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1. Styret har bestått av 

 

1.1 Hovedstyret  

Leder: Even Anders Tosterud 
Nestleder: Anne Ekornholmen 
Kasserer: Morten Holdahl 
Sekretær: Tone Mette Wang 
Styremedlem: Vegard Halvorsen 
 
Varamedlem: Edgar Sørlie 
Varamedlem: Kai Melby 
 
Feiring IL har ingen ansatte og det er ikke betalt godtgjøring til styremedlemmene. 
 
 
1.2 Grupper, gruppeledere 

Allidrett: Linda Kristiansen Dokken 
Fotball: Vegard Halvorsen 
Friidrett: Oppnevnt kontaktperson for Åneskøl opp: Bjørn Saksberg  
Håndball: Guri Nærbøe Nordahl 
Ski: Kai Gjestvang 
Sykkel: Edgar Sørlie 
Trim og tur: Kai Melby  
  
1.3 Valgkomité 

Eirik Gjestvang, Nina Stensby Bakken, Kine Volle, Leif Henning Nordahl 
 
1.4 Revisorer 

Åshild Stefferud Flatmo, Nina Stefferud 
 
 

2. Styrets arbeid 

Styremøter 

Det er avholdt 7 styremøter, 3 av disse hvor også gruppeledere har vært innkalt. Det er blitt 

behandlet 38 saker. 

Spesielle oppgaver 

Idrettslaget har høsten 2018 startet klubbutviklingsarbeid. I samarbeid med Akershus idrettskrets er 

det høsten 2018 avholdt to kvelder med utviklingsarbeid på Feiring skole. Resultat av dette arbeidet 

er forslag til Virksomhetsplan for Feiring IL for perioden 2019 – 2023 som legges fram for vedtak i 

egen sak på årsmøtet. I tillegg er det arrangert to kvelder med utarbeidelse av handlingsplan for 

laget. Utkast til en handlingsplan med temaene organisasjon, ledelse, trenere, arrangementer, anlegg 

og aktivitetstilbud foreligger og kan arbeides videre med og vedtas av nytt styre etter årsmøtet. Det 

anbefales at nytt styre fortsetter arbeidet med klubbutvikling og jobber med utarbeidelse av årshjul 

for alle grupper og klubbhåndbok. 
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Feiring idrettslag hadde ved utgangen av året 302 betalende medlemmer. 68 registrerte medlemmer 

har ikke betalt medlemsavgift. Medlemskontingent har vært kr. 150 for barn, kr. 200 for voksne og 

kr. 500 for familie. 

Alle over 6 år som deltar på treninger har betalt kr. 600 i treningsavgift uavhengig av alder og hvor 

mange aktiviteter en deltar i.  

Mjøsa rundt ble arrangert den 3/6-2018 med stor dugnadsinnsats av lagets medlemmer. Det ble før 

arrangementet arrangert kurskvelder for stasjonære vakter. 45 vakter besto kurset og laget slapp 

dermed å leie inn trafikkvakter. Arrangementet ga et overskudd på ca.kr. 165.500,-.  

Lagets hovedsponsorer i 2018 har vært Totens Sparebank, OMA AS og Aasen bil AS. I februar 2018 

ble laget sponset Akershusgartneren laget med ny skjeldalfres, løypefres bakmontert på traktor. 

Akerhusgartneren kjører opp skiløyper på skogsbilveger og i lysløypa. Idrettslaget betaler 

drivstoffutgiftene. 

Laget har i løpet av året har mottatt gaver på kr 50.000 fra Sparebankstiftelsen og 90.000 kr fra 

Gjensidigestiftelsen til stiarbeid og kartprosjekt (kartinfotavler og turkartfoldere). I tillegg har laget 

mottatt 90.000 kr fra sparebankstiftelsen til brøyteutstyr til skøytebana og ekstrautstyr til 

løypemaskinen. 

Våren 2018 ble det kjøpt inn ny snøscooter. Den eldste scooteren ble byttet inn. Mellomlegget ble 

ca. kr. 140.000,-. Totens sparebank støttet innkjøpet med kr. 10.000,-. 

I høst hadde vi dugnad med rydding og kasting av søppel i lagerteltet ved Nordgardsgrinda. 

Regnskapet for 2018 er ført av Bjørn Saksberg uten kostnader for idrettslaget. Regnskapet viser et 

driftsresultat på kr. 0,- etter avskrivinger. Lagets bankinnskudd har økt med kr. 341 404,-. 

 

 

3. Grupper/Aktivitet 

Håndball og friidrett 

Guri Nærbø Nordal har vært kontaktperson for håndballgruppa. Håndballgruppa har ikke stilt lag i 

serie i 2018. Det har blitt forsøkt med treninger for å bygge opp interesse, men det har vært låg 

deltakelse. 

Bjørn Saksberg har vært oppnevnt av styret som kontaktperson for motbakkeløpet  Åneskøl opp. 

Åneskøl opp ble arrangert 26. august med 34 deltakere i aktiv- og trimklasse og 23 deltakere i 

barneløp. Allidrettsgruppa tok på seg Eidsvollkarusellens 1. løp  den 31. mai med ca. 100 deltakere.  
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Allidrett 

 

Gruppas sammensetning: 

Leder: - Linda Kristiansen Dokken 

 - Arne Saxhaug 

 - Ida Melby Jansen 

 - David Melby Jansen 

  

Gruppemøter: I året som har vært har allidrettsgruppa hatt flere møter enn vanlig. I utgangspunktet 

har det vært tradisjon for å ha et oppstartsmøte en gang per halv år, der det planlegges ønsket 

innhold på treningene, og hvem som har treneransvar de ulike datoene. Det planlegges for et halvår 

av gangen. I året som har vært har det i større grad vært behov for å planlegge nye ting, som for 

eksempel terrengkarusellen som vi arrangerte for første gang. I tillegg har gruppen hatt 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. Dette føler vi 

at vi har fått til i enda større grad i året som har vært, da det nyinnkjøpte utstyret, til både ute og 

innebruk, har gjort at vi har kunnet tilby et enda mer variert treningstilbud.  

Vi startet vinteren i fjor med ski- og skøytetrening. Dette har  vært veldig populært. Etter noen 

utetreninger flyttet vi oss inn i gymsalen, hvor fokuset har vært på ballspill, hinderløyper, 

sirkeltrening, stafetter og turn.  

Siste halvdel av våren og første halvdel av høsten foregikk alle treningene ute. Ballbingen ble mye 

brukt til ulike aktiviteter, men hovedfokuset i oppstarten var temaet friidrett. Det er et tema som gir 

stort spillerom for variasjon for å tilpasse treningene.  

Når mørket og kulden tok over, flyttet vi igjen treningen inn i gymsalen på skolen. Vi fortsatte med de 

samme aktivitetene som vi hadde på våren, men for å bruke mye av det nye utstyret, la vi ekstra vekt 

på turn og aktiviteter som utfordrer balanse, samarbeid og utholdenhet.  

Så fort snøen kom satte vi i gang med skitreninger. Dette holdt vi på med helt frem til jul, og fortsatte 

også med inn i det nye året. Vi har jobbet med balanse og teknikk gjennom ulike skileker og stafetter, 

og vi har bygget hopp og kupert terreng i nedoverbakke for å skape fart og spenning.  

 

- Deltakelse på treninger: Det er veldig morsomt å se hvordan allidretten har økt i forhold til barn 

som deltar på dagens treninger. En skal ikke se lenger tilbake enn et par år, før vi aktivt måtte jobbe 

og tenke ut nye tilbud for å bli et populært tilbud for et større antall barn. Nå har treningene vært så 
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populære at vi av og til også har hatt med barn som er eldre enn 4. Klasse. Vi måtte også tidligere av 

og til slå sammen de to aldersgruppene til 1 trening fordi det ikke var nok barn. I året som gikk var 

ikke dette mulig å gjøre, da oppmøte på begge gruppene har vært så stort at vi til en hver tid har 

måttet være 2 trenere tilstede. Oppmøte har ligget på mellom 12 og 15 barn i hver gruppe.  

Vi ser at det til tider kan variere hvilke barn som møter opp på de ulike treningene. Dette viser hvor 

viktig det er å tilby et variert nok tilbud, slik at vi kan sikre at allidrett er et attraktivt tilbud for alle 

barna som har lyst til å være med. Også at gjennom å fokusere på variasjon kan alle få kjenne på 

mestring og treningsglede.  

- Egne arrangement: På nyåret arrangerte vi skøytedisko med åpen kiosk (inntektene gikk selvfølgelig 

til idrettslaget), og med muligheter for å grille på bålpanne. Dette var veldig populært, med et stort 

oppmøte. Her fikk vi prøvd ut de nye støttepingvinene, som har kommet til stor nytte for de som skal 

lære seg å gå på skøyter.  

Vi har for første gang vært med på å arrangere terrengkarusell. Det var veldig spennende, og det gikk 

veldig fint, med god hjelp av de som hadde litt erfaring på område fra før. Vi oppfordret foreldrene til 

allidrettsbarna til å delta på dette arrangementet, noe flere av de også gjorde. Den største 

utfordringen ved et slikt arrangement, var å skaffe nok frivillige til å dekke opp alle postene, men det 

løste seg til slutt med god hjelp fra foreldregruppa m/flere. 

Før jul arrangerte allidrettsgruppa akekveld, med servering av boller og saft, og med muligheter til å 

grille kveldsmaten på bålpanna.  

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. Tidligere hadde vi best resultater i den 

yngste gruppa. Det er derfor gøy å se at arbeidet mot dette målet også har resultert i at vi nå også 

har bedre resultater i den eldste gruppa. Vi håper på å kunne fortsette den positive utviklingen 

gjennom et variert treningstilbud for å nå en størst mulig aldersgruppe.  

Økonomi: Allidretten har det siste året fått inn en del nytt utstyr. Dette ble finansiert med:  

- 60 000 kr fra Sparebankstiftelsen 

- 13 000 kr fra Idrettslaget 

Andre småutgifter som for eksempel innkjøp av saft, frukt og kjeks til avslutninger har trenerne selv 

betalt.  

Budsjett for 2019: Vi har allerede gått til innkjøp av 2 JBL boomblaster høytallere, etter avtale med 

idrettslaget. Kostnad: 7500 kr.  

Disse har vi allerede testet ut på en skøytekveld, og kommer til å ha stor glede av fremover, både ute 

og inne.  

- Linda Kristiansen Dokken  – 
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Fotball 

Gruppas sammensetning: 

Leder: - Vegard Halvorsen 
 - Kenneth Flatmo  
 - Elin Langgård   
 - Øystein Rydland  
 - Jonas Langgård  
 
Gruppemøter: 

Det er avholdt tre ordinære styremøter og to trenermøter, i tillegg til løpende kontakt blant 
styremedlemmer og trenere om aktuelle saker og oppgaver gjennom året. 

Fotballgruppa er i gang med NFFs klubbutviklingsprogram - «Kvalitetsklubb» - som handler om å heve 
kompetansen blant ledere og trenere, styrke organisering og systematikk slik at driften blir mer 
effektiv og mindre personavhengig, og å gjøre aktivitetstilbudet enda bedre for de som deltar. Dette 
vil gjøre det lettere for stadig nye ressurspersoner å ta verv og roller i fotballgruppa på en god måte, 
til glede for alle som vil spille fotball i Feiring IL. Styringsgruppa består av Vegard Halvorsen (leder), 
Knut-Harald Flesvik og Øystein Rydland, men prosjektet favner bredt og vil involvere mange flere. 
Målet er å innfri NFFs kriterier i løpet av 2019.  
 

Aktivitet: 

FIL Fotball hadde i 2018 et tilbud til gutter og jenter fra 6 - 13 år, samt senior som besto av spillere fra 
16 år og oppover. Følgende yngre lag deltok i seriespill, med tilhørende trenere: 

• GJ8   5er Ole Martin Hagen, Hans Løken 
• GJ9 (eget lag høst) 5er Knut-Harald Flesvik, Tore Nedrebø     
• GJ10   5er Ronny Tingvold     
• GJ11   7er Øystein Rydland, Espen Stigersand     
• GJ13   9er Thomas Johnsrud (og Jonas Langgård av og til)    

Spillere født i 2011 (7-åringene) og 2006 (12-åringene) trente og spilte sammen med hhv. GJ8 og 
GJ13. GJ10 og GJ11 utgjorde også felles treningsgruppe, mens GJ9 var mange nok aleine.  

De eldste blant de yngre (GJ10-13) hadde 1-2 treninger i uka fra januar og ut november, først inne i 
hhv. Minnesundhallen og gymsalen ved Feiring skole og deretter på eget kunstgras fra det ble bart i 
april. De øvrige trente én gang i uka i gymsalen ved Feiring skole inntil de også kunne flytte ut. Etter 
noen ukers sommerferie fortsatte treningene ut kampsesongen og vel så det (for de fleste), inntil 
frosten satte inn i midten av november. Fra august og utover høsten startet vi også opp med 
treninger for årskullene 2012-13 (5 og 6 år), med David Jansen og Anett Kittelsen Flesvik som trenere. 
Alle lagene tok vinterpause fra slutten av november. 

Våre yngre lag spilte til sammen 79 kamper, hvorav ca. halvparten hjemme på eget kunstgras. Alle lag 
viste fin utvikling og en herlig idrettsglede, og fikk oppleve både å vinne og tape. Totalt var 55 spillere 
involvert på de forskjellige lagene.   

FIL deltok med hele sju lag på Eidsvold Turn Cup på Myhrer 18-19. august (GJ6, GJ7, GJ8, GJ9, GJ10, 
GJ11 og GJ13), noe som er ny rekord. Den tradisjonelle kickoff-cupen på vårparten ble ikke arrangert.  

GJ13 fikk som i 2017 tilbud om å delta på Sandarcupen i Sandefjord (eller en annen overnattingscup) 
i løpet av sesongen, men benyttet seg ikke av denne muligheten.   
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Sesongavslutningene ble feiret på hhv. Fløygir onsdag 28. november for GJ7-9 (m/foreldre), og på 
Hansstuen 28. november og 29. november for hhv. GJ10-11 og GJ12-13 (u/foreldre). 

Seniortroppen stilte lag i Menn 7er, med Terje Rogstad som hovedtrener og Stian Melby som 
medhjelper. Troppen besto av omlag 16 spillere totalt. Til tider var det litt for få som hadde 
anledning til å være med på treningene og til dels også kamper, men laget endte likevel på øverste 
halvdel av tabellen etter vårsesongen og kom til slutt på en sterk sjetteplass til slutt. 
 

Vurdering av aktivitet i forhold til mål  

FIL Fotball har fokus på å gi et godt tilbud til aldersgruppene 6-14 år, og for å få til det er vi avhengige 
av god oppslutning pr. alderstrinn fra både jenter og gutter. Dette igjen betyr at terskelen må være 
lav for å begynne med fotball både ferdighetsmessig og økonomisk, og at det må være gøy å komme 
på trening enten man er nybegynner eller har lekt med ball siden man lærte å gå.  

At nær 60 % av elevene i aktuell alder på Feiring skole var aktive i fotballgruppa viser at vi lyktes bra 
med dette også i 2018. Resultatene over tid tyder på at vi klarer å inkludere bredt uten at det går 
utover utviklingen til de som er lengst framme ferdighetsmessig. 

I 2018 hadde vi ingen aktive i aldersgruppen 14-15 år, ettersom våre tidligere spillere født i 2003 og 
2004 i all hovedsak valgte å fortsette sin fotballutvikling i Eidsvold Turn (i forståelse med FIL Fotball).  

 

Økonomi 

Fotballgruppas anlegg og aktivitet bidrar hvert år til FILs sponsorinntekter. 

Som året før tok FIL Fotball ansvar for å mobilisere påkrevde dugnadsstyrker til Mjøsa Rundt i juni, og 
bidro med dette sterkt til årsresultatet for idrettslaget som helhet. På grunn av nye forskrifter var det 
for første gang påkrevd med sertifiserte vakter ved samtlige trafikkposter, og 45 frivillige (hvorav 34 
fra fotballgruppa) gjennomførte nødvendig kursopplæring i april og mai for å oppfylle kravene.   

I slutten av oktober gikk fotballgruppa til anskaffelse av ny ATV for 60.000 kroner (15.000 kroner 
under budsjett), primært av hensyn til slodding av kunstgrasbanen, men den kan også benyttes av FIL 
til andre formål. Ukentlig slodding er viktig for at kunstgraset skal holde seg stående og være til glede 
for FIL i så mange år som mulig, og vil utsette behovet for investering i ny grasmatte med flere år. 

 

Vegard Halvorsen (leder) 
Feiring, 2. mars 2019 
 

Ski 

 
Gruppas sammensetning:  
- Kai Gjestvang 
-Egil Jacobsen 
-Rebecca Setsaas 
 
 

Gruppemøter: 

Det er avholdt 1 gruppemøte der også scooterkjører Geir Aasen deltok. Det er behandlet 8 saker. 
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Aktivitet: 

Vinteren 2018 var fantastisk snømessig etter mange begredelige snøvintre.  Alle skikarusellens 4 renn 

hvorav Feiring sitt det 7. Februar ble gjennomført med ca. 150 fornøyde deltagere. Skitreninger ble 

gjennomført hele vinteren med 11 barn på det meste.  

- Skitrening  vinter 

- Skisamling Skeikampen 

- Løypekjøring med scootere 

- Service scootere og løypeleggerutstyr 

 

Vurdering av aktivitet i forhold til mål:  

• Skitreningene vinteren 2018 ble gjennomført som planlagt. Det har vært en treningsgruppe 

hvor Egil Jacobsen har vært trener og Kurt Skage og Rebecca Setsaas har vært hjelpetrenere 

etter behov. Opptil 11 unger har deltatt på treningene.  

• Løypekjøring vinteren 2018 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 og 

lysløypa. Halvor Sjuve har i tillegg kjørt opp flotte løyper med Skjeldalfres opp Dalbekkvegen 

til gamle Holshytta. 

• Skigruppa har sammen med Eidsvoll skiklubb, Finstad SK, og Nordre Eidsvoll IL hatt ansvar for 

planlegging av Eidsvollskarusellen på ski.  Alle 4 renn ble gjennomført hvor Feiring hadde 

ansvar for et renn 7. februar. En stor dugnadsgjeng stilte velvillig opp slik at Feiring også i år 

arrangerte et stort skirenn. 

• Klubbrenn var ikke planlagt. 

• På skisamling på Skeikampen deltok 24 barn og voksne. Veldig fine forhold og en svært 

vellykket skisamling. 

• Begge scooterne har før vinteren vært hos Fenstad Auto på service som planlagt. 

• På høsten har Vegard Aasen gjort en kjempejobb med rydding i hele lysløypa og skiftet pærer 

i hele 13 armaturer.  

 

- Skigruppa  – 

 

Sykkel 

Gruppas sammensetning:  
Edgar Sørlie leder, Jostein Tofte, Inger Flesvik, Ann Turid Stene, Per Fagerli, Terje Østlund, Ragnar 
Flesvik 
 
 

Gruppemøter: 

Vi har i inneværende periode avholdt åtte gruppemøter. 
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Aktivitet: 

MJØSA RUNDT ble arrangert 3. juni med litt over 400 deltakere. Ettersom halvparten av disse meldte 
seg på de siste dagene før rittet, på grunn av at Rye SK på kort varsel avlyste rittet Tyrifjorden Rundt, 
ble det litt stress og kaos for oss med tilleggsbestilling av mat, drikke, startnummer osv. Men vi kom i 
havn med rittet, og det ga et godt overskudd til laget (ca. 160-170000 kroner). Sykkelgruppa takker 
alle som stilte opp og hjalp til med gjennomføring.  
 
FEIRINGRITTET gikk av stabelen søndag 23. september med 34 syklister på startstreken. 
 
Ryttere fra klubben har også i år deltatt på diverse ritt, så som Styrkeprøven, Birkebeinerrittet og 
Grenserittet m.fl. 
 
Terje Østlund, Anders Nordahl og Vegard Halvorsen (fotballgruppa) tok ansvaret for å kjøre kurs for 
trafikkvakter. Det rettes en stor takk til disse tre for denne jobben. 
 
Terje Østlund var vår delegat ved NCFs Forbundsting og Per Fagerli ved Regionmøte Romerike 
Sykkelkrets. 
 
Sykkelgruppa tok på seg jobben med å reparere taket på konteinerbrakka på idrettsplassen. Nye 
plater og mønepanner ble kjøpt inn og skrudd på plass. Deretter fikk hele taket to strøk med sort 
maling. Gruppa stilte også med folk ved rydding av lagerteltet ved Nordgardsgrinda. 
 
Vegmyndighetenes krav til godkjente trafikkvakter har medført at mange idrettslag har sett seg nødt 
til å droppe tradisjonelle turritt og terminlista for sykkelritt er blitt betraktelig redusert. Dette gir 
igjen mulighet for lag som klarer å opprettholde sine ritt til å øke deltakerantallet, men det krever en 
del jobb og innsats. Det er flere medlemmer i sykkelgruppa som nå ikke tar gjenvalg og vi håper at 
nye krefter kommer inn slik at sykkeltradisjonen i Feiring opprettholdes. 
 
Feiring 31/1-19 
Edgar Sørlie 
 

Trim og Tur 

Gruppa har bestått av: Kai Melby (leder), Guro Ekornholmen, Einar Tosterud, Arild Askeland, Aina T 

Haarberg og Irene A Bjørndal 

Gruppa har hatt 5 møter i løpet av året samt 3 møter i kartprosjektet. 

Aktuelle saker har vært: 

• Skiturene, 9 turer, totalt 414 besøkende. Kjempeflotte forhold med enorme snømengder og 

travelt for våre løypekjørere.  

• Tirsdagstrimmen ble flyttet til Feiring skole. Det nye golvbelegget ble lagt, og Tirsdags -

trimmen begynte først i februar 2018. Tusen takk til Lisa Brodshaug og Annett Kittelsen som i 

hovedsak har tatt treneransvaret. Strikker og hoppetau ble kjøpt inn. 

• 12 topper’n: For 2018 var det 10 som fullførte. Fra 2010 og fram til i dag er det totalt 202 

som har fullført. 

• Avslutning med uttrekkingsgaver fra vinterens hytteturer ved Lysthuset, 13.mai. Sang fra kor.  

• «Ut å gå, kaffe etterpå». Ca 45 ganger i 2018. 
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• Totalt skrevne navn i Feiring IL turbøker for 2018 er 8014 navn. 

• Trim & Tur samarbeider med pensjonistforeningen med « Den kulturelle spaserstokken». I 

2018 var det 3 ganger med sang og underholdning på Fløygir. 

• Stier og skiløyper. Folk har vært svært arbeidsvillig til dugnad med hogging av trær og kvisting 

etter store vindfall i vinter. Lagt flere nye klopper og fornya merking av stier.  Planen er at det 

skal lages turkart for salg og 5 store kartinformasjonstavler som skal settes opp senhøsten 

2019.  Fått kr 50.000 fra Sparebankstiftelsen og 90.000 kr fra Gjensidigestiftelsen til stiarbeid, 

kartprosjekt (kartinfotavler og turkartfoldere). 

• Tur til Trøllkjerka 16.september. Mye folk fra Hurdal og Feiring. 

• Arbeidet med fortsettelse av stiprosjekt fra Årneslandet over Flesvikelva opp til FV 33  

• Kai søkte og fikk bevilget kr 10.000 fra Eidsvoll kommune for å «Fremme trivsel, inkluderende 

fellesskap og helse». Penger som går til drift av «Ut å gå, kaffe etterpå « gruppa (leie av 

lokale + innkjøp). 

• Fått bevilget kr 5000 i starttilskudd fra Eidsvoll kommune til tur-og lekeområde ved 

Årneslandet friområde i samarbarbeid med Feiring barnehage. 

 

Trim&tur 

 


