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3) Årsrapport fra gruppene
Hovedstyret
Ski
Tennis
Håndball
Aksjonsgruppa
Fotball
Friidrett
Svømming
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Årsrapport fra hovedstyret
Da var det 99. året tilbakelagt for Lillesand IL. Vi lever i beste velgående og går inn i
jubileumsåret med friskt mot.
I 2018 har vi ferdigstilt en 18 hulls Frisbeegolfbane; fått i gang ei flott friidrettsgruppe;
markert oss med gode resultater på fotballbanen (spesielt junior herre); fått til en
sammenslåing av fotballgruppa til LIL og LFK; Svømmegruppa fortsetter å imponere;
Skigruppa sørger for et godt folkehelsetilbud så fort det er snø i lufta.
Lillesand IL er den største frivillige gruppa i Lillesand.
Jubileumsåret vil bli behørig markert gjennom hele idrettsåret.

Tor Berthelsen

Styreleder

Cathrine Dullum

Nestleder/Arrangement ansvarlig

Kjetil Granli

Økonomiansvarlig

Eivind Javnes

Sponsoransvarlig

Rolf Magnus Jensen

Informasjonsansvarlig

Tina Sofie Norli

Utstyrsansvarlig

Kristina Eide Olsen

Referent

Hassan Jacobsen

Kontingentansvarlig/Politiattest

Øyvind Mellem

Fotballgruppen

Alexander Iversen

Håndballgruppen

Rune Stiansen

Turngruppen

Marit Smeland

Svømmegruppen

Carl Jon Hansen

Friidrettsgruppen

Hans Petter Gjertsen

Tennisgruppen

Notto Høiland

Skigruppen
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Arbeidsutvalget

Hovedstyret 2018:

Arbeidsutvalget
Arbeidsutvalget har hatt administrative oppgaver og forbedret saker til hovedstyret.
Utvalget har hatt 8 møter.
Medlemmer
LIL har per 31.12.2018 1240 medlemmer; en oppgang på 21 medlemmer i forhold til
31.12.17.
Per
Per
Per
Gruppe
31/12/13 31/12/14 31/12/15
Støttemedlemmer
69
50
48
Æresmedlemmer
Turn
154
137
157
Frisbeegolf
Håndball
106
121
149
Svømming
47
40
179
Fotball
421
401
440
Friidrett
17
7
0
Tennis
36
20
16
Ski
Barneidrett
42
25
8
Tillitsvalgte
63
58
36
Trenere/Oppmenn
114
105
100
Totalt
1069
964
1133
Kilde: www.klubbadmin.no

Per
31/12/16
63
5
197

Per
31/12/17
62
5
273

165
202
439
2
22
2
7
42
91
1237

173
144
407
2
24
2
Turn
54
104
1246

Per
31/12/18
62
5
303
15
175
139
471
34
10
2
Turn

Aktivitetsnivået høyt på samtlige grupper, og det legges ned utallige med trenings- og
dugnads timer i løpet av et år. Spesielt gledelig med en meget positiv utvikling innen friidrett
med over 30 nye medlemmer.
Hovedstyremøtene har fungert som en felles arena og det har vært en veldig god tone
medlemmene imellom.
Økonomi
Økonomien er god, og vi har god kontroll på økonomien.
Idrettslaget har et overskudd på driften, og et lite positivt resultat som endelig årsresultat
etter endring i fond med selvpålagt restriksjoner.
I år som i fjor, rettes det en stor takk til alle frivillige som er med å bidra til at idrettslaget
går så bra som det gjør. Det er alle de tillitsvalgte, trenere, foreldrekontakter, sponsorer og
andre som er ryggraden i det frivillige arbeidet Lillesand IL gjør til beste for barn og unge i
byen vår. Dere gjør en formidabel innsats som veldig mange setter pris på.
Tor Berthelsen, Styreleder Lillesand Idrettslag
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Årsrapport fra Skigruppa
Skisesongen for vinteren 2018 var fra midten av Februar og varte til nesten
Påske. Vi rakk å arrangere fem barneskirenn på denne tiden. Det var stor
deltakelse og stor stemning.
Det ble også kjørt opp spor til Olashei, men uten den store suksessen.
Det har vært gjort en innsats i lysløypa og også rundt Olashei men litt rydding
og graving av grøfter etc.
Skigruppa har noen drømmer for innvesteringer for kommende år.
En takk til Asbjørn Guttomsen for voksen innsats i året som har gått. Asbjørn
har i år gjort oss oppmerke på at hans tid som resursperson i skigruppa er over
i en alder av 80 år. Styret har takket han for innsatsen med et gavekort fra
Trimtex.

Styret er som før og til neste år, Kurt Snemyr jr og Notto Høiland.

Ski hilsen

Notto Høiland
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Årsrapport fra Turngruppa
Styret LIL turn
Leder/info: Rune Stiansen
Nestleder/Treneransvarlig: Vibeke Gottschalck
Økonomi og medlemsansvarlig: Audun Øien
Sekretær: Anke Degelmann
Materialforvalter: Knut Reiersen
Ansvarlig for foreldrekontakter: Nina Gjevdeli /Solveig Byremo/Kevin Schou
Ansvarlig for Barneidretten og Ungdomsrepresentant: Natascha Westberg
Arrangementansvarlig/leder for valgkomité: Nina Gjevdeli
Styremedlem Unni Gregersen
Styremedlem Kevin Schou
Styremedlem Solveig Byremo
Styret i turnen har i 2018 avholdt 7 styremøter og tatt opp 41 punkter i løpet av disse møtene.
Styremøtene er blitt avholdt på klubbhuset i Holta og har hatt meget godt oppmøte. Vi har nå omsider
fått et komplett styre, har kontroll på aktiviteter og økonomi.
Vi har jobbet litt med kontaktpersoner for gruppene. Vi har i den forbindelse fått opp noen flere
personer som vil være med å bidra i gruppen.
I tillegg til styremøter så har det blitt avholdt møter mellom Rune (leder) og Vibeke (treneransvarlig)
ang timelister og godkjenning av disse to ganger i året.
Medlemmer og treningshverdag
Turnen i Lillesand IL har 300 betalende medlemmer pr 31.12.2018. Antallet vil nok øke noe når alle i
barneidretten blir registrert. Vi har hatt venteliste på flere grener (hhv Freerunning og yngre trinn av
normal turn), men vi sliter med å holde medlemmene over en alder av 12 år. Dette er noe vi jobber
med tiltak mot slik at det vil være mer attraktivt å drive med turn også for litt eldre barn. Vi har
samtlige treninger i Holta-hallen, ettersom det er der vi har utstyret. Vi har trener 6 dager i uken (alle
dager utenom fredagen, og vi disponerer store deler av tiden Lillesand IL har i Holta-hallen. Vi har ca
28 treningstimer i uken . Vi har 20 registrerte trenere, i tillegg til foreldre som stiller opp som
hjelpetrenere når det trengs. Vi har fått 3 nye medtrenere, 3 trenere med Trener1 kompetanse, 1 ny
trener med sikring2 og vi har en trener som er begynt på forberedende kurs i trenerkompetanse innen
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Paraidrett. GymX Zumba-Aerobics damene er aktive i turneen igjen. Trener 1 gang pr uke i gamle
turnhallen.
Sportslige prestasjoner
Flott innsats av gymnaster og trenere som beviser at små klubber kan klare å kjempe mot de store i
kretsen.
I Mars stilte LIL Turn med 3 tropper i KM rekrutt klassen det ble 4 plass i tumbling, juniorjentene fikk
2 plass. I Kr.sand var det SM på høsten. Her ble det delt 6 plass for rekrutt.
Senere samme måned var det Kretsserie i Froland. Her stilte vi med 2 tropper i rekrutt, og det ble igjen
en flott 4 plass rekrutt 1
Tumbling har jo vært en utfordring for gymnastene siden de ikke har kunne trene på bane, men nå
håper vi at dette skal bli bedre etter innkjøp av tumblingbane til turnen i Lillesand IL. I tillegg til
rekruttenes konkurranser har minirekruttene stilt opp i KS, både i vår og høst 2018. Som alltid er LIL
Turn godt representert og er blant de største troppene ved innmarsj. Gymnastene har gjort en kjempe
flott innsats.
LIL Turn stilte og opp på Gymfestivalen. Her både lærer og viser ungene hva de kan og vi har alltid
mange med.
Arrangementer
I år har turnen hovedsakelig hatt to arrangementer: På sommeren hadde vi atter en gang Turnsportens
dag på «Tomta» midt i byen.
Dette ble et meget bra arrangement med flott være og fantastiske turnere som fikk vist frem hva de har
lært til foreldre, besteforeldre og hvem som helst andre som ville se. Arrangementet gikk smertefritt
og det var mange besøkende.
På høsten kom den tradisjonelle høstoppvisningen i Holta- Hallen. Her var det betalt inngang og alt du
kan spise av kaker og snacks, i tillegg til drikke. Loddsalg med masse fine premier gikk som varmt
hvetebrød og det var mye folk. Turnerne fikk igjen vist frem hva de kan og mange var nok imponert
over fremgangen på kort tid. Nina, vår arrangementansvarlige Nina loset oss gjennom hele showet og
vi fikk til og med vist frem at vi setter pris på trenerne i turnen som gjør en kjempe innsats hver eneste
dag.
Representasjon i kretsen og liknende
I mars var det kretsting for Aust og Vest Agder. LIL Turn stilte med 4 representanter, og vi er den
eneste klubben i Aust Agder som har ungdomsrepresentant.
I tillegg til Vibeke som sitter i utdanningsutvalget på 5 året.
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I november var det Høstmøte i Kretsen og Vibeke og Rune stilte for LIL Turn. Våre unge trenere har
representert LIL Turn sammen med Vibeke på både treningssamlinger i kretsen og treningsleir i
Danmark hos vår venneklubb, hvor de unge trenerne både var trenere og gymnaster.
Vi har vært på hjelpetrenerkurs hvor vi har hatt med 3 unge trenere. Det har vært 1 sikringskurs1 med
1 deltakere og trener1 kurs.
Turnhall
Det har vært et spennende år med «alle opp og nedturene» i forbindelse med ny turnhall. Nå er ny
turnhall endelig vedtatt og det er bare å komme igang med byggingen. Den blir plassert ved siden av
LUS. Håper å være ferdig før LIL - jubileet 2019. Vi gleder oss veldig.
Vi har i forbindelse med bygging av turnhall opprettet en sponsorgruppe i turnen. Den består av
foreløpig av Rune Stiansen leder, Audun Øien økonomiansvarlig, Tom Knutsen medlem og så ser vi
etter flere.

Mvh
Rune Stiansen, Leder LIL Turn.
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Årsrapport fra Tennisgruppa
Status:
Vi er 10 medlemmer i Tennisgruppa pr. 31.12.2018. Det har vært et turbulent år for
tennisgruppa i LIL i 2018. Medlemsmassen har sunket og vi har slitt litt med å holde på våre
unge tennis spillere. Mange tanker rundt den utfordringen, men vi har ikke funnet en fasist
på dette pr. idag.
Mange liker tennis, men det er ikke alltid førstevalget.
Tennisgruppa har også deltatt i LIL sin fellesdugnad, til inntekt for våre aktiviteter.
Vi har også hatt dugnad på tennisbanene i våre.
Styret har hatt flere styremøter igjennom året. Årsmøtet i gruppa ble avholdt torsdag 15.
November.
Sportslig:
Det har vært stor utskiftning blant våre yngste medlemmer. Mange har sluttet å drive
aktivitet, og andre har byttet til andre grupper i LIL.
Etter sommerferien har vi fått med oss Milan Knezevic. Tanken er at han skal hjelpe til på
treningene. Samtidig som Håvard Kvarenes trenger å skolere seg, for å bli en bedre trener.
Samtidig som det er større muligheter for å få med flere voksne spillere på onsdagskveldene.
Det ble arrangert en miniturnering for våre spillere i Holta hallen onsdag 6.12, som en
avslutning på høst sesongen.
Vi har vist oss frem for 15 barn i barneidretten to onsdager i Høst. Vi mener barna trivdes
hos oss. Men det er et stykke frem til de starter å trene hos oss.
Viktig å vise seg frem, vi håper at noen av disse starter med tennis en gang i fremtiden.
Målsetting:
Etter over 15 år med tennisgruppe i LIL, kunne vi ønske oss flere medlemmer. Mange har
vært innom oss, og syntes dette er moro, men de blir ikke så lenge.
Vi har satt oss i tenkeboksen nå, for å få mere aktivitet i tennisgruppa. Det er kommet en
tanke om å flytte tennisbanene til Holta, fordi vi mener dette kan øke aktiviteten.
Dette er ingen ny tanke, men nå har vi lagt det frem for hovedstyret, og vi møtte bare
positive tanker.
Vi takker trenere og styret for flott innsatts igjennom hele sesongen.
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Styret har hatt følgende sammensetning:
Leder: Hans Petter Gjertsen
Styremedlemmer: Fikret Luckin , Anne Torill Storevold og Ivar Fashing
Leder har representert tennisgruppa i hovedstyret.
For tennisgruppa Hans Petter Gjertsen.

Årsberetning 2018 Frisbeegolf
2018 ble et travelt år for oss i frisbeegolfgruppa. Banen ble ferdigstilt etter et stort antall
dugnadstimer. Mange har deltatt på dugnad og det har vært avgjørende for å få alt i havn så
raskt.
Vi har arrangert ukesgolf på tirsdager fra april til november med god deltakelse både fra
lokale og utenbys spillere. 106 ulike personer har vært innom ukesgolfen, noe vi er svært
fornøyde med.
Vi har hatt to større turneringer i Holta, Kyst tour og Vintersjein. Begge med i overkant av 60
deltakere i strålende vært. Mange skryter at alt er gjennomført og fint på banen vår. Det
setter vi veldig pris på.
Det er også mange andre som bruker banen vår, både skoler, familier og vennegjenger. Vi
håper å få flere av disse med på våre ukesgolfer og turneringer fremover.

Jan Yngve Jahnsen
Leder
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Årsrapport fra Håndballgruppa
Styret i håndballgruppa har i 2018 hatt følgende medlemmer:
Leder
Sportslig ansvarlig
Kasserer
Materialforvalter
Dommeransvarlig
Styremedlem
Sekretær
Medlemsansvarlig
Arrangementsansvarlig

Alexander Iversen (2018)
Fredrik Ulseth (2018-2019)
Morten Arentz-Grastvedt (2017-2018)
Per Kristian Olsen (2017-2018)
Karianne Østensen (2017-2018)
Tord Ytterdahl (2017-2018)
Lars Walle (2018-2019)
Torunn Sandberg Nilsen (2018-2019)
Merete Knutsen (2018-2019)

Det har i løpet av 2018 vært avholdt 5 styremøter. I tillegg har det vært avholdt et felles trenermøte.
Per 31. desember 2018 hadde håndballgruppa 177 medlemmer. Det er en marginal nedgang fra
2018, men likt som i 2016.
12 lag har vært aktive i sesongen som har gått: J/G6-7, J/G8, J9, G9, J10, J12, G12, J13, J14, J15, G16
og Young Ladies (YL). Høsten 2018 ble det etablert et sammensatt G16 lag: Lillesand/Grane. To av
Lillesands spillere, Martin Aslaksen Kalhovd og Oskar Braadland kan da også spille for Grane i
regionsserien og BRING-serien, i tillegg til at Lillesand kan låne Grane-spillere ved behov.
Trenerne har lagt ned en fantastisk innsats i 2018. Disse er (2018/2019-sesongen):
J/G6 Ole Morten Mouridsen, Stian Kjernes
J/G8 Eli Aslaksen, Trude Ekse-Gundersen, Janne Engemyr Hasselgård, Helene Fosse Engemyr
J98
Britha Andenæs, Eirin Mosby Fuglestad, Terje Håkon Kvarsnes
G9
Liv Welhaven Løchen, Cathrine Solheim
J10
Ragnhild Golimo Gaare, Astrid Helén Ribe Davidsen, Kristin Nolan Mannerstrøm, Louise
Tollefsen Borgi
J12
Per Kristian Olsen, Karianne Østensen, Julia Bergmann, Morten Arentz-Grastvedt
G12
Jan Buch, Lars Walle
J13
Jan Roger Løland Flaathe, Hege Ellefsen, Lina Braadland Buset
J15
Fredrik Ulseth, Raymond Thomassen
G16
Rune Braadland
YL
Torunn Sandberg Nilsen, Wainy Aamlid
I tillegg hadde vi følgende trenere som takket av etter 2017/2018-sesongen: Thor Gustafsson,
Merete Knudsen Eidesund, Siv Stringen, Arild Strømnæss, Lena Mydland, Pål Rønneberg, Halvor
Unander, Trine Nagel.
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Alle lag fra J/G8 har hatt kampaktivitet i seriespill og cuper, mens 6- og 7-åringene kun har hatt
treninger så langt.
De forskjellige lagene har deltatt på ulike cuper i 2018. Dette har vært:
Quart Cup i Kristiansand i april
Våg cup i Kristiansand i mai
Select-Ulzburg Cup i Tyskland i mai
Dyreparken cup i Kristiansand i august
Påmeldt Tornby Cup i Danmark i september, men forhindret av storm.
Vi har i 2018 som tidligere år hatt treningsaktiviteten i Møglestuhallen. Vi har hatt 19 faste
treningstimer til rådighet, og disse er fordelt slik at gruppene med 11-åringer og oppover har fått to
treninger i uken. For å få til dette har flere lag måtte trene samtidig i hallen. Dette er ikke optimalt,
men vi har forsøkt å gjøre det beste ut av det, blant annet med kamptrening mellom lagene.
Møglestuhallen er også hjemmebane for kamper og arrangementer som vi har ansvaret for. I 2018
har det vært arrangert sju større turneringer i hallen, i tillegg til ordinære seriekamper.
Lagene har utviklet seg svært positivt i løpet av året, og de som har deltatt i seriespill har bedret de
sportslige prestasjonene betraktelig. For eksempel har vi i 2018/2019-sesongen to J12-lag i «øvet
serie».
I august hadde vi nytt inntak av 6-åringer. Det har gjennom høsten kommet til flere og flere barn på
partiet. De spiller sammen med 7-åringene og utgjorde ved utgangen av 2018 ca. 25 spillere.
Generelt på de fleste lagene har vi opplevd at det kommer til spillere gjennom hele sesongen, og
flere har måttet etablere venteliste.
Som i andre idretter er også i håndballen utfordrende med frafall når spillerene passerer 14-16 år. Vi
er derfor stolte av våre gode J15 og G16 lag, som i 2018 har prestert godt i møte med tøffe
motstandere i sine respektive serier. I 2018/2019-sesongen har J15-spilleren Olia Voje deltatt på
sonesamlinger arrangert av håndballforbundet Region Sørvest. Sonesamlingene er et treningsmiljø
for J/G13 og oppover, hvor de beste spillerne trener sammen. Som nevnt har vi også to G16-spillere
som får spille med Grane i regionsserien og BRING-serien.
Det er fortsatt relativt lav andel av gutter i håndballgruppa. Det er derfor gledelig at vi i tillegg til G12og G16-lagene har klart å etablere et eget G9-lag for 2018/2019-sesongen.
I 2019 vil trenere og styret fortsette det gode arbeidet med å videreutvikle håndballmiljøet i
Lillesand, med mål om skape samhold, trivsel og treningsglede blant barna og ungdommen.
For håndballstyret:

Alexander Iversen, Leder Lillesand IL Håndball
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Årsrapport fra Aksjonsgruppa
FELLES ARRANGEMENT 2018
Idrettslaget har i år hatt følgende felles arrangementer.

KRANSEKAKELOTTERIET – 3. og 5. mai.
BLINDLEIALØPET – Brekkestø lørdag 21. juli

ÅRSMELDING – LØRDAGSLØPET 2018
Lørdagsløpet – hele året
Løpet arrangeres hver lørdag gjennom hele året.
30 år med løp hver lørdag!
En stor takk til de frivillige og næringslivet i Lillesand som har stilt med gevinster
gjennom året.
Det er Lillesand IL som er arrangør.
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Årsrapport fra Fotballgruppa
Styret har bestått av: Øyvind Mellem (leder), Jens Anders Risvand (nestleder), Elisabeth
Bredesen Urdalen, Dag Svindseth, Jan Hartvik Eide, Marie Borgen, Nils Erik Håbesland og
Eivind Mosby Fuglestad.
Fotballgruppa har spillere fra 6 år til veteran. Det er mange spillere som er i aktivitet på alle
nivåer. Oppstart av fotball for 6-åringene på høsten ble gjennomført for sjette år på rad. Den
etablerte praksisen med opprettelse av felles treningsgruppe for årstrinnet og etablering av
trenerteam blir godt tatt i mot av spillerne og foreldrene. I år var oppstarten av fotball for 6åringer et samarbeid mellom LIL og LFK. Barna har fortsatt med ukentlig trening på onsdager
gjennom hele høsten.
TINE fotballskole ble gjennomført 17.-19. august og ble et meget vellykket arrangement.
Dette er en viktig satsing for klubben, hvor det både kan foregå rekruttering og
lederutvikling, samt at foreldre gjerne deltar og støtter opp om aktiviteten, spesielt siste dag
når det er turneringsspill. Vi arrangerte Fotballskolen på høsten, rett etter skolestart, for
femte året på rad. LILs fotballskole 2017 ble kåret til «Årets fotballskole» av NFF Agder. Det
var derfor en prioritet for årets arrangement å følge opp den gode kvaliteten som har blitt
bygget opp over de foregående årene.
Det ble gjennomført trenerkurs i forkant av Fotballskolen også i år, med eget utarbeidet
hefte med øvelser og tips, for å løfte kvaliteten på innhold og gjennomføring av Fotballskolen. Det har også vært gjennomført klubbdommerkurs, for å rekruttere og utvikle nye
dommere i ungdomsalder.
Fotballgruppa har fokus på å følge opp og videreutvikle utvikle seg i fht «Kvalitetsklubbprogrammet» til NFF, som bl.a. stiller krav til organisering, drift og kompetanseutvikling. Det
har derfor vært fokusert på å fortsette arbeidet med å etablere «Klubben som sjef». Spesielt
er implementeringen av og forankringsarbeidet for Klubbhåndboken, Sportsplanen og
Trenerforum viktig for den videre utviklingen. Rammeverket for 3-årig strategiplan vil bidra
til å sikre forutsigbarhet og kontinuitet i driften over flere år. Samtidig vil det sikre
sammenheng og fokus i utviklingsarbeidet og satsinmger som skal gå over flere år. Dette er
en satsing på organisasjonsutvikling og klubbkultur som har gitt gode resultater.
Det ble satt opp trenerkurs også i 2018, men disse ble kansellert da det ikke var stor nok
interesse for å gjennomføre kurs. Dette skyldes i en viss grad at vi hadde nådd et
metningspunkt etter den storstilte satsingen på kompetanseheving de foregående årene.
Det blir satt opp nye kurs i 2019, både for trenere på ulike nivå og for fotballstyret, hvor alle
skal gjennomføre Fotballederkurs 1, i tråd med klubbens bestemmelser i
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Kvalitetsklubbarbeidet. Det siste året har leder Øyvind Mellem fullført Fotballederkurs 4 og
dermed også hele NFFs lederutviklingsprogram.
Sportslig utvalg har gjort et svært viktig arbeid i 2018. Fotballstyret har vektlagt å utvikle god
samhandling med Sportslig utvalg og både Sportslig leder, Anne-Lill Karlsen og Silje Leiro
Benestvedt har møtt fast i Fotballstyremøtene, for å bidra til dette tette samarbeidet og
sikre god informasjonsutveksling.
Vintersesongene er utfordrende når det gjelder å få tilstrekkelig treningstid og -plass til alle
trenings-grupper. Spesielt redusert kapasitet pga snøfall skaper frustrasjon. Styret har derfor
prioritert å opprette og utvikle en tett dialog med kommunen om anleggsdriften og
kapasitetsutvklingen i Holta. Dette har gitt fotballgruppen en god mulighet til å være med å
bidra til realiseringen og rulleringen av Kommunedelplanen for idrett, friluftsliv og fysisk
aktivitet.
Fotballgruppa opplever stor entusiasme og engasjement blant foreldre, ledere og trenere.
Samtidig opplever Fotballstyret at det er krevende å rekruttere trenere som er villige til å ta
på seg hovedansvar som trenere, spesielt på alderstrinnene f.o.m. 14 år. Den frivillige
innsatsen er helt avgjørende for å holde driften i gang og for å utvikle klubben videre.
Fotballstyret vil takke alle for samarbeidet dette året!

Øyvind Mellem
Leder, LIL Fotball
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Årsrapport fra Svømmegruppa
Styret 2018 har bestått av;
Leder: Marit Smeland
Nestleder: Tanya Bujanauskas
Sekretær/ hjemmeside: Jenny Anna Maria Aronsson Olsen
Kasserer: Jarle Fosen
Svømmeskoleansvarlig/ trenerkontrakt: Lisbeth Børresen
Styremedlem/ sosial media: Ann Beate Methi
Styremedlem: Thone Helene Glamsland
Styremedlem: Lars Brandal
Dommeransvarlig (ikke styremedlem): Cecilie Hodnebrog (sluttet i oktober)
Kioskansvarlig (ikke styremedlem): Cecilie Ueland
Teknisk ansvarlig (ikke styremedlem): Bjørn Morten Holm
Sosialansvarlig/ aktivitets komite (ikke styremedlem): Ellisiv Marley (startet i desember)
Lisensansvarlige: Tanja og Thone Helene Glamsland

Styrets aktivitet
Styret har i løpet av året avholdt 9 styremøter i tillegg til flere arbeidsmøter i forbindelse med
stevneaktiviteter. Det nye styret fra Januar 2018 har gjort en grundig jobb med å utvikle og føre
videre det arbeidet forrige styret hadde som fokus. Opplæring og kompetanseoverføring har vært
viktig for nye styremedlemmer. Kompetansehelgen var styret representert samt
trenerlederkonferansen Norges Svømmeforbund avholder årlig. Viktig og nyttig lærdom ble brakt
tilbake for videre styrearbeid. Høsten 2018 kom også representant fra forbundet for å assistere med
klubbutvikling. Dette arbeidet videreføres i tett samarbeid med forbundet i 2019.
Samtidig som klubbutvikling og styrearbeid har vært viktig har det sportslige fokus vært vel så viktig.
Gruppen har økt kraftig med gjennomgående plan for utvikling av svømmere helt fra kursdeltakelse
til overgang til rekrutt i gruppen og avansement i gruppens nå tre ferdighetsnivåer; yngre rekrutt,
videregående rekrutter og konkuransegruppe. Som ifjor har fokus iår fortsatt på å bygge et godt
trenerteam. Nye trenere er kommet til og vi opplever at det nå er dannet et godt grunnlag for
sportslig utvikling for alle nivåer.
Dommerutvikling er viktig samt rekrutteringen av dommere. To dommerkurs er avholdt og det har
resultert i fem nye dommere i Lillesand svømmegruppe.
Sittende styre har vært aktivt hele perioden og ønsker å videreføre sine verv også inn i 2019.
Stabilitet i styret vil være en styrke for videre fremdrift i gruppa.

Medlemmer
Antall medlemmer varierer naturlig nok noe gjennom året ettersom vi har opptak av rekrutter to
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ganger årlig. Det er to “avdelinger” i svømmegruppa. Svømmeskolen har hatt 213 barn på kurs i løpet
av 2017 (noen har også deltatt på flere kurs). Konkurransesvømming fra yngre rekrutt til konkuranse
har økt til 59 medlemmer. I tillegg har vi en aktiv mastergjeng på 18stykker. Medlemsmassen har
vært økende i alle nivåer dette året og fokuset vårt er å fortsette jevn øking av rekruttering. Inntak av
yngre rekrutter er etter hver kursslutt, økt fra to ganger i året tidligere til tre ganger fra 2018. Vi
arbeider med å holde svømmerne lengre slik at flere svømmere opplever å ha glede av å svømme i
sin egen klubb, da de skal finne likeverdige konkurrenter å trene sammen med.

Svømmekurs
Svømmeskolen har fra januar 2018 lagt om til å benytte Norges Svømmeforbunds portal
Tryggivann.no. Portalen gir nye muligheter for å bedre dialogen med foresatte samt å ha bedre
kontroll på fakturering. Alle påmeldinger, evalueringer, rapporteringer og kommunikasjon til
foresatte om oppstart, avslutning eller annet kursspesifikt foregår nå via tryggivann.
2018 ble det avholdt 43 kurs. En god økning fra tidligere modell med 30 kurs årlig. Dette har resultert
i tilbud til mange flere kursdeltakere. Lillesand Svømmeskole tilbyr kurs på 6 ulike nivåer, 4
grunnleggende kurs; vannmerke, skilpadde, pingvin, selunge og to videregående kurs; sel og sjøløve.
Alle kursene følger Norges svømmeforbund sitt svømmeskoleopplegg og klubben er en del av NSF
sitt svømmeskole tilbud. Det har vært litt utskiftning i instruktørgjengen men hovedsakelig består
teamet av dyktige erfarne instruktører med en årelang tjeneste som instruktører i svømmegruppen.

Dugnad
Mange har lagt inn mye dugnad for å få alle oppgaver løst i året som har gått. I tillegg til styreverv og
øvrige aktiviteter i det daglige har det vært avholdt stevner. 2 approbert stevne på regionalt nivå og 4
klubbstevner. I tillegg til dette har vi også deltatt på LIL sine felles dugnader.

Sportslige resultater 2018
Fem svømmere kvalifiserte seg til Landsårsklassemønstringen 2018. Gjennomføringen i Farsund
veldig god for alle deltakende.
En hardtarbeidende dyktig svømmer kvalifiserte seg også i 2018 til Nordsjøstevnet, nasjonalt
kvalifiseringsstevne med internasjonal deltagelse.

Stevner og leirer 2018
●
●
●

26.-28. januar Skagerak Swim
3. februar Kretskarusell Grimstad
9.-11. februar LÅMØ Sør 2018
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●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

19.-20. februar Vinterferiesvøm
2.-4. mars Agdermesterskapet 2018
8. april Klubbcup 1.
14. april Kretskarusell Vennesla
28.-29. april Sandnessprinten
13. mai Klubbcup 2.
1.-3- juni Aquarama Open
9.14. august Oppstartsleir Polen
17.19. august Oppstartsleir Løkken
16.september Mandalitten
23. september Klubbcup 3.
1.-3. oktober Høstferiesvøm
20. oktober Kretskarusell 1 Vennesla
27.-28. oktober Terje Vigen
2.-4. november Norsdjøstevnet
24. november Kretskarusell 2 Arendal
24.-25. november Listerstevnet
9. desember Klubbcup 4.

Egne arrangementer;
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Terje Vigen 2018
Agdermesterskapet 2018
Klubbcup, 2 på våren og 2 på høsten
Dommerkurs, et på våren og et på høsten
Sommeravslutning
Juleavslutning
Årsmøte
Foreldremøter
Oppstarts leir i Polen med Grimstad svømmeklubb
Løkken tur høsten 2018
Vinterferiesvøm med overnattingstilbud og gjester fra Kristiansand Svømmeallianse
Høstferiesvøm med gjester fra Kristiansand Svømmeallianse
Kveldsmat

Målsetting
Det tidligere styret vedtok i 2014 en ny sportslig målsetting. Den utvidet ambisjonen fra å gi et tilbud
til barn i Lillesand, Birkeland, Homborsund og Høvåg i alderen fra 4-16 år. Målsettingen var å få frem
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svømmere som hevder seg på et høyt nasjonalt nivå. Denne målsettingen er fortsatt sentral i
klubben.

Klubb samarbeid
LIL svømmegruppe er en del av Team Sør samarbeidet, som er et felles samarbeid mellom klubbene i
Aust-og Vest-Agder. Treningsleirer og samlinger med andre klubber er verdifullt bidrag for å bygge et
godt miljø og opprettholde samarbeidet med øvrige klubber i kretsen. I tillegg til Grimstad har vi også
hatt godt samarbeid med Kristiansand Svømmeallianse (KSA) gjennom hele 2018. Vi har også hatt
flere av våre utflyttede svømmere tilbake i hallen for treninger. Gode svømmere med opprinnelse fra
klubben er en kjemperessurs og stor inspirasjonskilde for våre nåværende svømmere.

Elektroniske betalingsløsninger
Vi har fått tatt i bruk vipps løsningen som vi er svært godt fornøyd med. Dette får vi mange positive
tilbakemeldinger på.

Følg oss på facebook
I tillegg til hjemmesiden som vi ønsker å holde oppdatert er vi fortsatt aktive på Facebook. Her legges
det ut løpende informasjon om stevner, treningstider, lisenser og lignende. Dette er en nyttig
kommunikasjonskanal for oss i svømmegruppa.

Leder LIL Svømmegruppe
Marit Smeland
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Årsrapport fra Friidrettsgruppa
Styret i friidrettsgruppa har i 2018 bestått av Carl Jon Hansen, leder og Thomas Hagen Drangsholt og
Steffi Kiedaisch som styremedlemmer.
Det har vært avholdt et styremøte der trenerne også var tilstede.
Aktivitet:
Etter nyttår startet innendørstreningen opp igjen i gymsalen på Borkedalen skole.
Ida Heggertveit hadde ansvaret for den yngste gruppe og Jan Erik Bjorvatn for den eldste. Merete
Eidesund var også med som trener for den yngste gruppa en periode i forbindelse med at en del
håndballjenter gjerne ville være med for å få mere trening.
Oppslutningen blant de yngste var meget bra mens den eldste gruppa varierte mellom 4 og 8
deltakere.
Utendørstreningen har foregått på stadion siden slutten av april med de samme trenerne samt at
Anne Bjærke var med som medhjelper for den yngste gruppa. Treningen ble avsluttet før ferien med
en samling i klubbhuset 21/6.
Treningen startet opp igjen 23/8 og da med flere nye gutter og jenter. Det ble arrangert
klubbmesterskap 20/9 med 32 deltakere og sesongavslutning med premieutdeling i klubbhuset 27/9
med stor stemning og mange foreldre tilstede.
Innendørstreningen startet opp igjen på Borkedalen skole allerede 11/10 med stor oppslutning – ca.
10 i gruppa 6-9 år og helt opp mot 20 i gruppa 10 år og eldre.
I tillegg til de faste trenerne er Carl Jon tilstede på tilnærmet alle treninger.
Friidrettsgruppa hadde ansvar for 3 treninger for LIL Barneidrett før sommeren og 2 på høsten.
Deltakelse i konkurranser.
Norgesmesterskapet for veteraner innendørs ble arrangert i den nye friidrettshallen i Grimstad og
her ble Lars Anders Ilebekk Norgesmester i kulestøt i klasse 40-45 år med hele 13,00 meter med
seniorkula som veier 7,2 kg.
Friidrettsgruppa var representert med 15 deltakere på Grimstadlekene i mai. Kretsmesterskapet for
10-14 år ble arrangert i Grimstad i august og her ble Vincent Kiedaisch (12) kretsmester i kule og nr. 3
på 600m. I september deltok Alva Rislå Grønning og Ellie Sofia Lyssand i Lerøy-lekene utenfor Bergen.
De var begge tatt ut på kretslaget til Aust- og Vest-Agder.
Stadion i Holta
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Det er ikke utført noe arbeid med friidrettsdelen i Holta i 2018.
Det er behov for rehabilitering av lengdetilløpet. Videre må det vurderes plassering av kulering og
område for høydehopp.
Banedekket er veldig grovt og egner seg ikke for løping på piggsko
Det er å håpe at vi kan komme i gang med oppgradering av friidrettsdelen på stadion i 2019.
Arrangementer:

Skifjell-løpet ble arrangert for fjerde gang16/5 med 71 deltakere – litt flere enn i 2017 men
langt unna deltakerantallet i 2015 og 2016. Været var kanskje for fint? Det var strålende sol
og nærmere 25 varmegrader!
Olasheiløpet ble arrangert for 8. gang 8/9 med 177 fullførte deltakere – noe færre enn i 2017.
Løpet ble arrangert med Stadion som utgangspunkt og dette fungerer utmerket. Løpet ble
veldig greit avviklet og det vanket mye ros fra deltakerne og løpet ble avviklet i fint høstvær. I
år som i fjor var det engasjert en rekke personer til vakthold i løypene, og det skapte mer liv
langs løypa.
Løpet er blitt et stort arrangement med masse forberedelser, møteaktivitet og arbeid med å
skaffe sponsorer. I alt var nærmere 100 funksjonærer i sving under arrangementet!
Komiteen med ansvar for årets løp besto av: Siw Emanuelsen, Cathrine Therese Dullum, Tor
Berthelsen, Thor Bylund, Evelyn Moen, Torolf Kroglund, Henning Fagge, Carl Jon Hansen,
Tore Andersen og Alf Løvik.
Aust Agder friidrettskrets:
Carl Jon Hansen ble gjenvalgt som revisor på kretstinget som ble avholdt i mars 2018.
NM i Friidrett innendørs for veteraner ble arrangert i den nye friidrettshallen i Grimstad i mars 2018,
og Carl Jon var med i arrangementskomiteen for stevnet.
2019 blir et spennende år for LIL’s friidrettsgruppe. Foreløpig er 3 personer helt avgjørende for
framtida – de 2 trenerne og Carl Jon. Vi er avhengig av at foreldre til friidrettsinteresserte gutter og
jenter er villige til å påta seg oppgaver og ansvar for at gruppa skal kunne drives i framtida.
Lillesand 4/2 - 19
Carl Jon Hansen
Friidrettsgruppa i LIL

4) Reduksjon av treningsavgift for barn, 6-12 år
Fotballstyret foreslo for årsmøtet 2019 i Lillesand fotball å redusere treningsavgiften for barn i
alderen 6-12 år. Kostnadene i fotballen og for aktiviteter for barn og unge generelt, var også tema på
årsmøtet i 2016. Det er et nasjonalt problem at kostnadsnivået i aktiviteter for barn og unge kan
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være en årsak til at mange barn ikke kan delta, siden det belaster familien økonomi. Fotballstyret
ønsket å bidra til å senke kostnadene for de yngste spesielt, ved å redusere treningsavgiften for
barnefotballen til kr. 200,- per år.
Årsmøtets vedtak i saken ble: Treningsavgiften for barn, 6-12 år reduseres til kr. 200,-, med virkning
fra og med 2019.
Lillesand fotball ønsker med dette å bidra til å senke kostnadene for aktiviteter for barn. Samtidig
oppfordres andre grupper i LIL og alle andre aktiviteter for barn til å bidra på samme vis, med å senke
kostnadsnivået på aktivitetstilbudet for barn.
Forslag til vedtak:
Årsmøte i Lillesand IL tar forslaget til etterretning og ber Hovedstyrer arbeide med å god sosial profil
på kontingent og treningsavgifter i alle grupper.

5) Innføring av minimumskontingent
Styret i Lillesand fotball vil anbefale årsmøtet i LIL å be Hovedstyret om å utrede innføring
av minimumskontingent for tillitsvalgte på Kr. 100,-. Hovedstyret legger fram sak om dette på
neste årsmøte.
Norges idrettsforbund anbefaler idrettslag å ha en minimumskontingent på kr. 100,-.
Fotballgruppen har erfart at dagens system i LIL, med gratis medlemskap for tillitsvalgte gjør
at idrettslaget har vansker med å holde oversikt over det reelle medlemstallet. Medlemmer
som går inn i tillitsverv, som trenere, lagledere, styremedlemmer, osv. får gratis
medlemsskap. Samtidig har ikke LIL noe system for å fange opp når personer ikke lenger er
aktive i tillitsvervet. Dette var en problemstilling som ble reell, når Fotballgruppen skulle
avgjøre hvem som var stemmeberettigede til årsmøtet 2019, hvor LIL Fotball og Lillesand
fotballklubb skulle samles i Lillesand fotball. Det skulle velges et styre av kandidater fra
begge klubben, men det var ikke enkelt å avklare hvem som kunne stemme. I henhold til LILs
lovgrunnlag, var tillitsvalgte stemmeberettigede, siden de hadde oppfylt betingelsene til
medlemsskapet, siden kontingenten er gratis for dem. Lovgrunnlaget sier ikke noe om at man
skal være i en aktiv rolle. Vi har mange tilfeller av medlemmer som har vært i mange ulike
roller over tid, og som kanskje ikke er i en aktiv rolle akkurat når det er årsmøte. Da er de per
definisjon ikke tillitsvalgte og har da heller ikke stemmerett. Dette hadde vært løst om LIL
innførte en minimumskontingent, som er en symbolsk sum alle som er tillitsvalgte betaler, for
å stadfeste at en er medlem.
En minimumskontingent ville også bidratt til å vedlikeholde medlemsregisteret, da en ville
fått oppdatert kontaktinformasjonene til alle en gang per år, eller slettet medlemmer som ikke
lenger ønsker å være aktive. En slik kontingent ville bety noe inntekt til idrettslaget, da alle
som er medlem burde betale litt, men det er ikke den viktigste grunnen til å innføre en slik
praksis. Derimot er stadfestelsen av medlemsskapet og avklaring av stemmeberettigede det.
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Forslag til vedtak:
Årsmøte i Lillesand IL tar forslaget til etterretning og ber Hovedstyrer arbeide med saken og fremme
et forsalg på neste årsmøte.

6) Regnskap og revisjonsberetninger
Se vedlegg 1 for regnskap.
Se Vedlegg 3 for revisjonsberetning.

Forslag til vedtak:

Regnskap og revisjonsberetning godkjennes.
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7) Budsjett 2019
Budsjett er i hovedsak et resultat av gjennomgang med gruppene, og baserer seg på
aktiviteten i 2018.


Se budsjett tall i vedlegg 1 og vedlegg 2.

Forslag til vedtak:
Budsjettet vedtas som fremlagt.
Innføringen av sentrale midler til utvikling og kompetanseheving gjør at styret, som
tidligere, gis fullmakt til å gjennomføre budsjettendringer. Det kan også fremkomme
utilsiktede virkninger i budsjettet på grunn av de justeringer som er foretatt, og
endringer i avtale med hovedsponsor. Årsmøtet gir HS en generell fullmakt til å foreta
budsjettendringer inntil kr 150 000.
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8) Valg 2019
Valgkomiteens innstilling - 2019
Innstilling fra valgkomitéen for idrettsåret 2019
Personer på valg er i grønt.
Arbeidsutvalget
Styreleder
Nestleder
Økonomiansvarlig
Utstyrsansvarlig
Informasjonsansvarlig
Sponsoransvarlig
Sekretær
Andre verv
Huskomiteen
Huskomiteen
Huskomiteen
Kontingentansvarlig
Idrettsmerkeutvalget
Blindleiakomiteen
Revisorer
Leder
Medlem
Varamedlem

Tor Berthelsen
Cathrine T Dullum
(Kjetil Granli-forsetter til vi
finner en ny kandidat)
Tina-Sofie Larsen-Bjørnstad
Rolf Magnus Jensen
(Leder har rollen frem til vi
har funnet en kandidat)
Kristina Eide Olsen

Sara Popova
Tina-Sofie Larsen-Bjørnstad
Robert Johannessen
Hassan Jacobsen
Rolf Østerås
Fredrik Lossius

Johan Chr. Gunnufsen
Carl Jon Hansen
Tor Martin Kristiansen

Svømmegruppa konstituerer leder i første møte
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Idrettsåret
2019
2018-2019
2019-2020
2019-2020
2018-2019
2019-2020
2018-2019
Idrettsåret
2018-2019
2018-2019
2019-2020
2018-2019
2018-2019
2018-2019

Idrettsåret
2018-2019
2018-2019
2018-2019

Svømmegruppa
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem

Idrettsåret
2019-2020
2018-2019
2018-2019
2018-2019
2019-2020
2018-2019

Tanja Bujanauskas
Marit Smeland
Heidi Nymo
Jenny Olsen
Lars Brandal
Lisbeth Børresen

*Styret konstituerer selv leder på første møte etter årsmøte

Friidrettsgruppa
Leder

Carl Jon Hansen

Turngruppa
Styreleder / Info
Nestleder
Sekretær
Ungdomsrepresentant
Styremedlem
Medlemsansvarlig /kasserer
Ansvarlig for barneidretten
Arrangementansvarlig
Matrial/utstyrsforv/ansv
Styremedlem

Idrettsåret
2019

Rune Stiansen
Vibeke Gottschalck
Anke Degelmann
Natascha Westberg
Kevin Schou
Audun Øien
Espen Ringvold
Nina Gjevdeli
Knut Reiersen
Unni Gregersen

Idrettsåret
2019
2019-2020
2019-2020
2019-2020
2019-2020
2019-2020
2019-2020
2019-2020
2019-2020
2019-2020

Styret i Fotballgruppen, valgt på årsmøtet i fotballgruppen 16.01.2018 er:
Fotballgruppa:
Leder

Roy Tømte

Styremedlem/nestleder 1

Jens Anders Risvand

2018-2019

Styremedlem/nestleder 2

Øyvind Mellem

2019-2020

Styremedlem

Elisabeth B. Urdalen

2018-2019

Styremedlem

Dag Svinseth

2018-2019
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2019

Styremedlem

Eli Voie Aslaksen

2019-2020

Styremedlem/Nestleder

Nils Erik Håbesland

2018-2019

Styremedlem

Eivind Mosby Fuglestad

2019-2020

Styremedlem

Wanda Longnes

2019-2020

Styremedlem

Andreas Hasselgård

2019-2020

*Styret har mandat til å supplere med et styremedlem, dersom oppgavene tilsier at det er
nødvendig.

Fotballgruppas valgkomite*:
Leder
Evelyn Moen
Medlem
Elise Knutssøn Lindeberg
Medlem
Tord Aslaksen

2019
2019
2019

*Styret har mandat til å supplere med et medlem til valgkomiteen. Kunngjøres evt. på idrettslagets
årsmøte.

Håndballgruppa
Leder
Kasserer
Medlemsansvarlig
Arrangementsansvarlig
Sportslig Ansvarlig
Sekretær
Materialforvalter
Dommeransvarlig
Styremedlem
Tennisgruppa
Leder
Styremedlem
Styremedlem

Alexander Iversen
Morten Arentz-Grastvedt
Torunn Sandberg
Merete Knutsen
Fredrik Ulseth
Lars Walle
Per Kristian Olsen
Karianne Østensen
Tord Ytterdal

Hans Petter Gjertsen
Ivar Fashing
Fikret Luckin

Side | 29

Idrettsåret
2019
2019-2020
2018-2019
2018-2019
2018-2019
2018-2019
2019-2020
2019-2020
2019-2020
Idrettsåret
2019
2018-2019
2018-2019

Styremedlem
Skigruppa
Leder
Nestleder

Anne Torill Storvold

2019-2020

Notto Høyland
Kurt Snemyr jr.

Idrettsåret
2019
2018-2019

Forslag: Utgående medlemmer av hovedstyret går inn i valgkomiteen.
Valgkomiteen
Leder
Medlem
Medlem

Elin Bentsen

Idrettsåret
2019

*Hovedstyret har mandat til å supplere med et medlem til valgkomiteen. Kunngjøres evt. på
idrettslagets årsmøte.
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