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1. VEDLEGG 1 - LIER IL ÅRSBERETNING 2017 

1.1 Hovedstyret 

1.1.1 Styrets sammensetning 

Styreleder:  Svein Erik Olsen 
Nestleder:  Frode Langli 
 
Styremedlemmer (gruppeledere i undergruppene):  Varamedlemmer: 
Barneidretten (BIG): Jannicke Holdorf  Sigurd Sigernes (vara) 
Fotballgruppa: Megan Yaphet Fjeld Per-Arne Lyngås (vara) 
Håndballgruppa: Tanja Sørbrå Langli Lene Nyen Bache (vara) 
Skigruppa: Gry Ravnås Runningen Runar Opsahl (vara) 
 
Crossminton:  Morten Påsche  Erik Damstuen Brandt (vara) 
Representanter fra Crossminton er ikke del av hovedstyret. 

Deltagere på styremøter med talerett men ikke stemmerett 
Nestledere i de enkelte undergrupper har vært innkalt til å delta på styremøtene og deltar i leders fravær 
eller etter behov.  
Koordinator rollen har i største deler av perioden blitt ivaretatt av hovedstyrets leder.  

1.1.2 Styremøter og møtevirksomhet 

Det har siden forrige årsmøte 16. mars 2017 vært avholdt 6 styremøter og ett ekstraordinært Årsmøte.  
I tillegg har det vært avholdt flere arbeidsmøter i og med idrettslagets representanter, møter med 
markedskoordinator og møter med sponsorer. Utover dette har hovedstyrets ledelse hatt en del dialog og 
møter med Lier kommune, Lier idrettsråd og Buskerud idrettskrets.  I tillegg kommer ulike befaringer og 
annet administrativt arbeid. 

På disse møtene har Lier ILs tanker og ønsker om utvikling og anlegg blitt viet fokus. Dette også med tanke 
på kommunens langtidsplan for kultur- og friluftsliv (idrett) i perioden 2017 – 2020 hvor idrettslaget ønsker 
å komme med i dette planverket. Møter med andre aktører har også funnet sted. 

Hovedstyret har også arbeidet med å få Lier IL med på kartet I forhold til Lier kommune sine langtidsplaner. 
Dette anses som en særs viktig del av arbeidet med å få til anleggsutvikling i årene som kommer. Denne 
jobben skal det derfor jobbes videre med i årene som kommer. 

1.1.3 Oppsummering av noen av styrets oppgaver i 2017  

Økonomi 
Idrettslaget driftes godt og tilbyr mye aktivitet til fordel for våre medlemmer. Økonomien er i positive 
vekst. Dette skyldes god og nøktern økonomistyring og gode disposisjoner. God økonomi skyldes også 
bidrag fra sponsorer og gjennom søknads- og støtteordninger fra både private og fra det offentlige. Bidrag 
fra Lokale aktivitetsmidler, Grasrotandel, Bingomidler kommer også godt med. 
 
Oppmerksomhet i media 
Lier IL har fått mye oppmerksomhet i media i 2017. Både i aviser i papirutgave og i elektroniske aviser, samt 
i sosiale medier.  Vi synes godt, og presenteres positivt og dette er bra for omdømmet vårt.  
 
Anlegg 
Det ble realisert en Pumptrack sykkelbane i 2017 som stod klar senhøsten. Pumptracken ble til i form av et 
samarbeid. Idrettslaget ble støttet av Sparebankstiftelsen DNB med økonomiske midler. Videre støttet Lier 
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kommune med både arbeidstimer/maskintimer og penger. Lier idrettslag stod for deler av prosjekteringen. 
Pumptracken ble offisielt åpnet med ordføreren, media og mange barn og ungdom tilstede. Pumptracken 
er et godt tilskudd til annen form for anlegg, og vil trolig bli et yndet sted for barn og ungdom å benytte i 
årene som kommer. 
 
Hovedstyret bidratt med å få til videre utvikling av ski- og skiskytteranlegget på andre siden av dalen, 
Martinsløkka og Eggevollen. Dette i samarbeid med Sjåstad Vestre Lier IL og skigruppa i Lier IL som har gjort 
en fantastisk jobb med dette anlegget. Anlegget er støttet av lokale entreprenører i Lier og omegn. En 
fantastisk dugnad har gjort ski- og skiskytteranlegget mye bedre og mer attraktivt enn tidligere. 
 
Lier IL har fortsatt mangel på anlegg. Dette må prioriteres jobbet videre med. 
 
Kraftsamling 
Hovedlaget har oppfordret gruppene til å kraftsamle ved at mange lag reiser på samme cuper og 
arrangementer enn tidligere. Dette i stedet for at noen lag reiser på én cup, mens andre lag reiser på en 
annen cup. Kraftsamling bidrar til fellesskap, lagånd og viser vår profil og identitet. Dette virker positivt for 
Lier IL og Lier ILs anseelse og omdømme. Kraftsamling har også med lagånd, identitet, og spirit å gjøre – slik 
at vi fremstår samlet som èn enhet.  
 
Kompetanse 
Gruppene er av Hovedstyret anmodet om å satse på kompetanse, både for utøvere og også for 
støtteapparatet som trenere, lagledere og oppmenn. Denne satsingen fortsetter også i 2018 og i årene som 
kommer. Kunnskap er viktig! Kurs, foredrag, temadager er stikkord. 
 
Aktivitet 
Det har vært mye aktivitet i Lier IL i 2017. En hel masse cuper, fotball- og håndballskole, Dyrenes minicup, 
ski- og skiskytter arrangement samt skikarusell som gruppene gjennomført med stil. Lagene har også 
avholdt fine sosiale arrangementer i perioden, og dette er veldig bra.  
Crossminton har også vært aktive med å tilby denne type aktivitet i 2017.  
 
Alt dette kan, og skal vi alle være stolte av! 
 
Årets største arrangement er fotballcupen Eat Move Sleep. Dette arrangementet gjennomførte vi med stil, 
og med så godt resultat at vi også får denne cupen i 2018. Lier IL er utnevnt til ambassadørklubb for Eat 
Move Sleep. Det vises for øvrig til gruppenes egen Årsberetning for detaljer knyttet til deres gjennomførte 
aktiviteter. 
 
Sponsoropplegg 
Hovedstyret har sammen med markedskoordinator jobbet aktivt opp mot sponsorene våre. Sponsorene 
som vi har i Lier IL bidrar godt. Denne jobben videreføres også i årene som kommer. Retningslinjer for 
sponsoropplegg er under utarbeidelse og skal legges til grunn for Hovedlaget og gruppene som alle skal 
forholde seg lojalt til. Dette forplikter moralsk og etisk overfor våre sponsorer og utøvere. 
 
Barneidrettsansvarlig  
Som en følge av myndighetskrav har Lier IL opprettet Barneidrettsansvarlig som skal sikre barn- og ungdom 
sine rettigheter. Rollen som Barneidrettsansvarlig har blitt ivaretatt av leder for Barneidrettsgruppen, 
Jannicke Holdorf. 
 
Politiattestansvarlig 
Rollen som Politiattestansvarlig har blitt ivaretatt av Kristin Korsell. 
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Medlemsregister og webansvarlig 
Rollen som ansvarlig for vårt medlemsregister og hjemmesiden har i blitt ivaretatt av Kristin Korsell. 
 
Draktforvaltning 
Sentral draktforvalter er en nyetablert funksjon i klubben, som skal bidra til å koordinere anskaffelse og 
forvaltning av idrettslagets drakter i samarbeid med de enkelte materialforvaltere i gruppene.  Rollen som 
sentral draktforvalter har blitt ivaretatt av Hanne Thorhallsson. 
 
Forsikring 
Lier IL er forsikret gjennom forsikringsselskapet IF med følgende polise-/avtalenummere:  
Forsikringsavtale IF Avtale nummer SP732534.5.1 Eiendomsforsikring 
Forsikringsavtale IF Avtale nummer SP732534 Ansattforsikring og yrkesskadeforsikring 
Forsikringsavtale IF Avtale nummer SP404753.8.1 Eiendomsforsikring 
 
Våre utøvere som er medlem i Lier IL og som har betalt medlemskontingenten, er forsikret gjennom deres 
medlemsskap og gjennom deres betalte lisenser for særidretten som de er del av. 
 
Mulig etablering av ny fritidsordning 
Det er nedsatt en arbeidsgruppe som har fått i mandat å utrede muligheten for å få etablert en ny 
fritidsordning i Lier IL. Dette arbeidet er ikke ferdig, og fortsetter derfor i 2018. 
 
Visjon, virksomhetsidé og verdier (3V)  
Det har blitt jobbet med å innarbeide vår Visjon, Virksomhetsidé og Verdier (3V). Dette er en aktivitet som 
også skal følges opp ytterligere. 
 
Takk til støtteapparatet 
Lier IL takker alle våre sponsorer og øvrige ildsjeler for godt samarbeide i 2017. Uten dere ville vi ikke 
kunnet gjennomføre den aktiviteten som vi gjør gjennom året!  
TUSEN TAKK FOR BIDRAGET DERES! 
 
Med dette håper vi å ha redegjort godt for fjorårets regnskap og aktiviteter og ønsker alle våre medlemmer 
og støtteapparat et fortsatt godt idrettsår! 
 
 
Svein Erik Olsen (sign) 
styreleder Lier IL  
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1.2 Årsberetning fra undergruppene 
Gruppenes- og deres lag har hatt et veldig høyt aktivitetsnivå i 2017. Hovedstyret retter en stor takk til alle 
som har bidratt. Nedenfor har vi gjengitt årsberetningene til undergruppene. 

1.2.1 Årsberetning for Lier IL Barneidrett (BIG) 2017 

Styret i BIG 2017 har bestått av: 
 
Leder og Barneidrettsansvarlig Jannicke Holdorf 
Nestleder og Allidrettsansvarlig Sigurd Sigernes 
Materialforvalter Jessica Altenby 
Ansvarlig trenerutvikling Sunniva Haugland Johansen 
 

Barneidrettesgruppen i Lier IL er klubbens idrettstilbud til alle barn fra de er 3 år til de går ut av 4.klasse. Vi 
tilbyr allidrett for de minste og deretter fotball, håndball og ski fordelt etter sesong. 

Målsetningen med barneidretten i Lier IL: 

• At barna skal trives og ha det gøy 

• At flest mulig ønsker å delta (både jenter og gutter) 

• At barna utvikler seg fysisk, psykisk og sosialt, på egne premisser 

• Å skape varig interesse og motivasjon for aktivitet – et godt grunnlag for senere idrettsaktivitet 

Barneidrettsgruppen er ofte medlemmenes første møte med Lier IL. Vi er en engasjert, inkluderende og 
sporty gruppe som er opptatt av at barna skal ha et godt sportslig tilbud, med trygge rammer og et godt 
sosialt miljø. 

Vi har 331 aktive barn og 51 lagledere 

Aktiviteter 
Semesteroppstart med trener- og lagledermøte. Hensikten var å samle hele trenerapparatet for å møte det 
nye styret, informere om hva Barneidrettsgruppen er og hvilken rolle vi spiller i idrettslaget.  

Dyrenes Minicup fotball 23/4 med 234 påmeldte barn og 50 foreldre på dugnad. Meget vellykket 
gjennomført arrangement, med stolte og fornøyde barn. En god omtale med bilder i Lierposten gjør det 
ekstra stas for barna. 

Barneidrettsgruppen tilbyr barna å delta på flere cuper i fotball. I år har vi satset på Liungen Cup, Solberg 
Cup (KIWI cup), samt Lier Ils egen EMS Cup. Liungen Cup ble en særdeles våt, og gjørmete affære, spesielt 
for de minste (3’er fotballen), men det skortet ikke på innsatsen eller idrettsgleden. På Solberg cup var vi 
heldige med både vær og en flott arrangert cup, med god oppslutning blant BIG lagene. EMS cup Lier ble en 
kjempeopplevelse for oss i BIG. Fotballgruppen og arrangørkomiteen hadde virkelig gjort sitt for at vi og 
våre gjestende lag ble tatt godt imot. Tusen takk for det. 

For å kunne utvide og gjøre tilbudet til de minste fotballspillerne våre enda bedre valgte styret å investere i 
3 vs 3 baner (nett og mål). Disse ble flittig brukt i høstsemesteret selv om det tok litt tid å finne teknikken 
på å sette opp banene og pakke dem sammen igjen. Vi er så heldige å ha løsningsorienterte og engasjerte 
foreldre som stiller opp og tar en ekstra skjerv når det trengs og det setter vi stor pris på. 
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Håndballsesongen startet etter høstferien og EMS cup Lier. Vi tilbyr deltakelse i aktivitetsturneringene, en 
helg hver måned. Vi ser at utover sesongen melder flere og flere seg på og det synes vi er veldig gøy og det 
viser at engasjementet er der og rekrutteringen også til håndballgruppen lever videre. 

BIG trener innendørs i vinterhalvåret. Håndballgruppen fordeler halltid til oss i Heiahallen, Tranbyhallen, 
samt at våre aller minste medlemmer har allidrettstilbud i Hennummarka gymsal. Her starter de aller 
minste 3 år gamle, har med seg en voksen og utfordrer seg selv i hinderløyper, Bjørnen sover og ellers 
annen sal-lek som våre trygge trenere tilrettelegger for. Styret i BIG er tilstede ved oppstart av disse 
gruppene og hjelper til med organisering og tilrettelegging. 

Dyrenes Minicup i håndball er vår egen interne håndballcup. 2017 var over 100 barn i aksjon og ca 50 
foreldre på dugnad for å få gjennomført arrangementet. Både barn og voksne var meget fornøyde med 
dagen, mange hadde sitt første møte med håndballen her og det er positivt at BIG kan være med å skape 
engasjement og interesse for flere idretter. Håndballgruppen stilte med meget dyktige kampveiledere som 
virkelig hadde forstått oppgaven (raus veiledning av små barn) og tydelig koste seg på banen sammen med 
barna.  

Hvert år i januar/februar arrangerer skigruppen i Lier il Skikarusell og barna i BIG synes det er kjempegøy og 
styret forsøker å tilrettelegge for at flest mulig får delta her og prøve seg med ski på bena. Spesielt stas har 
det vært å svinge innom speaker og fortelle hvor mange runder man har gått. Vi i BIG setter stor pris på 
innsatsen som legges ned for barna i dette arrangementet og takker skigruppen for den flotte 
tilretteleggingen som gjøres, for at selv de minste skal kunne delta. 

Styret i BIG ønsker å benytte anledningen til å takke alle utøvere, trenere, lagledere og foreldre for at dere 
er med å bidra til at vi kan tilby medlemmene våre et godt sportslig tilbud, samtidig som vi er «best på 
inkludering og trivsel».  

 

Jannicke Holdorf 
Leder 
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1.2.2 Årsberetning for Lier IL Fotball 2017 

 
Styret i fotballgruppa 2017 har bestått av: 
 
Leder Megan Fjeld 
Nestleder/Økonomi Per-Arne Lyngås 
Sekretær Kristian Gravdal 
Sportslig Leder Bård Skarpås 
Kiosk/Dommerregning Lill Hege Hansen 
Material forvalter Liv Horni Kroghrud 
Baneansvarlig Bård Kåsin 
Arrangement Anne Høiberg 
Styremedlem Svein Løvland (sluttet midt i året) 
 

Styrets sammensetning 
Komplett styre ble valgt og konstituert på sist årsmøte.  

Medlemmer 
Det er ved siste opptelling ca 330 aktive spillere fordelt på 16 guttelag, 8 jentelag og 2 A-lag dame (2.div og 
3.div) og et M39 (veteran herre). I årsklassen 2007 var det 2 jentelag og 5 guttelag som kom over fra BIG til 
fotballgruppen etter sommerferien. 

Møteaktivitet 

• Styret har hatt 9 styremøter i 2017  

• ekstraordinære møter med hele styret og sportslig utvalg.  

• Styret har i tillegg vært involvert i møter med enkelte lag etter behov og startet evalueringsmøter med 
mange lag i desember. 

• Det har vært avholdt to trener-/oppmannsmøter.  

• Dialog i sportslig utvalg har foregått pr mail og telefon jevnlig i tillegg til flere møter. 

• Fotballstyret vært representert ved styremøter i hovedstyret. 

Arrangementer 
Disse arrangementene er gjennomført i 2017: 

Teknikkfabrikken – teknisk trening for de som ønsker noe ekstra. Det var holdt totalt 16 økter, 8 i vår og 8 i 
høst- med totalt ca 100 deltakere.  Trenere var Thomas Røed og Håvard Hauge Haakonsen i vår og Axel 
Berg Mehn-Andersen i høst i tillegg var det engasjert ca 16 assistenttrenere fra egen juniorstall (5 som var 
med både vår og høst). 

1 «Alle jenter på banen» dag hvor formålet er å skape engasjement for fotball for alle også de som 
vanligvis ikke spiller fotball.  Her er det fokus på lek og moro og jentene deles inn i mindre grupper og det 
fokuseres på aktivitet med ball. Der var det damelaget som stod for det sportslige opplegget som 
engasjerte og motiverte de unge jentene. 

EMS-cup i oktober med 195 påmeldte lag og ca 309 gjennomførte kamper.  Aldri før har det vært så stort! 
Det er G/J 13 lagene som er ansvarlig for arrangementet og alle lag i klubben deltar på denne store 
dugnaden. Nåløyet for å arrangere denne cupen blir trangere og trangere for hvert år.  Bama og 
fotballforbundet stiller stadig strengere krav til klubben for å få arrangere cupen. Arrangementet i 2017 var 
utrolig bra og vi endte opp med en overskudd på ca. kr 300.000,-. Lier IL er tildelt cupen også i 2018.   
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Fotballskole 3 dager rett etter skoleslutt før sommerferien 2017.  Her hadde vi ca 105 deltakere i alderen 7-
12 år.  Hovedansvarlig var Håvard Hauge Haakonsen, sammen med Espen Hennum, Bård Skarpås og Jørn 
Inge Axelsen fra sportslig.  Også her var 20 juniorer(gutter og jenter) engasjert som assistenttrenere (8 som 
var trener på vår- eller høst-teknikkfabrikken).  Fotballskolen 2017 kommer meget høyt opp på listen over 
svært vellykkede fotballskoler og var kåret Årets Fotballskole av Buskerud Fotballkrets. 

Sportslige resultater 

• A-lag dame holder plassen i 2. divisjon og i tillegg rykket det andre damelaget opp og spilte i 3. divisjon.  
Stor takk til særs ivrige trenere og apparatet rundt damesatsingen. 

• A-lag herrer mistet vi før sesongstart og vi øket innsatsen på høsten for å etablere et juniorlag fra 
G2001 for neste stesong.  

• Sesongen 2017 bød på mange gode sportslige prestasjoner, hvor serieresultater er oppsummert som 
følger: 

G04: #1 i 2.div og #3 i 3.div 
G03: #1 i 3 div  
G02: #3 i 1.div 
G01: #1 i 1.div og er nå klar til å spille som juniorlaget i 2018.  
J04: #2 i 1 divisjon og #9 i 2.div 
J03: #3 i 1 divisjon 
J01/02: kretsmestere i 9’er 
J01/02 endt opp i 3.plass på Norway Cup  

 

Trener- og lagutvikling 
Som tidligere år ser vi stor nytte av å involvere spillere på de eldste lagene som trenere for de yngre lagene 
og vi har flere trenere fra G01 og G02 som hovedtrenere og hjelpetrenere.  

Dommere 
De aller fleste på G/J15-16 laget har gjennomført barnekamplederkurs. Mange av dommerne har også 
dømt aktivitetsturneringer og 5’er og 7’er fotball, der det ikke er satt opp dommere fra kretsen. 

G/J14 har nå gjennomført barnekamplederkurs i forbindelse med vår Eat Move Sleep Cup og klar til å 
dømme i 2018.  

Lier IL har nå 5 klubbdommere som dømmer i de øverste divisjonene. 

Rekruttering 
Rekruttering av nye lag i samarbeid med BIG fungerer bra, men anbefaler å starte informasjon/diskusjoner 
med nye lag i mai fremover. Som for håndballen er vi også avhengig av at det er BIG foreldre som kan sette 
i gang grupper i samarbeid med fotballgruppa.  

Økonomi 
Fotballgruppas økonomi har et positivt regnskap med god egenkapital.  

Hovedstyret og sponsoransvarlig har jobbet hardt for å samle sponsorer og ha en helhetlig sponsoravtale, 
og nå gir det resultater. Fotballgruppa har fått kr. 460 000.- av disse midlene sammen med penger fra 
kommunen.  

De tyngste utgiftspostene er brøyting av banen på vinteren samt gjeld på kunstgress 11’er banen.  I tillegg 
ser vi at dommerutgifter og påmelding til seriespill er høye poster på utgiftssiden. 
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Vi har ikke økt treningsavgiften de siste årene 

Utstyr og draktavtale 
Alle lag har også fått nye drakter og trenere har fått overtrekksgensere etter ny avtale med AssistCo 
(Hummel). For vinterjakker til trenerne har vi hatt store utfordringer da Hummel ikke kan levere et produkt 
i marineblå. Vi har derfor endt opp å bestille igjen Adidas vinterjakker til de som ikke fikk i fjor. 

Vår materialforvalter, Liv Horni, har gjort en formidabel jobb med å rydde og omorganisere utstyrsboden 
vår. Vi har nå en velorganisert utstyrs bod, med fellesutstyr som alle lag kan benytte seg av. Hun har også 
fylt opp der det har vært behov for mer eller oppgradering f.eks kjegler, vester, baller osv. Det er kjøpt inn 
vinterballer til felles bruk samt nye taktikktavler til garderobene.   

Baneanlegget på Tranby 
Kommunen eier de fleste banene på Tranby bortsett fra kunstgress 11’er banen.  Denne er eid av Lier IL.  
Buskerud fotballkrets er i et pilotprosjekt i forhold til 7’er og 9’er fotball.  Dette innebærer mer regulering 
av banestørrelser og antall baner.  Dette gjør at treningsfeltene våre i større grad må avsettes til baner for 
seriespill og dermed blir treningsmulighetene noe redusert i seriesesongen. På grunn av dette bestemte vi i 
2017 at 7er KG skulle brukes mest til treninger (BIG lag). 

Kunstgress 11’er banen holder fortsatt bra kvalitet men det vil være behov for å skifte ut toppdekket om 3-
4 år, samt belysning. Vi ser også på andre muligheter for å utvide banekapasiteten.  

Utfordringer / viktige oppgaver i 2017 

• Sikre nok treningstid for alle lag - På vinteren er 11’er banen fullt belagt og de aller fleste lagene som 
ønsker å trene om vinteren har stort sett fått den treningstiden de har ønsket seg.  Nytt til vinter 2017-
2018 er at 7er banen vil også brøytes og det gir oss mer kapasitet. Vinterbrøyting søkes opprettholdt 
såfremt økonomien tillater dette. 

• Fortsette og også øke et godt styrt samarbeid mellom lagene da dette utvikler spillere i stor grad.  Dette 
arbeidet videreføres og er forankret i sportsplanen.  Sportslig utvalg følger opp dette og koordinerer 
dialogen på trenersiden. 

• Etablere muligheter for unge trenere og instruktører. 

• Fortsatt god økonomistyring med sterk kontroll og oppfølging på inntekter og kostnader. 

• Opprettholde og utvide antall arrangementer for å skape aktivitet innad i klubben og på tvers av 
lagene. 

• Videreføre det gode arbeidet som har pågått med ny sportsplan for fotballgruppa. 

• Mange styremedlemmer ga seg etter 2016 og nøkkelfunksjonene – leder, øk.ansvarlig og 
materialforvalter ble nye.  Utfordringen gikk veldig fint med at vi hadde mange nye i styret og kunne 
fordele mer oppgaver  

Styret takker spillere, trenere, støtteapparat og foreldre, som gjør at det er utrolig morsomt å bidra og 
drive fotball i Lier IL. Vi hadde ikke klart det uten dere ! 

 

Megan Fjeld 
Leder 
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1.2.3 Årsberetning for Lier IL Håndball 2017 

 
Styret i håndballgruppa 2017 har bestått av: 
 
Leder Tanja Sørbrå Langli 
Nestleder Lene Nyen Bache 
Kasserer Kristin Korsell  
Sekretær Trude Helgesen 
Sportslig leder Odvar Martinsen (sluttet sept. 2017) 
Kioskansvarlig Roger Moe 
Materialforvalter Øyvind Pedersen 
Styremedlem Anniken Borge 
 
Styrets sammensetning 
Komplett styre ble valgt og konstituert på sist årsmøte/medlemsmøte, og har representert 7 lag. Valg av 
leder og nestleder med godkjent på årsmøtet til hovedlaget.  
 
Møteaktivitet 

• Styret har hatt 8 styremøter i 2017.  

• Styret har i tillegg vært involvert i møter med enkelte lag etter behov. 

• Det vært avholdt 2 trener-/oppmannsmøter.  

• Det har vært et hallstyremøter for Tranbyhallen og  et i Heiahallen 

• Håndballstyret vært representert ved styremøter i hovedstyret. 

• Styremedlemmer har også deltatt på flere møter i regi av Håndballforbundet og Region Sør. 

Arrangementer 
Disse arrangementene er gjennomført i 2017: 

• Hallvakter for lagene fra 11 år til senior som spiller i regionserien 

• Aktivitetsturneringer og miniturneringer både vår og høst. Totalt 3 stk.  

• Beacharrangement i regi av de lagene som er med i beachserien. 

• Åpen hall på onsdag/fredag for Lier kommune hvor vi stiller med 2 instruktører. 

• I april ble det avholdt et sosialt arrangement for alle spillere i klubben – Flyballturnering. 

• Trenerkurs for 14 trenere i håndballen, disse ble sertifisert med Trener 1. 

• Dommerkurs for 5 nye dommere, som nå er Dommer 1 godkjent.  

• De fleste lag var med på fellescup til Storhamar cup 2017. 

• J16 og J18 dro til Spania på cup.  

Medlemmer 
Det er ved siste opptelling i overkant av 200 aktive spillere.   

 

 

 

Sesongen 2017/2018 har bestått av: 
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• Jenter: 7 lag i aldersgruppen J10 (2007) - J18 (1999-2000) og et senior damelag i 3. div. og 1 i 5 div. 

• Gutter: 5 lag i aldersgruppen G10 (2007) – G14 (2003) 

o Totalt 14 lag under håndballgruppa som har spilt i 17 serier  

o Både A+ B + C serie på flere av lagene 

o 6 årsklasser deltok i Beach serien vår 2017, med totalt 9 lag 

Sportslige resultater 
Det vært deltagelse på flere cuper for alle lagene med fine resultater. 

I sesongen 2017/2018 ligger damelaget 3 div. på en 2 plass i sin serie, alle lagene har ligger bra an på 
tabellen og det virker som om man har klart å melde på i riktige serier. Flere kamper blir vunnet, det blir 
scoret flere mål enn tidligere og man ser en positiv utvikling generelt for de fleste lag. 

J14 år ble denne sesongen slått sammen med Sylling 2003 og dette har gitt positive resultater, de er meldt 
opp i 3 serier og samarbeidet går ypperlig. Odvar Martinsen er trener sammen med Ane Nygård og Vilde 
Fuglerud som er hjelpetrenere. Odvar legger ned en stor jobb med disse lagene.  

Det samme ble prøvd på G03, men der stoppet det opp litt da Sylling ønsket å fortsette alene med sitt G03 
lag. Vi ser på mulighetene igjen for neste sesong, da det på guttesiden er litt få spillere og de er veldig 
sårbare.  

Damelaget har i denne sesongen blomstret opp og vi har fått en god del nye spillere som har kommet fra 
flere klubber i nærmiljøet og som har bidratt stort til at vi nå hevder oss i 3.div. Tor Borge (trener) har gjort 
en flott jobb med begge lag (3+5 div) sammen med Terje Wold Larsen. 5 div. hadde i begynnelsen av 
sesongen litt få spillere, men her har det også kommet til flere, men det har også vært benyttet spillere fra 
16- og 18 års laget, som har fungert positivt inn i gruppa.  

J16 år har hatt litt få spillere, men har hatt dispensasjon på 2 18 års spillere som da har trent og spilt for J16 
og resultatet for J16 var at de vant sin serie/B før jul. Må også trekke frem Terje Wold Larsen og Roger Moe 
som virkelig tok tak i dette laget sammen med Odvar Martinsen slik at vi hadde et tilbud til denne gruppen.  

Guttelagene: det har blitt jobbet en del med å få guttespillere til håndballen, vi har pr. i dag 5 guttelag, men 
ser at et par av disse har litt tynt med spillere, så de må hospitere opp på årsgruppen over for å hjelpe til. 
Men trenere har funnet en fin treningsform og disse lagene trener mye sammen der det er naturlig. Vi ser 
på en løsning for dette til neste sesong.  

Dommere 
Vi jobber med å fylle opp dommerkvoter, som vi er pålagt av regionen å fylle opp, og har 5 nye dommere 
som tok Dommer 1 høst 2017. I tillegg har vi 3 seniordommere som dømmer på høyere nivå, i tillegg har en 
av disse også dommerutvikler kurs.  

Samarbeid med andre klubber 
Vi samarbeider bra med Sylling, og jobber med at flest mulig skal være i aktivitet. St Hallvard er litt på vent, 
da vi har litt unge lag ennå på guttesiden.  

Rekruttering 
Rekruttering av nye lag i samarbeid med BIG, fungerer bra. Vi har gjennomført møter med de aktuelle 
lagene som kommer fra BIG til håndballgruppa i forkant av sesongen, slik at vi får ut informasjon og har en 
god dialog. 

Rekruttlag: J/G08-J09 (2008 og 2009) har spilt miniturneringer og aktivitetsturneringer. 
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Totalt 12 lag under håndballgruppa som har spilt i 16 serier. 

Økonomi 
God forvaltning av økonomien, sunt bruk og kontroll på innkjøp er stikkordene for 2017. 

Vi har godt med penger på konto, i tillegg har vi reservekonto for ekstra store utlegg og etter at 
sponsormidler kom i tillegg, kan vi satse på flere aktiviteter for 2017/2018 sesongen.  

Inntektene henter vi fra:  

• Vårlotteri  

• Kiosk 

• Lam midler 

• Sponsormidler 

Vår største utgifter er: 

• Leie av hall 

• Dommerutgifter 

• Påmeldingsavgift lag til Håndballforbundet 

Vi har klart å holde aktivitetsgebyret stabilt i noen år nå, og håper vi kan fortsette med dette. 

Utstyr og draktavtale 
Avtale med Intersport og Hummel, følges opp via hovedlaget. Alle lag har fått nye drakter etter at ny avtale 
ble signert med Hummel.  

Tranbyhallen og Lier kommune 
Vi har med kommunens godkjennelse, fortsatt ikke hatt tilsynsvakter denne sesongen heller. Dette blir 
vurdert fra sesong til sesong. Det er derfor viktig å fortsette det gode arbeidet, med at dører blitt holdt 
avlåst under trening og trenere/oppmenn har påtar seg sikkerhetsansvaret.  Dessverre har vi opplevd 3 
innbrudd i kiosken i Tranbyhallen, da på dagtid av skoleungdom. Dette er politianmeldt og vi overlater 
saken videre til de.  

Pr.01.01.2018 ble det endring i rutinene for halleie, slik at vi betaler pr. time som vi bruker hallen, og ikke 
for hele dager. Dvs. at håndballens halleie reduseres med ca. 50%, som igjen kommer ungdommen til gode.  

Utfordringer / viktige oppgaver i 2017 

• Sikre nok treningstid pr. lag. Vi trener nå stort sett i Tranbyhallen og Heiahallen samt noe i Syllinghallen.  
• Fortsette med flere tematreninger med eksterne/interne ressurser, spiller/trenerutvikling, trenerkurs 

og dommerkurs 

• Fortsette å øke et godt styrt samarbeid mellom lagene da dette utvikler spillere i stor grad 

• Fortsatt god økonomistyring med sterk kontroll og oppfølging på inntekter og kostnader. 

• Opprettholde arrangementer for å skape aktivitet innad i klubben og på tvers av lagene. 
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Oppsummering 
Sesongen 2017/2018 har hittil hatt gode resultater og det er mange år siden vi kan si at det har vært så god 
rekruttering både på jente- og guttesiden. Antall medlemmer har økt, resultatene deretter og det er en 
positivitet fra de yngre lagene som er inspirerende. Statistisk sett så er dette en sesongen som peker 
oppover på mange områder.  

Håndballstyret takker spillere, trenere, støtteapparat og foreldre som stiller opp for barn og ungdom og 
gjør det mulig å spille håndball og ha det sosialt og gøy med venner.  

 

Tanja Sørbrå Langli 
Leder 
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1.2.4 Årsberetning for Lier IL Ski og Skiskyting 2017 

 
Langrenn  
For andre år har vi sesongen 17/18 treningssamarbeid med Sjåstad/Vestre Lier (SVIL) for utøverne fra 
6.trinn og eldre. Dette styrker treningstilbudet både ved at vi får litt større treningsgrupper og samarbeid 
på trenersiden. Utøverne fra Lier IL og SVIL har blitt bedre kjent med hverandre, noe som også bidrar til et 
større sosialt fellesskap på renn. I den eldste treningsgruppen har vi åpnet for noen utøvere fra Drammen 
Strong, som har et lite treningsfellesskap i egen klubb.  

Barmarkstreningene har stort sett vært gjennomført på Hennummarka, Oddeval - og Nordal skole som 
utgangspunkt. Som vanlig hadde Hestesletta gjengen (2. - 5. trinn) oppstart torsdag etter høstferien, men 
de eldre gruppene hadde oppstart i august. Da snøen kom, trente de yngste utøverne på Hestesletta, mens 
de andre gruppene trente fra Eggevollen/Martinsløkka.  

Skiskyting  
Nytt av året er oppretting av Team Lier Skiskyting. Bakgrunnen for oppretting av teamet er at Team 
Statkraft (4 regionale team) ble lagt ned etter sesongen 2016/17. Dette innebar at det ikke var noe team-
tilbud til utøverne som er ferdig med videregående skole.  

Team Lier Skiskyting ble lansert av initiativtakere Anton Bueie og Per Øverby. Oppslutningen fra klubben var 
god, alle klubbens utøvere i aktuell alder (M20-21 og eldre) ønsket å bli en del av teamet. Teamet har hatt 
samlinger etter landslagsmodellen i treningssesongen med tidligere Lierutøver Anders Øverby som trener. 
Fra mai til sesongstart har teamet hatt en samling i måneden, i hovedsak på Natrudstilen, men også på 
Beitostølen. Noen av samlingene har vært åpne for yngre juniorer (17-19 år).  

Teamet har for sesongen 2017/2018 også opplegg rundt Norgescup. Dette innebærer støtteapparat på 
standplass, drikke/stavpost, sekundering, start/mål og skismøring. Teamet har egen smørevogn som er 
bemannet med foreldre. Alle klubbens utøvere har mulighet for å benytte seg av Norgescup-opplegget.  

Skirenn  
Egne skirenn i 2017 var blant annet Lierrennet, Skikarusellen, Sparebank1 cup i skiskyting i samarbeid med 
Hønefoss SSK, Ulveløpet, Liermesterskapet, Klubbmesterskap i langrenn og skiskyting.  

Lier har mange aktive utøvere som går mange skirenn, både langrenn og skiskyting. På skiskyting deltar de 
fleste på Sparebank1 cup, som går over 5 helger fra november til mars. I tillegg har vi stor deltakelse på de 
store skiskytterrenna som Kvalfossprinten, Askersprinten, Bendit Bjerke og Bendit Liatoppen. I 2016/17 
sesongen var det 12 utøvere som gikk Norgescup i skiskyting, 11 deltok i Jr.-NM i skiskyting hvor Mads 
Øverby tok en gullmedalje og Aleksander M. Karlsen tok både en bronsemedalje. Mads Øverby tok også en 
bronsemedalje i Jr.-NM i langrenn. På langrenn er det god deltagelse på skirenn i kretsen, av større renn 
Lier deltar på er bl.a. Ungdommens Holmenkollrenn og Hovedlandsrennet.  

Eggevollen  
Arbeidet med oppgraderingen av skytebanen på Eggevollen fortsatte i 2017. I løpet av et par dager i august 

ble gammelt tak over blinkene og oppheng til blinkene revet på dugnad. En del av terrenget foran 
blinkene ble senka med ca 1 meter for å gjøre bedre plass til snø. Nye stål rammer til skiver og tak ble 
satt opp og nytt tak ble lagt over blinkene.  

Martinsløkka  
Planleggingen av utvidelsen av løypenettet på Martinsløkka med kunstsnøtilgang begynte som et 
samarbeidsprosjekt mellom SVIL og Lier IL i 2016. I tillegg til å utvide løypene var det et ønske om å 
flytte Sjåstad hytta fra Eggevollen til Martinsløkka.  
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Vinteren 2016/17 ble brukt til planlegging, avtaler med grunneiere ble inngått, en dialog med 
kommunen via kulturkontoret ble opprettet. Tidspunktet for en løype utvidelse viste seg å være 
gunstig, da Viken Skog alt var i gang med å hogge i området rundt Martinsløkka. Deler av ny løype 
trasse lå i området, som var planlagt hogd. Etter avtale med Viken Skog ble de gjenværende partiene 
av løypa ble hogd og ryddet samtidig. Enkelte mindre partier av løype måtte ryddes manuelt, et par 
rydde kvist dugnader ble gjennomført i juni. Kommunen var på befaring et par ganger i mai/juni hvor 
prosjektet ble presentert og gjennomgått. Løypa ble gjennomgått og tegnet, løypetrassen fikk en 
ekstra sving etter det viste seg at et kulturminne (sti) gikk gjennom den opprinnelige planlagte trassen. 
Byggesøknader på løype/lys og varmestue ble sendt i juni. I måned skifte august/september begynte 
selve arbeidet. Grunn arbeider på hyttetomta ble gjennomført og ny grunnmur til hytta ble satt opp. I 
løpet av et par hektiske dugnadshelger i september ble hytta flytta fra Eggevollen til Martinsløkka. 
Etter flyttingen ble hytta malt utvendig mm. Løype ble planert, rydda og sådd til. Dette arbeidet hadde 
ikke vært mulig uten det store bidraget fra lokale entreprenør.  

I kommunestyre møte i oktober vedtok kommunestyre å forskuttere tippemidler for lysanlegg i de nye 
sløyfene, i tillegg ga de et bidrag på kr 400.000,- til lys. Kommunens bidrag gjorde det økonomisk mulig 
å få satt opp lys før skisesongen startet. 37 nye stolper ble satt opp i måned skifte 
november/desember.  

Oppsummering 
2017 har vært et nytt flott år for skigruppa! Aktiviteten er stor, skiløperne fra Lier IL presterer godt, 
helt fra de aller yngste på Hestesletta til de eldste som deltar i NM. Dyktige trenere, engasjerte 
foreldre og ikke minst all den skiglede utøverne viser, gjør Lier IL Ski til en klubb vi kan være stolte av. 

Gry Runningen 
Leder 
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1.2.5 Årsberetning for Lier IL Crossminton (Speedbadminton) 2017 

Vi er stadig den eneste aktive klubben i Norge, men jobber med et samarbeid med Frogner IL Badminton, 
der vi hjelper de med å få på bena en treningsgruppe også der. 

Under sommerens VM i juli, der vi var 10 spillere fra Lier IL Crossminton, ble det annonsert for alle under 
åpningsseremonien at Norge ved NBF og Lier IL Crossminton blir vertsnasjon for EM 2018. 
Et stort antall timer legges ned i planleggingen av dette, som vi tror og håper vil bli en stor suksess - både 
arrangements- og rekrutteringsmessig. 

Vi har vært i Skien og vist frem crossminton for 800 tilskuere under eliteseriekamp i håndball, vi har holdt 
kurs for Røyken VGS, vi har etablert et nytt samarbeid med Lier Kommune vedrørende gratis tilbud til barn 
og unge under 18 - og vi har flere tilsvarende aktiviteter og tiltak på agendaen. 

Vi var også tilstede under Lierdagene, med bemannet aktivitet begge dager. 

Vi arrangerte 3 internasjonale rankingturneringer, der èn var i kombinasjon med Nations Cup. Denne 
kombinasjonen var en suksess, som har ført til at vi er bedt om å gjøre det samme i 2018. Dette vil vi gjøre 
26 mai, under Lier Open 250p, som vil avholdes på Nesøya Tennis. 

Grunnet EM blir dette den eneste rankingturneringen vi rekker å avholde i år. 

Vårt største høydepunkt i 2017 var årets siste begivenhet, da vi satt ny deltagerrekord på 
Norgesmesterskapet, med ca. 40 spillere. 

Det mest gledelige var at vi for første gang fikk med nok unge spillere til å gjennomføre både U18 jenter og 
U18 gutter. 

Det lover godt for videre rekruttering blant de yngre. 

 

Erik Brandt Damstuen 
Leder 
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1.3 Medlemstall 

1.3.1 Medlemskap i Lier IL:  

Type medlemskap Antall medlemmer 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Barn    307 320 297 

Voksen    90 82 58 

Familie    917 972 898 

Støttemedlem    5 12 7 

Støttemedlem familie      7 

Totalt ant.medl 1362  1862* 1319 1386 1267 

* Totalt antall medlemmer i 2014 var aktivitetstallet, et medlem har blitt talt flere ganger hvis de var med i flere 
grupper. 

1.3.2 Medlemsutvikling i gruppene 

Medlemsutvikling 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Ski* 171* 148* 278* 221* 208 202 

    Langrenn     141 137 

    Skiskyting     67 65 

Håndball 190 190 195 170 245 243 

Fotball 420  420 388 448 387 

BIG 480 325 441 420 449 382 

Crossminton    11 11 20 

Hovedstyret    10 7 6 

Andre***    290 305 356 

IFO** 40 40 15-20 - - - 

*Skigruppen i sin helhet – inkl. skiskyting. Fra 2016 ble Skigruppen delt i Langrenn og Skiskyting for å reflektere at 
dette er to forskjellige forbund.  
**Idrettsfritidsordningen (IFO) ble nedlagt per 31.12.2014 
*** Ikke-aktive, foreldre og støttemedlemmer. 
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1.4 Økonomi 
Styret har hatt løpende kontroll med økonomien i 2017. Hovedlagets regnskap viser et  
overskudd kr 354 174,- som hovedsakelig skyldes god økonomistyring og at Hovedlaget pr 31.12.2017 ikke 
hadde overført all Aktivitetsgebyr til undergruppene og innkomne sponsormidler.  
Forbrukte midler har følgelig vært mindre enn anskaffete midler.  

Undergruppene har hatt god aktivitet i 2017. Det vises til undergruppenes regnskap og resultater for 2017. 
Målsetningen til idrettslaget er ikke store overskudd, men å ha en sunn økonomi og et så høyt aktivitetsnivå 
som mulig innenfor idrettslaget sine rammer. For mer detaljert informasjon om økonomien, se 
Resultatregnskap og Balanseregnskap for 2017. 

1.5 Frivillighet 
Lier idrettslag ønskes fortsatt utviklet til fordel for våre medlemmer og bygdas øvrige borgere, også i 
folkehelseperspektiv.  

Styret har i perioden jobbet med, og vil fortsette arbeidet med å få medlemmer til å ta på seg nødvendige 
oppgaver og gjøremål. Frivilligheten står således i fokus. Styret vil jobbe videre med dette i inneværende 
periode og vil sette pris på om flere melder seg til tjeneste. 

Styret retter en stor takk til alle våre frivillige trenere, lagledere, foreldrekontakter og styremedlemmer for 
deres flotte innsats i 2017. Uten dere ville det ikke vært noe aktivitet i Lier idrettslag! 

 
Lier Idrettslag Hovedstyret 08. mars 2018 

 
 

 Svein Erik Olsen  Frode Langli 
 styreleder  nestleder 

 
 
 Megan Yaphet Fjeld Gry Runningen Jannicke Holdorf Tanja Sørbrå Langli  

styremedlem styremedlem styremedlem  styremedlem 
 
 
 Runar Opsahl Sigurd Sigernes 
 varamedlem varamedlem 
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2. VEDLEGG 2 – RESULTATREGNSKAP MED BALANSE 2017 

Lier idrettslag inkludert hovedstyret og alle undergrupper samlet, leverte i 2017 et lite negativt resultat på  
Kr 52 597,- hvorav Hovedlagets overskudd Kr 354 174,- Detaljene i Hovedlagets regnskap ses nedenfor. 
Økonomien er beskrevet nærmere i den enkelte undergruppes årsrapporter. 

2.1 Lier IL - Oversikt over Resultat/Eiendeler/Gjeld 31.12.2017 
 

RESULTAT Lier IL Hovedlaget Fotball Håndball Ski Snøprod. Barneidrett 

Inntekter 7 697 336 2 441 369 1 885 443 780 394 661 593 1 550 396 295 769 

Lønn (167 110) (167 110)      

Driftskostnader (7 582 823) (1 920 085) (1 538 903) (700 523) (785 230) (2 238 565) (338 584) 

Resultat (52 597) 354 174 346 540 79 871 (123 637) (688 169) (42 815) 

        

BALANSE Lier IL Hovedlaget Fotball Håndball Ski Snøprod. Barneidrett 

Eiendeler 375 725 2 138 622  237 101   

Kasse/bankinnskudd 3 568 194 975 847 1 109 107 625 566 437 101 75 883 309 252 

Fordringer 1 493 825 929 962 1 250 2 065          560 548  

Sum Eiendeler 5 437 744 1 905 811 1 248 979 627 631 674 202 636 431 309 252 

Gjeld 2 167 736 602 279 163 616 70 264  1 331 577  

Egenkapital 3 270 008 1 303 532 1 085 363 557 367 674 202 (695 146) 309 252 

Sum Gjeld / 
Egenkapital 

5 437 744 1 905 811 1 248 979 627 631 674 202 636 431 309 252 

 

2.2 Resultatregnskap per 31.12.2017  
  Note 2017 2016 2015 
Driftsinnteker     

Annen Driftsinntekt 7 2 441 369 1 388 679 1 086 870 
Sum Driftsinntekter  2 441 369 1 388 679 1 086 870 
     
Lønnskostnader 8 167 110 218 307 289 493 
     

Driftskostnader     
Varekostnader    14 138 
Driftskostnader 9 1 875 475 764 699 432 916 
Annen driftskostnad                              223 
Sum driftskostnader 9 2 042 585 405 673 737 004 

     
Renteinntekt 9                        1 486 1 310 705 
Rentekostnad 9   - 
Bankgebyrer 9 4 117 2 277 10 099 
Swedbank provisjon 9 41 980 71 624  

ÅRSRESULTAT  354 173 333 080 340 473 
    0 
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2.3 Balanse per 31.12.2017 
  Note 2017 2016 

EIENDELER    

ANLEGGSMIDLER    

Klubbhus 5 3 3 

SUM ANLEGGSMIDLER  3 3 

     

OMLØPSMIDLER    

Fordringer 4 929 961 206 921 

Bankinnskudd, kontanter o.l 3 967 371 1 654 355 

Skattetrekk 3 8 476 24 732 

SUM OMLØPSMIDLER  1 905 808 1 886 008 

SUM EIENDELER  1 905 811 1 886 011 

     

EGENKAPITAL OG GJELD    

Egenkapital 2 1 234 085 901 004 

Årsresultat 2 354 173 333 080 

SUM EGENKAPITAL  1 588 259 1 234 085 

     

Skyldig offentlige avgifter 6 191 394 62 163 

Leverandørgjeld 6 26 441 14 987 

Annen kortsiktig gjeld  6 99 718 574 775 

SUM GJELD  317 552 651 926 

SUM EGENKAPITAL OG GJELD  1 905 811 1 886 011 
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2.4 Noter til årsregnskapet 
 

Note 1 Regnskapsprinsipper:  
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Laget har videre fulgt 
relevante bestemmelser i Norsk Regnskapsstandard utarbeidet av Norsk Regnskaps stiftelse. De 
unntaksregler som gjelder for små foretak er anvendt. Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter 
normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter siste dag i regnskapsåret. Omløpsmidler 
vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt salgsverdi. 

  

Note 2 Egenkapital  
Lagets egenkapital pr 31.12: Beløp 

Bokført 1.1 1 234 085  

Årets resultat(overskudd) 354 173  

Bokført 31.12. 1 588 258  

  

Note 3 Likviditet 31.12 Beløp 

Bankkonto Hovedstyret 967 371  

Bankkonto Skattetrekk 8 475  

DNB bankinnskudd 975 846  

  

Note 4 Fordringer  
Til gode fra undergrupper 31 075  

Kundefordringer 893 145  

Sum Fordringer 924 220  

  

Note 5 Eiendeler Nye klubbhus 

Anskaffelseskost 01.01 147 528 

Tilgang i året  
Avgang i året  
Anskaffelseskost 31.12. 147 528 

Akk ord. avskr 31.12 -147 528 

Bokført verdi 31.12. 0 

Årets avskr. 31.12. 0 

  

Det er uklart hva opprinnelig anskaffelseskost på Tranby klubbhus er, (bygget mye på dugnad). 

Det er tatt utgangspunkt i bokført verdi pr. 31.12.2011.  
Verdien på klubbhuset er redusert i takt med gjelden. Dette er gjort etter retningslinjer  

fra Norges idrettsforbund.  
Forsikringsverdien ifølge forsikringspolisen er satt til kr 20 885 000,-  

  

Note 6 Gjeld Beløp 

Skattetrekk                            4 346 

Arbeidsgiveravgift 2 249  

Merverdiavgift 184 798  

Feriepenger m/ arb.giv.avg. 16 330  

Sum Offentlige avgifter 207 723  
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Intern gjeld til undergrupper  
LAM-midler til undergrupper - overføring gjort i 2017 - 

iZettle, betalingsautomat 7 690 

Aktivitetsgebyr 75 698 

Sum gjeld til undergrupper 83 388  

Leverandørgjeld 14 988  

Sum Gjeld 98 376  
  

Note 7 Inntekter Beløp 
Sponsor/Grasrotandel/Bingo/Gresvig 1 758 092  

Momskompensasjon 176 593  

Lier kommunes del av driftsutgifter 109 358  

Leieinntekter klubbhus 65 925  
Medlemskontingent 
Diverse inntekter 

269 400 
62 000  

Sum inntekter 2 441 368  
  

Note 8 Lønn og honorar Beløp 

Lønn hovedstyret 157 400  

Avsetning feriepenger 15 469  

Arbeidsgiveravgift 22 196  

Andre personalkostnader -27 955  

Sum lønn og honorarer 167 110  

Det er ikke ytt lån og sikkerhetsstillelser til fordel for styrets medlemmer. 

Det er ikke utbetalt styrehonorar.  
  

Note 9 Annen driftskostnad  
Reklamekostnader 98 966 

Tilskudd til undergrupper - LAM-midler og andel sponsorinntekter 841 575 

Refusjon av akt. gebyr for styremedlemmer 3 000 

Honorar Klubbservice - sponsor/markedsansvarlig 53 200 

Utstyr – sponsorrelatert 321 057 

Utstyr 15 427 
Strøm 152 457 

Brøyting 12 500 

Kommunale avgifter -22 476 

Vedlikehold 60 902 

Forsikring anlegg 65 415 

Drift klubbhus 20 233 

Diverse utgifter lokaler 64 324 

Andre kontorkostnader 0 

Datautstyr 10 826 

Regnskapshonorar 118 423 

Telefon/mobil 5 209 

Data/samband 29 631 
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Gaver 19 890 

Møteutgifter 2 167 

Porto 0 

Kilometergodtgjørelse 2 086 

Gebyrer 4 412 

Provisjon Swedbank 41 980 

Rentekostnader leverandører 367 

Renteinntekter bank -1 486 

Sum annen driftskostnad 1 920 085 
 

 

2.5 Godkjenning av regnskap for 2017 
Revisorene Allan Bjørnstad og Alexander Abelseth har sammen med representant fra Lier regnskapskontor 
Inger Overn Lauritzen gjennomgått regnskapet og anbefalt dette godkjent. 

2.5.1 Gjennomgang av regnskapet til Lier Idrettslag – Hovedlaget 2017 
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3. VEDLEGG 3 - EVENTUELLE FORSLAG OG SAKER, HERUNDER 
EVENTUELLE LOVENDRINGER  

3.1 Eventuelle forslag og saker 
Eventuelle innkomne saker presenteres på Årsmøtet.  
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4. VEDLEGG 4 - STYRETS FORSLAG TIL MEDLEMSKONTINGENT 

Medlemskontingent er for medlemskapet i idrettslaget. Aktivitetsgebyr er avgift for den særidrett/aktivitet 
(Barneidrett, Fotball, Håndball, Ski/skiskyting, Crossminton (Speedminton)) som medlemmet deltar i og 
kommer i tillegg til medlemskontingenten.  Alle som deltar på deltar på treninger eller konkurrerer for Lier 
IL, skal betale aktivitetsgebyr til Lier IL og være medlem av Lier IL. Gruppestyrene kan foreslå størrelsen på 
Aktivitetsgebyr og det skal behandles i forkant av Hovedstyret, og fremlegges som forslag og vedtas på 
Årsmøtet jamfør idrettslagenes Lovnorm.  

4.1 Medlemskontingent 2018 
 2018 

Barn 300,- 

Voksen (19 år og eldre) 400,- 

Familie 500,- 

Støttemedlem 150,- 

Familiestøttemedlemskap 200,- 

Ingen endring kontingenten fra 2017.  

4.2 Aktivitetsgebyr 2018/19 

4.2.1 Aktivitetsgebyr Barneidrett (BIG) 

Aldersgruppe 2018 

Før skolestart 350,- 

1 trinn 500,- 

2 og 3 trinn 600,- 
 

4.2.2 Aktivitetsgebyr Fotball 

Aldersgruppe 2018 

10 år 1 250,- 

11-12 år 2 500,- 

13-16 år  3 000,- 

17 år og eldre 4 000,- 

Veteran B og C 2 500,- 
 

4.2.3 Aktivitetsgebyr Håndball 

Aldersgruppe 2018 

10 år 800,- 

11-12 år  1 100,- 

13-14 år 1 400,- 

15-16 år 1 700,- 

17- 18, Senior 2 000,- 
 

4.2.4 Crossminton (Speedminton) 

Aldersgruppe 2018 

Barn  300,- (per halvår) 

Voksen  500,- (per halvår) 

Enkeltdeltagelse 50,- pr gang 
 

4.2.5 Aktivitetsgebyr – Ski (Langrenn/skiskyting) 

Aldersgruppe 2018/19 

 Langrenn Skiskyting 

Konkurranseklasse 10 år og yngre (2008 og yngre)* 100,-* 1 100,- 

Konkurranseklasse 11 år (2007)  1 100,- 2 100,- 

Konkurranseklasse 12 år og eldre (2006 og eldre) 1 600,- 2 600,- 

Seniormedlemskap  250 
* 10 år og yngre betaler i tillegg aktivitetsgebyr til Barneidrettsgruppen (BIG). 
Seniormedlemmer som trener på egenhånd dekker alle utgifter selv og betaler Kr 250,- 

4.3 Forfallsdatoer: 
Medlemskontingent:  15. februar Håndball: 15. september 
Barneidrett:  15. september Langrenn/skiskyting:  10. januar  

(vurderes endret for sesongen 2018/19) 
Fotball: 15. mars Crossminton: 15. februar/15. august 
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5. VEDLEGG 5 – STYRETS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 
HOVEDLAGET FOR 2018 

Konto Kontotekst Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 

3014 LAM midler   -300 -300 

3020 Sponsor/samarbeidsavtaler -160 -163 -470 -500 

3120 Grasrotandelen -110 -212 -240 -240 

3130 Bingo (Creation) -300 -306 -160 -160 

3420 Kommunale tilskudd  - -0 -0 

3610 Leieinntekter lokaler -46 -47 -60 -60 

3630 Lier kommunes del av driftsutgifter -73 -74 -75 -40 

3650 Diverse inntekter  0 0 0 

3810 Medlemskontingent -180 -184 -300 -50 

 SUM INNTEKTER -869 -882 -1605 -1350 

4075 Reklamekostnader   18 60 

4086 Forsikring av bygg, anlegg, spillere   50 70 

4095 Tilskudd undergrupper - - 200 0 

4250 Sosiale kostnader   40 50 

4590 Andre kostnader   100 100 

 SUM VAREKOSTNADER - - 408 280 

5010 Lønn 230 167 200 120 

5090 Feriepenger m/aga 23,5 17 20 20 

5400 Arbeidsgiveravgift 32,5 24 30 18 

5800 Refusjon av sykepenger   0 0 

5945 Pensjonsforsikring for ansatte   0 0 

 SUM LØNNSKOSTNADER 286 208 270 158 

 Reklamekostnader 8 8 18 0 

6310 Strøm 102 104 110 110 

6320 Brøyting 10 10 12 12 

6330 Kommunale avgifter 15 15 18 20 

6340 Vedlikehold 180 184 150 150 

6345 Forsikring anlegg 60 61 65 65 

6350 Drift klubbhus 21 21 25 40 

6395 Diverse utgifter lokaler og anlegg 60 61 72 20 

6650 Andre kontorkostnader 7,5 8 8 11 

6660 Datautstyr 15 15 15 15 

6705 Regnskapshonorar 63 64 66 80 

6710 Telefon/mobil 6,7 7 7 7 

6720 Data/samband 25 26 25 30 

6750 Gaver 0 0 20 25 

6860 Møte, kurs, oppdatering o l 4 4 20 20 

 Annen renteinntekt 0  0 0 

6870 Diverse utgifter - - - 4 

6920 Møteutgifter - - - 50 

6950 Gebyrer 6 6 7 8 

6990 Andre administrasjonsutgifter - - - 5 

 SUM DRIFTSKOSTNADER 583 594 638 672 

7120 Km-godtgjørelse  0 3 3 

7810 Avskrivninger Klubbhus  0 0 0 

8110 Renteutgifter  0 5 5 

8115 Gebyrer (inkl Swedbank)  0 66 66 

 ADK  0 13 13 

8800 Udisponert årsresultat (overskudd) 0 -82 -210 -153 
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6. VEDLEGG 6 - VALG 

6.1 Valgkomité 
Det ble på Årsmøtet i 2017 ikke valgte en valgkomité. Årsmøtet gav følgelig hovedstyret i mandat å 
rekruttere nye medlemmer til verv. 

På Årsmøtet 15. mars 2018 er hele Hovedstyret på valg. På Årsmøtet er det uttrykt at nestleder av 
Hovedstyret ikke stiller til gjenvalg. Styreleder er villig til å stille til gjenvalg for en periode til. 

Vi takker de som har vært med, og de som ikke blir med videre for deres svært viktige engasjement og 
bidrag i de årene som de har vært med og gjort en flott innsats for Lier IL og deres medlemmer. 

Det er åpenhet for innkomne forslag til nye medlemmer til Hovedstyret på årsmøtet.  

6.2 Medlemmer på valg: 
a) Styreleder Hovedstyret: Svein Erik Olsen - på valg  

(valgt på ordinært årsmøte 16. mars 2017 – stiller til gjenvalg) 

b) Nestleder Hovedstyret: Frode Langli  
(valgt på ordinært årsmøte 16. mars 2017 for 1 år – stiller ikke til gjenvalg) 

c) Gruppeleder i Fotballgruppa, Megan Yaphet Fjeld og nestleder Per-Arne Lyngås 
(valgt på ordinært årsmøte 16. mars 2017 for 1 år – stiller til gjenvalg) 
 
Gruppeleder i Håndballgruppa, Tanja Sørbrå Langli (valgt på ordinært årsmøte 16. mars 2017 - 
stiller til gjenvalg).  
Nestleder Lene Nyen Bache (valgt på ordinært årsmøte 16. mars 2017 - stiller ikke til gjenvalg). 
 
Gruppeleder i Barneidrettsgruppa, Jannicke Holdorf og nestleder Sigurd Sigernes  
(valgt på ordinært årsmøte 16. mars 2017 – stiller til gjenvalg).  
 
Alle styremedlemmer velges etter innstilling fra årsmøtene til undergruppene, sittende styre og 
Hovedlaget sitt årsmøte 15. mars 2018.  

d) 2 medlemmer til å godkjenne regnskapet (godkjenning og underskrift). 
Det skal 2 personer til, og ett møte på Lier regnskapskontor for å gjennomgå regnskap og å 
anbefale dette regnskapet godkjent, og deretter utferdige en erklæring på dette som skal følge 
årsberetningen. 
Revisorer for regnskapsåret 2017 har vært Allan Bjørnstad og Alexander Abelseth. 
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