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Årsberetning 2021
Styret har i 2021 bestått av:
Leder Gard Frode Holmberg
Sekretær Grethe Hammer
Kasserer Håvard Vik
Styremedlem Ida Tronseth Wognild
Styremedlem Oddvar Røddesnes
Gruppeledere:
2016 Håvard Wognild
2015 Tina Polle Dybvad
2014 Ivar Rødde / Henrik Braaten
2013 Merete Aasheim / Henning Berthelsen
2012 Trine Kristoffersen

Årskull

Antall barn i
Idrettsskolen

Antall barn på kullet
totalt

Deltakerprosent

2016

30

?

?

2015

35

?

?

2014

27

32

84 %

2013

45

60

75 %

2012

33

42

71 %

Innebandy

40

-

-

2021 har vært preget av Korona. Det har blitt gjennomført 6 styremøter, der de fleste har vært
digitale. Gruppelederne har blitt invitert på alle styremøtene.
Vi bruker i tillegg en Messenger-gruppe med styret og gruppelederne hvor vi diskuterer saker
fortløpende. Det reduserer behovet for tradisjonelle styremøter.
Idrettsskolen har hatt fokus på at barna skal få trene mest mulig normalt til tross for alle
smitteverntiltakene. Det har til tider vært lite trening, utsatte og avlyste cuper i innebandy,
håndball og fotball. Idrettsskolen årlige terrengløp og Barne-OL på Selbuskogen ble også avlyst.
De 4 eldste kullene har deltatt på dalførecuper i fotball. 2012, 2013 og 2014 arrangerte cuper på
Tønsåsen i august og september.

2014 -og 2013-kullet har deltatt på håndballcuper og arrangerte selv minihåndball i Lånkehallen
i desember.
Idrettsskolen har deltatt på mange skirenn i dalføret og har ført til at Lånke er den klubben mest
flest løpere i de yngre årsklassene.
Vi besluttet på forrige årsmøte å øke antall treninger til to ganger i uken for de to eldste
årskullene. Ekstratreningen skulle brukes i den eller de idrettene som er i sesong. Det har blitt
gjennomført mange ekstra fotball-, håndball- og skitreninger.
I høst ble det gjennomført en evaluering av Idrettsskolen. Konklusjonen var at vi driver godt,
men vi og resten av Lånke IL skulle forbedre oss på to områder. Vi må jobbe mer standardisert
og systematisk med treningene, særlig med tanke på de idrettene vi har i Lånke IL. I tillegg må
kommunikasjon og samarbeid mellom gruppene forbedres.
Vi vil takke alle foreldre og barn som har gjort det mulig å gjennomføre så mye idrett i Lånke IL i
2021, som det ble gjort.
Styret Idrettsskolen
v/Gard Frode Holmberg

Årsmelding for 2016-kullet
Kullet fikk en fin oppstart i gymsalen etter høstferien. Fokuset på treningene har ligget på
mestring og trygghet gjennom gjenkjennelse hos barna. Vi rakk noen treninger i gymsalen før
stopp i utleie og koronarestriksjoner gjorde at vi måtte holde oss ute gjennom mye av vinteren.
Kullet har hatt et par treninger ved skihytta på frigården, lommelykttur på Tønsåsen, men også
kunstgresset er mye brukt. Som regel mellom 20 og 30 barn på treningene i gymsalen og rundt
15 til 20 på treningene ute i vinter.
Vi har fått etablert en god gruppe med hovedtrenere, som har hatt 2 planmøter, og resten av
foreldregruppen stiller velvillig opp som hjelpetrenere.
Mvh,
Håvard Wognild
Gruppeleder 2016-kullet

Årsmelding fra 2015-kullet
Kull 2015 har endelig kommet seg over i lånkehallen siden forrige årsmelding, noe det ser ut til
at barna trives godt med. Større plass gir rom for å trekke seg litt unna om man synes det blir litt
urolig eller mye lyd. Vi begynte/jobber fortsatt med, å øve oss på god «hall-skikk», møte opp i
garderoben og etterstreber ro og like rutiner for å unngå at barna opplever treningen som
kaotisk eller uoversiktlig. Ca. 30 barn deltar på treningene.
Aktiviteter har vært innebandy, turn, Håndball, hinderløype, ballspill, skileik på frigården
Vi fikk deltatt på 2 dalføre cuper i fotball høsten 2021 (Lånke og Remyra) og en innebandy cup
på nyåret 2022 (Lånke), god påmelding på disse.

Årsmelding fra 2014-kullet
Til tross for pandemi og restriksjoner har det vært et begivenhetsrikt år for de 27 medlemmene i
kullet. Deltakelsen på trening har vært jevnt høy, og foreldrene har stilt bra opp som både
hoved- og hjelpetrenere. Barna har fått prøvd seg i fotball, håndball, ski, innebandy og friidrett.
Og testet ut bl.a turn, forskjellige leker, yoga og hinderløyper. Vi gjentar alltid reglene for
idrettsskolen før vi varmer opp, og barna er flinke til å etterleve disse.
Det er en herlig gruppe med masse innsatsvilje, som også er gode på å vise omsorg for
hverandre.
2014-gjengen har vært godt representert i Dalførecupene i fotball, Minirunder i håndball og
innebandy og i flere Dalføreskirenn.
Noen økter med ski på beina på Frigården har det også blitt.

Dugnader i forbindelse med turneringer hvor Lånke har vært arrangørklubb har blitt gjennomført
på en god måte, med god hjelp fra foreldre.
Planen for videre treningsaktivitet er lagt frem til påske, og vi gleder oss til å sette i gang
utendørs når den tid kommer.
mvh Henrik Braaten

Årsmelding fra 2013-kullet

Årsmelding fra 2012-kullet
I 2021 har 2012-kullet bestått av ca 30 barn og 13 trenere. Året og aktiviteten har selvfølgelig
vært noe preget av Covid-19, spesielt i første halvdel av året. Men vi har gjennomført treninger
og kamper så langt det har latt seg gjøre.
Barna har deltatt på Dalførecup i fotball og i høst startet de med seriespill i håndball. Vi har stort
sett fått spilt oppsatte kamper og har hatt 2 guttelag og 1 jentelag med i serien. Vi har gjennom
året kjørt med 2 treninger hver uke, tirsdag har vært hovedtrening og torsdag ekstratrening.
Sesongens idrett har vært kjørt som hovedtrening og annen aktivitet på ekstatrening. De største
idrettene i Lånke IL er prioritert som hovedtrening: fotball etter påske og frem til høstferien og
etter høstferien har vi hatt håndball og noen få runder med innebandy. Før jul var
ekstratreningen stort sett fotball, men etter jul har hatt skitrening i samarbeid med 2013-kullet. Vi
har hatt trening både på Selbuskogen og Frigården. I tillegg har vi hatt bra deltakelse på skirenn
i Dalførekarusellen. Det har vært lite dugnadsaktivitet i 2021, men i starten av 2022 har vi hatt
håndballkampdag for jentene og deltatt på arrangement på innebandycup i Lånkehallen. Det
gjenstår en håndballkampdag for guttene.
Kullet er inne i sin siste sesong i Idrettsskolen og vil fra neste skoleår få mulighet til å gå over til
særidrettene. Etter påske vil barna som ønsker å spille fotball starte med aktivitet innunder
fotballgruppen og de starter med seriekamper rett etter påske. Jentene har deltatt 2 kvelder på
et Jentefotball-initiativ i regi av fotballgruppa. Dette har vært en suksess og et fint tiltak for å
sikre rekruttering av jenter til fotball. Guttene har hatt noen innetreninger i fotball i gymsalen i
Elvran de ukene det ikke har kollidert med skitrening.
Med vennlig hilsen
Trine Kristoffersen
Gruppeleder 2012-kullet i Idrettsskolen

Resultatregnskap Lånke Idrettsskole 2021
Inntekter
Treningsavgift 2020/21
Påmeldingsavg.
Påmeldingsavgift cuper etc
Innebandy, baneleie

Kommentar

5 203,50
54 800,00
11 400,00

Sum Påmeldingsavgift
Kiosksalg
Sponsormidler
Øvrig inntekt
Aktivitetsmidler 2020
Aktivitetsmidler 2021
Dugnad Tensio
Koronapakke 3
Renter
Annet

66 200,00
100 907,71
25 000,00

14 500,‐ etterbetalt fra 2020 innebandycup
Kvart milion Hegra sparebank

43 471,00
93 800,00
4 500,00
7 500,00
1,75
796,00

Sum øvrig inntekt
Sum inntekter

Fra 2020
Inneholder også noe fra 2020

150 068,75
347 379,96

Utgifter
Bane/halleie
Baneleie
Leie klubbrom
Lånkehallen
Innebandy 2009+

45 000,00
6 315,00
15 115,00
11 400,00

Sum bane/halleie
Påmeldingsavg
Kiosksalg
Premier
Utstyr
5-er mål fotball 4X
Trøyer keeperhansker etc

Sum utstyr
Tilstelling
Dommere
Gebyr
Øvrig kostnad
Sum kostnader

77 830,00
22 740,00
23 233,00
8 935,00
45 575,00
4 167,10

49 742,10
1 406,35
12 504,00
333,00
0,00
196 723,45

Overskudd

150 656,51

Balanse
Beholdninger per 01.01.20
Underskudd
Utgående balanse 31.12.20

54 850,90
150 656,51
205 507,41

Busdsjett Lånke Idrettskole 2022
Inntekter:
Treningsavgift
Påmeldingsavgift
Kiosksalg
Sponsormidler
Renter
Dugnad
Øvrige inntekter
Tilskuddsmidler fra NIF
Aktivitetsmidler
Diverse
Sum inntekter
Kostnader:
Bane/halleie
Påmeldingsavgift turneringer
Utgifter kiosksalg
Utdanning barneidrett
Premier
Utstyr
Tilstelling
Dommerutgifter
Gebyr
Øvrige kostnader
Sum kostnader:
Driftsresultat:

Inngående saldo per 01.01
Utgående saldo per 31.12

Budsjett 2022
40 000,00
50 000,00
120 000,00
5 000,00
300,00

60 000,00
7 500,00
262 800,00

Regnskap 2021
5 203,50
66 200,00
100 907,71
25 000,00
1,75
4 500,00
145 567,00
0,00
0,00
8 296,00
347 379,96

80 000,00
50 000,00
50 000,00

77 830,00
22 740,00
23 233,00

100 000,00
70 000,00
50 000,00

10 000,00
45 000,00
10 000,00
15 000,00
2 000,00
1 000,00
263 000,00

8 935,00
49 742,10
1 406,35
12 504,00
333,00
0,00
196 723,45

13 000,00
130 000,00
10 000,00
15 000,00
1 500,00
1 000,00
390 500,00

-200,00

150 656,51

-125 200,00

54 850,90
54 650,90

54 850,90
205 507,41

205 507,41
80 307,41

Budsjett 2021
50 000,00
50 000,00
90 000,00
5 000,00
300,00
67 500,00

50 000,00

Kommentar
21/22 innkreves i mars/april 22
Satser på vanlig år

Dette varierer

50 000,00
265 300,00

Normal sesong
Noe fra 2021 har kommet i 2022
De fleste kurs er gratis eller dekt av avdelingene
Har vi DFC-ansvar for noen kull?
Forslag: Airtrack til Lånkehallen og 2 sett til med mål til fotball 5-er
Terrengløp

