
 

 

 

 

Stiftet 4. Juni 1917 

 

Sak 4 - ÅRSMELDING FOR VESTBY IL FOR 2015 
 
 
1.   Styret i perioden 

 
Leder:    Arild Kristensen 
Nestleder:     Hallgeir Lødøen      
Sekretær:    Roald Ånestad 
Styremedlem:  Pål Berglund     Ski-Friidrettsgruppa 
Styremedlem:  Kristian Jeksrud    Barneidrettsgruppa 
Styremedlem:  Henrik Mikkelsen    Boksegruppa  
Styremedlem:   Ellen Oseberg    Karategruppa  
Styremedlem:   Sverre Wilberg    Basketgruppa 
 
Regnskapsfører:  Lars-Erik Moltzau  
 
Revisor:    Charlotte Karlsen 
 
Valgkomite    Christin Westby, Lena Hæhre 
 
2.    Styremøter og andre møter. 

 
Det har vært avholdt 8 styremøter i 2015 
Leder Vestby IL har også vært leder av Vestby Idrettsråd (VIR), og har holdt styret 
orientert om Idrettsrådets arbeid.  
 
Av hovedsaker som styret har arbeidet med i 2015 nevnes her:  

•  Hjemmeside m/elektronisk medlemsadministrasjon og online betaling 
•   Forprosjekt for etablering av ny turløype med start fra Sole. 
•   Ferdigstilling av ny trase i flisløype på Pepperstad 
•   Teknisk ansvarlig for løypetraseer for NO-løpet 2015 
•  Overtatt arrangøransvaret for NO-løpet 2016 
•   Sikker kryssing av forlengelsen av Johan Hermann Wessels vei mellom Pepperstad 

og Hvitstenveien ved en skibru. 



 

 

 
3.   Økonomi 
Idrettslaget inkludert alle gruppene har en god økonomi. Ved årsskiftet er egenkapital 
samlet sett på kr 738.963.- mot 903.839 forrige år-  Driftsresultat for idrettslaget og 
gruppene viser et samlet underskudd på kr: 163.657. For detaljer for hovedlaget og 
gruppene vises det til sak 5 Regnskap. 
 
•   Medlemskontingent 

 Kontingentsatsene har ligget fast over noen år med kr 150.- for enkeltmedlem 
uansett alder, og kr 400.- for familiekontingent. Æresmedlemskap gir fritak for 
årskontingent til idrettslaget. For 2015 har medlemmer betalt kontingent med 
tilsammen kr 21.174.- Dette forholdsvise lave tallet skyldes overgangen fra manuell 
til online betaling, og ”vasking av medlemslister” I tillegg har det vært tekniske 
problemer med den elekroniske løsningen. Ved inngangen til 2016 synes det som vi 
er på ”rett vei” og venter en forbedret kontingentinngang gjennom året.   

  
•   Annen økonomi 

 Andre inntektskilder for Vestby IL er:      2013       2014        2015 
Kulturmidler/Vestby Kommune kr: 123.150  kr:  151 620  159 500 
Grasrotandel/ N. Tipping  kr: 139.324  kr:  131 133  143 078 
Lokale Aktivitetsmidler (LAM) kr: 108.253  kr:  136 897    74 886 
Mva kompensasjon.   kr:   69.987  kr:   89 602    30 663 

 Summert utgjorde disse postene: kr: 440.714  kr:  509 252  408 127 
 
4.   Arbeidsprogram  
 
Årsmøtet 2015 vedtok følgende arbeidsprogram for perioden 2015 og 2016 
•   Fokus på oppfølging av rettidig innbetaling av kontingentinnbetaling 
•   Søker å finne en person som kan være idrettslagets webmaster og redaktør for en 

egen Face book-side for Vestby IL 
•   Ta et initiativ for at det etableres en tur/lysløype i området Sole med utgangspunkt 

i Vestby Arena. 
•   Koordinere søknad og forestå intern fordeling av kulturmidler fra Vestby kommune. 

Koordinere og påse at idrettsregistreringen blir gjennomført for alle gruppene. 
Fordel LAM iht til gitte føringer og fordele Grasrotmidler fra Norsk Tipping. 
Rapportere grunnlag for Mva-kompensasjon og i ettertid fordel til gruppene.  

•   Arbeide for at det bygges en Ski-bro over JHW vei på Pepperstad slik at det blir 
en sikker kryssing av veien øst-vest for tur og skiløyper. Prosjektet har en estimert 
kostnad på 1.5 mil. 

•   Støtte Vestby kommune sitt initiativ om lyssetting av Flisløypa på Risil. 
•   Etablere en idegruppe som kan arbeide for utvikling av nye idrettsaktiviteter/ 

anlegg i Vestby kommune.  
•   Påbegynt klubbutviklingsprosjekt fullføres i 2015 

Arbeidsprogrammet evalueres hvert år og styret legger fram forslag om rullering for en 
ny to-årsperiode for Årsmøtet 2017. 
 



 

 

5. Evaluering. 

•   Vestby IL har i 2015 hatt fokus på videreutvikling av idrettsanlegget på 
Pepperstad og å fullføre nødvendige avtaler med aktuelle grunneierne om ny 
turløype/lysløype på Sole skog. Utstyrsgarasjen ved Vestbyhallen er sluttført i 
og alle tilskudd er mottatt. Den gamle garasjen ved Vestby stadion er forsøkt 
solgt. Flisløypa har fått en ny trase utenom regulert område, denne ble 
ferdigstilt høsten 2015. Her mangler kun et slutt regnskap slik at resterende 
spillemidler kan utbetales.  
 

•   Boksegruppa har gjennom 2015 disponert egnede treningslokaler i det gamle 
klubbhuset ved Stadion, men framtiden er her noe usikker siden området ved 
klubbhuset og Vestby Stadion i kommunens handlingsprogram for perioden 2013 
til 2016 er planlagt omregulert og en del ny sentrumsplan. Et arbeid som ble 
startet i 2013.  

 
•   Idrettslaget disponere tilfredsstillende administrative lokaler i den tidligere 

«tannlegefløyen» i godt samarbeid med Vestby Håndballklubb. 
  

•   Også i 2015 ble deler av grusbanen på Risil sprøytet slik at det ble en fin isflate. 
 
•   Arbeidet med å etablere en felles utstyrleverandør til alle gruppene er en del av 

idrettslagets klubbutviklingsprogram. Vestby IL har vært i kontakt med flere 
leverandører, men hittil er det ikke inngått er noen avtaler av større økonomisk 
betydning.  
 

•   Forprosjektet for en tur/Lysløye med utgangspunkt i Vestby Arena ble ferdig 
våren 2013.  I fortsettelsen har arbeidet med å etablere kontrakter med 
aktuelle grunneiere pågått gjennom hele 2014 og 2015. Like før årsskiftet ble 
enighet med den siste grunneieren. 
 

•   Ifm rullering av kommunedelplan for idrett- og fysisk aktivitet 2015 – 2026 
beskrives ønske om en overordnet plan for Risil/Pepperstad og område Sole. 
Begge utpeker seg som viktige «nærområder» for friluftsliv med skoler og 
idrettsanlegg. 
 

6. Fra gruppene. 
 
Barneidrettsgruppa    
Det er nesten 20 år siden barneidretten begynte i Vestby. Gjennom årene har 
aktivitetsgruppen berørt mange familier i Vestby og antallet barn øker  
Et tilbud til barn fra 4 år og inn i barneskolealder. Året 2015 har vært et 
begivenhetsrikt år for barneidretten. Gjennom aktiviteter som ridning, svømming, gå på 
skøyter, organisert lek i Vestby Arena og dans, oppleves det økt tilstrømming av barn. 
En viktig faktor ved barneidretten er at barna skal ha det moro. Det skal legges til 
rette for ulike aktiviteter som barna kan få den første tilnærmingen til. Ved at det i 



 

 

tillegg avholdes sommer og juleavslutning underbygges det viktigheten av å fokusere på 
moro, lek og glede for barna.Gjennom  samarbeid med Vestby kommune som ser verdien 
av å legge til rette for bruk av kommunale bygg, kan det opprettholdes et variert tilbud 
også i 2016. Barneidretten ser positivt på aktivitetstilbudet og mulighetene fremover. 
 
Ski- og Friidrettsgruppa 
Friidrettsgruppa har i 2015 fortsatt den fine aktivitetsøkningen fra 2014. Antallet 
deltakere på trening har stabilisert seg med en barnegruppe på 15-20 "faste". Samtidig 
er det flere som har begynt å delta på stevner.  
Resultatmessig er Andrea Enerstad Bolle sin prestasjon i universiaden i Sør Korea 
høydepunktet. Andrea fortsetter å satse i 2016, og vi gleder oss til fortsettelsen. 
Samtidig har det vært gode prestasjoner i de yngre klassene og både Hedda Berglund 
og Mina Hem Bolle har blitt kretsmestere i enkeltøvelser. Videre har det blitt satt 
mange personlige rekorder igjennom sesongen og dette har resultert i medaljer i store 
stevner som Dialoglekene, Romerikslekene og Tyrvinglekene.  
Voksengruppa fortsetter sine ukentlige treninger og gir et godt bidrag til folkehelsa i 
Vestby. Det hadde vært ønskelig å starte opp en ny barnegruppe,  men på grunn av 
manglende trenerressurser, er dette lagt på is inntil videre. 
 
Boksegruppa 
Her kommer en oppsummering fra 2015. Resultater fra stevner, cupér og mesterskap: 
NM:  

•   Ungdom/Junior:  1 Gull, 2 Sølv 
•   Senior:                  1 Sølv, 1 Bronse 
•   Nybegynner:     1 Gull, 1 Sølv , 1 Bronse 

Landsmesterskapet:  5 Gull, 2 Sølv 
Nordisk mesterskap:  1 Sølv 
Turneringsseiere:  

•   Askim Box Open 
•   Hillerød Box Cup 
•   Anders Bergs Cup 
•   Golden Girl 
•   Angered Box Cup 

 
Bestemannspremier:  

•   Angered Box Cup,  
•   NM Nybegynner 

Vi var arrangerte to boksestevner i 2015. Steinar Solberg ble godkjent som kampleder. 
Madeleine Angelsen representerte Norge i mange turneringer med EM som den største 
begivenheten hvor hun nådde kvartfinalen. 
 
Karategruppa.  
Det har vært bra aktivitet i klubben. Vi har arrangert og deltatt på flere 
treningssamlinger i løpet av 2015:  
•   Samling med Velibor Dimitrijevic i Ås karateklubb januar  
•   Kangeiko på grendehuset februar  



 

 

•   Samling med Richard Amos i Trondheim karateklubb februar  
•   Samling med Einar Hagen på Vestby Arena mai  
•   Norges Shotokanforbunds sommerleir i Fredrikstad juni  
•   WTKOs sommerleir i Dublin i juli 
•   Samling med Richard Hotton i Tiger karateklubb i september 
•   Samling med Richard Amos i Moss karateklubb i oktober 
•   Samling med Scott Langley i Stavanger karateklubb i november 
Vi leide inn eksterne instruktører (Trond Erik og Andreas Wangberg) da Christian og 
Ida var borte på reise over flere uker.  
Sayang hadde yogakurs på Hvitsten grendehus på sommeren i samarbeid med 
karateklubben. 
Vi hadde graderinger juni og desember, med bra oppmøte og resultat. 
I tillegg til jubileumsfesten i juni hadde vi kick off-fest i august. 
Christian og Kari deltok på klubbledermøtet i NSF på sommerleiren i Fredrikstad i juni. 
Christian sitter i styret for NSF og har deltatt på styremøter der. Vi deltok på Vestby 
kommunes Folkehelseuker. 
 
Basketgruppa. 
I Vestby basket så begynte vi høstsemesteret  med nytt friskt mot.  Vår ukentlig 
treningstid er tirsdager fra 17:00-18-30 .  Målgruppen var som tidligere, gutter og 
jenter fra 7-8 tom 16-17 år. Vi har hatt ett jevnt oppmøte  på mellom 8-14  igjennom 
sesongen. Vi satte for første gang opp ett trener samarbeid med Ås Basket, hvor en 
trener fra Ås tok turen til Vestby på tirsdager.  
Denne ordning nøt vi godt av frem til jul, hvor Ås studenten informerte om at hun så seg 
nødt til å sates på studiene utover våren, og  kunne således ikke fortsette våren 2016. 
Vestby Basket snudde seg raskt rundt og meldte en ivrig basket guttespiller på 14år til 
Norges basketball forbunds Trener-1 kurs,  i midten av Januar. Denne gutten har nå 
hovedansvaret for disse treningene, med oppfølging av undertegnede og guttens mor.Vi 
både ser og håper på en fortsatt økende interesse for basket i Vestby, og med NBBF´s 
nye strategi dokument, så håper vi på atter en gang ny vind i seilene og mer blest rundt 
basket i Norge. På nåværende tidspunkt så har vi ikke ett lag påmeldt i en serie, da vi 
har litt for spredte aldersgrupper p.t. 
 
8. Annet - Nye æresmedlemmer i 2015 
Følgende er tildelt æresmedlesmsskap i 2015: 

-   Tore Opdal 
-   Grethe Holst 
-   Jan Eddy Narozny 

  
9. Oppsummering 
Året 2015 kan oppsummeres som et rimelig aktivt år for Vestby IL. Anleggssituasjonen 
for organisert idrett i Vestby IL er god.  Den sportslige framgangen til boksegruppa må 
trekkes fram som meget positivt. Under årsmøtet i 2015 ble det utnevnt 3 nye 
æresmedlemmer. 
 



 

 

Under styrets juleavslutning i Vestby Arena fikk Andrea E Bolle fra Friidrettsgruppa 
overrakt Bragdpokalen til odel og eie etter tre aksjer i de senere årene. Madeleine E 
Angelsen ble tildelt sin første aksje i ny Bragdpokal.  
 
Idrettslagets styre takker alle frivillige som stiller opp og legger til rette for 
idrettsaktiviteter for barn og unge utøvere.  
 
 
Vestby den 3. mar 2016 
 
 
For styret i Vestby IL 

 
Arild Kristensen 
Leder 
 


