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Lagets hovedstyre 

Arbeidsutvalget 
Leder  John Høsteland
Nestleder  Henrik Solbu   
Styremedlem  Håvard Eikemo      
Styremedlem  Eli Katrina Øydvin  
Styremedlem  Karen Dagny Evjen Johnsen    
Varamedlem  Ivar Maalen
 
Gruppeledere 
Basket Trygve Roger Solberg
Fotball Helle Hvamstad  
Friidrett Jo Egil Aalerud  
Friskis og Svettis Gunnhild Baugerød Meldal-Johnsen    
Håndball Øystein Høsteland Sundby     
Idrettsskolen Guri Drottning Aarnes  
Orientering Eirik Nordhagen     
Ski Cathrine Finne Kure
Skøyter (ikke-aktiv) Guri Drottning Aarnes     
Svømming Kristian Munthe     
Trim Tore Husum

Andre verv
Valgkomité  Magne Maurset
	 	Eli	Grindflek
Revisorer  RevisorTeam v/Per Olaussen
Representanter til Ås Idrettsråd  Eyvind Solbu - leder 
 Anders Glende
  John Høsteland - valgkomité

Annet
Æresmedlemmer  Leif Halden
  Guttorm Bjørge 
  Henrik Seip Solbu
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Beretning om virksomheten
Ås IL er et idrettslag med lang og god historie. Ås IL er organisert som et allianseidrettslag med Ås IL fotball 
som et eget idrettslag (med egen økonomi, som ikke inngår i Ås ILs økonomi for øvrig).  Ås IL omfatter 
forøvrig de 8 aktive gruppene basket, friidrett, Friskis & Svettis, håndball, orientering, ski, svømming og trim, 
og i tillegg egen idrettsskole og den ikke-aktive gruppa skøyter.

Ås IL har et hovedstyre bestående av alle gruppelederne (inkludert fotball) og et arbeidsutvalg med leder, 
nestleder, tre styremedlemmer og et varamedlem – alle direkte valgt på årsmøtet.

Hovedstyret hadde 4 møter i 2017 og behandlet 20 saker. Arbeidsutvalget hadde 4 møter og behandlet 24 
saker.

Økonomi
Idrettslagets viktigste inntekter er treningsavgifter, lokale aktivitetsmidler (LAM) fra Kulturdepartementet, 
MVA-kompensasjonsmidler fra NIF, medlemskontingent, kommunalt tilskudd til tiltaket Aktiv på Dagtid, 
driftstilskudd fra Ås kommune og grasrotandel fra Norsk Tipping.  LAM-midler for 2017 ble delt på de 6 
gruppene	som	har	aktivitet	for	aldersgruppen	6-19	år	etter	søknader	fra	gruppene.		(Fotballgruppa	fikk	
egne LAM-midler.) Kriteriene var: Støtte til NM deltagelse, arenaleie, treneropplæring av yngre medlemmer, 
aktiviteter	for	uorganiserte	barn/ungdom	og	treningsprosjekter	for	unge	utøvere.	I	tillegg	ble	det	gitt	et	flatt	
tilskudd for de gruppene som har aktiviteter i Ås ILs idrettsskole.  

Lagets	økonomi	har	i	2017	vært	god	og	flere	av	gruppene	har	betydelig	egenkapital.				

Rent idrettslag
Ås IL skal være et dopingfritt idrettslag. I 2010 oppfylte vi kravene til et Rent idrettslag for første gang. Dette 
innebærer	en	aktiv	holdning	til	antidopingarbeid.	Vi	fikk	i	2016	forlenget	Rent	idrettslag-sertifikatet	for	3	nye	
år. 

Aktiv på dagtid
Ås IL har drevet tiltaket Aktiv på Dagtid siden 2014, med økonomisk tilskudd fra Ås kommune, NAV Ås 
kommune, fylkeskommunale midler via Akershus Idrettskrets og deltakeravgift.  Tiltaket er for mennesker 
mellom 18 og 67 år bosatt i Ås som mottar en NAV-ytelse. Aktivitetstilbudet i 2017 har bestått av 
varmtvannstrening, kondisjons- og styrketrening, pilates og yoga. Det totale antallet betalende deltakere i de 
to	semestrene	var	136	i	2017,	hvorav	17	%	var	menn	og	gjennomsnittsalderen	var	45	år.	

Informasjon og profilering
Høsten 2016 inngikk Ås IL avtale med Weborg om etableringen av en webside med integrert 
medlemsadministrasjon, betalingssystem og arrangements/kalenderfunksjon. Ved nyttår var vi ennå i en 
innkjøringsfase, og målet er at hovedlaget og gruppene skal bruke nettsiden til både intern og ekstern 
kommunikasjon	og	profilering	i	tillegg	til	sin	medlemsadministrasjon.

Aktivitet
Ås	IL	hadde	1404	registrerte	medlemmer	ved	årsskiftet	og	938	hadde	da	betalt	årskontingenten	for	2017.	I	
medlemsmassen	var	26	%	over	25	år.	Kvinner	utgjorde	45	%	av	medlemsmassen.	

Når vi ser på gruppenes årsmeldinger ser vi at det rapporteres om minst like stor aktivitet i 2017 som 
tidligere år. Det generelle inntrykket er at antall aktive medlemmer er stabilt. Enkelte grupper rapporterer om 
større aktivitet og mer deltakelse.
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Arrangementer og aktiviteter 
Vi viser til gruppenes egne årsmeldinger for oversikt og detaljer for årets aktiviteter og resultater. Her skal 
kun nevnes smakebiter fra aktiviteter og virksomhet. 

Basketgruppas største satsing i 2017  var et opphold i Litauen med mange treningsøkter og kamper. På 
Easybasket er det 12 med, som trenes av eldre egne basketspillere, og dermed kombineres trening for de 
yngste	med	utvikling	av	eldre	spillere.	I	2017	ble	det	mulig	å	stille	et	rent	G	15	lag	og	deltakelse	i	eliteserien.		
Til	tross	for	gode	kampresultater	ble	J19-laget	oppløst	høsten	2017.Det	samme	gjaldt	G13-laget.	Flere	
spillere har deltatt på spillerutviklingsprogram i regi av Norges Basketballforbund. 

Ås fotball har hatt stor aktivitet og deltagelse i mange cuper i 2017, og på den viktigste Cup no. 1 i 
Frederikshavn	deltok	6	ungdomslag	og	over	100	spillere.	Fotballskolen	ble	arrangert	4	dager	i	juni	med	158	
deltakere i alderen 6 - 12 år.  Spillerutviklingstiltak før og etter skoletid fortsatte i 2017, og ca. 70 spillere 
har deltatt stabilt i aktiviteten gjennom året. Den tradisjonelle Sparebank 1-cupen ble ikke arrangert i år, 
grunnet mange års nedgang i påmeldte lag og med store utfordringer arrangementsmessig pga. etablering 
av modulskole på grusbanen. ØFKs avslutningscup for barnefotballen G8 og G10 år var et stort arrangement 
med	hele	65	lag.

Friidrettsaktiviteten ble utfordret kraftig med ombruk av grusbanen til skole, med tap av gode trenings- og 
konkurransefasiliteter for diskos og slegge, og treningsmuligheter for spyd. Arbeidet med å etablere nytt 
kastbur	på	Lillebrand	startet	først	etter	utesesongen.	2017	ble	likevel	et	aktivt	år	med	flere	egne	stevner	på	
bane	og	løp	og	en	friidrettskole	med	125	deltakere	i	2017.	Rekruttgruppen	i	2017	har	på	det	meste	vært	23	
stykker på trening i vinter. Flere utøvere har deltatt på diverse treningsprosjekter i regi av kretsen for god 
kontinuitet i den tekniske treningen gjennom året. I tillegg til vanlige stevner arrangerte friidrettsgruppa TINE-
stafett, Bygdemesterskap og Parkløpet i 2017.

Friskis	&	Svettis	hadde	to	treningstimer	pr	uke	for	34	medlemmer	i	2017.	Treningen	er	instruktørledet	og	
omfatter kondisjon, styrke, balanse og smidighetsøvelser i gymsal.   

Ås ILs håndballgruppe har arrangert Håndballskole for skolebarn på 1. og 2.trinn og er en stor og aktiv 
gruppe på 24 barn, viktig for rekrutteringen. Håndballgruppa hadde i første halvår 18 aktive lag, men 2 
av disse ble oppløst i løpet av høsten. Det populære samarbeidet med Vestby og Nordby har fortsatt. Det 
legges stor vekt på en god balanse mellom treningsfokus og det sosiale elementet i lagene, som alle er 
glade i å delta på cuper og samlinger. For de minste er Bamsecupen viktig og for de litt eldre har særlig 
Slottsfjellcup, men også Kolbotncup og Oslocup, vært  viktige mål å trene mot. 

O-gruppa i Ås IL er en aktiv gjeng, som i tillegg til å gi et variert trenings- og konkurransetilbud til egne 
medlemmer, satser på mange aktiviteter for befolkningen for øvrig. Av egne arrangementer nevnes den 
tradisjonsrike ungdomsstafetten Kvistkvaset (64 lag), Verdens orienteringsdag (42 deltakere), «speed-o» 
på	Ås	Mart’n	(75	deltakere),	Follo-Karusell	m	3	løp	(111	startende),	Trimtex	Cup	finale	og	kretsløp	(426	
påmeldte). Gruppa er ansvarlig for turorienteringstilbud i kommunen (141 solgte konvolutter) og nyvinningen 
Stolpejakta, et lavterskeltilbud for alle.

Skigruppa hadde ca. 40 medlemmer født 1998-2009 som trener fast gjennom de to sesongene, delt i tre 
treningsgrupper tilpasset alder og ferdigheter og som vektlegger sosial og sportslig trivsel. Ved snømangel 
på Ås trenes det fast i Drøbak. Det har blitt gjennomført snøsamling på Nordseter med ca 70 deltakere 
og	barmarksamling	i	Nordmarka.	For	aldersgruppa	15-20	år	har	Skiteam	Follo	hatt	flere	samlinger	og	
smøresamarbeid på Hovedlandsrennet og Norges Cup junior. Skigruppa arrangerte Ås-rennet med 
Sparebank	1	cup	for	13.-14.	åringer	med	282	startende,	23	fra	Ås	IL.	Med	et	snøløst	Ås	ble	terrengløpet	
Nordskogenløpet	arrangert	i	april	med	35	deltakere,	til	erstatning	for	Karusellrenn.		
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Svømmegruppa har fortsatt den gode utviklingen i sportslig aktivitet og resultater gjennom 2017. Det er ca. 
65	svømmere	på	svømmepartiene	og	mer	enn	260	barn	på	svømmeskolen,	samt	10-15	voksne	i	en	egen	
treningsgruppe. For å hindre frafall etter kursnivå, ser det ut til at nye grep gir de ønskede resultater. Det 
forventes	flere	svømmere	i	konkurransedelen	utover	i	2018.	Ås	Open	ble	arrangert	med	et	rekruttstevne	og	
et approbert stevne med 77 hhv.200 deltakere fra 20 klubber. Follo Open, arrangert med Ski Svømmeklubb, 
samlet	215	deltakere	fra	18	klubber.	Et	eget	rekruttstevne	i	september	hadde	63	deltakere.	Gruppa	mener	å	
ha kommet frem til en god stevnemodell. 

Trimgruppa trener i gymsal med styrkeoppvarming og volleyball. I 2017 har deltakerantallet vært 14 godt 
voksne menn, som har hatt 1 trening i uka.

Ås IL har lang tradisjon med å arrangere aktiviteter for barn og ungdom som ikke er organisert i idrett. 
De	tradisjonelle	TINE-stafetten	med	85	lag	og	ca.	800	deltakere	i	april	og	Bygdemesterskapet	for	ca.	100	
skolebarn 2.-10.klasse i september ble gjennomført med stor entusiasme og dyktighet av friidrettsgruppa 
sammen med gode hjelpere fra egne og ytre rekker. 

Årungen	Rundt	ble	arrangert	i	slutten	av	september	2017.	Dette	er	et	arrangement	i	regi	av	Ås	IL,	der	flere	
av	gruppene	samarbeider	meget	godt	om	organisering	og	gjennomføring.	Med	fin	økonomisk	støtte	fra	vår	
hovedsponsor Askim og Spydeberg Sparebank og Ås kommune kom vi godt ut økonomisk. Det var høy 
stemning,	med	litt	over	200	deltakere,	herav	rundt	50	under	6	år.	De	minste	løp	rundt	Storplena,	mange	både	
en,	to	og	tre	runder	før	de	løp	inn	til	flott	deltakermedalje	i	mål	ved	Tuntreet.	

Ås	IL	har	også	i	2017	organisert	idrettsskole	for	barn	i	1.-3.trinn	på	skolene	i	Ås.	Tilbudet	har	omfattet	tilbud	
innen Ås ILs egne grupper friidrett, orientering, håndball, fotball, basket og i tillegg fra Ås turnforening, Ås 
karateklubb,	Ås	Tennisklubb	og	Holstad	Volley.	Det	var	35	hhv.	35	påmeldte	i	vår-	og	høstsemestrene	i	2017.	
To ungdommer fra egne grupper har vært koordinatorer og medinstruktører, som gir god ledertrening og er 
svært populære blant barna. Samarbeidet med de andre klubbene er utmerket.

Idrettslige prestasjoner
Breddeidretten står i sentrum for aktiviteten i Ås IL, men enkelte prestasjoner er det likevel naturlig   å 
framheve. Det er umulig å sammenligne og rangere prestasjoner, spesielt idretter imellom.  Her presenteres 
her bare et utvalg eksempler. Andre kunne like gjerne vært nevnt, derfor anbefales gruppenes egne 
årsmeldinger for en fyldigere og mer komplett oversikt.

Resultatmessig har Ås IL Basket gjort det svært bra i 2017. J19 ble seriemestere og vant Pirates cup i 
Kristiansand. Lavrans Linnestad ble tatt ut til nasjonal talentcamp, og har sammen med satsningslag Oslo 
2003	deltatt	i	European	Youth	Basketball	League,	EYBL.	G17-laget	lå	ved	årsskiftet	som	nr.	1	i	sin	gruppe	i	
serien.

Ås	Fotball	hadde	14	spillere	på	kretslag	i	2017.	Jenter	født	2003-2004	ble	kretsmestere	i	ØFK	J15	KM	–	
avdelingen. Flere tidligere Åsspillere har deltatt på landslagsaktiviteter. Camilla og Linn Huseby, nå Lyn, har 
representert Norge på aldersbestemt landslag. A-lag herrer hadde en god sesong i 4. div. Etter å ha vært 
blant	de	4	beste	gjennom	sesongen,	ble	det	tilslutt	en	3.	plass	og	ikke	opprykk.	A-lag	damer	har	hatt	et	ungt	
lag	i	3.	divisjon,	og	opplevde	i	2017	en	god	utvikling	i	en	tøff	serie.

Friidrettsgruppa hadde en meget god konkurransesesong for ungdomsgruppa i 2017. Simen Sebastian 
Hansen debuterte på landslaget med en 7. plass i Nordisk Mesterskap i mangekamp. I UM (NM for 
aldersbestemte	klasser)	fikk	klubben	samlet	12	medaljer	i	ungdomsklassene	15-19	år	og	en	i	20-22	
årsklassen.	Simen	Sebastian	tok	sølv	i	10-kamp,	110mhk,	300mhk,	spyd	og	diskos	og	bronse	i	stav,	og	Per	
Ellef	Aalerud	tok	bronse	i	tresteg.	I	innendørsmesterskapet	vant	Mina	Lilleheier	1500	m	og	Guro	R.	Sørheim	
kule,	mens	Helge	Klemetsdal	ble	nr.	2	på	1500m,	Simen	Sebastian		nr.	2	i	7-kamp	og	i	kule	og	Per	Ellef	nr.	3	
i	kule.	I	Junior-NM	tok	Ragnhild	Bergsholm,	Hanna	H.	Hegstad,	Johanne	Y.	Stokke	og	Mina	Lilleheier	bronse	
på	4x800m	stafett,	og	Simen	Sebastian	bronse	på	110	m	hekk.
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Håndballgruppas	J11-lag	deltok	i	serien	for	Jenter	2011	på	nivå	3	i	2017	og	opplevde	stor	framgang	dette	
semesteret. Guttene i G11 stortrives i serien og spilte jevnt med mange lag.  Loyd fra G11 ble plukket ut av 
Gjensidige	til	å	være	en	av	16	Minihåndballgutter	i	2018.	J12-laget	kom	til	semifinalen	i	Smaalenene	Cup.	
G12	er	nå	i	nivå	1	og	vant	flere	kamper	enn	de	tapte	i	første	del	av	serien	og	havnet	på	5.	plass.	G13	deltok	
høsten	2017	i	temaserien,	vant	alle	kampene	i	en	av	rundene	og	ble	kåret	til	et	av	de	fem	beste	lagene	i	G13	
nivå	2.	På	Partille	cup	var	det	sportslige	høydepunktet	for	J15-laget	seier	over	et	lag	fra	Brasil.	Begge	lag	i	
G15	gjorde	det	godt	i	seriespillet	i	2017.	Et	av	de	to	lagene	gikk	seirende	ut	av	Fjordcup.	I	Langhus	julecup	
tok guttene sølv.

Fra	orienteringsgruppa	ble	Kaja	W.	Nordhagen	bronsevinner	i	NM	natt,	Nils	Tveite	ble	nr.	5	i	Hovedløpet	og	
tok sølv i KM mellomdistanse.

Skigruppa hadde 4 med i junior NM: Herman Andreas Andersen, Ingvild Wollebek, Marianne Kure og Kjersti 
Lundqvist. Ingvild var dessuten på førstelaget til Akershus i stafetten. Herman, Ingvild og Marianne deltok i 
NM sprint fristil. Ingvild gikk inn til KM-gull i frist.

Svømmegruppa har hatt oppnådd mange gode resultater i 2017.  I Landsstevnet for utviklingshemmede 
oppnådde Ingeborg Marie Fredriksen to førsteplasser. Torkil Eldegard Heie, Siri Therese Dannemark og 
Marie Hellberg Munthe deltok på Nordsjøstevnet. Marie deltok på Ungdoms NM/UM. For første gang hadde 
Ås deltakere i LÅMØ (Landsdels årsklassemønstring), med 4 svømmere.  Karen Hellberg Munthe vant gull 
på 100 rygg og ble nr. 4 sammenlagt.

Anlegg
Arbeidet med å forbedre forholdene for trening foregår i samarbeid med Ås idrettsråd og Ås kommune. 
Inneidrettene håndball, basket og svømming opplever fortsatt at tilgang på halltimer begrenser tilbudet 
til sine aktive. De må leie treningsfasiliteter andre steder utenfor Ås kommune. Andre grupper kunne 
også	ønsket	bedre	tilgang	til	innendørs	trening	i	perioder	av	året.	Ønske	om	en	ny	flerbrukshall	og	et	nytt	
svømmeanlegg er høyt oppe på prioriteringslista til Ås IL. 

Tapet av grusbanen ved Ås idrettsarena har skapt store utfordringer for friidretten og det drøyer med å få 
konkrete resultater ut av samtalene mellom kommunen, NMBU og SiÅS om opprusting av Storebrand. 
Ås IL har vært involvert i møter med kommunen om dette, men har selv ingen økonomiske muskler som 
kan	påvirke	fortgangen.	Vi	har	gitt	flere	innspill	til	kommunen	når	det	gjelder	utvikling	og	utbygging	av	
hallkapasitet i Ås, senest i form av et innspill til prosessen med å få utbygging av idrettshallen ved Ås 
videregående i regi av Akershus fylkeskommune.  

Skigruppa har gjentatte ganger gjennom 2017 vært i dialog med kommunen om å få lys i lysløypa i 
Nordskogen,	uten	at	det	er	blitt	lys.	Den	nye	skiarenaen	rundt	Varmestua	v	/Nofima	fungerer	meget	godt	og	
det er også noe lys i dette området.

Orienteringsgruppa står bak et stort antall orienteringskart i kommunen, og gjør disse «anleggene» 
tilgjengelig og kjent for allmenheten først og fremst gjennom tilbudet turorientering i Ås Orienteringskartet 
Eldor ble gitt ut i 2017. I tillegg ble det utgitt en revidert utgave av Vardåsen og nytt sprintkart over 
TusenFryd. Arbeidet med nytt turkart over Ås og sprintkart over NMBU-parken ble påbegynt i 2017 og utgis i 
2018.

Klubbhuset
Ås IL har leieavtale med Ås kommune om klubbhuset. Idrettslagets grupper, andre idrettslag og foreninger 
betaler ikke leie ved bruk av klubbhuset til idrettsformål, og hvem som helst kan leie til møter, barnedåp, 
konfirmasjon	o.l.	Dette	er	det	Ås	IL	som	står	for.	Kommunen	har	ansvaret	for	renhold	av	klubbhuset,	
men dette blir i praksis ikke gjort annet enn helt sporadisk. En ordning med at arbeidsledige skulle få 
arbeidstrening ved å vaske på klubbhuset i regi av NAV, har også vist seg vanskelig å gjennomføre. Et 
jentelag i fotballen gjennomførte en rundvask på dugnad høsten 2017, men det gjenstår å få på plass et fast 
renhold igjen.
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Tillitsvalgte og ansatte
Ås IL har et stort antall tillitsvalgte og frivillige som gjør en kjempeinnsats for den organiserte idretten i Ås. 
Rekrutteringen av slike frivillige er en utfordring. En av de viktigste oppgavene vi har er derfor å nå ut med 
budskapet til foreldre om at vi er avhengige av og setter pris på stort engasjement.

Ås	IL	har	en	fast	ansatt	daglig	leder	i	70	%	stilling,	inkludert	koordinering	av	tiltaket	Aktiv	på	Dagtid.	
Gruppene har trenere og andre ansatt i både tidsbegrensete og faste timebaserte kontrakter. Ås IL har 
kontrakt	med	Follo	Regnskap,	som	i	tillegg	til	å	føre	regnskapet	til	hovedlaget	og	til	de	fl	este	gruppene	også	
bistår i arbeidet for å sikre en god personaladministrasjon.

Samarbeidspartnere
Styret i Ås IL ønsker å gi en stor takk til alle som har bidratt i idrettslagets arbeid i 2017. Dette gjelder Ås 
kommune, Ås idrettsråd, sponsorer, ansatte, tillitsvalgte, trenere, foreldre og ikke minst alle utøvere i alle 
aldre.
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RESULTATREGNSKAP

KONSERNREGNSKAP 2017 - SAMMENDRAG

RESULTATREGNSKAP
Inntekter Regnskap Regnskap
Kto Navn 2 017          2 016          

3120 Sponsor 107             55               
3170 Kartsalg/Husflid 163             130             
3210 Tilskudd/hodep. Ås komm. 38                       34                       
3245 Dugnader 280             327             
3410 NIF-tilskudd/LAM 430                    443                    
3410 Fokus/Årungen rundt (10) 54               71               
3420 Andre tilskudd/Ås K. O-kartprod. 187             540             
3420 Aktiv på Dagtid 290             295             
3600 Leie klubbhus 16               112             
3690 Arrangementer, tiltak 1 924          1 452          
3920 Ås IL-kontingent, treningsavg. 1 773          1 476          
3960 BINGO (Ås IL) (113 - 29til gr.) 35               37               
3991 Andre innt./mva refusjon 463             405             

 Sum driftsinntekter 5 760          5 377          
Utgifter   

5000 Lønn, Honorar 2 289                2 045                
7100 Reise, transport' 97                       92                       
7410 Kontingenter forbund etc 403                    370                    
7511 Forsikring 7                          10                       
7790 Annet 2 766                2 790                
7810 Overført til løperklubb (O-gr.) 45                       51                       

Sum driftsutg. 5 607                5 358                
Driftsresultat 153             19               

8040 Finansinnt. 11                       22                       
8170 Finansutg. 35               20                       

Resultat finansposter -24              2                 
Resultat 129             21               
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EIENDELER, GJELD OG EGENKAPITAL (tall i 1000 kr.)
EIENDELER, GJELD OG EGENKAPITAL (tall i 1000 kr.)

 Eiendeler
Kto. Navn 31.12.17 31.12.16
1590 Diverse kortsikt. fordringer 523                    533                    
1920 Bank og kasse 3 577                3 518                
1922 Fondskti 6                          

Sum eiendeler 4 100          4 057          

Gjeld og EK   
2400 Kortsiktig gjeld (skatt) 848                    930                    

Sum gjeld 848             930             

2051 T. Bjørges Minnefond 3                          5                          
2060 Fond  Ås IL-utvikling 10                       10                       
2061 Fond Klubbhus -                     -                     
2063 Fond "Gode formål" 48                       48                       
2050 Fri Egenkap. Pr. 31.12. 3 042                3 021                

Endring lagskonto 20                       22                       
2090 Årsresultat 129                    21                       

Sum EK  3 252          3 127          

Sum Gjeld og EK 4 100          4 057          
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Styre og andre funksjoner og verv
Leder   Eirik Nordhagen
Kasserer   Gunnar Tenge
Styremedlem   Ingunn Schei
Styremedlem   Ingunn Berget

Andre funksjoner
Hjemmeside Ås IL Orientering  Eirik Nordhagen
Kartansvarlig  Kristen Treekrem
Lager poster, bukker, telt etc.  Kjell Blomseth
Løpstøy, annet utstyr lager  Håvard Steinsholt
Tidtakerutstyr, PC  Jo Inge Fjellstad
Rekrutter  Ingun Schei, Marie Lillehammer, Ingrid Tveite, Eli Moe
Turorientering  Håvard Steinsholt, Ingunn Berget
Stolpejakta 2017  Sille Winsnes, Kaja W. Nordhagen
Ungdom	13‐16	 	 Ingrid	Tveite
Politiattest  Eirik Nordhagen
Vegetasjon, Dyreliv  
    og Grunneier (VDG)   Eirik Nordhagen

Styrene	i	Ås	IL	O‐gruppa	og	Ås‐NMBU	Orientering	har	hatt	felles	styremøter.	Det	har	vært	avholdt	to	
styremøter i 2017..

Ås IL Orientering 
Orienteringsgruppa i Ås IL driver som de øvrige gruppene i Ås IL med rekruttering og trening for barn, unge 
og voksne. Ås IL Orientering er også arrangør av orienteringsløp i Akershus Oslo Orienterings Krets (AOOK).

Ås IL Orientering samarbeider med studentidrettslaget NMBUI Orientering.  Medlemmene i de to klubbene 
løper for Ås-NMBU Orientering og samarbeider med NMBUI Orientering om deltagelse på løp, turorientering 
og	trening	m.m.	O‐gruppa	i	Ås	IL	lager	orienteringskart	og	turkart	i	Ås.	

ORIENTERING
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Kartproduksjon
Kartet Eldor ble gitt ut i 2017. I tillegg ble det utgitt en 
revidert utgave av Vardåsen og nytt sprintkart over 
TusenFryd. Arbeidet med nytt turkart over Ås og sprintkart 
over NMBU-parken ble påbegynt i 2017 og utgis i 2018. 
Åsmåsan utgitt 2016 og Eldor har fått tilsagn om spillemidler 
i 2017. Det søkes om mva-refusjon for Åsmåsan og Eldor. 
Det blir søkt om spillemidler for turkartet.

Trening og treningsløp
Treningene har foregått på onsdager. På treningene har 
det vært løyper med ulik vanskelighetsgrad og lengde. 
Treningene ble arrangert på Vardåsen før sommeren og 
på Eldor høsten 2017. Løype-leggerjobben har gått på 
rundgang i klubben. I tillegg har Foll-O-karusellen fungert 
som treningsløp. Det har vært løping og styrketrening 
på Ås ungdomsskole på mandager. Sport8 Ås-Night & 
Fog cup har vært et trening- og løpstilbud på tirsdager 
i vinterhalvåret. Ås IL Friidrett har hatt tilbud om 
intervalltreninger på onsdager. På fredager i vinterhalvåret har det vært treningsløyper, sprint-orientering, 
sprintintervaller, bakketrening utendørs før styrketrening inne i Åshallen.

Norsk	Orientering	har	et	mål	om	at	1	%	av	Norges	befolkning	skal	løpe	orientering	i	en	klubb	i	2020.	Det	ble	
på våren i 2017 utarbeidet en tiltaksplan for Ås IL / Ås-NMBU Orientering. For utbetaling av midler ble det 
rapportert til NOF om årets aktiviteter, tiltak og utvikling høsten 2017.

Aktiviteter og arrangementer  
 • O‐gruppa	hadde	ansvar	for	o‐aktiviteter	på	Ås	ILs	idrettsskole	for	1.‐3.	klassinger.	Datoene	var19.	og	26.	

april i vårsemesteret og 18. og 11. oktober i høstsemesteret 2017. 
 • Kvist Kvaset (KK) ble arrangert for 41. gang med løpsleder og løypelegger Håvard Steinsholt. Løpet ble 

arrangert på Eldor kartet. Samlingsplass på fotballbanene ved Bjørnebekk. Totalt 64 deltakende lag (69 i 
2016). 

 • Verdens orienterings dag (WOD) ble markert og arrangert den 24. mai 2017 i Ekornskogen og på 
sprintkartet for Ås sentrum. Totalt 42 deltakere.

 • Ås IL Orientering laget en «speed» o-løype på plenen ved Kulturhuset på lørdag 10. juni 2017 i 
forbindelse	med	Ås-Mart’n.	Totalt	om	lag	75	deltakere.

 • Ås	IL	Orientering	arrangerte	Foll-O-karusellen	#3	med	antall	111	startende.	Løpet	gikk	på	Eldor	kartet	
med samlingsplass på Trampen speiderhytte onsdag den 14. juni. Løpsleder Eirik Nordhagen og 
løypelegger Gunnar Tenge. 

 • Ås Il Orientering var med å arrangere ”Natt i naturen på Breivoll” 2. september på Breivoll. NMBUI 
Orientering hadde laget en selvbetjent løype med poster på Breivollkartet. 

 • Klubbmesterskapet	ble	arrangert	i	forbindelse	med	publikumsløp/Sport8	Flex-O	cup	den	2.	september	
på kartet Fjell Skytebane i Våler. Med totalt 17 startende deltakere i klubben ble Eirik Nordhagen og Sille 
Winsnes klubbmestre i H17/D17.

 • Ås	Il	Orientering	arrangerte	Trimtex	Cup	finale	og	kretsløp	sprint	i	TusenFryd	fornøyelsespark	søndag	
17. september 2017. Løpsleder Ivar Maalen og løypelegger Kaja Winsnes Nordhagen. 426 påmeldte 
løpere på nytt sprintkart laget av Kristen Treekrem.

 • Søndag 24. august ble Årungen Rundt arrangert med til sammen 207 løpere (270 løpere i 2016). 
Arrangementet var et fellesprosjekt for gruppene i Ås IL. O-gruppa i Ås IL bidro 91 dugnadstimer av totalt 
191 i 2017. O-gruppa hadde i ansvar for tidtaking og målgang.

 • «Skommel»	tur	foregikk	fredag	13.	oktober	i	Nordskogen.	Ås	IL	Orientering	med	Håvard	Steinsholt	
hadde	laget	en	fin	og	krevende	tur	for	omlag	50	deltakere.	Turen	var	del	av	programmet	for	
Kulturdagene i Ås i regi av Lions. 

Kaja Nordhagen tok bronse i NM Natt
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Tur-orientering
Totalt	ble	det	solgt	239	konvolutter	(238	i	2016)	og	9	ekstra	klippekort.		Åpningsdagen	for	turorienteringen	ble	
markert i samarbeid med felles tur med Ås Turlag (DNT). I turorienteringen inngår også «Grønne turer» som 
er tilbud i nærområdet.  Samtidig ble det også lagt opp enkle O-poster for barnefamilier. Turorienteringen i Ås 
fi	nner	du	også	på	Tur-O	på	nett.	Tur	orienteringen	i	Ås	hadde	også	et	vintertilbud	med	141	solgte	konvolutter	
i 2017.

Stolpeorientering
Stolpeorienteringen ble introdusert i Ås i 2016 og fortsatte i 2017. Stolpejakta er ett samarbeid med Kolbotn 
& Skimt, Oppegård IL og Måren OK. Deltakelse i Ås er populær, og opplegget inngår som en aktivitet ved 
skolene i Ås. Det ble trukket tre premier ved avslutningen i oktober. Takk til Ås kommune som gjennom 
Folkehelsemidler sørger for premier. Stolpejakta fortsetter i 2018.

Noen prestasjoner
Nasjonale mesterskap
Hovedløpet sprint, Beitostølen (12. august), Øystre Slidre IL:
H	15		 	 Nils	Tveite	 	 	 Nr.	22

Hovedløpet lang, Beitostølen (12. august), Øystre Slidre IL:
H	15		 	 Nils	Tveite	 	 	 Nr.	5
H	15	 	 Vegard	Aarstad		 	 Nr	24

NM‐natt, Kristiansand (31. mars), Kristiansand OK:
D21-E	 	 Kaja	W.	Nordhagen	 	 Nr.	3
D 19-20  Rannveig W. Nordhagen Nr 21

Kretsmesterskap 
KM mellomdistanse, (13. april), Raumar Orientering:
H	15-16		 Nils	Tveite	 	 	 Nr.	2

Klubbmesterskap
Fjell Skytebane, Våler (2. september) 
D17  Sille Winsnes   Nr.1
H17  Eirik Nordhagen   Nr 1

For andre resultater i 2017 kan en vise til Norsk Orienterings sentrale IT-system: 
http://eventor.orientering.no/Events

Verv og representasjon
Håvard Tveite og Kristen Treekrem er medlem av kartutvalget i NOF. Ingvild Maalen Johansen er medlem av 
forenklingsutvalget. Ivar Maalen var kretsleder i Akershus og Oslo Orienteringskrets (AOOK) i 2017. 

Økonomi
Takket være salg av husflidsprodukter, turorientering og som arrangør av små og store løp er økonomien i 
laget god. Klubben hadde også inntekter fra mva-refusjon, LAM og andre søkbare aktivitetsmidler i 2017. 
Utgiftene er stort sett vært løpskontingenter, kartutgifter, postutstyr, rekrutteringspakker og diverse innkjøp til 
løpsarrangementer.

Oppsummering
Vi kan se tilbake på en sesong med stor aktivitet. Styret takker alle som har bidratt i 2017.

Styret takker alle som har bidratt i 2016!

Verdens Orienterings dag (WOD) 
ble arrangert den 24. mai 2017 i 
Ekornskogen.
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Styret har fra 1. mars 2017 bestått av
Leder:    Kristian Munthe
Økonomiansvarlig:   Berit Brantseg
Styremedlem:  Ketil Reklev
Styremedlem:  Katrine Blomstrand
Styremedlem:  Kjetil Fykse
Styremedlem:  Idun Rosenfeld
Varamedlem:   Sjur Tveite
Varamedlem:   Lena Riis
Varamedlem:		 	 Siamak	Yasdankhah

Det har i 2017 vært høy aktivitet i Ås IL Svømming og klubben har fortsatt den gode utviklingen både i 
forhold til sportslig aktivitet og resultater. Det er økende interesse for svømming, og ikke minst gjelder 
dette	kurstilbudet	med	svømmeopplæring	for	barn	fra	5	år	og	oppover.		Ås	IL	Svømming	er	den	nest	
største gruppen i Ås IL, og hadde ved utgangen av 2017 mer enn 260 barn på svømmeskolen og ca. 
65	svømmere	på	svømmepartiene.	I	tillegg	deltok	10-15	voksne	i	en	egen	treningsgruppe.	Klubben	har	
de to siste årene gjennomført store endringer, og vi ser nå resultater av dette arbeidet både sportslig og 
økonomisk. 

Det ble i 2017 avholdt 9 styremøter.  Hovedtrener samt i noen tilfeller avdelingsledere og laglederne 
møtte på styremøtene frem til juni. Fra august og ut året har lederne for hver av de tre avdelingene møtt 
den første timen av styremøtene.

Målsettinger for Ås IL Svømming
Ås IL Svømming skal sørge for god bredde med tilbud om kurs og trening i alle aldersgrupper fra barn 
og opp til seniornivå. Tilbudet skal være godt både sportslig og sosialt. Vi skal være en av de ledende 
svømmeklubbene i Follo og være en viktig del av lokalmiljøet i Ås.

SVØMMING
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Sportslig organisering 2016
Styret har gjennom året vært opptatt av å legge 
til rette for videre utvikling av Ås IL Svømming for 
å sikre både et konkurranse- og et breddetilbud. I 
tillegg	fokuserer	vi	på	å	gi	fl	est	mulig	barn	et	tilbud	
om svømmeopplæring.

Det ble fra 1. januar 2017 etablert en struktur 
med tre avdelinger (en trenings- og en 
konkurranseavdeling i tillegg til kursavdelingen). 
Nils Uno Davidsen ble innplassert som hovedtrener 
med ansvar for både Treningsavdelingen og 
Konkurranseavdelingen. Samtidig ble Birgith 
Hammerlin Johnson (Treningsavdelingen), Katrine 
Eldegard (Konkurranseavdelingen) og Celine Ihle 
Augustin (Kursavdelingen) innplassert som avdelingsledere. 

Nils Uno Davidsen og Katrine Eldegard sluttet begge i sine stillinger 1. Juli 2017 og Andrine Davidsen tok 
fra samme tidspunkt over som avdelingsleder for Konkurranseavdelingen. Samtidig ble det besluttet at de to 
avdelingslederne skulle rapportere direkte til styret. 

I tillegg til de tre avdelingene er treningsgruppen for voksne videreført gjennom 2017 med Olav Heie som 
kontaktperson. 

Gjennom	2017	har	Treningsavdelingen	tydeliggjort	sin	profi	l,	og	partiene	har	skiftet	navn	til	
Ungdomspartiene. Det er i stor grad vektlagt å skape et godt sosialt miljø i samarbeid med ungdommene. 
Ungdomspartiene skal være et breddetilbud i Ås IL Svømming. Det er et treningstilbud for svømmere 
som ønsker å trene, men ikke i samme grad ønsker å delta i konkurranser som de som velger 
konkurranseavdelingen.  

Oversikt over partier, trenere, lagledere og treningstilbud. 

 
 
 
 

Oversikt over partier, trenere, lagledere og treningstilbud.  
 
Tabell 1. Partier, trenere, lagledere og treningstilbud per juni 2017 
 
Parti 

 
Antall 

utøvere 

 
Ansvarlig trener 

 
Lagleder 

 
Svømming 
timer/uke 

 
Landtrening 

timer/uke 

Total 
treningstid 
timer/uke 

A 8 Grant Cutlip Nora Rødbotten 12,5 3 15,5 

B 4 Amalie Gjøg Nora Rødbotten  9,5 2 11,5 

R 10 Malene 
Pedersen Aina G. Sollie  8 2 10 

LÅMØ 12 Andrine 
Davidsen 

Andrine 
Davidsen 3,5 1,5 5 

Medley 9 Eszter (Esti) 
Madarasz 

Andrine 
Davidsen 3 1,5 4,5 

U1 21 Birgith 
Johnson Eli Øydvin 3 1,5 4,5 

U2 18 Marie Johnson Kristin Schoultz 3,5 1,5 5 

 
Tabell 2. Partier, trenere, lagledere og treningstilbud per desember 2017 

 
Parti 

Antall 
utøvere 

 
Ansvarlig trener 

 
Lagleder 

Svømming 
timer/uke 

Landtrening 
timer/uke 

Total 
treningstid 
timer/uke 

A 6(8)* Grant Cutlip Aina G. Sollie 12,5 3 15,5 
 

B1 5 Malene 
Pedersen Aina G. Sollie 9,5 2 11,5 

B2  
8 

Malene 
Pedersen Aina G. Sollie 8 2 10 

C2+C3 8 Andrine 
Davidsen 

Andrine 
Davidsen 4,5 1,5 6 

C1 4 Eszter (Esti) 
Madarasz 

Andrine 
Davidsen 4,5 1,5 6 

U1 14 Birgith 
Johnson Eli Øydvin 3 1,5 4,5 

U2 16 Marie 
Johnson Kristin Schoultz 3,5 1,5 5 

*To svømmere i A-gruppa har permisjon skoleåret 17/18 
 
Antall svømmere på partiene i de to avdelingene har falt noe gjennom 2017. Dette 
skyldes blant annet at det ikke har vært noen overgang fra kursvirksomheten etter at 
opplegget der ble endret i 2016. Fra høsten 2017 ble kurstilbudet for de øverste 
nivåene på svømmeskolen forbedret slik at de nå har kurs to dager i uken. For å få 
dette til ble det tatt av bassengtiden til konkurranse- og ungdomsgruppene. Dette 
ser ut til å gi resultater, og vi ser at rekrutteringen nedenfra er svært god. Antall 
svømmere i konkurranseavdelingen vil derfor trolig øke noe utover i 2018. Samtidig 
nærmer vi oss en kapasitetsgrense slik at klubben ikke kan fortsette å vokse uten at vi 
får mer bassengkapasitet.  
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Antall svømmere på partiene i de to avdelingene har falt noe gjennom 2017. Dette skyldes blant annet at det 
ikke har vært noen overgang fra kursvirksomheten etter at opplegget der ble endret i 2016. Fra høsten 2017 
ble kurstilbudet for de øverste nivåene på svømmeskolen forbedret slik at de nå har kurs to dager i uken. For 
å få dette til ble det tatt av bassengtiden til konkurranse- og ungdomsgruppene. Dette ser ut til å gi resultater, 
og vi ser at rekrutteringen nedenfra er svært god. Antall svømmere i konkurranseavdelingen vil derfor trolig 
øke noe utover i 2018. Samtidig nærmer vi oss en kapasitetsgrense slik at klubben ikke kan fortsette å vokse 
uten at vi får mer bassengkapasitet. 

Kursvirksomheten - Norges Svømmeskole (NSS)
Det har vært økende antall deltakere på svømmekursene, og ved årsskiftet 17/18 gikk 266 barn på 
svømmekurs.	Av	disse	går	80%	på	nivå	0-5	(Ås	Ungdomsskole)	og	20%	på	nivå	6-8	(Nordbytun).	Fra	
sommeren 2017 ble treningstiden for nivå 6-8 øket med en ekstra økt ukentlig, og er nå 40 minutter to 
ganger i uken.

35	av	kursdeltagere	på	nivå	6-8	har	deltatt	på	ett	rekruttstevne	(hjemmestevnet)	og	17	deltagere	fra	disse	
nivåene var med på klubbemesterskapet i desember.

Det	har	kommet	inn	3	nye	instruktører	på	teamet,	som	nå	består	av	totalt	12	instruktører.	Trenerne	legger	
merke til stor fremgang hos deltakerne, spesielt har fremgangen vært stor i de øverste gruppene etter at det 
ble lagt inn mer treningstid.
Siden den nye kursformen følger et system som bringer barna mye lengre i utvikling før de overføres til 
konkurranseavdelingen har det ikke blitt overført noen svømmere til Konkurranseavdelingen i 2017.
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Treningsleire
Konkurranseavdelingen hadde følgende treningsleire i 2017:
18. – 25. februar. Løkken, Danmark (vinterferien). 18 svømmere fra A, B og Rekrutt. 
22. – 29. juni. Calella, Spania (sommerleir). 9 svømmere fra A og B. 
11. –15. august. Skara, Sverige (oppstartsleir). 19 svømmere fra A, B og C. 
29. september – 5. oktober (høstferien). Hjemmeleir Nordbytun. Ca 20 utøvere fra A, B og C. 
I tillegg ble det gjennomført en treningssamling på Nordbytun/Son/Langhus både første del av påskeferien 
og i juleferien for de øverste partiene.

Ungdomsgruppa har gjennomført to treningssamlinger i 2017:
10.-12. mars. Arvika, Sverige. 29 svømmere fra U1 og U2.
. 22 svømmere fra U1 og U2.

Stevner
I tillegg til lokale og regionale stevner i Oslo, Akershus og Østfold, deltok utøvere fra Ås IL svømming på ISM 
Berlin (9 utøvere), Bergen Swim Festival (A-gruppa), Bockstendoppet i Varberg, Sverige (A-gruppa og noen 
svømmere	B/Rekrutt),	Landsdelsårsklassemønstringen	–	LÅMØ	(4	deltakere),	Nordsjøstevnet	(5	utøvere)	og	
UM (1 utøver). 

Våren	2017	ble	en	av	klubbens	svømmere	klassifi	sert	som	S14-svømmer,	og	har	deltatt	på	Landsstevnet	og	
en treningshelg på Olympiatoppen.

Det er viktig for klubben å arrangere attraktive hjemmestevner. De siste årene har det vært synkende 
deltakerantall og stort sett deltakelse fra lokale klubber. I 2017 ble det derfor jobbet målrettet med å utvikle 
stevnene våre både med tanke på det sportslige og økonomisk resultat. 

Ås Open ble arrangert 21. – 22. januar med rekruttstevne lørdag og approbert stevne søndag. Stevnet var 
siste	helg	med	mulighet	for	tellende	tider	til	LÅMØ-kvalifi	sering,	og	dette	ga	gode	deltakertall	fra	mange	
klubber. Rekruttstevnet samlet 77 deltakere fra 8 klubber og det approberte stevnet hadde 200 deltakere fra 
20 klubber.

Høstsesongen er i stor grad preget av store stevner nasjonalt (Nordsjø og UM/jr. NM) og større lokale 
stevner (Skjetten og Bærum) og det har vært vanskelig å samle deltakere til to stevner i Follo i løpet 
av perioden september – november. Klubben gikk derfor inn i et samarbeid med Ski Svømmeklubb og 
arrangerte	Follo	Open	25.	-	26.	november.	Målet	er	på	sikt	å	etablere	dette	som	et	av	de	store	stevnene	i	
regionen,	og	allerede	første	året	hadde	stevnet	215	deltakere	fra	18	klubber.	
I	tillegg	arrangerte	vi	eget	rekruttstevne	24.	september	med	63	svømmere.
Vi mener at klubben har kommet frem til en stevnemodell som kan fungere godt fremover. 

Klubbmesterskap	ble	arrangert	9.	desember	med	59	deltakere.	Det	ble	kåret	klubbmestere	for	gutter	og	
jenter	i	aldersklassene	2006	og	eldre.	Oversikt	over	klubbmestre	2017	fi	nnes	på	www.asil.no/svomming.
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Sportslige resultater
Det har vært en god sportslig utvikling i klubben og det 
er	i	2017	oppnådd	mange	gode	resultater.	Det	er	fl	ere	år	
siden	vi	hadde	like	mange	kvalifi	serte	til	Nordsjøstevnet	
og UM/jr.NM. Vi hadde også for første gang med 
svømmere i LÅMØ.

Noen høydepunkter fra 2017:
●	4	deltakere	i	LÅMØ
●	1	distanseseier	i	LÅMØ	og	en	sammenlagt	4.	plass
●	2	førsteplasser	i	Landsstevnet	for	utviklingshemmede
●	3	individuelle	svømmere	kvalifi	sert	til	Nordsjøstevnet
●	1	svømmer	kvalifi	sert	til	Ungdomsmesterskapet	(UM)

Vi kan konstatere at det sportslige opplegget som ble 
etablert i 2016 begynner å gi resultater og vi har samtidig 
svært	dyktige	og	godt	kvalifi	serte	trenere.

Sosialt
Det har vært ulike sosiale arrangementer både i konkurransegruppene og ungdomsgruppene som f.eks. 
pizzakveld, sommeravslutning med grilling og juleavslutning.

I forbindelse med havhest-merketaking ble det arrangert en felles samling med pizza på tvers av gruppene/
avdelingene.

Utdanning og kurs  
Trenerne har deltatt på trenerkurs (trener 2: Andrine Davidsen, trener 1: Malene Pedersen) og trener-
lederkonferansen i regi av Norges svømmeforbund. Fram til sommeren hadde trenerne også tilgang på 
regelmessig coaching med fokus på trenerrollen (Nils Uno Davidsen). Per sommeren 2017 var det sportslige 
opplegget i konkurranseavdelingen så godt implementert, og trenerne hadde så høy kompetanse at det ikke 
lenger var behov for innleid hjelp til trener-coaching. 

Livredningsansvarlig i klubben sørger for at alle trenerne får årlige kurs i livredning. Vi har i 2017 hatt to 
dager med liveredningskurs for våre egne instruktører og trenere. I tillegg har vi holdt livredningskurs for 
ca	30	badevakter,	instruktører	og	trenere	i	Ski	svømmeklubb.	De	livredningsansvarlige	har	også	vært	på	
obligatorisk etterutdanningskurs i 2017.

Havhesten  
44	svømmere	fra	U	og	K-partiene	og	3	svømmere	fra	NSS	tok	Havhesten-	eller	Flippermerker	18.	november.	
Av disse var 16 store Havhesten gull, 6 store Havhesten sølv, 6 store Havhesten bronse, 10 Lille havhesten, 
3	Flipper	gull	og	3	Flipper	bronse.

Dommere
Ås	IL	Svømming	hadde	ved	utgangen	av	2017	fi	re	aktive	kretsdommere	og	en	forbundsdommer.	Det	er	
viktig for klubben å rekruttere og utdanne dommere da det er krav til å ha egne dommere for å få arrangere 
stevner. Det må fremover satses på rekruttering av nye dommere. 
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Økonomi
Ås	IL	Svømming	gikk	i	2017	med	et	overskudd	på	136	223	kroner.	Budsjettet	for	2017	var	budsjettert	med	
balanse.	Resultatet	var	således	136	223	kroner	bedre	enn	budsjett.
Det var særlig kursvirksomheten og en styrket inntjening på egne stevner som bidro til et bedre resultat enn 
budsjettert.
Kursvirksomheten	har	alene	en	økt	omsetning	på	152	000	kroner	i	forhold	til	budsjett	og	bidrar	med	et	
nettoresultat	etter	lønn	og	sosiale	utgifter	på	730	000	kroner.
Egne stevner har gitt en økt omsetning på 47 000 kroner i forhold til budsjett og bidrar med et netto resultat 
etter utgifter på 146 000 kroner.

Lønnsutgiftene på 1 427 000 kroner er på linje med budsjettet.
Ås IL Svømming har ved fornyelse av kontraktene med trenerne i K-avdelingen inngått fastlønnsavtaler. 

Stevneavgift på svømmestevner dekkes av utøverne i sin helhet for 2017, med unntak av stevneavgift for 
stafetter. Svømmegruppa har for 2017 avskrevet fakturerte startavgifter for ca. 6 000 kroner.

Nedgangen i treningsavgiften for svømmegruppa skyldes færre utøvere i k-avdelingen i 2017 og en sosial 
profi	l	i	forhold	til	betaling	av	treningsavgiften.

Økte driftskostnader i forhold til budsjett skyldes i hovedsak økte utgifter til treningsleir, som dekkes inn ved 
egenandel fra utøverne.

Sponsorer
Klubben	har	i	2017	fått	fl	ere	nye	sponsorer	og	det	er	etablert	et	nytt	sponsorprogram	med	tydeligere	pakker	
med	hvilken	profi	lering	sponsorene	får.	Vi	har	etter	dette	gull,	sølv	og	bronsesponsorer.	

For 2017/2018 sesongen:
Gullsponsor: Zeekit
Sølvsponsor: Sikring24
Sølvsponsor: Bafrin Frisør
Bronsesponsor: Skabo

I tillegg har vi i 2017 hatt følgende sponsorer:
DnB Eiendom
Mortininis fantastiske verden
Indre Østfold Reisebyrå
OLKA sportsreiser

Samarbeid med andre klubber
Det er i 2017 jobbet aktivt med å øke 
samarbeidet med andre klubber i Follo. Det er 
avholdt to samarbeidsmøter på ledernivå med 
Kolbotn IL, Ski Sk, Sjøstjerna og Ås IL. 
Et økt klubbsamarbeid vil blant annet gi 
svømmerne et større sosialt og sportslig 
nettverk. Av konkrete samarbeidsprosjekter 
er det gjennomført felles treninger med 
A-gruppene i Ås og Kolbotn, planlagt felles 
svømmeleir for alle klubbene i påsken 2018 og 
avtalt	at	Ås	svømmere	som	kvalifi	serer	seg	til	
NM på langbane i juli 2018 kan delta sammen 
med Kolbotn på NM-leir i Spania.

I tillegg har Ski Sk og Ås IL sammen arrangert 
Follo Open for første gang. 
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Samarbeid med Ås Kommune
Det har blitt jobbet med informasjon og påvirkning mot politikere og kommunens administrasjon for å 
synliggjøre behovet for mer hallkapasitet. Vi er ved en absolutt kapasitetsgrense og det vil per i dag ikke 
være mulig å utvide kursvirksomheten eller konkurranse- og ungdomspartiene uten mer hallkapasitet. 
I	kommunestyrets	behandling	før	jul,	ble	det	fl	ertall	for	å	ferdigstille	en	utredning	av	ny	svømmehall.

Samarbeidet med kommunens administrasjon er meget bra og kommunen har lagt godt til rette for lån av 
hallen både til trening i ferier og til stevner og andre arrangementer. Ordningen med at Ås IL Svømming kan 
benytte	svømmehallen	på	Nordbytun	ungdomsskole	fra	kl	05.30	to	morgener	i	uka	er	videreført.	Klubben	
har	i	denne	sammenheng	fi	re	personer	som	har	fått	opplæring	i	testing	av	vannkvalitet	slik	at	det	kan	utføres	
før	svømmerne	går	i	vannet	kl	05.45.		Muligheten	for	morgentrening	har	ført	til	at	de	mest	hardtsatsende	
utøverne har kunnet øke sin treningsmengde.  

Det er behov for rehabilitering av svømmehallen på Nordbytun, og klubben har en god dialog med 
kommunen både når det gjelder svømmegruppas behov og tidspunktet for arbeidene. Det er per nå planlagt 
en rehabilitering av garderober og bassenget samt innstallasjon av nye startpaller. Det er ikke satt noe 
endelig	tidspunkt	for	når	arbeide	kan	starte	og	dette	vil	også	avhenge	av	mulighetene	for	å	fi	nne	alternative	
basseng i anleggsperioden.

Frivillig innsats
Drifting av svømmeklubben bygger i stor grad på dugnadsinnsats og mange foreldre har bidratt med 
betydelig frivillig og ubetalt innsats for Ås IL Svømming i 2017. 

Det er lagt ned betydelig innsats knyttet til stevner, treningsleire og – samlinger, rekruttering av sponsorer, 
informasjon om svømmeskolens kurstilbud og administrative oppgaver.

I	tillegg	er	det	avholdt	en	rekke	aktiviteter	i	gruppene	for	å	bidra	til	fi	nansiering	av	klubbdrift	og	sosiale	og	
sportslige tiltak i den enkelte gruppen. Det er blant annet holdt salgstand på NMBU 17. mai, basar på Ås 
kvartal og solgt kake-/kjeksbokser.  

Styret ønsker å takke alle som har hjulpet til for at klubben kan opprettholde et høyt aktivitetsnivå. 
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Styret
Styreleder:  Helle Hvamstad
Styremedlemmer:  Ansgar Birkeland, Kjetil Vindedal, Monia Holm, Per Otto Østenstad
Varamedlem:  Casper Hoelstad

Arbeidsutvalg
Dommeransvarlig:  Andreas Kalgraf 

Valgkomité
Kjersti Hjeltnes
Wiggo Martinsen
Varamedlemm: Svein Moldestad

Revisorer 
Bjørg Fredriksen og Michaela Josefsen

Ansatte
Daglig leder:  Geir Sneis

Møter
Det	er	avholdt	10	styremøter	hvor	49	saker	er	behandlet,	flere	saker	er	også	behandlet	i	styret	via	e-post.		
Trener-,	lags-	og	spillermøter	er	også	gjennomført	i	2017.	Ås	IL	Fotball,	har	deltatt	på	flere	møter	i	Østfold	
Fotballkrets ved daglig leder og styrerepresentanter. Ås Fotball har også ved styreleder deltatt på styremøter 
i Ås IL. Vi har også deltatt på møter i Ås Kommune vedrørende Ås Stadion.

Styrets Oppsummering Av Sesongen 2017
Sportslige forhold
Vi har satt i gang organisert trening for barn født 2011 høsten 2017. Vi har gode erfaringer med å starte 
årskullet samlet som en treningsgruppe for så å dele opp i lag før sesongstart året etter.

A-lag herrer hadde en god sesong i 4. div. Vi lå blant de 4 beste gjennom hele sesongen og mulighetene for 
opprykk	var	til	stede	langt	utover	høsten.	Vi	endte	til	slutt	på	3.	plass	bak	Selbak	og	Råde.	Laget	var	godt	
forberedt til seriestarten etter en god treningsvinter, hvor de også var på treningsleir i Sveige. I NM røk vi ut i 
1.	kvalifiseringsrunde	mot	DFI..	Vi	har	en	målsetning	om	å	slippe	unge	spillere	til	og	i	løpet	av	sesongen	fikk	
2-3	unge	15-åringer	fra	egne	rekker	fikk	sin	senior	deby.	
Trener for sesongen var Tor Arild Haddal, hjulpet av Knut Anders Andressen og med Linda Jansen, Kjetil 
Vindedal, Ole Streitlien og Knut Halvor Aschjem i støtteapparatet.  

FOTBALL
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A-lag	damer	spilte	i	3.	div,	og	også	i	år	med	svært	mange	unge	Ås	jenter.	Serien	er	tøff	med	så	ung	stall,	
men jentene sto på gjennom hele sesongen, hadde god utvikling og høstet mye bra erfaring. 
Lagets trener er Marianne Solheim Birkeland som hovedtrener både for A-lag og J17, hun får god assistanse 
fra Morten Sørlie, Stein Morten Hagen, Jette Jacobsen, Jens Heldal og Magne Granlien som medtrenere 
og støtteapparat. Målsettingen er nå å bygge opp et nytt A-lag basert på jenter som kommer opp fra egne 
aldersbestemte lag. 

Vi har gjennomført trenersamlinger hvor sportslig utvikling har vært tema og vi har startet arbeide med å bli 
tydeligere i budskapet og opplæringen av spillere i barne- og ungdomsfotballen. 
 
Ås Stadion og fotballhallen står sentralt i vår aktivitet, og gjennomføring av treninger og kamper foregår stort 
sett her. I tillegg avholder klubbens aldersbestemte lag treninger på Bjørnebekk og gressfeltet ved Ås VGS. 
Kroerbanen blir også benyttet som en ekstra kamparena for ungdomsfotballen. Kapasiteten på fotballhallen 
blir utnyttet fult ut. Den er treningsarena for alle våre lag og Nordby IL i vintermånedene og er også 
kamparena	for	5-er	og	7-er	fotballen	for	Ås	Fotball	i	kampsesongen.	Tid	som	er	ledig	blir	benyttet	til	utleie	til	
andre klubber/lag. 

Vi	har	i	år	arrangert	C-lisens	delkurs	3	og	4	trenerkurs	på	Klubbhuset	og	med	praksis	i	Fotballhallen.	13	
trenere	har	deltatt	på	ulike	kurs.	I	løpet	av	året	har	5	trenere	fått	godkjent	hele	UEFA	C-lisens	utdanningen.	
Trenerkursene gjennomføres i samarbeid med DFI.
Vi	har	også	hatt	trenere	på	årets	Barnefotballcupfi	naleseminaret	og	Cupfi	naleseminaret	som	er	et	faglig	
seminar for trenere arrangert av Trenerforeningen i samarbeid med NFF.

Kvalitetsklubb
Vi	blei	godkjent	som	kvalitetsklubb	på	nivå	1	i	2015	og	har	
fulgt opp dette i 2017. Å være Kvalitetsklubb setter krav til 
rutiner og oppfølging av aktiviteten. Vi har i 2017 fortsatt 
arbeidet både med klubbens verdier, administrative rutiner 
og beskrivelser for gjennomføring av fotballaktivitet på 
ulike alderstrinn. Dette er en prosess som må følges 
opp vi må rapportere inn rutiner og tiltak i 2017 for å bli 
værende på nivå 1 som kvalitetsklubb.

Klubbdrift - økonomi
Vi har i 2017 hatt en lavere omsetning enn i 2016, men med et rasultat omtrent i tråd med budsjett. Lagene 
har mye penger innestående på sine lagskonti og når de bruker disse midlene til økt aktivitet vil dette påvirke 
Ås Fotballs resultat. I år har lagsaktiviteten vært større enn på lenge hvor vi var hele 100 ungdomsspillere 
som deltok på Cup no 1 i Fredrikshavn, Danmark.
Resultatet må sies å være i tråd med budsjett, sjøl om vi på omsetningen ligger noe under både på 
inntektssiden og utgiftssiden. Underdekning på inntektssiden skyldes i hovedsak svakere innsats på 
sponsorsiden og at SpareBank 1 Cup ikke blei gjennomført. 
Vi	hadde	i	2017	en	betalingsgrad	på	treningsavgiften	på	85%,	noe	som	er	en	økning	på	10%	fra	2017.

I	2017	har	Ås	IL	fotball	en	omsetning	på	kr	3	050	000,-	og	et	overskudd	på	kr	95.516,-		Kr	75.493,-	av	
overskuddet	skyldes	en	økning	av	lagenes	lagskasser.	Lagene	samlet	hadde	kr	293.839,-	innestående	på	Ås	
Fotballs	bankkonti	31.12	2017.	
Selve	klubbdriften	gikk	kr	20.023	,-	i	overskudd.	
Se	eget	resultatregnskap	og	balanse	for	spesifi	kke	tall

Samarbeidspartnere
I 2017 utgjorde inntektene fra våre 
samarbeidspartnere ca. kr. 420.000.- 
Våre største samarbeidspartnere er 
SpareBank1, UMBRO, Ås Avis, Ås Glass, 
Ås Rørleggerbedrift og Hagespesialisten.
Vi er takknemlig for deres, og alle 
samarbeidspartneres bidrag og positive 
holdning til å kunne bidra ytterligere for å 
skape større aktivitet i klubben.
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Sportslige Aktiviteter Og Arrangementer
Ås	IL	Fotball	har	i	sesongen	2016	hatt	575	aktive	spiller	(inkl.	2010),	trenere	og	ledere	fordelt	på	43	lag.	

   Antall lag
Alder           Jenter      Gutter 
Senior   2 2
Junior   1 1 
16 år    1
15	år	 	 	 1	 1
14 år   1 2
13	år	 	 	 	 3	
12	år	 	 	 1	 3
11 år   1 4
10	år	 	 	 1	 3
9 år   2 4
8 år    6 
7 år    2
6 år     _
Sum	 	 	 10	 32

Resultater i serien 2017
Fotballgruppa	fikk	følgende	resultater	i	seriespillet	for	de	lag	der	det	settes	opp	tabeller:	
(13	år	og	eldre)

Old	Boys	 M39	7’er	 Ikke	i	seriespill	 	
A-lag	damer:	 3.div.	 5.	plass	
A-laget:	 4.	div.	 3.	plass	 	 	
Damer 7-er 1. div 7. plass 
Sen 2 7. div 1. plass    
J17  KM  6. plass
G19	 2.	div	 5.	plass	 	 	
J15	 KM	 1.	plass	
G15	 KM	A	 8.	plass	 	 	

J13/14	7-er	 A-sluttspill	 	 2.	plass
G15/16		 7-er	 	 1.	plass
G15/16-2	 Nivå	3	 	 8.	plass		
G14  KM C  4. plass  
G13/14-2	 Nivå	3	 	 3.	plass
G13	 KM	A	 	 9.	plass		
G13/14-3	 Nivå	2	 	 7.	plass
G13/14-4	 Nivå	3	 	 2.	plass

Trygve Strand Friisk Minnepris
For 10. gang delte Ås IL Fotball ut Trygve Strand Friisk Minnepris. Prisen deles ut hvert år til den 
spilleren i Ås IL Fotball som har utmerket seg både på og utenfor fotballbanen. Spilleren skal ha levert 
en god fotballsesong, og hevdet seg godt på sitt lag. Spilleren skal også ha gjort seg bemerket med godt 
kameratskap og gode lederegenskaper. Spilleren skal også ha gått foran for å fremme fair play på sitt lag.

Styret valgte å dele ut prisen Siri Lovise Frantzen Nestegard. Siri Lovise har vært den ultimate klubbspiller 
for Ås IL denne sesongen. Hun har et sterkt ønske om å bli en profesjonell fotballspiller og ønsker å bli så 
god	som	mulig	på	det	nivået	hun	er	nå	i	Ås	IL.	I	år	har	hun	representert	fire	lag.	I	utgangspunktet	skulle	hun	
høre	hjemme	på	J15,	men	har	i	år	spilt	både	på	J17	og	A-lag	Damer.	I	tillegg	har	hun	benyttet	anledningen	
til å trene med G02 for å øke sin tøffhet, ferdigheter og antall timer med ball. Hun har vært fast inventar for 
kvinner	senior.	Når	J15	kjempet	om	kretsmesterskapet	og	mot	skader	på	spillere	i	laget	stilte	Siri	Lovise	
selvfølgelig	opp.	Trenerne	for	J15	ønsket	spesielt	hjelp	fra	Siri	Lovise	på	grunn	av	hennes	ferdigheter	samt	
evne til å være en naturlig del av laget. 

Siri Lovise har alltid vært en spiller som har skilt seg positivt ut med hensyn på ferdigheter og treningsiver 
i alle år. Allikevel har hun i år tatt enorme steg mot å bli en mer komplett spiller med økt fysikk, hurtighet, 
ferdighet med ball, forståelse for spillet, pasningskvalitet, skuddstyrke og målfarlighet. Hun trener over ti 
timer	i	uka	for	å	heve	nivået	sitt.	Det	at	hun	har	scoret	for	alle	fire	lagene	hun	har	spilt	for	i	Ås	i	år	samt	
at hun har spilt på 9 ulike posisjoner ute på banen sier i grunn det meste. Tar vi med at hun i tillegg er 
kretslagsspiller for Østfold J02 er det ikke tvil om at hun fortjener prisen for 2017. 

Vi gratulerer Siri og prisen ble utdelt av Carl Friisk som er Trygves far.
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Kretslagsaktiviteter.
Vi hadde 14 Ås spillere på kretslag denne sesongen. Fra jenter født 2002, er Thea og Tale Glende og Siri 
Loise	Frantzen	Nestegaard.	G2002;	Samuel	Skarnes	Gray,	Ruben	Larsen,	Oskar	Wold	Platzack.	Fra	J2003	
har Nora Andersen, Nora Karimi, Martine Martinsen, Tilde Sørbø og Tilia Berge Aspenes alle deltatt på 
treninger for Østfold Fotballkrets lag. Fra 2004 har i høst Mathie Brenna-Hansen, Lina Skiaker Klech og Sara 
Josefsen deltatt og fra guttesiden har Simon Gray etablert seg på kretslaget. 

Flere tidligere Åsspillere har deltatt både på landslagsaktiviteter.
Camilla og Linn Huseby, nå Lyn har representert Norge på aldersbestemt landslag.

Cup deltakelse
Det har vært stor aktivitet og deltagelse i mange cuper for Ås Lagene i 2017. Viktigste aktiviteten var Cup no 
1 i Frederikshavn hvor vi deltok med 6 ungdomslag og over 100 spillere. 
Vi	var	også	en	stor	tropp	til	Briskebycup	hvor	vi	deltok	med	flere	lag.
Flere lag deltok også i ulike cuper og turneringer både inne og ute gjennom året. 

Lagene 7- 12 år har deltatt i mange lokale cuper. 
Cup deltakelsene er vel så viktig sosialt som sportslig.

Tine Fotballskole
Fotballskolen	ble	arrangert	26.-29.	juni.	158	deltakere	i	alderen	6	-	12	år	deltok.	46	av	disse	var	jenter.		
Fotballskolen ble organisert av Geir med Stein Kjetil Gimre og Per Otto Østenstad som ansvarlige for den 
sportslige organiseringen. Sammen med god innsats fra 27 instruktører fra klubbens spillere fra 14 år til 
seniorlag,	gav	det	4	flotte	fotball	dager	på	Ås	stadion.	

Ås Fotball SpareBank 1 cup.
Ble	i	år	ikke	arrangert.	Etter	flere	år	med	nedgang	i	påmeldte	lag	og	med	store	utfordringer	
arrangementsmessig pga etablering av modulskole på grusbanen blei valget i år og ikke arrangere.

ØFKs avslutningscup for barnefotballen
Vi arrangerte også i år avslutningscupen for Østfold Fotballkrets i aldersgruppene G8 og G10 år. Denne blei 
arrangert	lørdag	23.	september	og	var	et	stort	arrangement	med	hele	65	lag.	Deltagende	årganger,	G2003	
og daglig leder deltok i gjennomføringen med dugnadsinnsats.

Spillerutvikling.
Vi	har	fulgt	opp	med	spillerutviklingstiltak	gjennom	hele	året.	Spillere	fra	2009	–	2003	fikk	alle	tilbud	om	1-2	
treninger rett etter skoletid, og også tilbud om morgentrening på fredager. Det har vært om lag 70 spillere 
som	har	deltatt	stabilt	i	aktiviteten	gjennom	året,	det	er	et	flott	tiltak	som	vil	bli	prioritert	videreført	i	2017.

Dette er et tiltak som gir våre mest aktive spillere et bedre tilbud og vil bidra til å kunne beholde dem i 
klubben. På sikt vil dette også gi mer skolerte spillere og heve lagsprestasjonene til Ås IL Fotball.

Spesielle prosjekter
Samarbeid med andre klubber
Vi	samarbeider	med	DFI	og	HSV	om	soneaktivitet	for	gutter	og	jenter	som	er	13	og	14	år	gamle.	Vi	deler	
ansvaret som soneansvarlig og bidrar både med trenere og treningstid i fotballhallen. Vi vil fortsette dette 
arbeidet videre i 2018..

Avslutning
Styret vil rette en stor takk til alle våre trenere og lagledere, og andre støttespillere som har gjort en innsats 
for Ås IL Fotball i 2017. Dere gir et svært verdifullt bidrag til et viktig barne- og ungdomsarbeid i bygda vår.

Styret	retter	også	en	spesiell	takk	til	firmaer	og	privatpersoner	som	har	bidratt	som	sponsorer	for	våre	
arrangementer	og	et	eller	flere	av	våre	lag.

Vi ønsker nye styremedlemmer velkommen, og ser frem til et spennende fotballår i Ås i 2018. 
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Styret
Styreleder og vertsansvarlig:  Gunnhild Baugerød Meldal-Johnsen
Styremedlem:  Anne Falk Øgaard
Styremedlem:  Ann Kristin Viken Almås
Kasserer    :  Bente Midthjell

Trening
Friskis & Svettis Ås et treningstilbud til de som liker å trene til musikk. Bevegelsesglede er vårt hovedfokus, 
og	det	skal	motivere	til	å	komme	tilbake	-	uke	etter	uke.	Terskelen	for	å	delta	er	lav;	-målet	er	å	få	fl	est	
mulig til å glede seg over å trene! Enhver bidrar med egen innsats etter evne. En treningstime hos oss skal 
inneholde både styrke, bevegelighet, balanse og kondisjon – hele kroppen skal ha vært i bruk, og treningen 
skal kunne gi treningseffekt for alle deltakere. 
Vi har 2 utdannende treningsledere som har hatt hver sin treningsdag i uken. Guri Aarnes på mandager kl. 
20.30	–	21.30	og	Bente	Midthjell	på	torsdager	kl.	20	–	21.	Vi	har	en	vertsansvarlig	og	7	verter	som	bla	ordner	
med å sette frem musikkanlegget før hver trening. Alle timer holdes i gymsalen på Ås ungdomsskole, hvor 
det	møter	opp	mellom	10	og	30	deltakere.	I	2017	har	vi	hatt	34	betalende		medlemmer.	

Økonomi
Friskis&Svettis har som mål å holde prisen på treningstilbudet så lav som mulig. Treningsavgiften har for 
2017	vært	350	kr	pr	semester.	I	tillegg	må	medlemmene	være	medlem	i	og	betale	medlemsavgift	til	Ås	
idrettslag.

Medlemskontingenten i foreningen går i hovedsak til leie av treningslokaler, utstyr, samt utdannelse og 
kursing av instruktører. Instruktørenes innsats er ubetalt, og all aktivitet drives på idealistisk grunnlag. 
Ellers	betales	det	en	avgift	til	Friskis&Svettis	Norge	for	profi	leringsmateriell,	foreningsoppfølging	osv,	og	
kontingenter og forsikringer i Friskis&Svettis Riks i Sverige og Norges Fleridrettsforbund. Det betales også 
Tono-avgift for bruk av musikk.

Samarbeid
Det er et visst samarbeid med de andre FS-foreningene i Follo. Det samarbeides om felles undergrupper i 
Ås Idrettslag, da FS Ås i hovedsak har rettet sitt tilbud mot voksne. 

Videre utvikling
Vi	ønsker	oss	fl	ere	medlemmer	og	vi	ønsker	oss	fl	ere	frivillige	som	ønsker	å	bidra;	både	som	kan	tenke	seg	
å utdanne seg som treningsleder, vært aktive styremedlemmer, vert eller bidra på andre måter. Med bare 
to	treningsledere	er	treningstilbudet	sårbart	ved	blant	annet	sykdom.	Både	medlemmer	og	fl	ere	frivillige	er	
sentralt for at vi skal kunne utvikle og eventuelt utvide treningstilbudet vårt. 

FRISKIS & SVETTIS
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Håndballgruppa har hatt følgende styre i 2016
Leder Øystein Høsteland Sundby
Sportslig utvalg Julie Föske Johnsen og Martin Solli
Dommeransvarlig Vibeke Tuft
Dugnadsansvarlig Elin Mosnesset Timraz
Hallansvarlig Anders Glende
Materialforvalter Gunn Iren Hvattum
Kasserer Kjersti Wold
Sekretær Trine Hansen Sundet 
Markedsansvarlig Torill Myro

Om håndballgruppa
Håndballgruppa har i 2017 hatt følgende lag: 
Håndballskole for barn i 1. og 2. klasse (født 2011 og 2010)
Jenter 2009 (J8)    Gutter 2009 (G8) 
Jenter 2008 (J9)    Gutter 2008 (G9)
Jenter 2007 (J10)    Gutter 2007 (G10)
Jenter 2006 (J11)    Gutter 2006 (G11)
Jenter	2005	(J12)	 	 	 Gutter	2005	(G12)	–	Ås/Nordby
	 	 	 	 	 Gutter	2004	(G13)
Jenter	2003	(J14)	 	 	 Gutter	2003	(G14)	–	ble	trukket	høst	17
Jenter	2002	(J15)	 	 	 Gutter	2002	(G15)	–	Vestby/Ås
Veteran	damer	(J33)	
Senior	Damer	(6.divisjon)	 	 Senior	Herrer	(5.divisjon)	–	ble	trukket	høst	17

Det har vært avholdt 6 styremøter i håndballgruppa i 2017. 
Leder har møtt som gruppas representant på hovedlagsmøtene i Ås IL. 
Håndballgruppa har i 2017 to sponsorer: COOP og Askim & Spydeberg sparebank. For gruppa som helhet 
har den viktigste økonomiske dugnaden også i år vært fyrverkerisalget i romjulen 2017. Vi gjennomførte 
også den årlige felles rakedugnad på Tusenfryd før åpningen av parken i april på rekordtid med godt 
oppmøte. 
Ved siden av disse dugnadene foregår det stor aktivitet på hjemmekampene på lørdager og søndager i 
Åshallen med kiosksalg, inngang- og sekretariatsvakter. 
Fredag den 1.september arrangerte Håndballgruppa Kick-off for alle spillerne i Åshallen. Her ble alle lagene 
presentert	og	de	fi	kk	vist	frem	sine	håndballkunnskaper	

på parketten i Åshallen med interne oppjør. Det var også arrangert disco på treningsrommet/labben under 
kvelden. Det ble solgt pizza, kioskvarer og utstyr/klær. 
En stor takk til alle som er med på å utføre dugnadsarbeidet for gruppa!

HÅNDBALL
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Håndballskolen 2017 (født 2010 og 2011)
Håndballskolen,	for	skolebarn	på	1.	og	2.trinn,	fortsetter	å	være	en	stor	aktiv	gruppe	i	underkant	av	xx	barn.	
Treningstidspunktet er tirsdag kl. 17.00-18.00 i Åshallen. Håndballskolen er viktig for Ås IL Håndball.

Spillere født 2010
15	spillere

Spillere født 2011
9 spillere fordelt på:
 6 jenter
	 3	gutter
	 x	spillere	fra	Rustad	skole
	 5	spillere	fra	Åsgård	skole
	 3	spillere	fra	Kroer	skole
	 x	spillere	fra	Brønnerud

Trenere 2010 barna
Kenneth Andersen
Bjørge Westereng
Peter Bengtson
Sturle Nes

Trenere 2011 barna 
Julie Föske Johansen
Maren Bakkebø
Tone Merete Bodal Holm

Lagleder
Julianne Sveigdalen

Lagleder
Gry Kristin Slettemark

1.trinn (født 2011)
I begynnelsen av august startet Håndballskolen for 1.trinn 
opp med treninger hver tirsdag fra klokken 17-18. Håndball-
skolen avsluttet semesteret med nisseluer, pepperkaker og 
saft den 19.desember. 

3	barn	sluttet	underveis	i	semesteret,	men	3	nye	har	kommet	
inn så vi er omtrent like mange spillere i januar 2018 som vi 
var i august 2017.

Treningsopplegget
Håndballskolen f. 2011 har hatt tre trenere; to hovedtrenere 
og en hjelpetrener. Men alle tre bidratt til opplegg og 
gjennomføring av treninger. 

Våre treninger er i grove trekk delt opp på denne måten:
Oppvarming:
Kjente leker med og uten ball.
Hoveddel:
Deler opp gruppen i mindre grupper og stasjoner; kast, sprett, balanse, 
stafetter, kongehåndball etc. 
Avslutning:
Felles lek og samling.

Samholdet 
Barna holder seg mye sammen med kjente fra skole og barnehage, 
men utover i sesongen, og gjennom deltagelse på cuper, ser vi mer 
samhold på tvers av kjente grupperinger. 

Enkelte foreldre er tilstede i hallen under treningen, men mange 
foreldre deltar aktivt på cuper som vi har deltatt på.
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Bamsecup 3. desember 2017 
2011-barna stilte med ett blandet lag på Bamsecup i Vestbyhallen. En godt arrangert cup som ga barna 
et trygt, morsomt og spennende første møte med håndballcup og håndballkamper. Barna synes det var 
gøy å få spille kamper/cup, i tillegg til kun trening. Alle tør å prøve og syns det moro med kamp og veldig 
spennende	å	rope	og	hilse	på	bamsen.	Bamsecup	er	en	ekstra	fi	n	turnering	å	være	med	på.	Rammen	rundt	
arrangementet er utrolig bra. 

Det har stort sett vært 8 spillere påmeldt til hver cup. Mest på grunn av fare for frafall på grunn av sykdom 
og annet frafall gjorde at vi kun valgte å stille ett lag. Vi vil prøve å være litt modigere i 2018 for at alle barna 
skal få mer spilletid, og se om det fungerer, i og med at alle påmeldte til cup har stilt så langt. Men vi er litt for 
få til å være komfortable med å melde på to lag, samt at viss alle ønsker å delta så er vi en mer enn det som 
er anbefalt/satt som grense per lag på cup.

Gutter født 2009 (G08)
Trener og lagleder
Karen	Dagny	Evjen	Johnsen	med	fl	ere	gode	hjelpere	blant	
foreldrene

Treningen
Vi startet opp litt utpå høsten med noen spillere og har blitt 
fl	ere	gjennom	sesongen.	Nå	teller	vi	11-12	spillere.	

Vi trener mandager kl 17-18 i Åshalllen. Vi deler hall med 
G10 og har ofte første halvtimen sammen med dem. Andre 
halvtimen av treningen er G8 for seg selv. 

På treningene har vi mye fokus på kast og mottak, både 
når vi står stille og pasninger når vi løper. Vi øver på 
fi	nter	og	sidelengs	arbeid	i	forsvar.	Vi	øver	også	på	noen	
håndballregler og å spille kamp og takke for kampen. 

Vi ønsker at guttene skal synes dette er gøy så de har lyst til å komme igjen. Vi avslutter treningene oftest 
med straffekonkurranse, heiaropet vårt og takk for i dag!

Minirunde
Før jul har vi deltatt på 2 minirunder. Guttene synes det er veldig gøy med cup så vi skal være med på 
minirundene	etter	jul	også.	Vi	har	også	en	fi	n	foreldregruppe	som	er	med	på	cupene	og	heier	på	gutta.

Jenter født 2008 (J09)
Trenere:   Lagleder
Mari Øvrum Gaarder  Olaug Tallerås
Marte Glende
Trine Innseth
 :
Spillere:   Treningstider i Åshallen:
17 spillere   Mandag: kl.18-19
13	spillere	fra	Rustad	Skole	 Tirsdag:	kl.18-19
4	spillere	fra	Åsgård	Skole	 Tirsdag:	Frivillig	styrketrening	i	labben	fra	17.30-18

Treningen
Fra høsten 2017 startet våre jenter å spille på stor bane med 6 spillere. Stor stas!
Vi gikk også fra en til to treninger pr. uke. Noen av jentene velger kun å være med 
på én gang i uken da de har aktiviteter samme dag som håndballen. Ved å ha to 
treninger	i	uken	får	vi	kanskje	beholde	fl	ere	av	jentene	i	tillegg	til	at	vi	får	bedre	utnyttelse	av	øvelsene	ved	å	
kunne repetere samme uken. Vi har labben en halvtime før hver tirsdagstrening. Denne er frivillig, men her 
har vi jevnt over stort oppmøte. Vi abonnerer, i privat regi, på et treningsopplegg fra Bjarte Myrhol som heter 
«learnhandball.com». Vi har fulgt dette opplegget mer eller mindre hver uke, men justerer litt etterhvert som 
vi ser hva vi trenger å øve mer på. Dette ser vi ofte godt etter kamper/minirunder.
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Minirunden
Vi deltar på Minirunden. Tre runder pr. halvår. Vi har stilt med to lag pr. runde
Vi	vinner	litt	og	taper	litt.	De	aller	fl	este	av	jentene	tørr	å	prøve	seg,	men	dette	er	noe	vi	kontinuerlig	jobber	
med. I tillegg til selve håndballspillingen har vi fokus på positiv oppbacking av lagvenninner.

Vi har ikke spilt noe utenom minirundene. Vi ser at vi trenger mer spilltrening og har derfor meldt oss på 
Slottsfjellcup april 2018. Vi skal også arrangere treningskamper/minicup i Åshallen.

Samholdet
Vi	har	et	fi	nt	samhold	i	gruppa.	Vi	har	jevnt	antall	med	spillere	på	treninger	og	kamper.	Jentene	er	blide	og	
fornøyde og viser stort sett stor treningsglede. 

Vi arrangerte i høstferien 2017 en håndballcamp hvor vi inviterte alle 4. klassinger i Ås til tre-dagers 
håndball-moro i GG-hallen. Vi klarte å rekruttere noen jenter utenom laget vårt til denne campen, og noe av 
overskuddet gikk til innkjøp av 
høyttaler til laget. Høyttaleren bruker vi på kamper og en del av treningen. Et godt tilskudd til den gode 
stemningen. 

Under	håndball	EM	samlet	vi	jentene	hjemme	hos	Marte,	spiste	grøt	og	så	håndballfi	nalen.	

Vi	er	heldige	som	har	så	fi	ne	2008-jenter	og	gleder	oss	til	fortsettelsen.

Jenter født 2007 (J10)
21 spillere, i hovedsak fra Åsgård og Rustad. 
Har fått mange nye spillere i år – disse kommer fra Rustad.

Trenere 2007 – barn:   Lagleder
Thomas Adre Sandvik    Torgunn Høsteland Sundby 
Tom-Erik Thorvaldsen
Jon Mjelde
Bjørge Westereng 
Janko Radovanovic
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Oppstart 
Vi	har	en	fi	n	gjeng.	Vi	mistet	noen	spillere	i	
2017,	men	har	fått	fl	ere	nye,	så	totalen	er	at	vi	
i	2017	har	fl	ere	spillere	enn	i	2016.	

Treningen
Det har vært godt oppmøte på treningene og 
fl	inke,	treningsvillige	unger.	Jentene	begynner	
å bli bedre kjent med hverandre på tvers av 
skole og det gjenspeiles i bedre samhold 
både og mye moro under trening. 

Vi startet med to treninger i uken i år og har 
fordelt trenerne så det er to-tre trenere på 
hver trening. 

Struktur på hver trening ser slik ut:
18:00 - 18:10 Oppvarming
18:10	-	18:55	Hoveddel	(3	stasjoner.	Hver	stasjon	varer	i	15min)
18:55	-	19:00	Tøying

Seriespill
Vi har to lag med i serien. Vi melte på ett i nivå 1 og ett i nivå 2. Det er ikke faste lag, så tanken er at vi vinner 
kamper og vi lærer (de gangen vi taper). 

Vi har delt laget i 4 grupper – så man har noen 
spillere man alltid spiller med og andre man er med 
to kamper før man skifter gruppe. Dette ser ut til å 
virke. Noen hadde nok ønsket en form for nivådeling, 
men foreløpig har de nye veldig godt av å spille på 
begge nivå. Vi ser også at det er liten forskjell på 
nivåene,	bortsett	fra	et	par	lag	som	har	fl	ere	lag	med	
som har nivådelt lag. 

Det er mye energi på banen under kamp og det er 
morsomt å følge utviklingen. I det siste har vi sett 
klare tendenser til godt lagspill. Vi ser at vi må jobbe 
mer med skudd for å få alle på skuddlisten i løpet av 
en kamp. 

Det viktigste for oss er at vi i løpet av sesongen har 
vunnet en del kamper og vi ser nå at vi vinner mer og 
mer.

Cup
Vi	deltok	med	to	lag	på	en	treningscup	i	Ski.	Der	fi	kk	vi	tre	intensive	kamper	på	rad	og	vi	lærte	masse.	Det	
kunne vi tydelig se på seriekamper dagen etter – da begge lag vant. 
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Gutter født 2007 (G10)
Våren 2017 hadde vi 11 gutter på laget, men det 
har	kommet	fl	ere	til	i	løpet	av	høsten	og	nå	har	vi	
hele 16 ivrige gutter med på laget. 

Hovedtrener i hele perioden har vært Kirsti Stuvøy, 
og	Eli	Grindfl	ek	(lagleder)	har	vært	med	som	
assistent og vikar etter behov. I høstsesongen 
har Martin Sollie i tillegg hatt ansvaret for 
torsdagstreningene. 

Våren 2017 spilte vi serierunder på stor bane, 
mens	vi	nå	i	høst	har	spilt	i	Regionserien	avd.	23.	
Gutta er veldig ivrige etter å spille kamp, men siden 
vi er så mange så må alle stå over en del av kampene. Vi har derfor spedd på med treningskamper mot 
Nordby, gjerne i forbindelse med dommerkurs som har vært avholdt både i Ås og Nordby. 

Vi var også med på Kolbotn cup i mai og Oslo cup i desember. Noen ekstra lørdagstreninger 
(«håndballmoro») har vi også kjørt, når hallen har vært ledig. Der har vi også benyttet anledningen til å 
være litt ekstra sosiale etter treningen. Da hallen var stengt en uke tok vi «treningen» på skøytebanen der 
initiativrike foreldre stilte med varme griller, kake og varm drikke. Det var veldig populært! 

Av	dugnader	så	har	fl	ere	foreldre	vært	med	på	smakstester	på	Nofi	ma	og	fyrverkeridugnaden	i	jula.

Det er skikkelig stas at vi har blitt så mange nå og det er veldig godt oppmøte på treningene. Vi har jobbet 
en del med å få den gode team-følelsen og den har nå begynt å bli skikkelig bra. Gutta kommer fra skolene 
Rustad, Åsgård og Kroer, men de er like gode kamerater også på tvers av skolene. En av gutta er født i 2008 
siden han er det eneste gutten fra den årgangen som spiller håndball. 

Noen	av	guttene	har	vært	med	i	nesten	fi	re	år	mens	andre	har	vært	med	i	noen	ganske	få	måneder.	
Ferdighetsnivået varierer derfor naturligvis ganske mye. Vi jobber med å få til øvelser og treninger som 
passer	for	alle,	og	nå	har	vi	begynt	å	dele	opp	i	grupper	i	deler	av	treningen	for	å	jobbe	litt	mer	spesifi	kt	etter	
ferdighetsnivå. Vi tror at dette vil være bra for alle, men det er ikke alltid vi har tilstrekkelig med trenere til å få 
til en slik oppdeling. 

Hjelpetrenere hadde vært ønskelig for å få til dette på en bedre måte.

Jenter født 2006 (J11)
Spillere      Trener:
9 spillere (desember 2017)    Geir Hudø Jørgensen
(Brønnerud:	1)			(Rustad:	2)			(Åsgård:	5)	 	 Martin	Solli	har	stilt	opp	som	trener	ved	behov

Hjelpetrener:      Lagleder
Kristiane Larsen Strømsheim (J14)   Nina Haugdahl

Oppstart og fremdrift
Etter	å	ha	hospitert	hos	jenter	2005	i	sesongen	2016/17,	
debuterte vi som eget lag til Slottsfjellcup i 2017, med 7 
stk 2006-spillere og 2 lånte spillere fra jenter 2007. 

Laget har ikke mistet noen spillere etter at vi startet opp, 
vi har kun hatt tilvekst. 

I vårsemesteret arrangerte vi treningskamp mot Kolbotn 
og en liten minicup med lag fra Nordby, Drammen og 
Tveter. Vi deltok også i en minicup i Vollen, sammen med 
Jardar og Vollen.

I september 2017 arrangerte vi treningskamper mot 
Nordby og Vansjø/Svinndal for å ha noen kamper i beina 
før seriespillet. 
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Vi	har	deltatt	i	serien	for	Jenter	2011	på	nivå	3,	og	både	trener	og	spillere	har	opplevd	mestring	og	god	
fremgang dette semesteret. En ting vi er meget stolte av er at alle spillerne på laget har skåret mål i 
seriekamp. 

Vi	har	hatt	kveldsmat	og	pizzakveld	sammen,	og	jentene	er	blitt	en	godt	sammensveiset	gjeng	med	fi	n	
lagånd.

Trening
Det	har	vært	godt	oppmøte	på	treningene	og	fl	inke,	treningsvillige	jenter.	De	har	fokus	på	å	gjøre	hverandre	
gode og ha det moro på trening. 

Siden dette har vært et helt nytt lag har vi måtte begynne helt forfra og jobbe med basisferdigheter som 
kast	og	mottak,	skuddteknikk	og	enkle	fi	nter.	Treningen	har	i	all	hovedsak	vært	med	ball	og	relatert	til	
spillsituasjoner. I J11-serien er det pålagt å spille utgruppert forsvar i 2. omgang så deler av treningen har 
hatt fokus på dette. Både hvordan spille utgruppert og dets motspill. Læringskurven har vært bratt. Vi har 
fremdeles masse å jobbe med men det er givende å se at det er progresjon hele veien. Laget har stort fokus 
på fair play. Vi viser respekt på banen både under trening og i kampsituasjon. 

Vi har siden oppstarten også trent utendørs og vi 
hadde i høst blant annet lagets egen versjon av 
Mesternes Mester i parkområdet ved NMBU. En 
suksess som vi vil gjenta til våren. 

Vi har også hatt besøk av yogainstruktør Hege 
Nyrønning som har hatt yoga med oss i siste del av 
to torsdagstreninger. Dette har gitt mersmak og vi 
håper	å	kunne	ha	fl	ere	yogainnslag	i	vårsemesteret	
2018.	Yoga	er	fi	nt	for	smidighet	og	uttøying	og	kan	
bidra til å forebygge ledd- og muskelskader. 
 jubel selvfølgelig. 

Gutter født 2006 (G11)
Ved utgangen av 2016 var det 12 spillere på G10, født 2006.
Vi har beholdt samme trener, Hans Ole Dørdal, igjennom hele 
året og ser stor effekt av det. 
Laglederoppgaven deles mellom Håkon Mjelstad og Ola-
Gunnar Juelsrud.
Flere av spillerne deltok på Follo Håndballskole som ble 
avholdt i vinterferien. 
Videre spilte vi vanlig seriespill som G10 igjennom våren. 
Mange	tilgjengelige	spillere	gjorde	at	vi	fi	kk	rullert	en	god	del	
underveis i kampene.
På våren deltok vi på både Slottsfjell- og Kolbotn cup. Slottsfjell 
cup var et stort høydepunkt for oss med første overnattingscup 
og	mange	fi	ne	opplevelser.

På sommeravslutningen dro vi til Langhus og så landskamp 
mellom Norges damer som spilte mot Frankrike. Dette var 
første	landskampen	for	mange	av	gutta	og	fl	ere	fi	kk	både	
autografer og bilder sammen med landslagsstjernene.

Etter sommerferien startet seriespillet som G11. Guttene stortrives med kampsituasjon og vi spiller jevnt med 
mange lag. Vi opplever godt oppmøte til kamp og har frem til nå ikke hatt problemer med å stille lag. Vi er 
allikevel sårbare for at spillere slutter og vi er derfor kontinuerlig på søken etter nye gutter til laget.

Stemningen i laget er god og gutta er en bra sammensveiset gjeng, til tross for at de kommer fra forskjellige 
skoler. Øvelsen på treningene er varierte og bidrar til at guttene i stor grad opprettholder god konsentrasjon 
under treningene. Vi har siden sommeren jobbet målrettet med forskjellige øvelser i alle spillets faser og 
begynner å se godt resultat fra dette i kampsituasjon. 
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Det har vært avholdt tre foreldremøter for G11 i løpet av året. 

I tillegg til sommeravslutning, gjennomførte vi en sosial 
sammenkomst med pizza før jul for foreldre og spillere. 

Loyd, på G11-laget vårt, er plukket ut av Gjensidige til å være 
en av 16 Minihåndballgutter i 2018. Den 22.desember Loyd på 
presentasjonen av landslagstroppen til EM i Kroatia i januar 2018.

Loyd sin mentor på landslaget er Espen Christensen (keeper) og 
mentoren kommer på besøk for å lede en av treningene til laget til 
Loyd våren 2018.

Jenter født 2005 (J12)
Trenere   Lagleder  Spillere
Andre Kristiansen  Torill Myro  16 spillere
Nina Glende
Morten Petterson 
Liv-Grete	Binfi	eld

Vårsesong 2017
Vi	hadde	23	spillere	som	var	fordelt	på	2005	og	2006.	
2006	spillerne	fi	kk	laget	sitt	eget	lag	til	Slottsfjellcup	
med egen lagleder og trener. De har gjort en 
kjempejobb rundt dette.

På	Slottsfjellcup	stilte	vi	med	2	lag	for	årgangen	2005	
og 1 lag for årgangen 2006.
Dette er årets høydepunkt for jentene! Samhold, dans, 
latter, disco og selvsagt mye morsom håndball!

Treninger i Åshallen
Tirsdag	1900-2030,	Torsdag	1730-1900

Høstsesong 2017
2005-jentene	starter	friskt	med	trening	rett	etter	skolestart.
Smaalene	Cup	i	august	gikk	meget	bra	og	jentene	tapte	semifi	nalen.	
Høsten går til seriekamper og noen treningskamper. Temaserien har også vært meget nyttig.
Vi jobber mye med styrke, skudd og forsvar.
Jentene	klarte	også	i	løpet	av	høsten	å	delta	på	3	brytetreninger	med	«proff»	brytetrener!	Lagledelsen	
fokuserer på allsidig trening så godt det går. Skadeforebygging er også et «hot» tema for oss.
Det er avholdt egne lagsdugnader hvor det bl.a. ble solgt kakebokser. 

Sosialt
Jentene har vært på bowling og spist pizza. Det er arrangert 
hjemmekvelder med landskamper og pappaene på laget 
juleverksted for jentene i klubbhuset.
J2005	er	en	fantastisk	gjeng!	De	er	veldig	forskjellige,	noe	som	
blir	en	styrke.	De	er	fl	inke	til	å	ta	vare	på	hverandre,	støtte	
hverandre og har respekt for hverandre.
Nå trenes det hardt mot Slottsfjellcup! Ny dans er klar, ny 
høyttaler er innkjøpt og jentene har planene klare.
Vi	vil	også	få	takke	alle	foreldre	til	jenter	2005!	De	stiller	
som ekstratrenere, kjøring, dugnader osv. Dette er en JA-
foreldregruppe!	Ikke	rart	det	blir	så	fi	ne	jenter!

Også har vi en trener som gir alt for dette laget! );
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Gutter født 2005 (G12)
Antall spillere på laget
Vi slo oss sammen med Nordby – så for sesongen 2017/18 så har vi hett Ås-Nordby. VI er 11 spiller, 6 fra Ås 
og	5	fra	Nordby.	

Trenere
Hovedtrener har vært Martin Solli, med hjelp fra Marcus Lundmark (pappa til en av nordbygutta) ved behov. 
Dette har fungert greit og guttene har utviklet seg godt dette året. Torgunn Høsteland Sundby er lagleder.
 
Høstsesong 2017
Vi	har	meldt	laget	opp	i	Nivå	1	–	og	vi	har	møtt	betydelig	tøffere	lag	enn	i	fjor.	Vi	vant	fl	ere	kamper	enn	vi	
tapte	i	første	del	av	serien	og	havnet	på	5	plass.	Det	betyr	at	vi	møter	enda	tøffere	lag	denne	vinteren.	Det	
har vært tøft for både gutta, trener og foreldre å tape, men de har godt av det og det virker som de lærer mer 
og mer av det for hver kamp. 

Gutta har vært med på temaserien, dessverre har det vært trent for lite på temaene til at det har fått full 
utnyttelse av dette.

Gutter født 2004 (G13)
Vårsesongen 2017
Vi	startet	året	med	13	gutter	på	laget,	Annelin	Nybø	som	hovedtrenere	og	Per	Kr.	Rørstad	som	oppmann.	Vi	
hadde ett lag i serien og fulgte samme opplegg som året før. 
Vi har hatt tre treninger i uka: tirsdager og fredager med ball i hall, og onsdager med styrketrening i Labben.
Spillemessig fortsatte guttene fremgang i vårsesongen – uten at det gjorde det helt store utslaget på 
resultatene. Vi prøver også å få arrangere ett eller annet sosialt i løpet av halvåret. I vårsesongen 2017 var vi 
i Østfoldbadet etter en kamp mot Askim.

På slutten av sesongen deltok vi på Slottsfjellcup. Denne gangen fra fredag til søndag, og som forventet gikk 
det helt uten problemer av noe slag. Sportslig ble det både seiere og tap. Overnattingscup kan anbefales. 
I	løpet	av	våren	fi	kk	vi	fl	ere	spillere	og	bestemte	oss	får	å	stille	med	to	lag	på	nivå	2	i	serien	2017/18.	

Høstsesongen 2017
Vi starte høstsesongen med friskt mot, 18 spillere, to lag, og med David Johnson som hovedtrener og Martin 
Solli som trener. 
Morten Hvattum og Per Kr. Rørstad er lagledere. 

Vi klarte å få det til å fungere med to lag en stund, men vi 
visste at det var sårbart. 

Motivasjonen må være på topp og skadene få når vi bare har 
fi	re	spillere	mer	enn	vi	trenger	for	å	kunne	stille	to	lag	samtidig.	
Det	holdt	en	stund	og	vi	lånte	spillere	fra	de	fl	este	Ås-lagene	
fra 11 år og oppover. Til slutt måtte vi kaste inn håndkleet da 
fl	ere	sluttet	og/eller	ble	skadet.	
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 Resten av høstsesongen har vi spilt med ett lag – til dels med mange innbyttere :-)

Også høsten 2017 deltok laget i temaserien. Vi har så langt vært på tre samlinger. Gutta synes fortsatt det er 
moro med korte kamper og høy fart. Resultatene varierer noe, men i en av rundene vant vi alle kampene vi 
spilte	og	ble	kåret	til	et	av	de	fem	beste	lagene	i	G13	nivå	2.	Det	viser	at	vi	er	gode	når	vi	får	alt	til	å	stemme.	

«Juleavslutning» for laget ble avholdt med pizza, brus og seriekamp med Follo HK herrer. De røk på et 
gedigent tap mot Herulf, men gutta var i det minste fornøyde med pizzaen.

Selv	om	vi	mistet	fi	re	spillere	i	høst,	har	vi	fått	påfyll	og	vi	startet	2018	med	16	spillere.	En	fi	n	gjeng	som	
begynner å ta treningsarbeidet litt mer seriøst selv om de ikke er fremmed for litt ablegøyer slik som å spille 
den	hode-skulder-kne-og-tå	på	fi	nsk	til	oppvarming.	Dette	kan	bli	riktig	så	bra!

Jenter født 2003 (J14)
Trener:     Lagleder
Edel Mo Eikesdal  Karen Dagny Evjen Johnsen

Vi trener på onsdag (styrke), torsdag og lørdag i Åshallen. Vi har 
gjennom	sesongen	vært	15-16	spillere.	Jentene	virker	motivert	og	
oppmøte på treningene er veldig bra. 

Denne sesongen har vi et lag på nivå 2 i serien, vi er med på 
temaserie og har spilt regionscupen. På høsten var vi med på 
Smaalenene cup og til våren blir det Slottsfjellcup.

Denne høsten var tilnærmet alle jentene på dommerkurs. Mange 
av jentene har også dømt kamper etter dette kurset.

Gutter født 2003 (G13)
Gutter 14 spilte regionserie 2016/2017 og spilte regionserie høsten 
2017. Rett før jul meldte laget seg av regionserien og leget ble dessverre oppløst. Noen av guttene gikk til 
andre	klubber,	en	gutt	spiller	sammen	med	G13	og	resten	av	laget	sluttet	dessverre.

Jenter født 2002 (J15)
Trenere:          Lagleder
Anders Glende, Øyvind Krogh, Jarl Andre Hopland og Martin Solli   Line Nicolaus

Ås	jenter	15	begynte	sesongen	med	18	spillere.	
Når siste seriekamp spilles 11. mars består laget 
av 12 spillere. Jentene trener tirsdag, onsdag 
og torsdag og har hatt god effekt av løp og 
styrketrening denne sesongen. I år har det også 
vært regelmessige spillermøter hvor det har vært 
fokus på teori og spiller forståelse.
 
J	15	dro	på	Partille	cup	sommeren	2017	og	
hadde noen fantastiske soldager med mye 
håndball og herlig cup liv. De både vant og tapte 
kamper og høydepunktet var seier over noen 
fl	otte	jenter	fra	Brasil.

Etter Partille cup var det deltakelse i Smaalene 
cup i August. Jentene gjorde en god innsats, og hadde også her både tap og seiere. Humøret var stort sett 
på topp og det var en glede å komme i gang med håndball sesongen igjen.

I år, som i fjor, tok pappa- trenerene med seg jentene til Gaustad for overnattingstur og hygge. Det nye i 
år, var at alpin bakkene åpnet denne helgen og jentene storkoste seg på slalom ski. Det var konkurranser 
og team building hele helgen, men det var først og fremst det sosiale som sto i fokus. Denne turen er en 
skikkelig	«vitamininnsprøyting»	for	jentene	og	skaper	en	fi	n	ramme	rundt	det	å	være	en	del	av	et	lag
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Det har i 2018 vært noen utfordringer for jentene, og vi ser at siste 
året på ungdomskolen krever en god del skolearbeid som ikke alltid 
er like lett å kombinere med håndball treningene. Det har vært noen 
store tap på håndballbanen, og begrepet «tap og vinn med samme 
sinn» har ikke vært like lett å overholde i år.
Det	er	dog	en	fl	ott	gjeng	med	jenter,	og	etter	et	kakelotteri	med	god	
inntekt dro laget på en «happening» i Oslo by. Vi dro på Megazone 
og avsluttet kvelden med middag på Fridays.

Jentene klare dessverre ikke å stille lag til Slottsfjellcup, men vi 
ønsker resten av Ås håndball en super-duper helg….. og ta en 
seier eller to for oss

Gutter født 2002 (G15)
2017 er det andre året Ås og Vestby 
håndballklubber samarbeider om å drifte G02-laget. 
Etter en vellykket oppstart og gjennomføring av 
høstsesongen 2016, med hovedtrener Andreas 
Gillerstedt i spissen, startet vi 2017 med å sende 
gutta ut i de dype Vestbyskogene med kart og 
kompass	«G15	på	villspor».	Oppgaven	var	å	fi	nne	
frem til leirplassen der foreldrene hadde gjort klart 
bål og grillmat. 
Alle kom frem til bestemmelsesstedet uten store 
uhell eller bomturer underveis.

Både nivå 1 og nivå 2 laget vårt møtte sterk 
motstand i vårsesongen, men utviklet seg mye ila sesongen. Andreas Gillerstedt hadde dessverre ikke 
anledning til å fortsette som trener, og fra 1 mai var det tid for ny hovedtrener, Valter Perisa. Wibeke 
Lande og Lise Skagseth fortsatte som hjelpetrenere. Brita Linnestad og Lasse Liland har også bidratt på 
treningene.
Bortimot	alle	spillerne	våre	valgte	å	fortsette	med	håndball	inn	i	2017/2018-sesongen.	I	tillegg	fi	kk	vi	nye	
spillere både fra Oppegård og fra Rygge. 
Ved inngangen til 2017/2018 sesongen var vi 24 spillere og stiller fortsatt med to lag i serien, ett på nivå 1 og 
ett på nivå 2. 
Som	tidligere	kjører	vi	felles	treninger	og	jobber	som	en	gruppe.	Guttene	har	anledning	til	å	trene	fi	re	ganger	
i	uken	–	to	ganger	i	Vestby	og	to	ganger	i	Ås.	De	fl	este	benytter	seg	av	dette,	mens	noen	trener	to-tre	ganger	
i uka.

Vi	deltok	på	fl	ere	cuper	våren	2017.	Vi	stilte	med	ett	lag	i	Peter	Wesselcup	(7-9	april)	og	i	Bohuscup	(5-7	
mai).	På	Slottsfjellcup	(28-30	april),	Fjordcup	(26-28	mai)	og	Partillecup	(3-8	juli)	stilte	vi	med	to	lag.	Dette	er	
en gjeng som synes det er gøy å reise på cup! Og i Fjordcup ble det seier på det ene laget vårt.

Guttene	gledet	seg	veldig	til	å	bli	G15,	for	da	har	de	lov	til	å	spille	med	klister.	Litt	tid	tok	det	nok	før	alle	var	
komfortable med dette, men klister ble fort et fast inventar i alles håndballbagger. 
Valter hadde gitt gutta et stramt treningsopplegg i sommerferien og gutta startet opp igjen i august med to 
treningssamlinger på to dager hver. Her var det selvfølgelig 

håndball, men også paintball og grilling på programmet. Grillingen deltok også foreldrene på. 
Vi startet oppkjøringen til sesongen med å delta i Haslumcup. Før jul deltok vi i Oslocup og i romjulen på 
Langhus julecup. Guttene gjorde det godt i alle cupene, men det beste resultatet kom i julecupen der gutten 
tok	en	fl	ott	sølvmedalje.		
Det	har	vært	trent	godt	gjennom	hele	høstsesongen	og	guttene	har	markert	seg	på	fl	ere	områder.	Begge	lag	
gjorde det godt i seriespillet, og det er en gjeng med utrolig positive ungdommer som legger ned mye hardt 
arbeid både på og utenfor banen. De har fått en trener som krever fullt fokus og som vet hva som kreves for 
å bli god, samtidig som vi skal ivareta bredden. 

Det har også blitt mye dugnadsjobbing – både på guttene og foreldrene. Det koster å betale en trener. I 
tillegg spares det til treningsleir i Kroatia sommeren 2018. Vi er heldige som har en aktiv foreldregruppe 
rundt	laget.	De	fl	este	møter	opp	på	kamp,	og	i	tillegg	til	å	ha	to	lagledere,	en	fra	Vestby	og	en	fra	Ås,	
har vi sponsoransvarlig, dugnadsansvarlig, materialforvalter, økonomiansvarlig og en egen turkomite for 
treningsleir 2018! Det er altså ingenting å si på foreldreengasjementet hos Vestby/Ås G02!
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Jenter 33
Damer	33	år	eller	eldre	er	en	gjeng	på	13	
voksne damer som liker å spille håndball 
sammen. Vi trener på tirsdager kl 21-22 i 
Åshallen. Vi trener sammen med damelaget, og 
de som ønsker det kan også være med å trene 
i	Nordbyhallen	på	torsdager	kl	21.30	–	22.30.	
Vi spiller hjemmekampene våre i treningstiden i 
Åshallen	på	tirsdager	og	de	fl	este	bortekampene	
er også i ukedagene. Det er jevnt over godt 
oppmøte på treningene. 

Kristin Byre er trener og lagleder fra høsten 
2017. 

Vårsesongen 2017
Vi endte på nedre del av tabellen høsten 2016 
og	spilte	derfor	i	B-sluttspillet	på	våren	2017.	Vi	spilte	8	kamper,	hvorav	5	tap	og	3	seire.	Vi	endte	på	en	9	
plass.

Høstsesongen 2017
Vi	startet	opp	med	friskt	mot	og	stor	iver	i	høst.	Vi	fi	kk	noen	nye	spillere	på	laget,	men	har	også	savnet	noen	
tidligere	spillere	som	vi	håper	å	se	igjen	snart.	Vi	spilte	7	kamper,	5	tap	og	2	seire.	Noen	av	tapene	var	med	
1 eller 2 mål så vi er fornøyde med innsatsen.

Turneringer
Vi har ikke deltatt på noen turneringer i år.

Sosiale arrangementer 
Vi møttes til et lite forspiel før vi dro ned på Ås-
marten og konserten til Jarle Bernhoft. 

Hallarrangementer  
J33,	Damelaget	og	det	som	var	igjen	av	Herrelaget,	
arrangerte kick-off for de aldersbestemte 
lagene fredag 1.sept 2017. Vi solgte kioskvarer 
og treningstøy og spilte kamper på tvers av 
alderstrinnene. Det var også i år disco i «labben». 
En hyggelig og godt besøkt start på sesongen hvor 
alle inntekter går til håndballgruppa.

Senior Damer 6.divisjon
Trener    Lagledere
Kristin Byre   Emilie Fossum
    Emilie Borge

Spillere
Vi	er	ca.	17	aktive	spillere.	Mange	J33	spillere	som	blir	med	oss	på	kamp,	noe	vi	setter	veldig	stor	pris	på.	

Treningen
Vi	trener	på	tirsdager	kl	21-22	i	Åshallen	også	har	vi	vært	så	heldige	å	få	torsdager	i	Nordbyhallen	kl	21:30-
22:30.		Vi	løper	også	ute	før	trening	sånn	at	vi	slipper	å	bruke	vår	halltid	på	oppvarming.	Vi	deler	treningstid	
med	J33	på	tirsdager	noe	som	har	fungert	helt	utmerket.	Vi	mister	dessverre	noen	tirsdager	fordi	j33	har	
sine hjemmekamper men dette var et større problem når vi kun hadde 1 treningsdag.  Det er Kristin som har 
tatt	seg	av	treningene	våre	og	rutinene	på	laget	har	blitt	mye	bedre	etter	at	vi	fi	kk	Kristin	som	trener.	Vi	har	
hatt fokus på ving overganger og skudd fra ving den siste tiden. Nå er vi så heldige at vi får hjelp av Martin 
fremover på tirsdagene de gangen han har mulighet. 

Kamper
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Vi satt oss et mål om å være ca midt på 
tabellen og dette har vi klart enn så lenge. 
Vi ligger på en delt fjerde plass med 10 
poeng.	Vi	har	vunnet	5	av	12	kamper	noe	
vi er fornøyde med. 

Samholdet
Vi er et lag med et godt samhold. Det er 
god stemning på kamper og treninger. Vi 
har meldt oss på en cup vi skal på 1 juni 
og dette gleder vi oss masse til. Vi har 
også hatt et lagmøte hvor vi lagde oss nye 
mål for de kommende sesongene. Samme 
dagen som vi hadde lagmøte spiste vi 
også taco og så på håndballkamp. Vi 
glede oss til fortsettelsen.

Senior Herrer 5.divisjon
Ås	IL	Håndball	startet	opp	herrelag	som	spilte	5.divisjon	sesongen	2016/2017.
Laget klarte ikke stille med nok spillere etter sommeren 2017, og laget ble avmeldt sesongen 2017/18.
 

Økonomien i Håndballgruppa
Regnskapsfører for Håndballgruppa er Follo Regnskap. Årsregnskapet revideres av Ås IL sin revisor. 
Resultatregnskap, balanse og noter til regnskapet foreligger som egne vedlegg. 

Håndballgruppa har økt sine inntekter og kostnader i 2017.

En stor utgiftspost for håndballgruppa er dommerutgifter. Det lønner seg for håndballklubbene å ha egne 
dommere i klubben og Ås IL Håndball har i 2017 investert i å utvikle nye dommere samt videreutvikle 
ungdomsdommerne våre til høyere nivå. Vi setter stor pris på ungdommene i klubben som hjelper oss med 
dommerarbeidet og ønsker å satse videre på dem og utvikling av nye også i fremtiden. 

I 2017 har håndballgruppa ansatt en hovedtrener. Dette er en nyinvestering for gruppa som vi ser er 
nødvendig for å holde kontinuitet og utvikle spillerne når de blir eldre.

Verdiregnskap
Følgende anslag over den frivillige innsats gruppa har gjort i 2017 er:
Frivillig innsats trener/lagleder gir    1.800 timer 
Styrearbeid          700 timer

Dugnadsinnsats: 
Kioskvakt og sekretariat       400 timer
Tusenfryddugnad	 	 	 	 	 		500	timer
Fyrverkeridugnad       160 timer

Dommeraktiviteter	 	 	 	 			 		350	timer
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Styret Ås IL Basket 2016
Leder:   Trygve R. Solberg
Kasserer:   Bente Kristiansen
Styremedlemmer:  Steinar Kile, Harald Schytz og Anne Linnestad
 

 

Innledning/sammendrag
Ås IL Basket er en del av Ås IL, og er derfor representert med en person i 
hovedstyret i Ås IL. Ås IL basket har vært igjennom et aktivt år, med totalt 
7 styremøter og mye avklaringer/kommunikasjon på e-post og telefon. 
Man har valgt organisasjonen slik at det er en lagansvarlig for hvert lag 
og gruppe, og rollen til lagansvarlig er primært koordinering av aktiviteter/
seriespill, samt sørge for at all nødvendig kommunikasjon blir spredt og 
godt kjent i lagene. 

Ås	IL	Basket	har	samlet	sett	totalt	4	treninger	per	uke,	med	3	dager	for	de	
eldste spillerne og 2 dager for de yngste spillerne. Av felles aktiviteter har 
det	blitt	arrangert	tur	til	Litauen	19-23	Februar,	og	dette	var	kanskje	den	
største satsingen i 2017. Dette var første gang vi prøvde et slikt opphold 
utenfor Norden, og mange var nok spente på en slik reise. Basket er 
nasjonalsport i Litauen på samme måte som langrenn i Norge, og det ble 
mye å plukke med seg av tips, erfaring og ferdigheter både for foreldre, 
trenere og spillere. Opplegget var skreddersydd for oss, og det ble lagt 
opp til totalt ca. 10 treninger og tilsvarende antall kamper mot lokale lag. Lokale ungdomstrenere bisto også i 
opplegget, og totalt sett ga dette et svært godt utbytte som fristet til gjentakelse. 

I tillegg har enkelte lag deltatt i cuper utenom seriespill, bl.a. deltok J19 og G17 i Pirates cup i Kristiansand i 
begynnelsen av juni. 

Resultatmessig har Ås IL Basket gjort det svært bra i 2017. J19 ble seriemestere!!, J19 vant Pirates cup 
i Krisitiansand!!!, og ikke minst har Lavrans Linnestad blitt tatt ut til nasjonal talentcamp, og har sammen 
med	satsningslag	Oslo	2003	deltatt	i	European	Youth	Basketball	League,	EYBL,	noe	som	har	gitt	viktige	
erfaringer og kjennskap til europeisk toppnivå!!

Styret vil også benytte anledningen til å takke alle som har bidratt til de resultatene vi har oppnådd, og at 
aktivitetene har latt seg gjennomføre. En spesielt stor takk ønsker styret å rette til hovedtrener Are Larsen. 
Are	har	stilt	opp	på	samtlige	treninger,	og	vært	coach	for	de	fl	este	lagene	gjennom	seriespill.	Tusen	takk	for	
innsatsen Are!! I tillegg alle hjelpetrenere og trenere for de yngste lagene, tusen takk for innsatsen! Også alle 
lagledere har vært sentrale ift logistikk rundt seriekamper m.m. En spesiell takk også til laglederne.

BASKET
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Gutter 15 år (G15)
Trener:   Lagkontakt 
Are Larsen   Anne Linnestad

Treningssteder: Ås ungdomsskole, Åsgård skole, Åshallen, tilsammen tre treninger i uken.  
Fire	spillere	fra	Kolbotn	meldte	overgang	til	Ås	iL	basket	ved	sesongstart.	Det	betyr	at	laget	fi	kk	viktig	tilvekst	
og	det	ble	mulig	å	stille	et	rent	G	15	lag.	Tilveksten	blåste	liv	i	realisering	av	deltakelse	i	eliteserien	for	
inneværende	sesong.	Her	har	laget	hevdet	seg	godt	og	ligger	pr	i	dag	an	til	kvalifi	sering	for	regionsluttspill.	
Spillere fra G14 laget har også vært viktige medspillere på kamper når de ikke selv har hatt arrangement.
Flere spillere, Nikolai, Fredrik, Filip, Osvald, Nadeem, Jurek, Lucas og Lavrans har deltatt på 
spillerutviklingsprogram i regi av Norges Basketballforbund. I tillegg ble Lavrans plukket ut til nasjonal 
talentcamp.	Sistnevnte	har	sammen	med	satsningslag	Oslo	2003	deltatt	i	European	Youth	Basketball	
League,	EYBL,	ved	to	turneringer	siste	år,	noe	som	har	gitt	viktige	erfaringer	og	kjennskap	til	europeisk	
toppnivå.

Easybasket/G13
Easybasket er for spillere opp til 12 år. Gruppen trener to ganger per uke, tirsdager og torsdager på Ås 
ungdomsskole. De trenes av eldre basketspillere i Ås IL Basket, dermed kombineres trening for de yngste 
med utvikling av eldre spillere. Are Larsen har ansvaret for oppfølging av trenerne slik at de sikres utvikling 
og at treningen gir godt utbytte for de unge spillerne.

Fokus	i	easybasket	er	mye	lek	og	ballkontroll.	Endel	av	de	eldre	spillerne	jobber	mer	med	spesifi	kk	trening	
på	skudd	og	bevegelse	på	banen	og	enkelte	er	også	med	på	G-13	treninger	og	kamper.

Totalt er det ca 12 spillere som er tilknyttet EBC gruppen og det er som regel 6-10 spillere på treningene. 
Aldersspennet	er	stort	med	de	yngste	spillerne	som	er	5-6	år	gamle	og	de	eldste	som	er	11	år.	Det	vurderes	
derfor om gruppen bør deles i 2 for neste sesong med en EBC gruppe (opp til 10 år) og en EB gruppe (10-12 
år)

De	eldste	spillerne	har	deltatt	på	fl	ere	kamper	blant	annet	for	å	hjelpe	G	13	med	å	stille	lag.	Ambisjonen	
er	fl	ere	kamper	fremover	også	for	de	yngste	siden	kamp	er	gøy.	De	yngste	har	imidlertid	allerede	deltatt	
på easybasket challenge turneringer ved et par anledninger. Hensikten med disse turneringene er først og 
fremst lek og moro, men også påbegynnende opplæring i enkle regler.
G13	laget	viste	seg	å	gå	i	oppløsning	rett	før	seriestart.	Vi	valgte	å	opprettholde	laget,	men	har	vært	helt	
avhengige av spillere fra easybasket for å spille kamper. Det har vært både fordeler og ulemper ved dette. 
Fordelene har bestått i at etablerte spiller på Easybasket nivå har fått mer kamptrening. Ulempen har først 
og fremst bestått i at det har vært utfordrende å få nok spillere til alle kamper ikke minst fordi det fra sentralt 
hold,	ved	fl	ere	anledninger,	er		satt	opp	to	kamper	etter	hverandre.	Med	få	spillere	og	få	eller	ingen	innbyttere	
har dette derfor vært ekstra krevende for de aller yngste.

Jenter 19 (J19)
Jenter 19 vant alle 12 kampene i B-serien, og ble da 
kåret til seriemestere! Det var en utfordrende sesong, 
og	laget	stilte	med	kun	5-6	spillere	på	mange	av	
kampene. Jentene var målbevisste og spilte hardt, og 
tapte derfor ingen av kampene. Vi er utrolig stolte av 
alle	spillerne	på	laget	og	lånte	også	spillere	fra	G13-
laget:	Aurora,	Keilie	(G-13),	Matilde,	Olivia	(G-13),	
Petra, Saranya, Sarocha, Thalia, Tyra og Weronika. 
Godt jobbet!
Flere av spillerne på laget deltok på Pirates Cup i 
Kristiansand i mai 2017 etter sesongen var slutt. 
Her	tok	de	med	seg	sesongens	fl	yt	og	vant	cup’en!	
Laget var svært fornøyd med å vinne over et svensk 
lag, som kommer fra et land hvor basket-miljøet er 
ganske stort i forhold til Norge. 
Laget	ble	oppløst	høsten	2017	på	grunn	av	skader	og	mangel	av	spillere.	Likevel	driver	fl	ere	av	jentene	med	
basket på andre arenaer. Petra, Thalia og Aurora trener G-14 fast på fredager, og inn i blant i andre perioder. 
Weronika	og	Thalia	(sammen	med	Knut	på	G-17)	har	vært	med	på	å	trene	til	det	yngste	mix-laget.		Saranya	
har videreutviklet sine basketferdigheter og jobber som aspirantdommer.
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Gutter 14 (G14)
Ved	sesong	start	høsten	2017	var	det	8	spillere	på	G14	laget,	7	av	disse	hadde	spilt	på	laget	i	fl	ere	år:
Sander Junker, Øyvind Olimb, Keilie Hudgins, Eirik Svenneby, Olivia Bischof, Theodor Oliver Wilberg, Ludvig 
Hopland	og	vi	fi	kk	inn	en	ny	spiller,	Mikael	Storsveen	Nielsen.	Hjalmar	Linnestad	fra	G13	har	også	vært	en	
del av laget, når han har mulighet til det.

Eliah	og	Omar	fra	G17	gjorde	en	fl	ott	jobb	som	trenere	for	laget,	i	samarbeid	med	Are	som	hovedtrener	og	
treneransvarlig.
Etter jul bestemte dessverre både Keilie og Ludvig seg for å slutte, det er veldig trist og nå har vi kun 6 
spillere fast på laget. Supert at Hjalmar fortsetter å steppe inn på kamper.
Eliah og Omar måtte velge skolearbeid over treneroppgaver dette halvåret, og ga seg også etter jul. Etter det 
har Are vært eneste trener, Sverre Wilberg har steppet inn på et par treninger og kamper.

Vi har et fantastisk samarbeid mellom foreldre og spillere i gruppen, alle stiller opp og bidrar, tusen takk! Vi 
opprettet	også	en	egen	Facebook	side	for	laget	før	jul,	her	deler	vi	bilder	og	info.	Det	er	5	spillere	fra	gruppen	
som deltar på SPU:
Sander, Eirik, Olivia, Theodor og noen ganger Øyvind.
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Gutter 17 (G17)
Trener:   Lagkontakt
Are Larsen  Steinar Kile

Treningssteder
Ås	ungdomsskole,	Åsgård	skole	og	Åshallen,	tilsammen	3	treninger	i	uken.

Laget har fortsatt sin fremgang fra 2016, og sesongen 2017/18 startet med en serie strake seire, og laget 
lå ved årsskiftet som nr 1 i sin gruppe med 7 av 8 kamper vunnet. Noen få spillere har sluttet, men nye har 
også	kommet	til	i	løpet	av	høsten,	slik	at	det	ved	årsskiftet	var	13	spillere	fra	2001.	I	tillegg	er	en	2002	spiller	
fast på laget i seriekampene.
Laget deltok i Pirates Cup i Kristiansand i juni med gode resultater.
Høstsemesteret	har	i	hovedsak	bestått	i	3	treninger	ukentlig	og	seriekamper,	der	systematisk	trening	har	gitt	
god uttelling.

Treningsleir i Litauen vinterferien 2017   
Ås	IL	Basket	hadde	et	utbytterikt	opphold	i	Kaunas	Litauen	19.02	til	23.02	med	treningsøkter	ledet	av	
litauiske trenere og kamper med lag fra andre lag på treningstur. Det ble en vellykket tur både faglig og 
sosialt, en suksess som det var stor enighet om å gjenta i 2018.
Første	kveld	var	vi	på	nasjonale	fi	nalekamper	på	den	store	basketarenaen	i	Kaunas,	sammen	med	12000	på	
tribunen. En overveldende og spektakulær event. I tillegg til basketaktivitetene var det også tid til bowling og 
til hyggelig samvær mellom slagene.

Treningssamling med Ståle Frey og Per Tøyen
Også	i	2017	har	vi	hatt	fl	otte	treningssamlinger	med	to	av	Norges	fremste	trenere.	Det	har	spesielt	vært	
lagt vekt på basisferdigheter og godt forsvars- og angrepsspill. Muligheten til å kunne utnytte så skolerte 
baskettrenere har gitt inspirasjon til både trenere og spillere. 

Idrettsskolen i Ås iL
Idrettsskolen er et tilbud som Ås IL står for, men de respektive gruppene deltar med aktiviteter innen sin 
idrett. Basket er intet unntak, og vi har også dette året stilt opp på idrettsskolen hvor unge utøvere får prøve 
seg på basket. Er du nysgjerrig på iderettskolen eller ønsker å vite mer, kan du lese om idrettsskolen her: 
https://www.asil.no/Idrettsskolen.html
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Gruppestyret i skigruppa i Ås IL har hatt følgende sammensetning:
Leder:    Cathrine Finne Kure 
Kasserer:   Anne-Marit Kure Wollebek
Styremedlemmer:    Kristen Treekrem
   Karl Henrik Lilleheier
   Gustav Vaaje-Kolstad
   Hans Tore Heir 
Varamedlemmer:   Sveinar Skjevdal og Pål Bergan

Ulike funksjoner i skigruppa er fylt på følgende måte:
Trenere:   Anders Treekrem
   Lars Treekrem
   Thorstein Hymer 
   Gustav Vaaje-Kolstad
   Eirik Farstad
   Anders O. Enoksen 
   Hans Tore Heir
   Kenneth Nielsen
   Jon Vidar Gaustad
   Till Hallback

I tillegg har foreldre trådt til som trenere ved behov.
Dugnader:  Karl Henrik Lilleheier 
Løypekjøring:  Karl Henrik Lilleheier
Karusellrenn:   Gustav Vaaje-Kolstad 
Rennleder:  Kristen Treekrem 

SKI
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Trening
Det er to ukentlige treninger. Alle trener på tirsdager, og de eldste har et tilbud på torsdager. 
41	gutter	og	jenter	i	årgang	1998-2009	deltok	vinteren-17,	og	38	i	årgang	1998-2009	trente	med	skigruppa	
høsten-17.	Det	har	vært	tre	treningsgrupper	tilpasset	alder	og	ferdigheter.	Vi	legger	vekt	på	at	alle	skal	finne	
ei gruppe hvor de kan trives, både sosialt og sportslig. 
Treningene ble lagt til Drøbak vinteren-17 pga lite snø på Ås. En avtale med Drøbak-Frogn IL gjør at vi har 
fast treningstid i Drøbak tirsdager og torsdager. Dette skal sikre at treningene blir på (kunst)snø. 
Skitreninga koordineres med o-gruppas treninger slik at skigruppa har sesong fra høstferien til påskeferien. 
De eldste hadde også rulleskitreninger på fra mai til november og styrketrening inne i gymsal på tirsdager 
(høsten 17).

Follosamarbeid, skiteam follo, 15 år- junior
Skiteam	Follo	ble	etablert	i	2014	og	er	et	tilbud	til	alle	i	Follo	fra	15	år-	20	år.	Ås	IL,	Skimt,	Drøbak-Frogn	
IL, Oppegård IL, Nesodden IF og Driv IL samarbeider. Det ble i 2017 arrangert felles trening hver torsdag 
for	juniorer	fra	mai	–	desember,	og	annenhver	torsdag	for	15.	og	16.	åringene.	Det	ble	gjennomført	
rulleskitreninger fra august til midten av oktober. Fra oktober og ut november var det elghufs ved 
Skullerudstua.	5	fra	Ås	har	deltatt	på	en	eller	flere	treninger.	Flere	voksne	vært	med	som	ledere	på	både	
treninger	og	samlinger.	Det	har	blitt	gjennomført	flere	Skiteam	Follo	samlinger	for	juniorene	Torsby	i	oktober,	
Trysil	i	oktober,	og	Vangen	og	Skeikampen	for	juniorer	og	15-16	år.	

Vinteren	2017	var	det	smøresamarbeid	på	Hovedlandsrennet	og	Norges	Cup	junior.	Skiteam	Follo	har	flere	
sponsorer.

Samlinger
Kobberhaug:
For	femte	gang	hadde	vi	barmarksamling	på	Kobberhaughytta.	18	deltok	14.-	15.	oktober	på	samlinga	som	
var vellykket, både sportslig og sosialt. I 2017 tilbød vi medlemmer av orienteringsgruppa å være med. 

Nordseter:
Helga	1.-	3.	desember	var	70	små	og	store	på	den	årlige	samlinga	for	hele	skigruppa	på	Nordseter.	Det	var	
i år gode forhold på fjellet med nok snø og mange løypealternativer. Nordsetersamlinga er et høydepunkt i 
treningsperioden fram til skisesongen, det blir ny samling desember 2018..

Arrangement
vinteren 2016 var det snø på Ås. Det ble derfor arrangert 4 karusellrenn og Åsrennet på Ås. På 
karusellrennene	deltok	ca	90	barn	på	et	eller	flere	renn.
 
Ås-rennet
4.	mars	hadde	vi	Ås-rennet	med	Sparebank	1	cup	for	13.-14.	åringer	i	Akershus.		Rennet	ble	flyttet	til	
golfbanen i Drøbak pga snømangelen på Ås. 
Det	var	303	påmeldte	og	282	startet,	23	deltakere	fra	Ås	IL.	Som	vanlig	god	hjelp	fra	Drøbak-Frogn	IL	
med løyper og arena, og det meste gikk veldig bra. Mange positive tilbakemeldinger fra både kretsen og 
deltakende klubber. Kristen Treekrem var rennleder.

Karusellrenn   
For første gang på mange år klarte vi ikke å arrangere karusellrenn på Ås. Det ble isteden arrangert et 
terrengløp i Nordskogen lørdag 1. april, Nordskogenløpet. Gustav Vaaje-Kolstad. Det var klasser for alle 
aldre	og	ulik	lengde	på	løypene.	De	yngste	løp	på	beitet,	de	eldre	løp	inn	i	Nordskogen.	35	stk	deltok	i	løpet.

Årungen rundt
Karusellrennene ble arrangert som ”Telenorkarusell” med langrennscross. Premier og arrangørmateriell var 
Skigruppa	var	medarrangør	av	”Årungen	rundt”	25.	september	sammen	med	orientering	og	friidrett.	Cathrine	
Finne Kure koordinerte skigruppas arrangører. Skigruppa hadde ansvaret for salget og utdeling av saft ved 
målgang. 207 påmeldte deltakere og 186 startet.
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Renndeltakelse
26 løpere har til sammen 179 starter i langrenn (lands-, krets, og 
sonerenn) i 2017. 2016 var det 40 løpere og 194 starter. Tallene for 
2015	var	51	løpere	med	338	starter.	Antall	løpere	som	deltar	i	renn	ble	
halvert fra 2006 til 2009 (41 til 21), men antall starter økte. To-tre gode 
snøvintre	ga	flere	deltakere	i	renn	utenfor	Ås.	2015	var	fjerde	sesong	
på rad med lite snø, men antall på renn er det høyeste i nyere tid. Etter 
2015	har	renndeltagelsen	gått	ned.	
Målet er å få med mange deltakere til de lokale rennene i Drøbak og 
Ås. I tillegg er det viktig å legge til rette for de som vil satse, både mht. 
samlinger og renndeltakelse.

Norgesmesterskap
Junior NM
K18, Kjersti Lundqvist og Marianne Kure i K17 under junior-NM i 
Harstad i mars. 
Herman A. Andersen (19) ble 127 på 20 km fristil (av 167) og 108 på 10 km klassisk.
Ingvild	Wollebek	(17)	ble	nummer	35	på	7,5	km	fristil,	15		på	5		km	klassisk	og	gikk	på	førstelaget	til	
Akershus	som	ble	nummer	14	(av	58	kretslag).	Marianne	Kure	ble	nr	44	og	Kjersti	Lundqvist	nr	63	på	7,5	km	
fristil,	og	hhv	58	og	77	på	5	km	klassisk.	
NM sprint fristil gikk på Voss i februar. Ås IL hadde tre deltakere, en i M/19/20,  en i K18 og en i K17. Herman 
A.	Andersen	ble	nr	159	av	177	deltagere,	Ingvild	Wollebek	(18)	ble	nr	14	av	73	deltager	og	Marianne	Kure	
(17)	ble	nr	36	av	104	deltagere.

Kretsmesterskap
Ingvild Wollebek (18) gikk inn til KM-gull i Fristil på Nes i januar.

Hopp
Ingen fra Ås IL deltok i hopprenn i 2017. Det ble heller ikke arrangert hoppskole eller klubbmesterskap.

Dugnader
Også	i	2017	har	vi	bundet	og	solgt	kornband.	Totalt	ble	det	solgt	ca.	1050	nek.	Salg	av	julenek	er	den	største	
dugnaden i skigruppa.
Flere av løperne deltar i salg av tulipaner for Lions.
Åsrennet, Nordskogenløpet og Årungen rundt var også dugnadsprosjekt der mange funksjonærer gjorde en 
stor innsats før og under arrangementene. 

Målet er å få med mange deltakere til de lokale rennene i Drøbak og Ås. I tillegg er det viktig å legge 
til rette for de som vil satse, både mht. samlinger og renndeltakelse.  
 
Norgesmesterskap 
Junior NM 
Ås IL hadde fire deltakere i juniorklassene. Herman Andreas Andersen i M19-20, Ingvild Wollebek i 
K18, Kjersti Lundqvist og Marianne Kure i K17 under junior-NM i Harstad i mars.  
Herman A. Andersen (19) ble 127 på 20 km fristil (av 167) og 108 på 10 km klassisk. 
Ingvild Wollebek (17) ble nummer 35 på 7,5 km fristil, 15  på 5  km klassisk og gikk på førstelaget 
til Akershus som ble nummer 14 (av 58 kretslag). Marianne Kure ble nr 44 og Kjersti Lundqvist nr 
63 på 7,5 km fristil, og hhv 58 og 77 på 5 km klassisk.  
NM sprint fristil gikk på Voss i februar. Ås IL hadde tre deltakere, en i M/19/20,  en i K18 og en i 
K17. Herman A. Andersen ble nr 159 av 177 deltagere, Ingvild Wollebek (18) ble nr 14 av 73 
deltager og Marianne Kure (17) ble nr 36 av 104 deltagere. 
 
 
Kretsmesterskap 
Ingvild Wollebek (18) gikk inn til KM-gull i Fristil på Nes i januar. 
 
HOPP 
Ingen fra Ås IL deltok i hopprenn i 2017. Det ble heller ikke arrangert hoppskole eller 
klubbmesterskap.  
 
DUGNADER 
Også i 2017 har vi bundet og solgt kornband. Totalt ble det solgt ca. 1050 nek. Salg av julenek er den 
største dugnaden i skigruppa. 
Flere av løperne deltar i salg av tulipaner for Lions. 
Åsrennet, Nordskogenløpet og Årungen rundt var også dugnadsprosjekt der mange funksjonærer 
gjorde en stor innsats før og under arrangementene.  
 
Dugnadsregnskap for 2017 
  
Aktivitet Timer 
Styremøter med forberedelser og etterarbeid 50 
Annet styrearbeid/møter/regnskap/hjemmeside 300 
Treninger (trenere og hjelpetrenere) langrenn 300 
Dugnad kornband mm. 250 
Dugnader, varmestue og løypekjøring 70 
Lysløypa 50 
Div arrangement og avslutning 300 
Åsrennet 400 
  
Kjøring til renn 100 
Diverse 40 
Sum timeforbruk 1860 
 
Takk til alle som har bidratt med dugnadsinnsats i en eller annen form!  
 
LØYPEKJØRING 
Vinteren 2017 hadde dårlige snøforhold.  
Ås ILs firhjuling kjørte rundene ved varmestua, Vestbyrunden og noen andre løyper. 

Takk til alle som har bidratt med dugnadsinnsats i en eller annen form! 
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Løypekjøring
Vinteren 2017 hadde dårlige snøforhold. 
Ås	ILs	firhjuling	kjørte	rundene	ved	varmestua,	Vestbyrunden	og	noen	andre	løyper.

Lysløypa
Skigruppa gjennomfører hvert år dugnad i lysløypa.  Ås kommune har prioritert lysløypa i Nordskogen mht. 
nye lamper. 

Varmestua og utstyr
Det er kjøpt inn 7 par rulleski for junior. Dette er rulleski som skal brukes til utlån på rulleskitreninger.

Møteaktivitet
Det er blitt avholdt tre styremøter i løpet av året i tillegg til møter med trenere.  Enkeltsaker blir diskutert og 
avklart pr. e-post. Leder eller annet styremedlem har vært på møtene i hovedstyret i Ås IL og møter med 
Skiteam Follo. Vi har også deltatt på vårmøtet i Akershus skikrets.

Informasjon
Intern informasjon skjer via e-poster, og facebookgrupper. 
24	nyhetssaker	publisert	på	weborg	i	2017.	Det	er	ikke	mulig	å	telle	trafikken	(klikk/besøk),	derfor	ingen	tall	
etter 2016.

Økonomi 
Regnskapet	for	2017	viser	et	overskudd	på	kr	29	373,-	mot	budsjettert	kr	13	500,-	kr.

Økonomien	i	skigruppa	er	god,	beholdning	er	kr	338	914		pr.	31/12-17	økning	33	762,-	fra	31/12-18.

Vi	kan	fortsatt	få	store	utgifter	til	junior-NM	/	Norgescup	og	Hovedlandsrennet	de	neste	årene	med	flere	
løpere	i	alderen	15-20	år.	Styret	har	vedtatt	å	dekke	opphold	og	reise	for	aktive	og	en	leder.	

Neksalget er den viktigste inntektskilden til skigruppa og utgjør 47 976,-kr. På grunn av lite snø ble det ikke 
arrangert karusellrenn som er en viktig rekruteringsarena og inntektskilde. Åsrennet ble arrangert i Drøbak. 
Åsrennet er en god inntektskilde og med stor deltagelse gir det et stort overskudd.

Skigruppa har fornyet avtalen 
med Sport1-Drøbak der 
medlemmene får rabatter 
på skirelaterte produkter. 
Sport 1-Drøbak gir også 
gavepremier til Åsrennet og 
har hatt et smørekurs med bra 
deltakelse.

Økonomi Skiteam Follo
Skigruppa har opprettet 
en egen konto for Skiteam 
Follo. Regnskapet til Skiteam 
Follo er skilt ut som en egen 
avdeling.
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Friidrettsgruppa har hatt følgende styre i 2017
Leder:  Jo Egil Aalerud 
Nestleder:  Ingrid Tveite
Kasserer:  Vivi Rognerud
Sekretær:  Anna Sonesson 
Styremedlem:  Lars Widar Nygaard
Styremedlem:  Rune Torgersen

Valgkomite:  Helle Huseby
 Thomas Husum
 Einar Bergsholm
 Kristine Rogstad

Friidrettsgruppas hovedtrenere og oppmenn i 2017
Trenere rekrutter (7-9 år):  Thomas Henriksen
 Asle Elen 
 Kristian Seiersten 
Trenere	10-13	år:	 Lars	Marius	Rognerud	
 Jon Trandem
 Kristine Rogstad
 Fredrik Holth
Trenere 14-19 år:  Geir Hansen
 Tomas Lindh
Trener løpegruppe (fra 12 år): Henrik Seip Solbu 
Oppmann rekrutter: Thomas Henriksen
Oppmann 10 – 14 år: Bent Are Eriksen
Oppmann	15	-	19	år:	 Geir	Hansen
Oppmann senior:  Stian Stensland
Idrettsmerkeansvarlig: Richard Johnson

FRIIDRETT
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Generelt om oss 
Ås IL Friidrett har et mål om at alle våre utøvere skal oppleve idrettsglede, og at de som satser skal få et Ås 
IL Friidrett har et mål om at alle våre utøvere skal oppleve idrettsglede, og at de som satser skal få et godt 
tilrettelagt treningstilbud for å realisere sitt potensial. Vi har utøvere på høyt nasjonalt nivå, og vi har utøvere 
som er med fordi det er gøy eller som liker å holde seg i form. Vi er opptatt av at alle våre utøvere utvikler 
seg og trives ut fra sitt ambisjonsnivå, men også av at de beste lykkes. 
Vi vet også at de som har det gøy på trening har størst sannsynlighet for å bli i idretten. Det sosiale miljøet 
er	således	viktig,	og	vi	ønsker	oss	større	og	dermed	mer	robuste	treningsgrupper	i	fl	ere	årsklasser.	Vi	tror	at	
allsidig trening over tid gir resultater. Selv om friidrett først og fremst er en individuell idrett, vet vi at det for 
mange er viktig å kjenne på lagfølelsen. Vi arrangerer derfor sosiale turer til enkelte stevner, samt deltar i 
stafetter som Holmenkollstafetten. 
Ås IL Friidrett er i praksis en foreldredrevet klubb med mange ubetalte trenere som stiller opp uke etter uke, 
år etter år. Tusen takk til alle trenerne for innsatsen i 2017! Vi er også avhengige av de foreldre og utøvere 
som bidrar på dugnader, på stevner, i styrearbeid og som funksjonærer. Takk til dere også! Vi ønsker at alle 
skal oppleve det som meningsfylt og trivelig å bidra. Vi prøver derfor å fordele oppgaver etter interesse og 
kapasitet. Sammen er vi en god ressurs.
Det	har	vært	avholdt	5	styremøter,	samt	årsmøte	i	2017.	Det	er	i	tillegg	avholdt	foreldremøter	for	
rekruttgruppa og gruppa for barn og yngre ungdom og to trenermøter. Leder i friidrettsgruppa har møtt på 
styremøtene i Ås IL.

Treningsfasiliteter 
Vi holder til på Ås stadion i sommerhalvåret. Her har vi frem til og med 2016 hatt generelt gode 
treningsfasiliteter for både løp, hopp og kule. Dessverre mistet vi fra mars 2017 grusbanen med gode 
trenings- og konkurransefasiliteter for diskos og slegge, samt treningsmuligheter for spyd. Vi har blitt 
lovet nytt kastbur på Lillebrand, men disse arbeidene startet først etter at utesesongen var over. Vi har 
derfor vært avhengig av velvilje fra klubber i andre kommuner for at våre utøvere skal få trent. Dette er en 
krevende situasjon for gruppa, som svekker samholdet og allsidigheten blant våre utøvere. Vi har de senere 
årene fornyet utstyr til bruk på trening og konkurranser. Ås stadion har et kritisk behov for oppmerking av 
løpebanene. Anleggskomiteen i forbundet gjennomførte inspeksjon av banen i september. Der ble det 
konstantert at dekket er nedslitt, og at det ble anbefalt tiltak for å bedre dreneringen.
I vinterhalvåret trekker vi inn i gymsalen på Ås Ungdomsskole. Løpetreningene holdes utendørs når 
forholdene er gode nok, men mye av løpetreningene blir også gjennomført på Bislett (innendørs) og i Bærum 
idrettspark. Treningsforholdene i vinterhalvåret er lite tilfredsstillende i mangel av hallkapasitet for friidrett. 
Dette	innebærer	mye	transport	for	mange	av	våre	utøvere,	og	de	fl	este	utøvere	får	dermed	begrenset	med	
treningstid under gode forhold. Det er stort behov for innendørshall med dekke som egner seg til løp, hopp 
og kast. Gruppa håper idrettslaget og idrettsrådet kan ha dialog med kommunen om etablering av fasiliteter 
for friidrett.
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Økonomi
2017 har vært et aktivt år for Friidrettsgruppa. 
Vi	har	arrangert	fl	ere	stevner	på	bane	og	
løp, og vi har arrangert en friidrettskole som 
er blant landets mest populære. Dette vises 
på økonomien. Samtidig øker utgiftene til 
mesterskapsdeltakelse og til dekning av 
treningsaktiviteter utenfor kommunen. Styret 
har de senere år vridd inntektene over fra 
direkte dugnader, som f.eks. søppelplukking 
og inntektsgivende dørsalg, til arrangering av 
større stevner, løp og friidrettsskole. 
For 2017 viser årsresultatet et underskudd 
på	35.191	kroner.	Underskuddet	skyldes	i	
stor	grad	innkjøp	av	tidtakerutstyr	til	35.000	
kroner.	Egenkapitalen	utgjør	362.475	kroner.	
Gruppa har dermed en robust økonomi som 
de førstkommende årene vil dekke inn økte 
kostnader og inntektsfrafallet som bortfallet av 
grusbanen vil medføre.

Idrettslig aktivitet 
På treningene i barne- og ungdomsfriidretten har det over år vært lagt stor vekt på godt treningsmiljø og stor 
fokus på allsidighet, slik at alle skal få prøve seg i både løpsøvelser og tekniske øvelser i trygge og sosiale 
omgivelser. Dette arbeidet har resultert i at friidrettsgruppa nå har et antall svært allsidige utøvere med god 
kompetanse	innenfor	de	fl	este	tekniske	øvelser.

Jenter og gutter 7 - 9 år (rekrutter) 
Rekruttgruppen	i	2017	har	vært	rekordstor,	og	vi	har	på	det	meste	vært	23	stykker	på	trening	i	vinter.	
Gruppen består av ivrige og lærevillige barn, med sterke meninger om hva vi bør trene!  Vi deler ofte 
treningstimen i tre, der første del består av oppvarming og hjelpeøvelser. Hund og katt er en populære 
oppvarmingsøvelse der alle apparater tas i bruk og barna får lov til å utfolde seg både i bommer, tau, 
ribbevegg og annet utstyr vi måtte ha inne. 
Utendørs varierer vi både med jogging i skogen, hinderløype, ”Haien kommer” eller andre aktive øvelser!  
Hovedtreningen varierer, men vi vektlegger tekniske øvelser som lengde, høyde, starttrening eller kast 
trening som kule og spyd. Innendørs vinterstid forsøker vi å legge til rette for tekniske øvelser med styrke, 
reaksjon, spenst og hurtighet. Vi avslutter ofte med ulike versjoner av stafett. Målet vårt som trenere har vært 
å legge til rette for lek og moro, glede og entusiasme, samtidig som treningen danner et godt fundament for 
fremtidige øvelser.

Vi	ser	frem	til	en	spennende	vår	med	mye	lek	og	moro	utendørs	med	en	stor	og	fl	ott	rekruttgruppe!

Jenter og gutter 10 – 13 år (barn og yngre ungdom)
Gruppa	trener	på	mandager	og	torsdager.	Det	er	om	lag	5	-	12	deltakere	på	treningene.	Generelt	sett	så	
har øvelsesutvalget vært tilpasset eventuelle forestående stevner og hvilke apparater og trenere som har 
vært tilgjengelige til enhver tid. Fokus på mandagstreningene har vært at alle skal gjennomføre trening i 
en kastøvelse, en hoppøvelse og en løpsøvelse. På torsdagene har vi hatt en form for hurtighetstrening 
eller hekk i tillegg til en kast- eller hoppøvelse. Utøverne viser stor interesse for å kunne tilegne seg 
basiskunnskap i de tekniske øvelsene, og kastøvelser som slegge, spyd og diskos er populære. På vinteren 
avholdes treningen innendørs i gymsalen på Ås Ungdomsskole. Salen er liten og gir små muligheter for 
utøvelse av friidrettsøvelser, slik at det blir basistrening med fokus på koordinasjon, balanse og spenst. Dette 
er ferdigheter som vi har god nytte av når vi kommer ut på stadion igjen. Mandagstreningen starter vinterstid 
med løping ute.
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Jenter og gutter 14-19 år (ungdomsgruppa)
Ungdomsgruppa	har	gjennom	fl	ere	år	hatt	fast	vintertrening	på	mandager	
og fredager i gymsal på Ås Ungdomsskole. Sprinttreningen ble fra og med 
høsten	2016	fl	yttet	til	Bærum	Idrettspark,	hvor	forholdene	ligger	bedre	til	
rette. I sommerhalvåret har treningen hovedsakelig foregått på Ås stadion, 
med kasttrening i Ski og på Greverud. 
Treningene	med	ungdomsgruppa	foregår	generelt	med	fl	eksible	løsninger	
på kryss av kjønn og alder slik at alle skal få trene på det nivået som gir 
de riktige utfordringene. Oppmøtet på treningene har vært stabilt, med 
10-15	i	ungdomsgruppa	og	5-10	fjortenåringer	som	har	trent	sammen	
med ungdomsgruppa under treningene på stadion. Som i andre idretter 
slutter mange med friidrett ved overgang til ungdomskolen, og også 
senere ved overgangen til videregående skole. Utfordringen for gruppa 
ligger	i	å	ha	et	tilbud	hvor	spesielt	15-16	åringene	har	et	miljø/tilbud	som	
gjør dem motivert til å fortsette med friidrett 
inn i ungdomsklassene. Et bedre og bredere 
treningstilbud vinterstid vil være et viktig 
element for å holde på utøverne når de går over 
i ungdomsklassene. Et bedre og bredere tilbud 
må inkludere både treningsfasiliteter så vel som 
trenere med god kompetanse i tekniske øvelser. 
Flere av de mest dedikerte utøverne har i tillegg 
til klubbens treninger og egentreninger deltatt 
på diverse treningsprosjekter (bl.a. hekk, spyd, 
kule og lengde/tresteg) i regi av Akershus 
friidrettskrets for å kunne ha god kontinuitet i 
den tekniske treningen gjennom vinteren.
Nytt fra 2017 er at alle ungdomsutøvere har blitt 
pålagt å gjennomføre Ren Utøver programmet 
til AntiDoping Norge. Dette for å gi utøverne et 
bevist forhold til antidoping arbeid og gjøre dem 
forberedt på hva som skjer ved en eventuell 
dopingkontroll.  

Konkurranser/resultater
Det er variabel deltakelse på stevner utenfor Ås. En kjerne av aktive og dedikerte utøvere i 
ungdomsklassene	(15-19	år)	har	deltatt	i	mange	stevner	gjennom	året	og	utmerket	seg	i	fl	ere	av	de	større	
nasjonale stevnene. Oppsummert ble konkurransesesongen 2017 en meget god sesong for klubbens 
ungdomsgruppe.	Til	å	være	en	liten	friidrettsklubb	har	vi	en	relativ	god	bredde	i	gruppa.	De	fl	este	utøverne	
i	ungdomsgruppa	har	vist	god	allsidighet	gjennom	hele	sesongen.	Det	refl	ekteres	gjennom	gode	resultater	
både i stafetter og individuelt. 
 
Simen	Sebastian	Hansen	(17)	har	siden	2016	vært	på	rekrutteringslandslaget	i	mangekamp.	Han	fi	kk	i	2017	
sin	debut	i	landslagsdrakten	under	Nordisk	Mesterskap	i	mangekamp	som	ble	arrangert	i	fi	nske	Kuortane	i	
juni. Her endte han opp på en 7. plass. 
Ungdomsmesterskapene	(NM	for	aldersbestemte	klasser	15-19	år)	stilte	klubben	med	deltakere	i	alle	
mesterskap, både innendørs og utendørs. Klubben stilte med en utøver i mangekampmesterskap innendørs 
i Sandnes og utendørs i Arna. 
I innendørsmesterskapet i enkeltøvelser (Bærum) stilte klubben med en rekordstor tropp på hele 11 
deltakere, mens 7 deltakere stilte til start i utendørsmesterskapet (Fana). 
Årets ungdomsmesterskap (UM) ble en stor opptur for klubben med hele 12 medaljer i ungdomsklassene og 
i tillegg en medalje i 20-22 årsklassen. I UM-sammenheng er det rekord for klubben med klar margin.

I	innendørsmesterskapet	ble	det	gullmedaljer	til	Mina	Lilleheier	(J17)	på	1500m	og	til	Guro	R.	Sørheim	(K22)	
i kule – for øvrig hennes tredje strake UM gull i kule innendørs. Det ble sølvmedaljer til Helge Klemetsdal 
(19)	på	1500m	og	Simen	Sebastian	Hansen	(17)	i	7-kamp	og	kule,	hvor	Per	Ellef	R.	Aalerud	(17)	fulgte	på	
plassen bak og tok bronsemedalje i sistnevnte øvelse. Dette er for øvrig første gang klubben har to utøvere 
på	seierspallen	i	samme	øvelse	i	et	UM.	I	tillegg	ble	det	fi	nale	på	Per	Ellef	Aalerud	i	tresteg	(4.	plass),	
Simen	Sebastian	Hansen	i	tresteg	(5.	plass)	og	hekk	(7.	plass),	Agnes	R.	Sørheim	i	kule	(8.	plass)	og	Mads	
Rognerud	i	lengde	(8.	plass).	I	stafetten	over	4x200m	løp	kvartetten	Per	Ellef	R.	Aalerud,	Simen	Sebastian	
Hansen,	Mads	Rognerud	og	Jo	Magnus	R.	Aalerud	inn	til	en	sterk	5.	plass	på	et	resultat	som	ville	gitt	
medalje i 2016.
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I	utendørsmesterskapene	tok	klubbens	utøvere	hele	5	sølv-	og	2	
bronsemedaljer med tilbake til Ås. Simen Sebastian Hansen tok sølvmedaljer 
i	10-kamp,	110mhk,	300mhk,	spyd	og	diskos,	mens	det	ble	bronsemedalje	i	
stav.	Bronsemedalje	ble	det	også	til	Per	Ellef	i	tresteg.	I	tillegg	ble	det	fi	nale	
på Agnes R. Sørheim i slegge (4. plass), Per Ellef i kule (4. plass) og spyd (6. 
plass),	Simen	Sebastian	i	kule	(5.plass),	Hanna	H.	Hegstad	nr	7	i	tresteg	og	
Jo Magnus R. Aalerud på 100m (8. plass). 
Flere ungdomsutøvere deltok også i årets Junior-NM, hvor klubben sikret seg 
2 bronsemedaljer. Under stafettmesterskapet på Hamar i mai løp kvartetten 
Ragnhild	Bergsholm	(16),	Hanna	H.	Hegstad	(16),	Johanne	Y.	Stokke	
(17)	og	Mina	Lilleheier	(17)	inn	til	bronsemedaljer	på	4x800m.	I	samme	
mesterskap	ble	herrene	)	nummer	4	på	stafetten	over	4x400m	(Per	Ellef	R.	
Aalerud, Mads Rognerud, Marcus M Nordstrand og Jo Magnus R. Aalerud). 
Under juniormesterskapet i Harstad løp Simen Sebastian inn til sin første 
NM-medalje	-	bronsemedalje	på	110mhk.	Han	ble	også	nr	5	i	diskos.	Helge	
Klemetsdal	løp	inn	til		4.	plass	på	1500m	og	en	5.	plass	på	800m,	mens	
Mina	Lilleheier	løp	inn	til	8.	plasser	på	800m,	1500m	og	3000m.	I	eldste	
juniorklasse kastet Guro diskosen til en 6. plass.

I Utendørsmesterskapet ble klubben uten medaljer, men personlige rekorder 
på nesten alle utøvere og I de store nasjonale stevnene stilte vi som 
vanlig med størst tropp i Tyrvinglekene. I Tyrvinglekene innendørs tok klubbens utøvere 2 gull, 2 sølv og 
2 bronse, mens medaljebeholdningen utendørs ble 1 gull, 2 sølv og 7 bronse. Tilsvarende ble det tatt 1 
sølv-	og	2	bronsemedaljer	i	Veidekkelekene	på	Lillehammer	og	6	gull,	3	sølv	og	2	bronse	på	Tjalvelekene.	
Flere	av	våre	utøvere	konkurrerte	i	store	stevner	i	Sverige	gjennom	sommeren.	Det	ble	oppnådd	fl	ere	
gode	plasseringer	og	fl	ere	klubbrekorder	i	henholdsvis	Stjärnspelen	(Arvika)	og	i	Världsungdomsspelen	
(Göteborg).
Videre deltok Ada Norum-Torgersen i de regionale Ungdomslekene, som ble arrangert på Jessheim 
Friidrettsstadion. 

I	løpet	av	sesongen	har	de	fl	este	av	klubbens	ungdomsutøvere	vist	fi	n	fremgang	i	både	tekniske	ferdigheter	
og prestasjoner, og så å si alle har satt mange personlige rekorder. Det er også oppnådd mange gode 
resultater	poengmessig	(etter	Tyrvingtabellen).	Hele	4	utøvere	fi	kk	resultater	som	gir	over	1000	poeng,		
med	1056	poeng	på	200m	hekk	for	Simen	Sebastian	Hansen	som	høyeste	poengsum.	Klubben	har	etter	
2017-sesongen	fl	ere	av	sine	utøvere	inne	blant	de	10	beste	nasjonale	resultatene	i	sin	årsklasse.	Spesielt	
utøvere i 16- og 17-årsklassene har gjort seg bemerket med resultater helt i toppsjiktet nasjonalt i mange 
øvelser. Det kan også legges til at Simen Sebastian i ti-kamp er inne blant de 40 beste U18 juniorene i 
Europa.

Det	har	i	løpet	av	sesongen	blitt	notert	over	30	
aldersbestemte klubbrekorder i løpet av sesongen. I 
tillegg har ungdomsutøverne utmerket seg ved å sette 
seniorklubbrekorder	på	150m	og	200m	(Jo	Magnus	
R.	Aalerud),	100m	og	300m	(Per	Ellef	R.	Aalerud),	
200m hekk (Simen Sebastian Hansen), en engelsk 
mil (Mina Lilleheier), tresteg uten tilløp (Lars Marius 
Rognerud)	samt	i	stafetter	over	4x200m	(Per	Ellef	R.	
Aalerud, Simen Sebastian Hansen, Mads Rognerud 
og	Jo	Magnus	R.	Aalerud)	og	4x800m	(Ragnhild	
Bergholm,	Hanna	H.	Hegstad,	Johanne	Y.	Stokke	og	
Mina Lilleheier).

Bestemannspremier Barne- og Ungdomsgruppa for 2017
Hver høst arrangerer klubben en avslutningskveld med pizza, quiz og utdeling av diplomer til alle med nye 
klubbrekorder og bestemannspremier. Alle bestemannspremiene er beregnet på poeng etter Tyrvingtabellen:

Femkamp-pokalen
Vandrepremie	som	må	vinnes	3	ganger	for	eventuell	odel	og	eie.	I	pokalen	inngår	poengsummen	for	et	løp,	
et hopp, et kast og to valgfrie øvelser. Pokalene ble i 2017 vunnet av: 
•	Ada	Norum-Torgersen	(14)	med	3936	p	(1.	aksje)
• Simen Sebastian Hansen (17) med 4928 p (1. aksje)
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Klubbmesterskapspokalene
Klubbmesterskapspokalene	er	summen	av	de	3	beste	(etter	Tyrvingtabellen)	øvelsene	innenfor	hver	disiplin.	
Pokalene ble i 2017 vunnet av:
•	Sprint/hekk:		 Hanna	H.	Hegstad	(16)	2314	p	&	Simen	S.	Hansen	(17)	3054	p	
•	Hopp:		 Hanna	H.	Hegstad	(16)	2427	p	&	Per	Ellef	R.	Aalerud		(17)	2675	p
•	Kast:		 	 Ada	Norum-Torgersen	(14)	1633p	&	Simen	S.	Hansen	(17)	2614	p

Hilmar Hansens pokal
Evigvandrende pokal til beste poengsum oppnådd av gutt/
jente på mellom- og langdistanse. Pokalen fungerer også som 
klubbmesterskap på mellom og langdistanse og ble vunnet av:
•	Mina	S.	Lilleheier	(17)	for	sin	tid	på	3000m:	10.27,40	(971p)
•	Helge	H.	Klemetsdal	(19)	for	din	tid	på	800m:	1.56.61	(953p)

Seniorer og veteraner
Mellom-	og	langdistansegruppa	for	løp	har	hatt	3-4	
fellestreninger	i	uka,	fl	ere	av	dem	i	samarbeid	med	o-gruppa.	
I tillegg har skigruppa i NMBUI lagt inn onsdagsintervallene i 
treningsplanene sine. Mangeårig trenersjef, Henrik Solbu, har 
hatt hovedansvaret. Mandagstreningene (i regi av o-gruppa) 
og onsdagsintervallene har vært de mest populære treningene 
med	opptil	20-30	deltakere.	
Også denne sesongen har det vært lav konkurranseaktivitet på 
bane utenfor Ås stadion, men vi ser nå at det kommer opp en 
del yngre utøvere på mellom- og langdistanseløp. I år hadde vi 
ingen deltakere i senior-NM. 

I Holmenkollstafetten stilte vi tre lag. Damene stilte som i fjor i 
eliteklassen	og	ble	nr.	17	med	tida	68.25.	Herrene	ble	nummer	
17	(nr.	14	i	2016)	i	seniorklassen	med	tiden	58.50.	Nytt	av	året	
var	at	vi	hadde	et	eget	veteranlag	for	herrer,	og	de	ble	nr	fi	re	
med	tida	66.30.	Utover	dette	har	medlemmer	i	gruppa	vært	
deltagere i karusell-løp, mosjonsløp og de stadig mer populære motbakkeløp.  

Bestemannspremiene til beste poengsum etter serietabellen ble oppnådd av:
•	Mina	S.	Lilleheier	(17)	for	sin	tid	på	3000m:	10.27,40	(669	poeng)
•	Helge	H.	Klemetsdal	(19)	for	din	tid	på	800m:	1.56.61	(757	poeng)

I veteran-NM innendørs sikret Kristine Rogstad seg gull i kule og Asle Benoni bronse på 60m og 200m.  I 
utendørsmesterskapet tok Asle Benoni sølv på 100m, 200m og 400m.  I kastmangekampen tok Kristine 
Rogstad gull og Lars Widar Nygaard sølv.

Lagserien
Lagserien er en lagkonkurranse hvor resultater fra utøvere innen en klubb gjennom sesongen settes 
sammen	til	et	lag	basert	på	at	hvert	resultat	gir	en	poengsum.	Ås	IL	holder	til	i	lagseriens	3.	divisjon	for	både	
damer og herrer.  I denne divisjonen teller poengsummen i 12 obligatoriske mesterskapsøvelser pluss 8 
valgfrie	øvelser,	med	maksimalt	5	resultater	per	utøver.	

Etter en sterk sesong rykker klubbens herrelag opp til nivå 2 i friidrettens lagserie, etter å ha blitt nr. 4 i 
årets	3.	divisjon.	Det	unge	og	fremadstormende	Ås-laget	består	av	Per	Ellef	R.	Aalerud	(5	øvelser),	Simen	
Sebastian	Hansen	(5),	Helge	Helø	Klemetsdal	(3),	Jo	Magnus	R.	Aalerud	(2),	Mads	Rognerud	(2),	Lars	
Marius	Rognerud	(2)	og	klubbens	”senioralibi”	Lars	Widar	Nygaard	(1).		Årets	poengsum	på	12.951	poeng	
er	en	forbedring	på	nesten	1.500	poeng	fra	2016	og	en	forbedring	av	klubbens	beste	resultat	fra	2004	med	
nesten 600 poeng.  

Damene	klarte	ikke	helt	å	kopiere	fjorårets	fl	otte	10.	plass,	men	endte	i	år	på	21.	plass,	kun	5	fattige	poeng	
unna en topp 20-plassering. Også damelaget er ungt og lovende, så de kommer nok sterkere tilbake i 2018. 
Årets	poengsum	ble	10.931	poeng	er	en	tilbakegang	på	snaut	600	poeng	fra	2016.	Damelaget	anno	2017	
besto	av	Hanna	Hegstad	(5	øvelser),	Mina	Lilleheier	(3),	Guro	R.	Sørheim	(3),	Kristine	Rogstad	(3),	Kristin	N	
Paulsen (1), Ragnhild Bergsholm (1), Leah W. Nygaard  (1), Ada Norum-Torgersen (1) og Agnes R. Sørheim 
(1).
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Egne arrangementer i 2017
Parkløpet
Onsdag 26. april arrangerte vi det tradisjonsrike Parkløpet 
i Universitetsparken. Friidrettsgruppa hadde som vanlig 
hovedansvar for arrangementet i nært og godt samarbeid 
med Orienteringsgruppa og Skigruppa. Vi hadde et svært 
godt samarbeid med NMBU, som også satte opp fruktkurv i 
premie	til	det	instituttet	med	fl	est	deltagere.	Her	var	Institutt	
for naturforvaltning (INA) best med 8 deltagere. 

Årets løypetrase ble av hensyn til grasmattene i NMBU-
parken	lagt	på	veiene	i	parken.	Løypelengder:	500m	(0-8	
år),	1000m	(9-10	år,	11-12	år),	2000	m	(13-14	år,15-16	år)	
og	3000	m	(17-19	år,	20-99	år).	Det	var	50	deltagere,	mot	
126 året før.

Banestevner Ås stadion
Det	ble	arrangert	5	banestevner	på	Ås	stadion	i	2017.	Vi	
startet med Åpningsstevnet 1. mai og avsluttet med Hilmar 
Hansens minnestevne 11. oktober med lange løp og kule.

Åpningsstevnet 
Åpningsstevnet ble arrangert for tredje gang med omtrent 
like	god	deltakelse	som	i	2015	og	2016.		Arrangement	
samlet	150	deltagere,	som	til	sammen	sto	for	400	starter.

Bygdemesterskapet 
Bygdemesterskapet for 2.-10. klasse ble arrangert 7. 
september på Ås stadion.  Dette er det tradisjonelle 
skolemesterskapet i Ås og ble arrangert for 40. gang. I 
den anledning var ordfører Ola Nordal premieutøver. Årets 
mesterskap samlet i år omtrent 100 barn og ungdommer.

TINE-stafetten 
TINE-stafetten ble arrangert på Ås stadion 10. mai med 
85	lag	(ca.	800	deltakere).	TINE-stafetten	er	populær,	og	
det kommer elever både fra Ås sentrumsområde, Nordby, 
Drøbak og Vestby. Rekrutteringsmessig har TINE-stafetten 
begrenset effekt, men skaper mye aktivitet og idrettsglede.

Idrettsleker/Friidrettsskole 
Idrettsleker/Friidrettsskole	fant	sted	15.-17.	august,	og	
samlet	125	deltagere.	Alle	barna	fi	kk	lunsj	sponset	av	REMA	
1000 Rådhusplassen. Det var ungdommer i friidrettsgruppa 
som stilte opp som trenere og aktivitetsledere. De viste stor 
tålmodighet og gjorde en strålende jobb!

Idrettsmerket 
Under ledelse av Richard Johnson ble det arrangert 
idrettsmerkeprøver på Ås stadion fra skolestart til 
begynnelsen oktober. Ved kontakt med Richard eller 
assistent Tore Husum kan det avtales å ta merkeprøvene til 
andre	tider	enn	de	som	er	fastsatt,	og	fl	ere	benyttet	seg	av	
dette.  
I 2017 tok 14 personer merket. Kjell Steinsholt tok merket for 
70. gang. Merket ble overrakt personlig av representant fra 
idrettsforbundet, og overrekkelsen ble dekket av Østlandets 
Blad. Slike overrekkelser er ikke helt dagligdags! 
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Idrettsmerket består av noen minimumskrav til hurtighet (eks. 
60	m	løp,	400	m	sykling	eller	25	m	svømming),	spenst	(lengde	
uten tilløp, høyde), utholdenhet (løp, sykling, svømming), 
styrke (kule, sit-ups/push-ups) og egenerklæring om jevnlig 
trim	gjennom	året.	Det	er	et	fi	nt	insitament	for	å	holde	seg	i	
jevnt god form. Ulike utmerkelser vanker ved et visst antall 
gjennomførte år man tar merket. Merkekravet er justert etter 
aldersgruppe og er oppnåelig for alle som setter litt inn på 
fysisk trening. 

Kontakter:
Richard	Johnson			 e-post:	jo-rich@online.no		(Tlf.	90	55	99	96)	
Tore	Husum		 	 e-post:	tohusum@online.no	(Tlf.	91	34	46	70)

Verdiregnskap
Gruppen har gjort følgende anslag over frivillig innsats i 2017:
• Frivillig innsats av trenere og ledere på treninger og stevner:  2.000 timer
• Dugnadsinnsats egne arrangementer og for andre:   2.000 timer 
• Styrearbeid mv.:         400 timer
• Kjøring til trening og konkurranser:     10.000 km

Samarbeid
Friidrettsgruppa har god kontakt med resten av Ås IL. Det 
samarbeides nært med orienterings- og skigruppa om trening, 
konkurranser og arrangementer, blant annet Årungen Rundt. 
Over tid er det utviklet treningssamarbeid med andre klubber 
og ressurspersoner i Norge. Styret takker alle som har bidratt 
til aktivitet, og som har stilt opp som funksjonærer ved våre 
arrangement.
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Styret i 2017:
Leder: Tore Husum
Sekretær: Geir Goffeng
Kasserer: Odd Munkeby
Honorærsekretær: Solveig Halden
Styremedlem: Jan Erik Johansen

Årsmøtet ble holdt fredag 8.12.2016 med 9 medlemmer til stede. Det sittende styret ble enstemmig 
gjenvalgt.

Økonomi
Gruppa dekker utgifter til gymsal og materiell gjennom egen treningsavgift.

Aktivitet
Treningen foregår på Åsgård skole, fredager kl. 19 – 21. Frammøtet har vært bra og vi har alltid hatt 
mannskap til to lag. Vi er for tiden en humørfylt gjeng på 14 aktive. Vi har også utbytte i form av godt 
kameratskap i et godt sosialt miljø. Treningen består av oppvarming med lett jogg og allsidig gymnastikk 
med styrketrening. Deretter går vi over til å spille volleyball, alltid spennende og som regel blir begge lag 
”vinnere”og vi går alle fornøyd hjem til fredagskvelden. I 2017 hadde vi 40 treningsdager og i sum 824 
mannetimer. 

Vårsesongen ble også i år ble avsluttet med volleyball i hagen til formannen og deretter hyggelig hagelag 
med tradisjonell bevertning, gjennomgang av sesongens spill, sang fra eget repertoar og  sluttet av med 
kaffe å hygge innendørs. Året ble i tråd med gammel tradisjon avsluttet med volleyball før årsmøte og 
bespisning	på	Studentsamfunnet.	Trimgruppa	i	Ås	IL	som	formelt	ble	startet	25.11.1969.
 

TRIMGRUPPA

Treningsdag-mars 2017, med 10 
fornøyde spillere (foto Bonsak 
Hammeraas)
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