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ÅRSMELDING FOR 2021 
Gruppe: Valnesfjord IL - Hovedlaget 

Skrevet av: Kristin Gavin 

Sammendrag: 

2021 var et utfordrende år for Valnesfjord IL med tanke på aktivitet. Grunnet Covid-19 har 

aktiviteten i laget vært en del mindre og roligere enn normalt. For undergruppene har det vært 

utfordrende å få gjennomført planlagte aktiviteter, og våre faste arrangementer som Valnesfjord 

Rundt (avlyst) og VIL-Cup ble arrangert i mindre format grunnet korona. Det ble heldigvis 

kompensert for tapte inntekter,  

Økonomien i idrettslaget er fortsatt god. Vi har også gode og stabile sponsorer som står ved vår side 

tross liten aktivitet. 

Styret i VIL har i 2021 bestått av: 

Leder: Kristin Gavin 

Nestleder: Ann Merete Land 

Leder fotball: Harry Skoglund 

Leder håndball: Marita Olsen 

Leder bueskyting: Elisabeth Johannesen 

Leder trim: Karen Kringhaug 

Leder barneidrett: Elisabeth Norheim Jensen 

Styremedlem: Yngve Iversen 

Styremedlem vara: Tom Seljeås 

Daglig Leder: Tom Erik Tofte 

 

Undergruppene står relativt fritt til å organisere etter omfanget av aktiviteter. I hovedsak utgjør 

gruppeleder, materialforvalter og trenere et fungerende «styre» for undergruppene 

Foreldreengasjementet er også viktig for at undergruppene skal gå rundt. 

Året har hatt utfordringer i år også forhold til Corona situasjonen, stadige endringer i 

smittevernreglene, har gjort det vanskelig å planlegge arrangementer og aktivitet. Vi har heldigvis 

fantastiske trenere og lagledere som klarer å være positive og finne gode løsninger, som har vært 

gjennomførbare og trygge i tråd med smittevernsveiledere. De har virkelig stått på for å holde 

aktiviteten oppe der det har vært mulig. 

For mer informasjon og detaljer om de enkelte aktivitetene – se de respektives årsmeldinger.  
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VIL har gjennomført avholdt styremøter ca en gang hver andre måned. Styret i VIL har håndtert flere 

saker i denne perioden, der koronasituasjonen, barneidrett, økonomi og aktivitetsarena Valnesfjord 

har vært gjentagende tema. Engasjementet blant medlemmene i styret er stort og vi samarbeider godt 

og har gode diskusjoner rundt de ulike temaene som tas opp. 

 

Økonomi: 

Økonomien i idrettslaget er god og vi drifter med overskudd. Vi må fortsette å ha måtehold i drift og 
håpe på gode inntekter på fremtidige arrangement og dugnader. Daglig leder jobber også veldig tett 
opp mot sponsorene, det er viktig at vi kan tilby et godt tilbud for barn og unge i tiden fremover 
også. Vår gode økonomi er grunnen til at vi kan ha en forholdsvis rimelig medlemsavgift og ingen 
treningsavgift for våre utøvere. Også reiseregulativet vårt er bra i forhold til mange andre klubber, 
det betyr at reiser rundt i landet ikke blir så kostbare for våre utøvere i barn- og juniorklasser. 

 

Medlemsmasse: 

VIL har i underkant av 410 medlemmer fordelt i de ulike undergruppene. 

 

 


