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Årsmøte i Faaberg Idrettslag
Tirsdag 20.februar 2018 ca. kl. 20.00
(rett etter årsmøtet til Faaberg Fotball),
Klubbhuset Søndre Sving
ÅRSBERETNING 2017 FAABERG IDRETTSLAG
1. ORGANISASJON OG KLUBBVERV
Leder
Nestleder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Vara

Johan Georg Johnsen
Pål Brenne
Ole Rånnerud
Marthe Stine Rustad
Kristin Rønning
Andre Winje Arntzen
Audun Bøhlerengen
Håvard Engensbakken

Administrativ leder 25 %
Leder for Idrettsskolen

Ole Rånnerud
Bjørn Karsrud

2. REVISOR
PWC Lillehammer v/ Geir Bø

3. VALGKOMITE
Stig Rune Ørslien (leder)
Line Merete Haugen
Randi Bull Enger
Bjørn Sviggum (vara)
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4. ADMINISTRASJON
Faaberg Idrettslag (FIL) har et aktivt arbeidende styre, men har i år sammen med
Faaberg Fotball ansatt administrativ leder i 25 % stilling. Noen oppgaver er nå blitt så
store at det ikke lengre kan forventes at medlemmene gjør dette basert på frivillig
innsats. Bortsett frå Idrettsskolen er ikke aktiviteten i Idrettslaget så stor, men styret
har fungert godt inneværende år og denne høsten sørget for at Idrettsskolen har fått litt
nytt utstyr for å kunne gjennomføre flere hallaktiviteter.

5. BANER
Vedlikehold og pleie av baner og omliggende områder er også i 2017 godt ivaretatt
sammen med Faaberg Fotball. Her er også samarbeidet med kommunen svært viktig,
ikke minst når det kommer til leie av maskinelt utstyr. FIL vil rette en stor takk til
Torbjørn Engh, Pål Brenne og Brede Overvik for en glimrende utført jobb på anlegget
vårt i sesongen som er lagt bak oss. Anlegget får mange lovord fra gjestende lag i
løpet av sesongen, og da spesielt lag som gjester oss i forbindelse med FaabergTurneringen. I løpet av året har det skjedd store endringer på Jorekstad i forbindelse
med skoleutbygging, men med informasjon til idrettslagets medlemmer underveis om
parkering og adkomst, har vi løst dette på en god måte. Vi løfter blikket framover og
håper vi skal klare å løfte anlegget ytterligere hakk når skole- og Jorekstadutbyggingen
er ferdig.

6. SKILØYPER
I mange år har Faaberg IL hatt ansvar for å kjøre skiløyper for Forsvaret. Avtalen
Forsvaret har hatt med grunneierne lang 15 km-løypa er nå sagt opp, men vi kjører
fortsatt opp lysløypa i K-leiren og opp til Lundgaardsløkka Barnehage. Flere personer
har på omgang sørget for at løypene holder en særdeles god standard. FIL vil rette en
stor takk til dere som bruker fritiden på løypekjøring slik at Fåbergs befolkning kan gå
på ski i nærområdet.

7. ØKONOMI
FIL har en sunn og god økonomi, med hverdagen og kravene blir tøffere og tøffere for
hvert år. Det koster å drive en klubb og vedlikeholde anlegg. I år har vi investert i
klubbhuset Søndre Sving, i forbindelse med opprettelsen av IFO/ FA og stor
byggeaktivitet på Jorekstad grunnet nytt skolebygg. Regnskapet fremgår i eget oppsett.

8. ARRANGEMENT
Tradisjonen tro ble det arrangert 4.dagsfest i Jorekstadhallen, i år med Baksia og
Contrazt. Nesten 500 personer tok turen denne gangen, og overskuddet for
arrangementet ble på ca. 75.000,-. Neste år er det 30-årsjubileum for arrangementet, og
planleggingen er allerede i gang.
Av større arrangement på anlegget, er det som tidligere år Faaberg Fotballskole uka
etter skoleslutt i juni, og Faaberg-Turneringen i august som har trukket flest utøvere og
besøkende. I tillegg begynner Faaberg MyKid Barnehage-NM å vokse og trekke flere
besøkende til Jorekstad. Dette skal igjen Faaberg Fotball som dyktig arrangør ha æren
for.
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9. FAABERG IDRETTSSKOLE
Ansvarlig for Idrettsskolen har også i år vært Bjørn Karsrud. Han har i samarbeid med
flere andre gjort en meget god jobb med å organisere og gjennomføre aktivitetene for
de yngste i klubben. I løpet av året har det vært skøyteaktiviteter på Idrettsplassen på
Fåberg, lysløyperenn, samt hallaktiviteter og svømming. Nytt av året var at
oppmøtested for lysløyperennene ble flyttet til Nedre Moen, og tilbakemeldingene på
dette var utelukkende positive. Den nye brakka på Nedre Moen fungerte godt som
vaffelkiosk og speakerbu under gjennomføringen av lysløyperennene. En stor takk
rettes til alle foreldre som bidrar som instruktører, løypevakter, vaffelstekere og
speakere, slik at vi får gjennomført idrettsskolen til stor glede for de yngste
medlemmene. Se for øvrig vedlagt rapport (vedlegg 4).

10. MEDLEMSKONTINGENT
Faaberg Idrettslag prøver så langt det er mulig å holde kontingentene på lavest mulig
nivå, og er differensiert på alder. Denne kontingenten skal dekke noen av
driftsutgiftene på Idrettslaget, samt forsikringer til utøvere, lagledere og trenere.
Siden Faaberg Idrettslag er et allianseidrettslag, vil man ved betaling av
medlemskontingenten være medlem både i FIL og FF, og fra fylte 16 år ha stemmerett
ved årsmøtene.

11. AVSLUTNING
Det sittende styret vil rette en stor takk til alle medlemmer for den aktivitet og innsats
som legges ned i forbindelse med idrettslaget, enten det er i form av dugnadsarbeid på
anlegget, arbeid med arrangementer eller i utvalg og styret. Vi ønsker påtroppende
medlemmer lykke til med arbeidet framover.

Fåberg 30. januar 2018
Styret
Johan Georg Johnsen

Pål Brenne

Ole Rånnerud

Marthe Stine Rustad

Kristin Rønning

Audun Bøhlerengen

Andrè Winje Arntzen

Håvard Engensbakken

Kari Feiring (ansvarlig regnskap, ikke en del av styret)
Bjørn Karsrud (leder Idrettsskolen, ikke en del av styret)
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ÅRSRAPPORT FAABERG IDRETTSLAG 2017/ 2018
– Idrettsskolen –

Idrettsskoleåret er ikke avsluttet enda. Oppstart høsten 2017, med sykling, planlagt avslutning
vår 2018, med ski. Omtale av aktivitetene løping og ski gjelder sesongen 2016/ 2017, da disse
aktivitetene ikke var ferdig gjennomført når forrige årsrapport ble skrevet.
Målet med idrettsskolen er å gi et allsidig og variert tilbud til de yngste barna på Fåberg.
Fokus er idrettsglede og bevegelseslære, lek, moro og fysisk aktivitet. Tilbudene barna får er
ball lek og bevegelsesaktiviteter i gymsal, svømming, skøyter, skileik og skirenn, sykling og
løping. Fåberg IL ønsker gjennom idrettsskolen å rekruttere barn og unge til idrett hvor de får
utfolde seg allsidig og oppleve idrettsglede i samvær med andre.
Ansvarlig for gjennomføring i perioden er Bjørn Karsrud. Bjørn Karsrud ønsker ikke å
fortsette med Idrettsskolen etter 2018/ 2019-sesongen. Anbefaler å skaffe ny nestleder, som
etter 2108/ 2019 sesongen overtar som ny leder. På den måten kan ny leder få godt innblikk i
arbeidet. Bør rekrutteres blant foreldrene til de yngste barna, for å sørge for kontinuitet.
Aktiviteter/ organisering:
Ski – sesongen 2017
Lysløyperennen ble gjennomført så lenge det var snø. Nytt av året var start og mål ved den
nye bua på Nedre Moen. Betydelig mye enklere for foresatte å følge barna, men noe
usikkerhet knyttet til parkering og adkomst. Det ble og satt opp nye løyper. Bra oppkjørte
løyper, gjerne rett i forkant av gjennomføring. Gode spor. Ofte rundt 30 barn som deltok, men
ble noe frafall etter hvert. Klubbmesterskap ble avholdt 25. mars 2017. Knallbra vær og greie
forhold. Til sammen tre familier, hvorav 4 barn stilte. Dette er ikke bra.
Løping – sesongen 2017
Ikke gjennomført, grunnet manglende innmeldt interesse.
Sykling
Før oppstarten med innetreningene høsten 2017, gjennomførte vi to økter med terrengsykling
i militærskogen. Til tross for at informasjonsark ble delt ut til alle aktuelle barn i både
Lundgårdsløkka og Jørstamoen barnehager, samt satt opp ved alle inngangsdører på
Jørstadmoen skole, møtte kun en deltaker på første økt. Andre økt var uten deltakere.
Sammenfaller med fotballtreninger og andre aktiviteter. Anbefales avviklet.
Innetrening
Hvert årskull har hatt en person med hovedansvar, som har hatt ansvaret for organiseringen av
den enkelte gruppa. Disse ble rekruttert første gang innetrening ble gjennomført.
Det var også her svært få deltakere. Har slått sammen 2012 og 2011 barna i en gruppe, og ved
enkelte anledninger også 2009 og 2010. Det er generelt svært få barn. Gruppene har ofte vært
så få at alle har blitt samlet i en gruppe ifm trening. Det har vært flere tilfeller av at foresatte
ikke stiller, og leder Idrettsskolen har derfor gjennomført flere treninger.
2009 – 2008 barna hadde svømming i bassenget. Her har det vært noe mer deltakelse pr
årskull, men det er fortsatt få barn. Gjennomførte for begge årskull samlet. Foreldre har
gjennomført opplegget for disse barna.
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Oppmøte på idrettskolens innetreninger har ligget unormalt lavt. Likevel er det morro å se så
blide og aktive de som har møtt er.
Skøyter
Antall deltakere på skøyte treningene på Fåberg var rundt 12 – 15 barn. Ganske jevnt fordelt
mellom gruppene. Med få barn på gruppene, ble det mest fokus på lek og det å bli trygg på å
bevege seg på skøyter. Med litt organisering av hinderløyper og lignende, underveis.
Delte gruppene ut fra ferdighetsnivå, samt la opp til muligheter for å invitere venner. Flere ble
med begge økter. Dessverre er det fortsatt for få.

Utfordringer:
Vi er avhengig av foresatte som stiller opp. Dette sammen med svært få deltakende barn, har
gitt noen utfordringer. Særlig da det har vært behov for at foreldre må stille opp gjentakende
ganger.
Vinteren 2018:
Vi gjennomført skøyte trening i januar. Dette gjennomført i uke 1, 2, 3, 4 og 5.
Svært liten deltakelse her og. Gjennomført i to grupper, grunnet forventet store forskjeller i
treningsgrunnlag.
Årets første lysløyperenn er gjennomført, med start og mål på Nedre Moen.
Enkelte innkjøringsproblemer med løypetraseer. Regner med at dette ordner seg relativt raskt.
Noe mangelfullt utstyrt (start og mål, samt klokke). Skismøring er på plass.
For idrettsskolen
Bjørn Karsrud, leder
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