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1. Styret har bestått av 
 

1.1 Hovedstyret  
Leder:  Even Anders Tosterud 
Nestleder:  Anne Ekornholmen 
Kasserer:  Morten Holdahl 
Sekretær:  Anett Kittelsen Flesvik 
Styremedlem:  Vegard Halvorsen 
 
1.2 Grupper, gruppeledere 
Allidrett:  Linda Kristiansen Dokken 
Fotball: Vegard Halvorsen 
Friidrett: Sveinung Svendby 
Ski:  organisert uten fast leder, Rebecca Setsaas har vært styrets kontaktperson 
Sykkel: organisert uten fast leder 
Trim og tur: Kai Melby  
 
Ragnar Flesvik har vært kontaktperson for Mjøsa rundt 
  
1.3 Valgkomité 
Camilla Opsahl, Miriam Hagen, Jøran Kristiansen og Åge Bjørnstad 
 
1.4 Revisorer 
Ragnar Flesvik og Vidar Svendby 
 
 

2. Styrets arbeid 

Styremøter 

Det er avholdt 9 styremøter. 7 av disse hvor også gruppeledere har vært innkalt. Det er blitt behandlet 
34 saker. 

Ekstraordinært årsmøte 

Siden lovnormen til idrettslaget ikke ble godkjent av idrettskretsen, ble det avholdt ekstraordinært 
årsmøte 12.12.16. Lovnormen ble endret ved at antall varamedlemmer til styret ble satt til 2 stk. 
Lovnormen er godkjent av Akershus idrettskrets 18.01.17. 

Spesielle oppgaver 

Feiring idrettslag hadde ved utgangen av året 299 betalende medlemmer. 58 registrerte medlemmer 
har ikke betalt medlemsavgift. Medlemskontingent har vært kr. 100 for barn, kr. 200 for voksne og kr. 
500 for familie. 

Treningsavgift er gjeninnført. Aktive som deltar på treninger har betalt kr. 600 for uavhengig av alder 
og hvor mange aktiviteter en deltar i. Dette har styrket økonomien i laget med kr. 42000. Det er blitt 
jobbet med utestående krav vedr. medlemsavgift og treningsavgift inn i 2017. 

Idrettslaget har gitt innspill til Eidsvoll kommunes kommuneplan for idrett og friluftsliv. Her ble det 
foreslått pumptrackbane, idrettshall, og rulleskiløype/lysløype ved idrettsplassen. 
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Ny pumptrackbane er lagt på idrettsplassen. Den er finansiert med kr. 200.000,- fra 
sparebankstiftelsen. Det er søkt om spillemidler til nærmiljøanlegg og det er gitt forhåndsgodkjenning. 
Pumptrackbana vil dermed sannsynligvis være etablert uten finansiering ellers fra idrettslaget.  

Mjøsa rundt ble arrangert den 7/6-2016 med ca. 200 deltagere. Det var stor dugnadsinnsats slik at vi 
slapp å leie inn vakter. Arrangementet ga et overskudd på kr. 68.000,-. Ragnar Flesvik var 
prosjektleder for arrangementet. Det har også vært jobbet aktivt for å få ny sykkelgruppe på plass etter 
at den sittende gruppa varslet at ingen ønsket gjenvalg i 2017. 

Hjemmesiden til Feiring IL er blitt utsatt for hacking og det er jobbet for å bygge opp ny, som blir 
presentert på årsmøtet. 

Feiring IL har vært representert i valgkomiteen til idrettsrådet. Flere medlemmer i laget er blitt spurt 
om de vil sitte i idrettsrådet, ingen har sagt ja til vervet. 

Premiesamlingen til Lillengen familien som har vært utstilt i Totens sparebank er blitt flyttet til Coop-
Feiringtunet. 

Melbybakken er godkjent revet av Eidsvoll kommune og strømmen er frakoblet. Intensjonen er at 
bakken skal være revet i løpet av 2017. 

Avtale med tidligere regnskapsfører er avsluttet. Ny regnskapsfører har vært Bjørn Saksberg. 
Regnskapet for 2016 er ført uten kostnader for idrettslaget. 
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3. Aktivitet 

3.1 Allidrett 

Gruppas sammensetning: 
Leder: - Linda Kristiansen Dokken 
 - Arne Saxhaug 
 - Nina Stefferud 
 - Kirsti Fagerli (var med våren 2016) 
 - I tillegg har vi hatt god ekstra hjelp av Trond Bamrud på noen treninger høsten 2016 

Gruppemøter: 
Det er avholdt 2 gruppemøter, et per halvår. På møtene planlegges ønsket innholdet på treningene, og 
hvem som har treneransvar de ulike datoene. Det planlegges for et halvår av gangen. I tillegg har 
gruppen jevnlig kontakt gjennom en egen gruppe på Facebook.  

Aktivitet: 
Allidrettsgruppa trener på torsdager, og er delt inn i to grupper: 

• Den yngste gruppa: 4 – 6 år, trener fra 18:00 – 18:45 
• Den eldste gruppa: 1. – 4. klasse trener fra 19:00 – 20:00 

- Vi prøver å variere treningene mest mulig slik at det skal fange et større aldersspenn.  

Siste halvdel av våren og første halvdel av høsten foregikk alle treningene ute. Ballbingen ble mye 
brukt til ulike aktiviteter, som for eksempel: friidrettsøvelser, ballspill, stafett, sisten og hinderløyper. 
Det har også blitt jogget små runder rundt fotballbanen og gjennom skogen. I tillegg så har det vært 
gjennomført en runde med orientering, og løping gjennom refleksløype med hodelykt.  

Når mørket og kulden har tatt over, har vi flyttet treningen inn i gymsalen på skolen. Der har 
hinderløype med diverse grovmotorisk utstyr vært en stor favoritt. I tillegg har det også vært blant 
annet ballspill, dansestopp, varierte stafetter, sirkeltrening og regelleker. 

 
- Deltakelse på treninger: Det har en periode vært noe utfordrende å få mange barn til treningen på 
allidretten. Erfaringer tilsier at det er store variasjoner innad i de ulike årskullene. Vi har hatt treninger 
med grupper på alt fra 2 barn til 17 barn. Rett før sommerferien og ved oppstart på høsten igjen, var 
det så få barn at vi valgte å slå sammen de to treningsgruppene, og hadde en times trening fra 18:00 – 
19:00. Etterhvert som det økte på med barn på treningene delte vi igjen gruppene for å kunne tilpasse 
mest mulig til aldersadekvate aktiviteter for barna.  

Vi har prøvd å tenke variert for at allidretten skal oppleves som et attraktivt tilbud. Vi har prøvd å 
reklamere for treningene både på facebook, og ved å henge opp lapper på skolen og i barnehagen. 

Spesielt ser vi at de eldste barna er de vanskeligste å få til å møte opp på treninger. Vi har derfor av og 
til arrangert spesielle treninger for den eldste gruppen, som orientering, jogging med hodelykt, 
utetrening med parkur osv. Dette har vært gjennomfør med variert utfall, med alt fra bra møte, til en 
gang der faktisk ingen møtte opp. Det kan tenkes at utetreningene påvirkes av hvilket værforhold det 
er den aktuelle dagen. Et annet tiltak som nylig er gjennomført har vært å la barn få være med på 
treningene fra det halvåret de fyller 4, i stedet for at de venter til de faktisk har fylt 4. Dette har gitt 
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resultater, og det har vært mange flere barn på treningene for de minste barna.  
- Egne arrangement: Vi har ikke hatt noen egne arrangement, men vi har avslutninger ved hvert halvår. 
Til sommeravslutning var det kjeks, frukt og saft. Til juleavslutning gjennomførte vi en trening der 
trenerne hadde på seg nisseluer, det ble spilt julemusikk under treningen og det hele ble avsluttet med 
julekaker og saft.  

 

Vurdering av aktivitet i forhold til mål:  

En målsetting for allidrettsgruppa har vært å fremstå som et attraktivt, variert og morsomt tilbud for de 
yngre barna. Vi har hatt gode resultater for den aller yngste gruppa, men har fortsatt en vei å gå for å 
nå enda flere av de eldste barna i målgruppen. En av grunnene til at akkurat denne målgruppen er 
vanskeligere å nå, er nok også på grunn av at de har nådd en alder hvor de har blitt gamle nok til å 
være med på andre aktiviteter som for eksempel fotball og håndball.  

Alle medlemmene i allidrettsgruppa har samarbeidet godt, og alle har hatt et ønske om å stå på for at 
barna skal ha det morsomt på trening, samtidig som de blir introdusert for et variert utvalg av 
aktiviterer.  

Økonomi: 
Allidretten har generelt ikke hatt noen poster det har blitt brukt penger fra idrettslaget sin økonomi det 
siste året. Vi har opplevd hærverk der blant annet en vaier har blitt slipt over, for å få tilgang til 
utstyret som har vært låst inn. Dette har skjedd 2 ganger, og den ene gange ble vaieren erstattet med en 
ny. Denne vaieren ble kjøpt hos Disserud fjøs og maskin av Arne, og ble satt på idrettslaget sin 
regning.  

På bakgrunn av dette hærverket har vi startet et lite samarbeid med skolen i forhold til bruk av gymsal 
og utstyr. Målet er at alle barna skal kunne ha glede av alt utstyr, samtidig som det trengs at noe utstyr 
fornyes for at treningstilbudet skal bli enda bedre. Vi har derfor søkt sparebankstiftelsen om et 
økonomisk bidrag i håp om at vi kan gå til innkjøp av noe utstyr. Ønsket utstyr er foreløpig: 

• Nedsprangsmatte – Tjukkas, 2 – delt: 22998 ,- 
• Minitrampoline Eurotramp: 9395 ,- 
• Ocean Gym Benk x 2: 4380 ,-  

Det skal foreligge et svar på søknad fra Sparebankstiftelsen i løpet av mai måned.  

Vi ønsker derimot å kunne kjøpe inn det som haster mest nå, Tjukkas. Allidretten har derfor et ønske 
om at Idrettslaget kan gå til innkjøp av en tjukkas: 22998 ,- . Variant av tjukkas og pris kan eventuelt 
forandres.  

 

Linda Kristiansen Dokken (leder) 
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Fotball 

Gruppas sammensetning: 
Leder: - Vegard Halvorsen 
 - Kenneth Flatmo 
 - Elin Langgård 
 - Øystein Rydland 

Gruppemøter: 
Det er avholdt tre ordinære styremøter, samt to trenermøter og ett foreldremøte, i tillegg til fortløpende 
kontakt blant styremedlemmer og trenere gjennom sesongen for å ta stilling til aktuelle saker. 

Aktivitet: 
For første gang i nyere tid hadde FIL Fotball et tilbud til alle gutter og jenter i idrettslaget, fra 7 år og 
oppover til eldstemann på 44. Følgende lag deltok i seriespillet (trenere/lagledere i parentes):  

• GJ7   5er (Knut-H. Flesvik, Anett K. Flesvik, Tore Nedrebø, Arne Saxhaug) 
• GJ9   5er (Øystein Rydland)     
• GJ10   5er (Espen Stigersand)     
• GJ11   7er (Kenneth Flatmo)     
• GJ12   7er (Jonas Langgård)     
• GJ14  9er (Vegard Halvorsen)     
• Menn senior 7er (Jonas Langgård, Stian Melby)    

De eldste (GJ11-15) startet med ei trening i uka fra i januar, inne i Feiringklinikkens gymsal. GJ8-10 
begynte etter vinterferien, i gymsalen på skolen. GJ7 og seniorlaget ventet til kunstgrasbanen ble 
snøfri og bruksklar etter påske. Samtidig ble treningstilbudet utvidet til to ganger i uka (mandag og 
onsdag) for alle som ønsket det blant GJ11-15.  

Våre yngre lag spilte til sammen hele 96 kamper, hvorav 48 hjemme på kunstgraset. Alle lag viste fin 
utvikling og en herlig idrettsglede gjennom sesongen, og alle fikk oppleve både å vinne og tape. Vårt 
nystartede seniorlag spilte 17 kamper, hvorav ti på hjemmebane. Laget havnet sist i sin avdeling på 
våren, men fant formen og kjempet lenge om å bli avdelingsvinner da nedre halvpart av de to 
våravdelingene gjorde opp regnskap seg i mellom på høsten. Det endte til slutt med andreplass, etter 
sju seire, én uavgjort og kun ett tap mot avdelingsvinner Kurland.  

16. april deltok vi med fire lag (GJ9, GJ10, GJ11, GJ12) og 32 spillere på ETF Kick-Off Cup ved 
Eidsvollhallen. Turneringen ble avviklet på én dag, og alle våre lag spilte tre kamper hver og viste 
upåklagelig innsats. Vi deltok som vanlig også på Eidsvold Turn Cup på Myhrer 13-14. august, med 
lagene GJ7, GJ9, GJ10 (alle 5er), GJ11 (7er) og GJ13 (9er), i alt 39 spillere. For øvrig deltok GJ10 på 
en svært vellykket årgangscup i regi av Nordre Eidsvoll IL 27. august, mens GJ14 deltok som 11er-lag 
på EIF Høstcup (Eidsvoll Stadion, 22. oktober).      

Vi tok treningsfri i ukene 28-31. Deretter fortsatte treningene ute hver onsdag (pluss mandag) til og 
med 9. november. Da tok de yngste vinterpause, mens GJ11-15 trente videre inne i Minnesundhallen 
(onsdager og torsdager) til og med 8. desember.  

Sesongavslutningen ble feiret med fest på Fløygir onsdag 26. oktober for spillere og foreldre på GJ7-
10, mens feiringen for spillere og trenere på GJ11-15 fant sted på Hansstuen fredag 2. november.  

 

Vurdering av aktivitet i forhold til mål: 

Det ble en strålende sesong med historisk stor aktivitet. Til sammen var 54 spillere aktive på GJ7-15 i 
løpet av sesongen (inkl. 13 jenter), i tillegg til 19 spillere på seniorlaget (inkl. 1 jente) fra 16 år og 
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oppover. Særlig de yngste og seniorlagene sine kamper var dessuten godt besøkt med over 150 
tilskuere på noen av seniorkampene. Det var åpen kiosk ved samtlige hjemmekamper. 

På trenersiden var 11 personer involvert, og vi hadde også ni dommere i aksjon med tilknytning til 
Feiring IL. Det ble avholdt et vellykket klubbdommerkurs ved Terje Juven fra NEIL 28. april, med 
flesteparten av våre unge spillere (og dommere) fra 12 år og oppover til stede.  

Anleggssituasjonen er ualminnelig god etter opparbeidelsen av vår flotte kunstgrasbane og 
oppussingen av kiosken i 2015. Det er nedsatt en anleggskomite med ansvar for vedlikehold. 

Fotballgruppas overordnede formål er å være en arena for sunn fysisk aktivitet og lagånd, der alle får 
oppleve sportslig mestring og menneskelig utvikling ut fra egne forutsetninger, i en ramme av sosial 
trygghet. Høy oppslutning og gode tilbakemeldinger tyder på at vi lyktes bra med dette også i 2016.    

 

Økonomi: 

Grupperegnskapet angir et underskudd på 54.000 kroner, der de synlige driftsinntektene i hovedsak 
stammer fra kiosksalg ved hjemmekampene. De vesentligste kostnadene var knyttet til obligatoriske 
kretskontingenter og lagsforsikringer ved siden av nytt idretts- og anleggsutstyr, hvorav nye 11er-mål 
til bruk på kunstgrasbanen var den største enkeltposten med 23.000 kroner.  

I vurderingen av resultatet må det tas i betraktning at fotballgruppa genererte over 20.000 kroner i 
treningsavgifter som ikke er allokert til gruppa i regnskapet, og i tillegg tjente 9.000 kroner på 
flaggheising ved bygdas kommunale bygg (på oppdrag fra Eidsvoll kommunen) uten at dette heller er 
godskrevet fotballgruppa regnskapsmessig. Det viktigste er likevel at fotballgruppa mobiliserte en 
svært stor andel av dugnadsstaben til Mjøsa Rundt, slik at arrangementet lot seg gjennomføre med et 
betydelig overskudd for idrettslaget som helhet. 

Totalt sett bidro altså fotballgruppa positivt til idrettslagets samlede økonomi i 2016 samtidig som 
aktiviteten var høyere enn noen gang tidligere.  

 

Vegard Halvorsen (leder) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 FEIRING IL   

h:\mine dokumenter\even\fil\styret\årsberetninger\2016 årsberetning.docx Side 8 
 

 

Friidrett 

Gruppas sammensetning: 
Leder:   - Sveinung Svendby 
Gruppemedlem: - Knut-Harald Flesvig 

Gruppemøter: 
Det er avholdt 2 gruppemøter. 10 saker er diskutert.  

Aktivitet: 
Friidrettsgruppa arrangerte i 2016 to arrangementer: 

• 2. løp i Eidsvoll terrengløpkarusell 
• Åneskøl Opp (En del av Romerikstrippelen) 

Eidsvoll terrengløpkarusell 
Eidsvoll terrengløpskarusell består av totalt 4 løp, hvorav det andre ble arrangert i Feiring. Det var 
totalt 151 påmeldte på terrengløpskarusellen, og også godt oppmøte i Feiring. Det var 14 stk fra 
Feiring som deltok på karusellen. En nedgang fra 30 året før.  

Åneskøl Opp 
Det var totalt 86 påmeldte på Åneskøl Opp, hvorav 24 stk fra Feiring! Løpet ble som i fjor avholdt 
lørdagen i forbindelse med Moro ved Mjøsa. Dette fungerte godt! Løpet var i 2016 en del av 
Romerikstrippelen. Romerikstrippelen består av Mistbergløpet, Rognstadkollen opp og Åneskøl opp. 
Det var totalt 23 som gjennomførte alle tre løpene og fikk medalje for deltagelse i Romerikstrippelen. 

I år ble det servert boller og kaffe på toppen. Dette ble satt godt pris på  

Arrangementet ble gjennomført på en god måte og bød på ingen spesielle problemer. Sliter fortsatt 
med å rekruttere flere folk til arrangementet. 

Vurdering av aktivitet i forhold til mål:  
Friidrettsgruppa har som mål å gjennomføre gode og robuste arrangementer, og engasjere så mange 
som mulig i sine arrangementer. Arrangementene ble gjennomført uten for store utfordringer. 
Hovedutfordringen er å engasjere enda flere i arrangementene. Dette ble ikke helt innfridd i år. Et mål 
bør være godt over 100 deltagere på Åneskøl opp, og 200 deltagere på Eidsvoll terrengløpkarusell. 

Videre så bør det vurderes om det bør arrangeres en dag med mulighet til å ta friidrettsmerket. 
Friidrettsgruppa har til nå heller ikke konsentrert seg om å medta eventuelle utøvere som ønsker å 
være aktive innen friidrett eller dra på friidrettsstevner. Dette bør det vurderes om skal jobbes aktivt 
med i fremtiden.   

Økonomi: 
Se felles økonomirapport. 

 

Sveinung Svendby (leder) 
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Håndball 
 

Gruppas sammensetning: 
Leder: Guri Nærbøe Nordahl 
Oppmann: Miriam Hagen 
Medlem: Elin Langaard 
Medlem: Guri Ekornholmen 
Trener: Miriam Sand Nordahl 
Trener: Tore Nedrebø 
 

Gruppemøter: 
Det er avholdt 6 gruppemøter og det er behandlet en rekke saker. 

Møtene har stor sett dreid seg om etablering av håndballgruppa, lagenes sammensetning i fht 
aldersinndeling, evt. deltagelse i seriespill og administrasjon rundt dette. I tillegg er det avholdt møte 
med håndballgruppa i Eidsvoll Turn vedr dugnadsarbeid i Eidsvollhallen, dommere på hjemmekamper 
og evt. samarbeid i sesongen 2017/2018. 

Treninger: 

Fra mars til medio august ble det avholdt treninger på mandager ute og inne på Feiring skole. Fra 
medio august trener lagene i Minnesundhallen. De minste (6-9 år) trener fra 18-19, og de største (10-
12 år) trener fra 18.30 -20.00. 
 

Deltakelse på treninger: 

Det er ca. 35 under med på treninger. Den minste gruppa er størst, og har både gutter og jenter. Den 
største gruppa er akkurat nok til et 10-årslag og et 12-årslag (hvis vi legger godvilja til) 
 

Deltakelse på eksterne arrangement: 

Både 12- og 10-årslaget delta i seriespill i region øst. Gutter 9 år og jenter 8 år deltar på Minirunder 
(turneringsspill a 6 turneringer i helger) 

 
Sportslige resultat: 

Resultatene har vært over all forventing. Fra å starte fra 0 i mars, har lagene klart seg bra. 10-årslaget 
har ikke vunnet noen kamper, men har vært like ved. Det scores mange mål i hver kamp. 12-årslaget 
har vunnet to kamper og spilt flere uavgjort. 

 

Vurdering av aktivitet i forhold til mål:  
Vi hadde som mål å ha et 10-årslag og et 12-årslag i seriespill, samt to lag (gutter/jenter) i Minirunder. 
Med ei jente på 13 år på disp. og en gutt på 10 år på disp. klarte vi akkurat å stille to lag. Da en av 
spillerne på 12-årslaget sluttet til jul, var foreldrene på 10-årslaget veldig rause og foreslo at 10-
åringene kunne bytte på å være med på 12-årslaget ut sesongen for å unngå å måtte trekke 12-årslaget. 
Dette har til nå gått veldig bra, selv om 12-årslaget har måttet melde walkover i en kamp pga. sykdom 
blant flere spillere. 



 FEIRING IL   

h:\mine dokumenter\even\fil\styret\årsberetninger\2016 årsberetning.docx Side 10 
 

Sesongen 2017/2018 ser vanskeligere ut, da det meldes om at noen vil måtte slutte pga. flytting. Vi ser 
an dette utover våren. 

Det har ikke vært lett å starte opp ei håndballgruppa, selv om interessen blant ungene og innsatsen til 
trenerne er upåklagelig. Reglementet i håndballforbundet er strengt, og det er lite rom for skjønn. 
Regler er regler, men det har heller ikke vært mye forståelse og støtte fra regionen i forbindelse med 
oppstart av ei håndballgruppe. Alt er vanskeligere første gang en gjør noe, så vi håper at sesongen 
2017/2018 blir lettere. 

Støtten fra Feiring idrettslag har vært god. 
 

Forhåpninger for sesongen 2017/2018: 

Vi håper å kunne stille 11-årslag i neste sesong. Dette avhenger av at alle fortsetter og at vi 
forhåpentligvis får med flere. 

De eldste spillerne vil sannsynligvis ikke ha noe tilbud neste sesong. Om vi skal stille med 13-årslag 
trenger vi flere spillere, samt at FIL må stille med egne dommere. Begge deler er tvilsomt om vi får til. 
Både Eidsvoll Turn og Skreia Idrettslag har sagt at alle er velkomne til å fortsette der. Der er også 
muligheter for å stille med et blandet lag sammen med EIF. Dette vil vi diskutere med dem utover 
våren. EIF har vært meget hjelpsomme i oppstarten. 

Vi vil fortsette å delta på minirunder i klassen gutter/jenter 9 år. Her er det større rekruttering, og vi 
håper å bygge et miljø fra bunnen av. 

Økonomi: 
Gruppa har pt ingen inntekter. Om vi fortsetter å ha dugnad i Eidsvollhallen kan det bli aktuelt å få 
inntekter fra kiosksalg her. Til nå har EIF fått inntektene, men har i gjengjeld stilt med dommere på 
våre kamper og betalt dommerutgifter. 

Gruppa har budsjettert for alle utgifter, men innkjøp av drakter ble dyrere enn forventet. Her var det 
budsjettert med sponsormidler, men dette kom ikke på plass i 2016. 

Det har påkommet utgifter til omberamming av kamper, da håndballforbundet tar gebyr for dette. 

 

Guri Nærbøe Nordahl (leder) 
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Ski 

Gruppas sammensetning:  
Egil Jacobsen 
Stig Røset 
Rebecca Setsaas, styrets kontaktperson 
Anders Nordahl 
 

Gruppemøter: 
Det er avholdt 3 gruppemøter og det er behandlet 23 saker. 

Aktivitet: 
- Skitrening høst og vinter 
- Skisamling Skeikampen 
- Løypekjøring med scootere 
- Klubbrenn 
- Eidsvollkarusellen ski  
- Dugnad lysløypa 
- Service scootere og løypeleggerutstyr 
 

Vurdering av aktivitet i forhold til mål:   

• Skitreningene vinteren 2016 ble gjennomført som planlagt hver onsdag i lysløypa frem til 
midten av mars.  Det har vært to treningsgrupper hvor Egil Jacobsen har hatt ansvar for de 
eldste, og Stig Røset og Håvard Bakken har hatt ansvar for de yngste. Mellom 10-15 unger har 
deltatt på treningene. Barmarkstreningene høsten 2016 ble også gjennomført som planlagt for 
4. klassinger og eldre.  De yngste har hatt tilbud gjennom allidrett.  Egil Jacobsen har vært 
barmarkstrener.  

• Løypekjøring vinteren 2016 har blitt gjennomført som planlagt med to scootere. Geir Aasen 
har hatt ansvar for løypene i nord Feiring, og Kai Gjestvang har hatt ansvar for sør Feiring. 
Håvard Bakken og Stig Røset har bistått med løypekjøring i lysløypa. Det er nedlagt utallige 
dugnadstimer med løypekjøring.  

• Skigruppa har sammen med Eidsvoll skiklubb, Finstad SK, og Nordre Eidsvoll IL hatt ansvar 
for gjennomføring av Eidsvollskarusellen på ski.  Det ble gjennomført 4 renn, hvor Feiring 
hadde delansvar for to renn, Feirings hovedrenn ble avlyst 10. februar grunnet snømangel.  

• Det ble gjennomført ett klubbrenn 14. mars.   
• Skisamling på Skeikampen ble arrangert som planlagt siste helga i november med 17 

deltagere. Veldig fine forhold og vellykket samling. 
• Begge scooterne har før vinteren vært hos Fenstad Auto på service som planlagt. 

 

Rebecca Setsaas (kontaktperson) 
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Sykkel 

Gruppas sammensetning:  
Inger Lise Fagerli Nævdal 
Frode Hansen  
Hans Jacob Michaelsen 
Arne-Olaf Posaasen 
Bjørn Saksberg 
 

Gruppa meddelte årsmøtet 2016 at man ikke tilrådde å avvikle Mjøsa Rundt og således deltok ikke 
sykkelgruppa i avviklingen av dette arrangementet. 

Avholdte aktiviteter.  

Feiringsprinten ble avholdt med 3 delt ritt (rundbane-, tempo- og bakkeritt) den 26.6. Deltakelse i alle 
klasser (10 år til master) så nær som junior/senior pga samtidighet med NM i Bodø. God deltakelse og 
veldig gode tilbakemeldinger. 

Feiringrittet ble avholdt 4/9. Deltakelse i alle klasser fra 10 år til master. Bra deltakelse, men lavere 
enn fjoråret, gode tilbakemeldinger.  

Begge ritt ble arrangert av gruppas medlemmer støttet av frivillige syklister og andre i idrettslaget. 

Sykkelgruppa har etter initiativ fra Bjørn Saksberg søkt om og fått tildelt tippemidler, sparebankmidler 
(Sparebankstiftelsen) for bygging av Pumptrackanlegg (sykkelbane) til kr 500.000,-. Banen er flyttbar 
og er plassert ved Feiring skole/ kunstgressbanen. Brukes flittig. 

Det har ikke vært arrangert fellestreninger utendørs. Noen spinningtreninger i fjor vår, men etter dårlig 
oppmøte ble dette ikke fulgt opp videre. 

I forbindelse med opprydding etter Feiringsprinten lot man idrettslagets partytelt bli stående for å tørke 
ved butikken (COOP). I løpet av mandag ettermiddag tok vinden tak i teltet slik at flere rør brakk. 
Teltet er nå ikke funksjonelt. 

Feiring Il har hatt deltagere i bl.a Mjøsa Rundt (10 stk), Birkebeinerrittet, Grenserittet og Väneren 
Rundt (Sverige) samt Den Store Styrkeprøven (Trondheim-Oslo). 18 medlemmer har deltatt i ritt, 
derav 3 kvinner. Det var ingen egne deltakere i sykkelgruppas egne arrangementer. 

 

Bjørn Saksberg 
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Trim og tur 

Gruppa har bestått av: 
Kai Melby, leder 
Guro Ekornholmen 
Einar Tosterud 
Einar Jonson 
Arild Askeland 
 

Gruppa har hatt 3 møter i løpet av året. 

Saker har vært planlegging av svømming / med livredningskurs, Ut å gå kaffe etterpå, skiturer, tur til 
Lusivegg, 12.toppern, Arkeologisk vandring og deltagelse ved arr av Mjøsa Rundt. 

Aktiviteter: 

Folkebad (30 kvelder) 
Ut å gå kaffe etterpå (46 ganger) 
Skiturer (10 turer) 
Livredningskurs for alle i gruppa. 
Postkassetrimmen i samarbeid med frivilligsentralen 
Arkeologisk vandring til Trøllkjerka 
Tur til Lusivegg sammen med restaureringsgruppa i Totenvika 
Vi har hatt 10000 til våte arrangement 
Vurdering av aktivitet. 
Aktiviteten og deltagelse har vært svært positiv med økende deltagelse. 
 

Kai Melby (leder) 

 
 
 
Feiring 9/3-17 
Even Anders Tosterud 
Leder 
 

 


