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1. Styret har bestått av 

 
1.1 Hovedstyret  
Leder: Anne Ekornholmen 
Nestleder: Nina Kristine Stensby Bakken 
Kasserer: Bjørn Saksberg 
Sekretær: Stig Røset 
Styremedlemmer: Inger Lise Olsen og Knut-Harald Flesvik 
 
Varamedlem: Kai Melby 
 
1.2 Grupper, gruppeledere 
Allidrett: Linda Kristiansen Dokken 
Fotball: Knut-Harald Flesvik 
Ski: Halvor Sjuve 
Sykkel: Jostein Tofte 
Trim og tur: Kai Melby  
Friidrett: sovende gruppe 
Håndball: sovende gruppe 
  
1.3 Valgkomité 
Leif Henning Nordahl, Håvard Bakken, Kristoffer Brodshaug, Monica Almeli 
 
1.4 Revisorer 
Nina Stefferud, Elin Langgård, vara Martin Berger 
 
 

2. Styrets arbeid 

Det er avholdt seks styremøter, i tillegg til kommunikasjon på epost og messenger.  

Spesielle oppgaver 

Feiring idrettslag har per nå 338 medlemmer, mot 365 ved forrige årsmelding. Medlemskontingent 

har vært kr. 150 for barn, kr. 200 for voksne og kr. 500 for familie. Aktive over skolepliktig alder som 

deltar på treninger, har betalt kr. 600 i treningsavgift uavhengig av hvor mange aktiviteter en deltar i.  

Inger Lise Olsen, Nina Bakken og Anne Ekornholmen deltok på årsmøtet i Eidsvoll idrettsråd i juni. 

Der fikk vi valgt inn et nytt medlem fra vår klubb, Anett Kittelsen Flesvik sitter nå i idrettsrådet. Da 

det nyvalgte idrettsrådet hadde sitt første møte, la de det til Fløygir, med først en befaring og 

orientering fra undertegnede på kunstgrasbana og i gymsalen på Feiring skole, sånn at rådet veit hva 

slag fasiliteter vi har – og i og for seg også hva vi mangler.  

Nina Bakken og Anne Ekornholmen deltok på Eidsvoll idrettsråds årlige møte for alle klubber i 

kommunen.  

Anne Ekornholmen og Kai Melby deltok i desember 2020 på et digitalt interessentmøte på initiativ 
fra Eidsvold Værks Skiklub for å diskutere muligheter for en ny felles skiarena for skiidretten i Hurdal 
og Eidsvoll kommuner. Her deltok dessuten Nordre Eidsvoll, Hurdal IL, Hurdal idrettsråd, Eidsvoll 
idrettsråd, ordfører i Eidsvoll, Hurdal hele året, Ski Hurdal, Finstad sportsklubb og kulturkonsulent i 
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Hurdal kommune. Det blir antakelig satt ned ei arbeidsgruppe som vil jobbe videre med dette store 
prosjektet.  

Vi hadde ingen årsmøtevalgt sykkelgruppe i 2020 heller, men arrangementskomiteen som sto for 

Mjøsa rundt i 2019 var klar til dyst igjen. Den besto av Jostein Tofte, Anders Nordahl, Bjørn Saksberg, 

Kenneth Flatmo, Vegard Halvorsen og Anne Ekornholmen. Vi skjønte etter hvert utover våren hvilken 

veg det bar, og 2. april gikk vi ut med informasjon om avlysing.  

Hovedstyret har i år ferdigstilt jobben med Klubbhåndbok for Feiring IL. Den skal være et dokument 

som forteller hva vi driver med og hvordan vi skal drifte klubben. Denne ligger ute digital på nettsida 

vår, og skal oppdateres jevnlig, ved behov. Vi har også laget et årshjul med faste hendelser, med 

søknadsfrister og andre viktige ting å huske på måned for måned gjennom året. Begge disse 

dokumentene vil forhåpentligvis gjøre det lettere å komme inn i roller i idrettslaget, overta verv og 

vite hva man skal gjøre. 

Åneskøl opp ble gjennomført for 14. gang, søndag 23. august, med hele 73 deltakere med stort og 

smått – det er faktisk 19 flerre enn året før, så det var tydelig at folk hadde lyst til å aktivisere seg. 

Her stilte mange opp på dugnad igjen, så takk til dere!   

Etter en spørreundersøkelse på mellom- og ungdomstrinnet ved Feiring skole i september 2019, om 

hva de unge hadde lyst til å prøve av idrettsaktivitet, startet vi opp et bueskying-kurs i samarbeid 

med Eidsvoll bueskyting. Det ble litt oppstykka, på grunn av koronapandemien, men vi fikk 

gjennomført likevel. Dessverre har pandemien foreløpig satt en stopper for det kurset vi hadde tenkt 

å ha i turn og dans.   

På grunn av koronaen, har vi ikke vært så offensive på sponsor-fronten i år. Mange bedrifter har hatt 

nok med seg sjøl, nedstenging og permitteringer. Men for omtrent akkurat ett år siden gikk vi inn en 

ny avtale med Intersport på Råholt. Vi har også fornyet avtaler med OMA AS og Aasen Bil.  

Regnskapet er ført av Bjørn Saksberg uten kostnader for idrettslaget. 

 

3. Aktivitet i gruppene 

 

3.1 Allidrett  

Gruppas sammensetning: 

Linda Kristiansen Dokken (Leder), Hans Jacob Michaelsen, Ståle Lie, Solveig Fagerli, Kristin Hove, 

Thomas Sandviken 

Gruppemøter: 

I året som har vært har allidrettsgruppa hatt 4 planleggingsmøter. Det er tradisjon for å ha 

oppstartsmøte en gang i halvåret (høst/vinter), i tillegg til et eget oppstartsmøte med ny sammensatt 

gruppe i etterkant av årsmøte, og ellers ved behov. På gruppemøtene planlegges ønsket innhold på 

treningene, og hvem som har treneransvar de ulike datoene. Gruppens trenere har jevnlig kontakt 

gjennom en egen gruppe på Facebook. Året 2020 har vært et vanskelig år å planlegge, da det har 
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vært mange hensyn å ta rundt utbruddet av Covid – 19, dette har gjort at vi ikke nødvendigvis har 

fått gjennomført alt vi vanligvis gjør, og har hatt et større behov for å kunne planlegge for en kortere 

periode av gangen da det stadig har skjedd endringer på relativt kort tid. 

Aktivitet: 

Allidrettsgruppa trener på torsdager, og er hovedsakelig 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 startet vinteren i 2020 med ski- og skøytetrening. Dette var veldig populært hos både store og 

små, og det var stor utvikling når det kom til ungenes mestring. Vinteren hadde lite snø å by på, noe 

som gjorde at hovedfokuset var på skøytetrening. Etter hvert ville det ha vært naturlig å flytte 

treningene inn i gymsalen på skolen, men dette rakk vi ikke å gjennomføre før alt ble nedstengt 

grunnet pandemien. Samfunnet stengte ned, og fram mot sommeren var det skiftende retningslinjer 

i forhold til trening av barn og smittevern. Allidrettsgruppa besluttet derfor å avvente med treninger, 

og startet for fult opp igjen etter sommerferien. For å kunne ivareta arbeidet med ulike kohorter på 

dagtid, samt smittevern, besluttet gruppa å dele inn treningene i 4 i stedet: 

4 år: Har trent som egen kohort fra 18:00 – 18:45 

5 år: Har trent som egen kohort fra 18:00 – 18:45 

1 – 2 trinn: Har trent som egen kohort fra 19:00 – 20:00 

3 – 4 trinn: Har trent som egen kohort fra 19:00 – 20:00 

Gruppene som har trent på samme tidspunkt har trent på adskilte områder. Samtidig har det blitt 

oppfordret til å samle minst mulig folk på områdene mens treningene har foregått. Det har fungert 

bra å trene i kohorter, og på grunn av at det tidligere har vært veldig mange unger i gruppene, har 

det i grupper med færre barn vært større muligheter for å kunne tilrettelegge for ulike nivå etter 

alder. Samtidig har det vært krevende å trene på denne måten da det krever dobbelt så mange 

trenerressurser å doble antall grupper. Heldigvis er trenerne en positiv gjeng, og alle har stilt opp 

med godt humør til hver eneste trening.  

Innhold på treninger: Stort sett alle treninger har blitt holdt ute. På høsten var det økter med blant 

annet orientering, friidrett, styrketrening, stafetter og ballspill. Fokuset har vært på aktiviteter som 

som utfordrer balanse, koordinasjon, samarbeid og utholdenhet. Målet har vært å fortsatt kunne 

tilby ungene et variert tilbud selv om det har begrensende rammer rundt treningene. I oktober 

hadde vi noen økter inne i gymsalen med fokus på de samme aktivitetene som vi har hatt ute, men 

da også med hinderløyper og sirkeltrening. Ved trening inne har det kun vært trenerne og ungene 

som har hatt tilgang til området inne på skolen av hensyn til smittevern. Det har også vært 

gjennomført spriting av hender og utstyr før og etter trening. 

SPOND: På grunn av smittesporing har allidretten tatt i bruk Spond i 2020. Dette har fungert fint. 

Samtidig som det har vært et verktøy for å ha oversikt over hvem som har vært på trening til enhver 

tid, har det også skapt større forutsigbarhet i planlegging av treninger i forhold til trenerressurser. 

 



 FEIRING IL   

c:\users\anne.ekornholmen\downloads\feiring il\årsberetning 2020.docx Side 5 
 

Deltakelse på treninger: Det er veldig morsomt å se hvordan allidretten fortsatt øker i forhold til 

antall barn som deltar på dagens treninger. Vi har gått fra å måtte jobbe aktivt med å tenke ut nye 

aktiviteter for å bli et populært tilbud for et større antall barn, til at treningene stort sett har hatt så 

stort oppmøte at vi i år har hatt utfordringer i forhold til antall voksne på trening. Det er pr dags dato 

registrert 49 barn på Spond! 

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. 

Egne arrangement: I 2020 har dessverre flere av allidrettens arrangementer utgått, som for 

eksempel Terrengkarusellen i Eidsvoll. Men noen arrangementer har blitt gjennomført: 

• I februar ble det arrangert skøytedisko med åpen kiosk med salg av kaffe, kaker og vafler til 

inntekt for idrettslaget, men også med muligheter for å grille medbrakt på bålpanne. Dette 

var veldig populært. 

•  Juleavslutningen før jul ble arrangert i hver enkelt gruppe ute på skolens område, med 

nisseluer på hodet og julemusikk til treningen. Det ble servert kake, boller, pepperkaker 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 flest mulig barn. 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, der flest mulig barn kan 

oppleve mestring og tidlig treningsglede. Erfaringene fra høsten/vinteren med treninger i mindre 

grupper er noe vi kan ta med oss inn i det videre arbeidet og planleggingen når ting forhåpentligvis 

etter hvert går tilbake mot mer normaltilstander. 

Økonomi: 

Ut: Hockeykøller og pucker - 2880 kr 

Inn: Skøytedisco 950 kr 

Linda Kristiansen Dokken, leder 

 

3.2 Fotball 

Gruppas sammensetning / styret:  
Knut-Harald Flesvik (leder), Kenneth Flatmo, Solveig Røise Saxhaug, Øystein Rydland, Jette 
Stigersand og Kristoffer Brodshaug. 
 
Møter og kurs: 
Det er avholdt fire styremøter, i tillegg til jevnlig kontakt styremedlemmene imellom ved løpende 
utfordringer / saker. Vi arrangerte også i oktober et trenerkurs (NFF Grasrottrener – delkurs 2). Her 
fikk syv av våre trenere hevet sin kompetanse. Solveig og Jette deltok på Fotballederkurs 1. Det ble 
også gjennomført møte i starten av mars for å avklare påmelding for det eldste laget, som vi etter 



 FEIRING IL   

c:\users\anne.ekornholmen\downloads\feiring il\årsberetning 2020.docx Side 6 
 

hvert så oss nødt til å trekke. Knut-Harald deltok på flere møter i regi av AFK om organisering av 
fotball (trening og seriespill) i Koronasituasjon. 
 
Kvalitetsklubb: 
 
Fotballgruppa ble 22. september formelt sertifisert Kvalitetsklubb, som den andre i kommunen. 
Dette er en bekreftelse på vår kompetanse blant ledere og trenere, vår gode organisering og 
sportslige aktivitet / drift. Gjennom året ble det gjennomført flere møter mellom 
Kvalitetsklubbgruppa (Knut-Harald, Øystein og Vegard) og vår veileder Christian Bull fra Fu/Vo. På det 
siste møtet deltok også Eva Karlsen fra AFK. 
 
Trening: 
 
Fotballsesongen 2020 var svært annerledes, og preget av mye venting. Spillerne født 2010 og eldre 
hadde tilbud om trening på kunstgresset i Eidsvoll fra slutten av januar, og 10 – 15 spillere deltok på 
disse. De to eldste lagene hadde også trening inne i Minnesundhallen en gang i uka fram til felles 
nasjonal nedstengning 12. mars. De to yngste lagene (2012 og 2013) rakk så vidt å trene før denne 
nedstengningen. Lettelser for trening, med tilpasninger (spesielt om avstander, antall og renhold) ble 
gitt i starten av april, og første treningsøkt ble gjennomført igjen 12. april, av 11 – årslaget. De øvrige 
lagene fulgte på fra mai. 
 
Seriespill: 
 
Etter mye usikkerhet og forsinkelser, kom sesongen endelig i gang for alvor med seriespill i august. I 
løpet av høstsesongen ble det spilt nærmere 40 kamper, hvorav flere kamper er tapt enn vunnet. De 
aller fleste kampene har vært relativt jevnspilt, og med mange mål. Trenerne rapporterer om mye 
glede, stor utvikling og mange fine opplevelser i god Fair Play – ånd.  
 
Fotballgruppa hadde i 2020 tilbud for gutter og jenter i alderen 6 til 13 år, med to overårige spillere 
på dispensasjon for de eldste. Følgende lag deltok i seriespill, med tilhørende trenere: 
 

- GJ8 5-er Anett Kittelsen Flesvik 
- GJ9 5-er Ole Martin Hagen 
- GJ10 7-er Øystein Rydland og Ivar Langgård 
- GJ11 7-er Knut-Harald Flesvik og Tore Nedrebø 
- GJ13 7-er Kenneth Flatmo og Åshild Flatmo 

 
I tillegg til nevnte lag påmeldt i seriespill har spillere født 2013 trent, og fått prøve seg i kamper med 
GJ8. David Jansen har vært ansvarlig for GJ7, som også deltok på miniturnering på Råholt siste helga i 
august. Alle lagene har i vekslende grad måttet låne spillere opp / ned av hverandre. Dette anses som 
positivt, da det gir gode muligheter for differensiering. 
 
Rekruttering / oppstart yngre: 
 
I august dro vi også i gang treningstilbud for barn født 2014 og 2015, der +/-10 spillere deltok i hver 
gruppe. Informasjon om vår aktivitet / organisering ble gitt i forbindelse med første trening. 
Oppstarten for 2014 ble forskjøvet som følge av Korona, mens oppstarten for Nøtteknekkerne var i 
henhold til Sportsplanen. Hans Jacob Michalsen, Erik Johnsen og Ståle Lie ledet treningene for 2014, 
mens Anett Kittelsen Flesvik, Thomas Sandviken og Martin Berger tok ansvaret for 2015 – årgangen. 
De fleste lagene hadde etter seriespill en kort pause, før de gjennomførte trening igjen ute på 
kunstgresset eller inne på skolen fram til november. 
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Til tross for Koronautfordringene telte klubben ved slutten av sesongen rekordmange 72 unge 
spillere, med spesielt god rekruttering blant de aller yngste. Årsgruppene 2015 – 2012 har 2 – 4 
jenter på lagene. Alt dette lover i sum godt for framtida. 
 
Dommere: 
 
Følgende har bidratt som dommere gjennom sesongen: Jørgen Løken, Mads Brodshaug Halvorsen, 
Gustav Ekornholmen, David Ekornholmen, Karsten de Vibe Bunæs og Ivar Langgård. Sistnevnte har 
også fungert vsom veileder spesielt for de nye dommerne. 
 
Avslutning: 
 
Alle lagene har avholdt hver sine avslutninger. GJ7 og GJ8 hadde sine i etterkant av treninger, mens 
de eldste lagene hadde hver sine avslutninger på Fløygir. 
 
Vurdering i forhold til målsetting: 
 
Styret konkluderer med at våre målsettinger i stor grad er nådd. Til tross for alle utfordringene med 
Korona, har vi hatt et relativt høyt aktivitetsnivå blant våre spillere, og teller rekordmange 72 spillere. 
Spesielt blant de yngste har vi hatt god rekruttering, og fra de to nyoppstartede årskullene var over 
70 % av barna som bor i bygda registrert som fotballspillere. Dette er langt over den uttalte 
målsettingen i Sportsplanen, og noe som lover godt for å kunne opprettholde tilbud lenge. 
Vi har i tillegg nådd målsettingen om å bli Kvalitetsklubb, gjennom blant annet også å heve vår 
kompetanse blant både trenere og ledere. 
 
Økonomi: 
Fotballgruppa har hatt et resultat på 12.196 kr, mot budsjettert 1.695 kr. Det er likevel verdt å 
kommentere at aktivitet er viktigere enn driftsresultat, spesielt da økonomien ikke har vanntette 
skott gruppene imellom. Få inntektsbringende dugnader har vært gjennomført i løpet av året, da for 
eksempel Mjøsa Rundt ikke ble noen realitet. 
 
Fotballstyret v/leder Knut – Harald Flesvik 
 
3.5 Ski  
 

Gruppas sammensetning: 
Halvor Sjuve (leder), Bjørn Saksberg, Anett Kittelsen Flesvik 
 
Gruppemøter: 
Det er avholdt 2 gruppemøte. Det er behandlet 12 saker. 
 
Aktivitet: 
Vinteren 2020 var lite snø og Covid-19. Det ble gjennomført 3 renn i skikarusellen og Feiring 
IL arrangerte i Hurdal med 128 deltakere. 
- Løypekjøring med scootere 
- Løypekjøring med fres og traktor 
- Service scootere og løypeleggerutstyr 
- Har testet ut en demo løypemaskin fra Antra AS. 
 
Vurdering av aktivitet i forhold til mål: 
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Løypekjøring vinteren 2020 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 med Skjeldalfres opp Dalbekkvegen til gamle 
Holshytta og til Atthalsdammen og fra Almelihaugen og sørover. 
 
Ski - og allidrettsgruppa har sammen med Eidsvoll skiklubb, Finstad SK, Hurdal IL og Nordre 
Eidsvoll IL hatt ansvar for planlegging av Eidsvollskarusellen på ski. Karusellen ble avlyst etter 
mange utsettelser grunnet mangel på snø og kuldegrader. 22 og 23. september ble det 
gjennomført renn i løpsform på skistadion ved Stensby som en avslutning på årets karusell. 
 
Begge scooterne har før vinteren vært hos Fenstad Auto på service som planlagt. 
 
Halvor Sjuve, leder 

 

3.6 Sykkel 

Sykkelgruppa har i 2020 kun hatt Jostein Tofte som innvalgt medlem.  
Se info under hovedstyrets generelle årsmelding.  
 
 
3.7 Trim og tur  
 
Gruppa har bestått av: Kai Melby (leder), Aina T Haarberg, Alf Skålerud, Even Anders Tosterud og 
Irene A Bjørndal.  
 
Gruppa har hatt 6 møter i løpet av året og 4 befaringer (Stefferudkollen, Skreikampen, Vangen og 
Mjøsstien videre nordover til Flesvikelva). 
 
Året 2020 har vært et utfordrende år pga korona. Etter 12.mars ble mye nedstengt som for Trim & tur 
gjelder: skihytteturer, planlagte arrangement, tirsdagstrimmen. For «Ut å gå, kaffe etterpå» 
har det vært nedstenging i to perioder. De har hatt flere samlinger utendørs. Turbøkene ble tatt vekk 
i 3,5 måned (april, mai, juni og halve juli) 
 
Aktuelle saker: 

• Det ble vedtatt å bestille 13 utsnittskart av Feiringkartet i A3 format (to av disse inngår i 
12-toppern). Disse ble satt opp i løpet av sommeren og høsten på ulike steder i turterrenget. 
I tillegg ble det bestilt 10 nye 12-topper kart i samme format som før, A4. De fleste av disse 
er satt opp. 

• Tirsdagstrimmen var i gang fram til 12.mars. Siden da har det ikke vært noen tirsdagstrim 
inne. Det har vært flere uteøkter og mulighet for felles turer på forsommeren. 

• 12-toppern for 2020 var det var 11 som gjennomførte. 

• Avslutning for uttrekkingsgaver fra vinterens hytteturer foregikk ved Årneslandet 14.juni. 

• Kai var ansvarlig for Postkassetrim tur 18.juni fra Årneslandet. 

• «Ut og gå, kaffe etterpå» 32 ganger, med totalt 381 navn. 

• Det har vært særdeles mye turfolk ute i skogen det siste året, særlig etter 
«koronanedstengingen». Totalt skrevne navn i Feiring IL turbøker: ca 5000. 

• Trim og Tur samarbeider med pensjonistforeningen og hadde 2 besøk fra »Den gylne 
spaserstokk». 

• Gruppa har i år som tidligere ryddet og merket stier- og løyper. Takk til gruppa og dere andre 
frivillige som har hjulpet oss med det. 
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• Kjøpt inn bålpanne som er satt opp på Tyttberget. Kai satte opp benk på samme sted. 

• Kai og gjengen på Gladbak har i løpet av vinteren produsert 81 skilt med navn og avstander. 
Noen av skiltene ble satt opp senhøstes. 

• Trim og Turgruppa har sammen med flere bygd opp igjen varden på Skreikampen og 
«ryddet» i området. Den store karttavla i Vangen ble flyttet. 

• 5 skiturer, totalt 157 besøkende. Pga vanskelige snø- og værforhold ble to av skiturene 
avlyst. Den siste skituren som ble gjennomført var til Nysetra 8.mars. Da var det regn, tåke 
og vind med 11 m/s. Etter nedstengingen av Norge, 12.mars ble de to resterende turene 
avlyst pga koronasituasjonen. 

• «Eidsvoll kommune – Partnerskap for folkehelse» bevilget kr 10.000. Kr 8.000 av disse går til 
leie av lokale, Fløygir. 
 

Planer for 2021: 

• Rydde stier etter vinterens trefall og toppbrekk. 

• Lage bru/overgang over Flesvikelva for å forlenge Mjøsstien. 

• Sette opp ca 55 skilt i turterrenget. 

• Kjørebru for scooter over bekken ved Bamrudsetra. 

•  Oppfrisking og mer blest om 12-toppern. 

• Øke salget av Feiringkart. 

• Planlegge skihytteturene vinteren 2022. 
 
Irene Bjørndal  

 
 
Feiring 5. mars 2021 
Anne Ekornholmen, leder 

 

 

 


