikke har dommere fra klubben.
I tillegg er Ivar Sønstabø dommer i regionen og dømmer mange kamper i serien.
Vi har mye moro på kamp og trening, en flott gjeng med ungdommer å være sammen med.
Trener/lagleder
Kjersti Fossing

Oppmann
Wenche E.Langan

Kjersti Fossing

28

2.7. Langrenn
Styret i langrennsgruppa har i 2017 bestått av:
- Terje Flaten (leder)
- Knut Olaf Lindtveit
- Sten Åge Nygårdseter
- Olav Tveiten
Vinteren bød på varierende vær og føre, og forholdene for langrenn varierte deretter. Tatt i
betraktning disse forutsetningene var det likevel relativt bra aktivitet i langrennsgruppa
gjennom vinteren. Bank-cupen/Telenorkarusellen er veldig populær, og selv om en dårlig
snøvinter reduserer interessen noe er dette helt klart blant de idrettstilbudene som aktiviserer
flest barn og unge på Vegårshei. Det er også mange barn, unge og voksne som deltar på
ski- og styrketrening. Styret i langrennsgruppa vil benytte anledningen til å takke alle som har
bidratt til det flotte langrennsmiljøet vi har på Vegårshei.
Trening 4-7.klasse
Trenere for de yngste har denne sesongen vært ledet av Sten Åge Nygårdseter. Han har
også hatt med seg Jakob Hagelia. Oppmøtet på treningene har vært relativt godt, med cirka
15 stykker på det meste. De fleste gangene har vi delt i to grupper, en med hovedvekt på lek
og balanse/koordinasjon. Den eldste gruppa har trent en god del teknikk, kondisjon og
hurtighet. I år starta vi treningene på rulleski allerede i slutten av august. Når forholda for
rulleski har vært vanskelige har vi tatt på joggesko og trent «elghufs», skigang og sprettende
skigang. Diverse stafetter og lek er også populært. Med snøfallet i slutten av november ble
det også et par treninger på snø.
Trening 8.klasse og eldre
Det har også vært gjennomført trening for de litt eldre. Den har bestått av styrketrening i
hallen på onsdagskveldene. Reidar Dalen har i samarbeid med Sten Åge Nygårdseter vært
ansvarlig for dette. Oppmøtet er imponerende bra med et aldersspenn fra ungdomsskolen og
opp til godt voksne. På mange av treningene har det vært opp mot 40 stykker på trening.
Bankcup/Telenorkarusellen
De ustabile snøforholda på vinteren gjorde det vanskelig å få gjennomført bankcupen som
planlagt. Januar gikk uten snø i løypene, men den 14. februar ble endelig det første rennet
arrangert. Deretter kom det igjen mildvær og regn som gjorde at vi måtte utsette de neste
renna. Den 7. mars var det igjen snø nok til å gjennomføre renn nummer to, men det ble
også det siste denne sesongen. Det ble altså en noe amputert skisesong, men vi avsluttet
bankcupen med et terrengløp og premieutdeling den 18. april. De to skirenna som ble
arrangert samlet ca 150-160 deltakere og terrengløpet 70 deltakere. Det er mange som
involvert i bankcupen, både for å gjennomføre renna og for å sørge for vafler og saft til
deltakerne. Vi vil benytte anledningen til å takke alle som er med på disse arrangementene,
her er det mange som har gjort en viktig jobb gjennom mange år!
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Avlyste renn
På grunn av de nevnte problemene med skiføre ble altså to av renna i bankcupen avlyst, i
tillegg måtte også de andre planlagte rennene avlyses på grunn av snømangel. Det gjaldt
Vegårsheirennet, Heiløpet og Militærløpet. Langrennstrimmen, der man registrerer seg med
en klippetang som henger i enden av 8-kilometeren, ble heller ikke arrangert. Også dette på
grunn av snømangel.
Rulleskirenn
På Vegårsheidagene i august har det i mange år vært arrangert et sprint-rulleskirenn i Myra.
I år valgte vi å endre på dette ved å arrangere et mer tradisjonelt, lengre rulleskirenn. Start
og mål var i Myra og den korteste løypa for de yngste klassene var tur/retur Moland, ca 3km,
mens den lengste løypa gikk tur/retur Vegårtun, ca 24km. Med 27 deltakere første gang
rennet arrangeres er vi fornøyd med oppslutningen og har lyst til å fortsette med dette. Det er
også fint å bidra med liv og stemning på Vegårsheidagene og det er en god anledning til å
profilere langrenn-/rulleskisporten.
Rulleskiløyper, snøproduksjon og samarbeid med VSA
I skrivende stund jobber Nilsen Maskin for fullt med det nye rulleskianlegget til VSA. Vi har
store forventninger til dette anlegget og gleder oss til å ta dette i bruk neste sesong. I løpet
av 2017 har langrennsgruppa hatt et en god dialog med VSA angående utbyggingen av
denne delen av skianlegget, med fokus på både traseer for rulleskiløype og anlegg for
snøproduksjon. Både denne årsmeldinga og årsmeldingene fra foregående år vitner om
vanskelige snø- og føreforhold og avlyste renn, noe som tydelig understreker behovet for
den oppgraderingen av anlegget som nå er i gang. Asfalterte rulleskitraseer vil gi bedre
treningsforhold gjennom hele året, og med eget anlegg for snøproduksjon legges det også til
rette for flere dager med skiføre på vinteren.
Styret i VIL Langrenn
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2.8. Orientering
Styret i orienteringsgruppa har i 2017 bestått av:

- Emma Smeland Nygårdseter (leder)
- Anette Fidje Bergan
- Gerd Karin Vestøl
- Geir Bråten
- Arild Flaten
Lokal aktivitet
I slutten av april startet vi opp med nybegynnerkurs. 17 ungdommer og sju voksne var med
på kursdagene. Mange av deltakerne fortsatte på bankcupen, der de også hadde tilbud om
opplæring.
I bankcupen var det i 2017 12 tellende løp. Grensejoggen-Gunnars minneløp, nærløpet i
Gjerstad og nærløpet på Vegårshei var blant disse, så vi hadde ni rene bankcupløp. Siste
løpet før sommeren var kanoorientering fra Kvifte¬stranda, med sosialt samvær etterpå. I
gjennom-snitt var det med rundt 35 løpere på de rene bankcupløpa. Som vanlig er det flest
med på de første løpa om våren. 18 o-løpere opp til 16 år var med på minst seks løp, og fikk
da gavekort i premie.
På det nye Hommelsgård-kartet hang det ute 15 turorienteringsposter hele sommeren. 83
konvolutter med tur-o-opplegg ble delt ut gratis. De som leverte inn klippekort var alle med i
trekningen om et gavekort på Matglede.
I slutten av mai hadde vi en Finn Fram-dag, der vi blant annet brukte tur-o-postene. Andre
aktiviteter var o-natursti og brikkeløp. Dessverre deltok ikke flere enn åtte personer.
4. november var VIL teknisk arrangør av en treningssamling for kretslagene i Aust- og VestAgder. De gjennomførte to økte på Gamlevei-kartet, som en av flere aktiviteter for å
forberede seg på neste års NM.
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Verdens orienteringsdag
24. mai var det verdens orienteringsdag. Det internasjonale orienteringsforbundet var
initiativ-taker, og målet er at flest mulig personer i verden skal få prøve orientering. I løpet av
denne uka var det registrert at 288.000 personer i 79 ulike land deltok på en
orienteringsaktivitet. Av disse var 253 elever på Vegårshei skole. Orienteringsgruppa var
teknisk arrangør for skolen.
Arrangement
9.-10. juni arrangerte vi o-trolleir for 8- til 14-åringer fra hele kretsen. 15 barn og fem voksne
deltok. Fem av barna var fra Vegårshei. På leiren var det treninger og sosialt samvær. Det er
viktig for de unge å bli kjent med løpere fra andre klubber, og da er o-trolleiren en fin
mulighet. Avslutningen av leiren var å delta på Rekrutten, som er et eget o-løp for rekrutter
opp til 14 år.
10. mai arrangerte VIL nærløp i orientering, med deltakere fra hele kretsen. 86 løpere deltok i
regnværet.
Klubbturer
Årets klubbtur gikk til Sørlandsgaloppen i Larvik-området. 19 o-løpere deltok. I tillegg til oløpa ble det tid til leking, bading og sosialt samvær.
O-ringen ble i år arrangert i Arvika i Sverige. Ti vegårsheiinger var med. Noen bodde i telt på
o-campen, mens andre hadde leid et hus i Arvika sammen med andre o-løpsvenner.
For første gang deltok Vegårshei IL i 15-stafetten i Oslo. Som navnet tilsier er det 15 løpere
på et lag. Det er krav til alders- og kjønnssammensetning, så vi måtte stille et kombilag med
løpere fra fem klubber. Resultatene er ikke det viktigste, men veldig moro at alle
gjennomførte gode løp ut fra egne forutsetninger. Det resulterte i en 11. plass. Felles
overnatting og deltakelse i enda et o-løp i Oslo denne helga var gildt for både store og små.
Resultater
En del av klubbens løpere deltar jevnlig på løp både i Aust-Agder og landet for øvrig. Det vil
føre for langt å gjengi alle resultatene fra løp utenfor bygda i denne årsmeldingen, så
nedenfor følger et utvalg.
Hovedløpet sprint, 11.8.2017
Herrer 16 år: nr. 11 Anders Vestøl.
Hovedløpet langdistanse, 12.8.2017
Herrer 16 år: nr. 17 Anders Vestøl.
NM mellomdistanse, 9.9.2017
Damer 19-20 år: nr. 19 Karine Vestøl.
Norgescup Kristiansand, 2.4.2017
Damer 21 år og eldre: nr. 2 Synnøve Bråten.
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O-idol, 23.9.2017
Herrer 16 år: nr. 7 Anders Vestøl.
Norgescup Trøndelag, 23.9.2017
Damer 19-20 år: nr. 6 Karine Vestøl.
Sørlandsgaloppen, sammenlagt
Herrer 15-16 år: nr. 2 Anders Vestøl.
O-ringen i Sverige, sammenlagt
Herrer 16 år: nr. 30 Anders Vestøl.
Damer 17-20 år kort løype: nr. 1 Karine Vestøl.
Damer 14 år kort løype: nr. 9 Ida Smeland Nygårdseter.
Blodslitet langdistanseløp i Fredrikstad, 21.10.2017
Herrer 15-16 år: nr. 5 Anders Vestøl.
KM langdistanse Aust-Agder, 17.9.2017
Herrer 15-16 år: nr. 1 Anders Vestøl.
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KM stafett Aust-Agder, 3.9.2017
Herrer 17 år og eldre: nr. 1 Vegårshei IL (Are Smeland Nygårdseter, Anders Vestøl, Jon
Nilsen).
Damer 17 år og eldre: nr. 1 Vegårshei IL (Arnhild Ufsvatn Bråten, Gerd Karin Vestøl, Emma
Smeland Nygårdseter).
NM 2018
Forberedelsen til NM vi skal arrangere 13.-16. september 2018 skrider fram. Kartet rundt
Hommelsgård ble ferdig og tatt i bruk våren 2017. Det skal ikke arrangeres NM-løp på det
kartet, men det brukes til treninger i forkant. Hoveddelen av NM-kartet ble også synfart og
rentegnet i 2017, så nå kan løypeleggerne ta fatt på den detaljerte delen av løypeleggingen. I
2018 skal kartet kontrolleres, korrigeres og ferdigstilles.
O-NM 2017 ble arrangert i Halden. Mange av våre arrangører med sentrale roller var i
Halden for å lære. Det ble noen utbytterike dager.
Vår egen planlegging går framover. De sentrale posisjonene er besatt, og en del av
mannskaps-listene for øvrig fylles opp. På Vegårshei-dagene deltok NM-organisasjonen på
VILs stand. Der var det blant annet mulighet for folk å melde seg som arrangører. Mange
meldte seg, det var gøy. Det er fortsatt plass til mange flere, så interesserte kan bare ta
kontakt.
Vi har vært så heldige at Vegårtun leirsted kan brukes til overnatting under mesterskapet.
Det meldes om nesten fullbooket leirsted, så interessen er stor.
Det oppleves en veldig positivitet til NM-arrangementet. Dette gjelder også økonomisk.
Fylkes¬kommunen har gitt tilskudd på 100.000 kroner og kommunen har gitt 50.000 kroner. I
tillegg stiller kommunen f.eks. hallen til gratis disposisjon til bankett og premieutdeling, samt
til dusjing etter løpene. Vi er veldig takknemlige for denne støtten!
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Takk til mange!
For å drive med orienteringsgruppas mange aktiviteter kreves det stor innsats fra mange
personer. Tusen takk til alle som bidrar! En stor takk også til velvillige grunneiere.
Styret i Vegårshei IL orientering

2.9. Skiskyting
Skiskyting har ikke hatt aktivitet dette året. Gruppa ligger foreløpig i ro, inntil interessen for å
gjenoppta aktiviteten foreligger.
Inge Lines

2.10. Sykkel
Styret for sykkelgruppa har i 2017 bestått av:
- Raymond Karlsen (leder)
- Vigdis Vatne Alfsen
- Anne Marie Mogen
- Anders Pedersen
- Gunn Karin Songedal
Fjorden Rundt.
Det var ca. 90 deltagere på fjorden rundt en klar økning fra året før.
Det ble spurt mellom to syklister der Per Eskeland vant på tiden 1.22.07, ett sekund foran
nummer to Eirik Sætra-Pedersen. Ingvil Brattekleiv vant dame klassen på tiden 1.34.00.
Beste Vegårsheiing ble Runar Skuggevik på 1.28.51.
På koseturen deltok 32 stykker.
Alt gikk som planlagt og det ble gitt mange positive tilbakemeldinger på arrangementet
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Ås-runden.
Det var 20 deltagere på Ås-runden. Rittet ble gjennomført i flott høstvær. Kim Forsberg vant
herreklassen på tiden:57.17, mens dameklassen ble vunnet av Turid Hagelia Korshavn på
58.07. Beste Vegårsheiing ble Ole Tom Kroken på tiden 58.52.
10 km tempo.
Torsdag 7. september gjennomførte VIL og TOSK felles klubbmesterskap i tempo, start og
mål ved Esso i et ufyselig regnvær. Det ble syklet 10 km med vending etter drøye 5 km ved
Haulandsdammen.
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Ole Tom Kroken ble kåret til klubbmester i VIL sammenlagt etter å ha deltatt i samtlige av
våre ritt denne høsten (Fjorden Rundt, Åsrunden og Tempo) Ingen damer hadde alle tre ritt i
VIL dette året.
Resultater Damer
1. Ingvild Brattekleiv (Grimstad Sykkelklubb) 15.55.6
2. Anne Marie Ramnes Mogen (TOSK) 18.21.5
3. Vigdis Vatne Alfsen (VIL) 18.57.4
Resultater Herrer
1. Ole Tom Kroken (VIL) 15.38.6
2. Emil Løland Andersen (TOSK)) 16.05.2
3. Kai Larsen (TOSK) 17.34.2
4. Jon Bergan (VIL) 19.12.3
Trening
Sykkelgruppa har spinning på vinteren og her har oppmøtet vært bra. I 2017 ble Appen
Spond tatt i bruk på spinningtreningene. Appen gir en god oversikt over timer og instruktører.
Så langt har 47 personer registrert seg på Spond. Spinning er populært og all timene er stort
sett fulle med ventelister.
Det ble også forsøkt gjennomført fellestreninger ute i løpet av sommeren, men oppmøtet var
svakt. Det er etablert et samarbeid om fellestreninger med Tvedestrand.
Rekruttering
Sykkelgruppa har forsøkt ulike tiltak for å øke rekrutteringen. Dette viser seg å være en stor
utfordring. Ingen nye håpefulle har meldt sin interesse i 2017.
Raymond Karlsen

2.11. Triathlon
Triathlon har ikke hatt aktivitet dette året. Gruppa ligger foreløpig i ro, inntil interessen for å
gjenoppta aktiviteten foreligger.
Inge Lines
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2.12. Trim voksne
2.12.1. Stram opp
Det er stram opp hver onsdag i Vegårsheihallen fra klokken 20-21.
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, ballanseputer, medisinballer, manualer og
sklimatter.
For å variere øvelser og motivere til best mulig trening, byttes musikk og program ut jevnlig,
ca. hvert kvartal.
Oppmøtet i år har vært veldig bra, og det er gøy at det fortsatt dukker 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.
Lisa Fasseland Myhre

2.12.3. Aerobic
Årene går bare fortere og fortere. Slik oppleves det når nok et år med aerobictrening skal
oppsummeres. Undertegnede føler seg heldig og privilegert som instruktør og leder for
denne aktiviteten. Derfor igjen, en stor takk til alle som trofast stiller opp på treningene og
bidrar til at vi har muligheten for denne store felles dugnaden. Aerobictreningen kan på alle
måter stå på egne bein, men er også flott i supplement til mange av de andre
aktivitetstilbudene som VIL nå har for denne gruppen.
Både i vår- og høstsemesteret har aerobicen hatt ulikt tilbud på mandag og torsdag.
På mandager har vi benyttet Corebar, som er et godt hjelpemiddel for trening av kjerne
muskulaturen, mens på torsdager har vi hatt ordinær aerobic. Nytt fra høsten 2017, var at vi
endret treningstidspunkt på torsdager fra kl. 2000 til kl. 1900. Dette ble svært godt mottatt.
Grunnprinsippene i begge disse treningene er imidlertid godt innarbeidet og basert på aerob
(utholdenhets) trening med relativ høy intensitet. Likevel er treningen lagt opp slik at alle kan
være med, og tilpasses den enkeltes nivå og kapasitet. Denne treningsformen må sies å
være både «sunn» og effektiv for hele kroppen og passer for de aller fleste.
Mange av oss, har deltatt på denne treningen i nærmere 20 år. Denne trofaste gjengen stiller
omtrent på samtlige treninger og bidrar samtidig til å dra snittalderen opp. Det er imidlertid
svært hyggelig at stadig nye ansikter dukker opp og vil være med, og mange av disse er
unge kvinner. At mødre og døtre og damer i alle aldre og med ulikt utgangspunkt kommer
sammen til felles trening er både positivt og gøy, og må vel også sies å være et supert bidrag
til god folkehelse.
Programmene varieres i løpet av semestrene, både for i møte komme flest mulig og for
variasjonen. Treningen er som tidligere delt i tre deler, med hovedfokus på den aerobe
(utholdenhet) delen slik:
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1.

Utholdenhet / puls (aerob) inkl. oppvarming ca. 30 - 40 minutter
•
•

2.

Ulik intensitet – innlagt intervall for å øke utholdenhet (få opp puls)
I utgangspunktet en fot i bakken, men også noe hopp og løp (kan erstattes
med gå)
•
Relativ enkel, men gøy koreografi med fokus på koordinasjon, motorikk og
stabilitet (litt ”hjernetrim”, men mindre ved bruk av Corebar)
Styrke i ca. 15 - 20 minutter
•
•

3.

Bruk av matter, manualer, egen vekt og Corebar
Særlig rettet mot kjerne muskulatur, rygg og mage, armer/skuldre, bryst, bein
og bak
•
Stabilitet (forebygger belastningsskader og slitasje)
Bevegelighet ca. 10 minutter
•
•
•

Bevare eksisterende bevegelighet
Fortrinnsvis økt bevegelighet
Forebygge skader 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 alle som stiller opp på treningene, og vi har plass
til mange.
For aerobicgjengen
Anne-Grete Glemming

2.13. Tilstelningskomiteen
Styret for tilstelningsgruppa har i 2017 bestått av:
- Karianne Bjørnstad Halvorsen (leder)
- Anne Standal
- Kristin Bjorvatten
Tilstelningskomiteen stod for salg og servering av mat ved Fjorden rundt. Erfaringen fra dette
arrangementet er at en bør vurdere behovet for å ha åpen kiosk siden den ble lite benyttet.
I tillegg har tilstelningskomiteen hatt ansvar for servering på årsmøtet.
Karianne Bjørnstad Halvorsen
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2.14. Volleyball
Styret for volleyballgruppa har i 2016 bestått av:
- Tallak Bakken (leder)
- Jørgen Songedal
- Halvor Vaaje
- Daniel Straum
Aktivitet
Sesongen 16/17 spilte damelaget 2 divisjon avdeling Agder. I kamp mot mange gode lag
gjorde laget mange gode kamper. Selv om det ble kun en seier (mot serievinneren) var de
fleste kampene ganske jevne. Mot slutten av sesongen var det problemer med å stille lag og
vi måtte trekke oss fra siste serierunde.
Vegårshei hadde et lag med i veteran NM (klasse H40) i Tønsberg. Her var mange av
Norges beste volleyballspillere samlet og selv om det var veteraner holdt turneringen et
meget høyt nivå. Vegårshei endte helt sist i sin klasse.
1 april ble den tradisjonelle Mix-turneringen arrangert. Med 20 påmeldte lag var turneringen
en suksess både sosialt og sportslig. Vi regner med at det var ca 150 spillere i aktivitet
denne dagen. I tillegg til en del publikum og lagledere ble dette en flott dag i Vegårsheihallen.
Rekruttering
Volleyballgruppa har denne sesongen arrangert for spillere i alderen 4-7 klasse. Vi har ca 10
unger som trener hver torsdag.
Søndag 9 januar hadde vi 2 lag påmelt en stor gallaturnering i Tønsberg. På nivået til våre
lag var det 17 lag. Lagene som spilte sine første volleyballkamper gjorde en flott innsats og
dro hjem uten tap. Før premieutdelingen kom tidligere landslagstrener for å gratulere
spillerne med fltt innsats og meget imonerende spill. Det er gøy å se unge spillere utvikle
teknikk og spilleforståelse på så kort tid.
Til tross for at herrelaget ikke spiller i serie denne sesongen trener vi en dag i uken. Det er
svært positivt at vi nå har fått med tre yngre spillere som har trent volleyball et par år og som
denne sesongen har deltar på seniortreningene.
Herrelaget trener torsdager 19-21
Minivolleyball 4-7 klasse trener torsdager 18-19
Økonomi
Økonomien i gruppa er god. Vi har viktige inntekter fra mix-turneringen og relativt lite utgifter.
Vi håper å fortsette den gode utviklingen også i 2017
Styret i VIL Volleyball
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3. Regnskap 2017
3.1. Vegårshei IL, kommentarer til regnskapet 2017
Driftsresultat
Resultatet for hele idrettslaget i 2017 ble et underskudd på 328.799 kroner. Det var
budsjettert med et underskudd på 498.000 kroner. Resultatet ble med andre ord ca. 169.000
kroner bedre enn forutsatt. Underskuddet er bokført mot egenkapitalen.
Resultatet for hovedstyret ble 83.000 kroner bedre enn budsjettert. Dette skyldes i hovedsak
lavere utgifter til orienteringskart enn forutsatt i budsjettet. Ut over dette er det mindre
budsjettavvik på flere poster. I 2017 ble det betalt 73.000 kroner i tilskudd til Vegårshei skiog aktivitetssenters utviklingsprosjekt. Dette var som budsjettert.
Gruppene har samlet en innsparing i utgiftene på 118.000 kroner i forhold til budsjettet. Av
gruppene med omsetning av betydning har fotball, langrenn, orientering og volleyball brukt
mindre penger enn budsjettert. Alle disse hadde også høyere dekningsgrad (inntekter i
forhold til utgifter) enn budsjettert. Sykkelgruppa har brukt 15.000 kroner mer enn budsjettert,
men har også hatt 37.000 kroner høyere inntekt enn budsjettert. Totalt sett har de en meget
god dekningsgrad (123 %). Hovedårsaken til dette er at sponsorinntekter på 22.400 kroner
ikke var budsjettert, og at stevneinntektene (i hovedsak Fjorden Rundt) ble høyere enn
budsjettert. Håndballgruppa brukte 19.000 kroner mer enn budsjettert, inntektene var som
budsjettert, og dekningsgraden ble 53 %. Årsaken til avviket er et stort innkjøp av
tennbriketter i 2017, der man nå har en beholdning, og inntektene for salg av disse vil også
komme i 2018.
Sponsorinntekter
I 2016 ble det klart at idrettslagets sponsorinntekter ville overstige 140.000 kroner, som er
grensa for når en må registrere seg i merverdiavgiftsregisteret og svare merverdiavgift for
inntektene.
Den største sponsoren var som tidligere år Østre Agder Sparebank. Idrettslaget mottok
100.000 kroner fra banken som hovedsponsor til hele laget. I tillegg er det inngått en
sponsoravtale med banken i forbindelse med NM i orientering i 2018, med samme verdi. En
tredjedel av dette ble utbetalt i 2017. Ellers knytter sponsorinntektene seg til gruppenes
idrettstøy.

Balansen
Fond/egenkapital
I 2015 mottok idrettslaget 20.516 kroner i gaver etter Gunnar Taxerås’ begravelse og 30.000
kroner etter Kåre Haugenes’ bortgang. I 2016 ble det brukt 3.420 kroner fra Taxerås-fondet
til kjøp av felles trenings- og aktivitetsutstyr i orienteringsgruppa. I 2017 ble det brukt 10.000
kroner til kjøp av 7 par rulleski til felles bruk i langrennsgruppa.
Kortsiktig gjeld
Pr. 31.12.2017 er det en kortsiktig gjeld på 57.189 kroner. Dette er merverdiavgift for
sponsorinntektene i 2017, og må betales i 2018.
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3.2. Driftsresultat
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4. Forslag til årsmøtet 2017
4.1. Forslag til satser for medlemskontingent og treningsavgift
Bakgrunn for saken
I følge lov for idrettslaget, er det årsmøtet som skal fastsette satser for medlemskontingent.
Styret foreslår å ha samme kontingentsatser i 2018 som i 2017.
Loven sier også at årsmøtet skal fastsette eventuelle treningsavgifter for gruppenes
aktiviteter, eller delegere denne myndigheten til gruppestyrene. Styret finner det naturlig at
det er gruppene selv som fastsetter eventuelle treningsavgifter, og foreslår at det delegeres.
Gruppestyrene må selv finne ut om treningsavgift er ønsket og aktuelt for å finansiere egen
aktivitet.
Forslag til vedtak:
1.

Satser for medlemskontingent i 2018 er:
400 kroner for familie (i familie inngår barn til og med det året de fyller 20 år).
100 kroner for enkeltmedlem barn til og med det året de fyller 17 år.
300 kroner for aktivt enkeltmedlem voksen (fra og med det året de fyller 18 år).
150 kroner for støttemedlemmer.
Æresmedlemmer betaler ikke medlemskontingent.

2.

Gruppestyrene har fullmakt til å fastsette eventuelle treningsavgifter for utøvere som
deltar i gruppenes aktiviteter. Hovedstyret kan fastsette eventuelle treningsavgifter for
trimgrupper mv. der det ikke er egne gruppestyrer.
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5. Budsjett 2018
NM orientering 2018
Samlet budsjett for NM 2018 har p.t. inntekter på 1.220.000 kroner og utgifter på 948.000
kroner. Dette gir et overskudd på 272.000 kroner. Utgifter til utarbeidelse av NM-kartet er
ikke med i disse tallene. For kartet er nettoutgiften budsjettert til 420.000 kroner. Det kan
hende at kartet blir noe billigere, blant annet som følge av muligens mindre areal enn de
forutsatte 17 kvadratkilometrene. Endelig størrelse på kartet blir ikke avklart før våren 2018.
På utgiftssiden er det blant annet tatt med utgifter til storskjerm på samlingsplass. En
storskjerm gir publikum mulighet til å følge med på stillingen underveis i løpet, og en kan vise
tracking på kart siden en del av løperne springer med GPS. Basert på tilbud fra leverandøren
er det i budsjettet før opp 170.000 kroner i utgift til storskjerm.
Dersom hele kartet skal knyttes til NM-budsjettet og en forutsetter storskjerm på løpene, blir
det et underskudd på 148.000 kroner. Hvis en ikke legger inn storskjerm blir det et overskudd
på 22.000 kroner. Uansett vil idrettslaget sitte igjen med et anlegg som kan benyttes i mange
år, og som er en forutsetning for å drive orienteringsaktivitet.
Vegårshei ski- og aktivitetssenter (VSA)
Vegårshei IL har påtatt seg å bidra med 672.355 kroner til Vegårshei ski- og aktivitetssenters
(VSA) utviklingsprosjekt. I 2016 ble det betalt 168.000 kroner, i 2017 73.000 kroner, og i
2018 er det budsjettert med 100.000 kroner. Av hensyn til likviditeten pga. O-NM er det
foreslått å betale inn dette mot slutten av året.
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