
ÅRSBERETNINGEN FRA GRUPPESTYRENE 

 
Håndballgruppen:  
 

 Årsmelding - VIVIL Håndball – 2016 

 

 

Gruppen har i løpet av året økt til 25 spillere 

Treningen har foregått i Gjønneshallen. Trenere har vært Trude S. Kvalheim og Anja J 

Digranes (fram til sommeren), gruppestyret har også fungert som hjelpetrenere 

Treningen har hovedsakelig bestått av ballspill, tekniske øvelser og styrketrening.  

 

 

VIVIL har deltatt med 2 lag i VIVIL-lekene, Landsturneringen i Stavanger, 5 runder i 

Håndballforbundets serie i Region Øst, SIF cup i Drammen. Jentene har spilt 

oppvisningskamp i Nadderud Arena i forbindelse med at Stabæks damelag hadde kamp. 

Håndballavdelingen har arrangert serierunde i Bærum Idrettspark. 

På grunn av den økonomiske situasjonen i Vivil , ble det besluttet å droppe andre cuper. Vi 

har også kjørt i privatbiler til et par seriekamper. 

 

 

Trener og gruppestyret har også hatt en samling for å planlegge trening og samle egnede 

øvelser. 

 

Gruppestyret har bestått av: 

Liv Sinding-Larsen 

Anne-Merete Rosseland 

Christine Underland  

 

 

 

 

 

 

  

ÅRSBERETNING FOTBALL 2016 
 

 

Gruppestyret. 

Leder, Svein Iversen, Jorunn Røskeland og Erik Reium. 

 

Trener. 

Thor Hartviksen, Nina Bjerke, Alexander Oftedal, Espen Tråholdt, Roy Karlsen og Mattias 

Bømher 

 

Trening hver torsdag  17:30 – 19:30 fordelt på 2 grupper. 

Vivil IL fotball har i 2016 deltatt på turneringene : 3 lag i klasse C og D 

SIF cup Drammen,  

4 runder i Akershusserien på Gjelleråsen, Vålerenga, Bøn Eidsvoll og Røa 



Vivil Lekene 

Landsturneringen i Stavanger 

2 treningskamper  på Vår : Bærum Sportsklubb og Høst : Stabæk Fotball 

Vivil Fotball ble i 2016 tildelt Fair Play prisen 2016 for sin god holdning og vært gode 

rollemodeller for andre lag ved å vise god lagånd fra trenere og utøvere. Fotballstyret og 

trenerteamet har hatt løpende dialog og god kontakt gjennom hele sesongen . 

  

 

 

  

  

Bocciagruppen: 
 

Gruppen består av 5 utøvere 

Trenere var Jonny Christiansen første halvdel av 2016 

Vi trener på Emma Friskhus torsdager fra 18-19. 

 

Gruppen har vært på flere stevner også i 2016 

Asker stevnet, Akershusmesterskapet, Helios Grand Prix, VIVIL – Lekene. Gruppen fungerer fint og 

vi har det trivelig både på treninger og på stevner.  

 

Gruppestyret har bestått av Jonny Christiansen frem til han avsluttet som trener etter sommeren. 

 

Etter sommerferien overtok ny trener. Gruppa har møttes hver torsdag med 5 deltakere. Det 

har ikke kommet eller falt fra deltakere. Gruppa har ikke deltatt på turneringer siste halvdel av 

2016, men trente fram mot turneringer i starten av 2017.  
 
 

Vi ønsker flere deltagere hjertelig velkommen. 

 

For Bocciagruppen 

Jonny Christiansen 

 

 

 

Turmarsjgruppen: 
 

Vi er 20 utøvere registrert i gruppa, men langt færre som har vært med på arrangementer. Vi har det 

veldig trivelig når vi er på tur så bare heng dere på! 

 

Vi har gått følgende marsjer i 2016: 

Bærumsmarsjen i Mai og Nissemarsjen i Desember. 

 

Johnny Christiansen var i gruppestyret frem til midten av 2016, men avsluttet sitt verv etter sommeren.  



Allidrettsgruppen 2016: 

 

 

 

Allidrettsgruppen i VIVIL IL møtes til trening på Ringstabekk skole hver torsdag. 

 

Gruppen består av i alt ca. 7-9 aktive eller potensielt aktive medlemmer fra rundt 12 år og oppover. 

Vanligvis er det nå ca. 7-9 deltagere på treningene. Gruppen har slitt med å få opp igjen 

deltagerantallet etter at vi flyttet tilbake igjen fra Emma til Ringstabekk skole. Vi hadde forventet at 

antallet skulle ta seg opp igjen raskere, men det har tatt lang tid. På slutten av 2016 kom det noen flere, 

som viser seg å bli værende. Det er meget inspirerende. Det blir mere liv i treningen.  

 

Målsetningen er at alle skal klare noen av øvelsene og på den måten føle gleden ved å mestre noe. Vi 

har mye av de samme aktivitetene hver gang, som stafetter, kanonball på kjegler, kaste håndball til- og 

fra ledsager, enkel basketball, innebandy. Siste året har vi kjørt enda mer på gulvøvelser for å styrke 

mage, knær, lår og ryggmuskulatur. Her har mange deltagere et stort forbedringspotensial. Vi har også 

fast balansering på benker. Det er overraskende og gledelig meget populært. Her ser vi stor 

progregresjon hos de fleste. På denne måten får vi et tilbud som dekker funksjonsnivået i hele 

gruppen. Det er gjennomgående stor glede og begeistring på treningene, og enkelte foreldre og 

ledsagere bistår ved behov. 

 

Det er for det meste ledsagere fra boenheter som følger deltagerne. Det har vært litt for slapt med å 

komme for sent til treningene. Dette har jeg tatt opp med ledsagerne, og stort sett er de enige og 

forsøker å komme i tide. Det er nok ikke alltid like lett å få til. De fleste ledsagere er for øvrig både 

flinke og ivrige til å hjelpe til. Det bidrar også til en fin sammensveiset gjeng, og fin stemning. 

 

Treneren vår, Patrik Degen, sluttet i sommer. Frivillig arbeider, Øyvind Skovgaard, har i tiden etterpå 

vært god trenerhjelp. Når han ikke har vært tilgjengelig har også min samboer Camilla Wohl Sem vært 

ivrig hjelpetrener. Ny trener er i skrivende stund i ferd med å bli ansatt. 

 

Lagring av rekvisitter har jeg ikke fått til på Ringstabekk. Jeg frakter derfor rekvisittene hjem. Dette 

betyr en litt sårbar situasjon hvis både jeg og min samboer skulle være bortreist. Dette har imidlertid 

gått greit til nå.  

 

Det er herlig å se gleden deltagerne har av treningen. De er opptatte av hverandre, stråler og er veldig 

ivrige. De fleste deltagerne har også hatt en betydelig økning i mestrings- og ferdighetsnivå. 

 

Allidrettsgruppen er nå en velfungerende gruppe med et greit antall utøvere. 

 

 

  

Svømmegruppen for voksne 

 

Gruppestyret består av: Anne Kari Sverdrup og  Eva Kjevik, 

Instruktører:  Marius Korsell, Margarita Strømmen 

 

Vi svømmer i Nadderudhallen hver torsdag fra kl  20.00 – 21.00 

Nå er vi mellom 10-15  på treningen. I år har det kommet til noen nye på laget. 

Det er en stabil og ivrig gruppe som trives med svømmingen.  

 Årets konkurranse fra Norges svømmeforbund var å svømme 5000 m fra januar 

tom 31. mars. Premien i 2016 var tur til Kreta.  Det er veldig motiverende og de 



fleste svømmer en mye lenger distanse totalt en kravet på 5000 m  Det er like 

spennende hvert år og alle blir ”vinnere” med en slik innsats. 

Marius og Margarita er et flott trenerteam som motiver alle til innsats. 

Vi deltok på  Vivil lekene.  Årets Landstevne i svømming 2016 ble arrangert i 

Stavanger. Vi deltok også der. Alle gjorde en flott innsats. Det ble hygge både   

sportslig og sosialt  
 

 

 

Årsberetning Svømmegruppe ungdom/mandag for 2016 

 

Gruppestyret: 

Jo-Anders Lie 

 

Trenere: 

Erik Bommo og Leon Island 

 

Medlemmer: 

Svømmegruppa består av 10 ungdommer i alderen 14 til 19 år. 

 

Møter: 

Gruppestyret har ikke hatt møter i 2016. Gruppestyret har fått bistand av daglig leder ved 

behov. Nye trener er ansatt av daglig leder. 

 

Aktiviteter: 

Svømmegruppen har trening i Nadderudhallen hver mandag fra kl 17 til 18 (unntatt i 

skoleferier). 

Vi har deltatt på Vivillekene 2016 med 6 deltakere. 

Landsstevnet i svømming (sammen med voksengruppen) Stavanger i september med 2 

deltakere. 

 

For svømmegruppe ungdom/mandag 

Svømmehilsen 

 

Jo-Anders Lie 

 

Alpingruppa  

 

 

 

                                                                                           Bærum 14.02.2017 

 

Årsberetning Alpin gruppen 

 

Alpingruppen 2016 har bestått av ca 10-12 personer som har vært trofaste på trening i 

krydsbyløypa Lommedalen. Treningen har foregått med et fantastisk samarbeid med  Torgeir 

og Gisle ifra Lommedalen skiskole. Hver Onsdag ifra 4. Januar og  utover vinteren har vi hatt 

trening med oppmøte kl. 18.15 og start trening kl 18.30 til 19.30. Vi kjører portkjøring hver 



gang og fremgangen på skiferdighetene til utøverne er stor. Fler og fler kjører løypa uten så 

mye ploging som det var i begynnelsen. Foreldre og utøvere virker  veldig fornøyd. Dette er 

en veldig spennende gruppe og fremgangen er også veldig stor på tekniske og motoriske 

evner på barmarkstreningen som vi startet med i begynnelsen av Oktober i år i gymsalen ved 

vivilkontoret.  I høst var også flere av utøverne på flere samlinger i regi av Norges 

Skiforbund. Noen er frivillige samlinger som foregår om høsten og noen om vinteren . 6 av 

alpinistene er tatt ut av Norges Skiforbund til og delta i Special Olympics World Winter 

Games i 2017 i Østerrike. Totaluttaket var på 7.Vi gleder oss til fortsettelsen og flere snørike 

vintere. 

 

Instruktører: Torgeir og Gisle 

Gruppeleder: Stein Eriksen 

  
 

Spinning Wheels: 
 

Gruppen har bestått av 5 rullestolbrukere og opptil 4-5 instruktører/ledsagere 

Vi har trening hver tirsdag på Haug skole. 

 

Guppestyre har bestått av : Anita-Marie de Caspary 
 

 

 
 

Dansegruppen: 

 

  Årsberetning for dansegruppen 2016. 

Dansegruppen er en glad gjeng som møtes på Vøyenenga skole hver mandag kl 18- 19. 

Vi følger skolens ferier og har tradisjon med å ha sommer og juleavslutning med musikk og 

rekvisitter som passer til. 

Det har vært et synkende antall deltakere siste året,  men fast oppmøte er 3-4 deltakere , noen 

ledsagere og en instruktør. 

Det er en forskjellig funksjonsnivå blant medlemmene, men vi prøver å tilrettelegge opplegget 

slik at alle kan delta etter beste evne.Vi legger stor vekt på å skape en hyggelig og positiv 

stemning for de som er med. 

Timen er lagt opp slik at medlemmene er forberedt på hvilke danser som kommer, samtidig 

som det er plass til individuelle ønsker. 

Vi ønsker oss veldig gjerne flere medlemmer i gruppen! 💃�� 

 

Anna Nes -instruktør 

Maria Riiber - gruppeleder 

 

 

 

Årsrapport for 2016 – Ski- og løpe gruppen i VIVIL  

Det er 5 aktive i ski - og løpe gruppen, Tove, Tom, Marius, Martin og Håkon . 

 Jostein er av og til med på barmark treningene. Therese og Johan har bare kunnet delta i 

sosiale aktiviteter. Gruppens trenere er Ellen Velde og Ole Kristoffersen. 

 

Trening - vi hadde 38 treningstirsdager i 2016. 



Skigruppa trener alle tirsdager i skoleåret uansett vær. Når det er snø trener vi fortrinnsvis 

med utgangspunkt i Skui, som er nærmest og best. Der går vi de bratte bakkene opp til 

Jordbru og videre opp til parkeringsplassen ved Vestmarksetra og tilbake igjen. Når 

snøforholdene krever det, kan vi gå lysløypa på Sollihøgda eller løypa fra By til Tverrelva i 

Lommedalen og da med hodelykter. 

 

Når det ikke er snø løper vi. I den lyse årstiden løper vi fra Rud Hauger ned til Lomma, langs 

elven og opp til demningen ved Glitredammen og tilbake igjen via Kolsåssenteret. I den 

mørke årstiden løper vi fra Rud Hauger langs opplyste veier rundt og Asker Bærum Sykehus 

og tilbake. På Glitredemningen eller i trappene på Evje skole trener vi styrke med situps, 

pushups, spensthopp m.m. Vi har også gått opp Kirkerudbakken , gått opp alle 

trappenetrinnene i unnarennet på Skui  og vært på Kolsåstoppen. 

Det blir god og variert trening. 

 

Deltakelse i idrettsarrangementer 

Medlemmer fra ski - og løpegruppen deltok i Nordberg Grad Prix – Kollmilaløpet,  

Ridderrennet på Beito, storslalåm og 20 km langrenn og Halvbirken  fra Sjusjøen til 

Birkebeinerstadion. Våre aktive fikk premier og gode personlige resultater.  

  

Medlemmene er naturligvis også med i konkurransene under Vivil lekene og andre Vivil 

aktiviteter. 

 Vi deltok i mosjonsløpet "Fornebuløpet" - 5 km løype - for 4. gang og alle fullførte! 

 

Sosialt miljø 

Ski - og løpegruppen  er også en arena for sosial trening. Her er strukturen kjent, trygg og 

forutsigbar og en fin ramme for sosiale markeringer. Vi feirer bursdager,  vintersolverv i 

gapahuken på Ringiåsen med bål og julegrøt. Midtsommer feires med  løping på Brønnøya  

og bading på Nesøya samt fjordtur med ”Else”. Flere foreldre er aktive som del av 

støtteapparatet , trener sammen med de aktive og er med på skirenn, mosjonsløp  og sosiale 

arrangementer.  

 

 Ski- og løpe gruppen har ikke hatt skader under trening eller konkurranser i 2016. 

I gruppestyret: Ole Jakob Skeie 

 

 

Skileik og friidrett - ungdom 
Årsmelding – ungdoms langrenns gruppe, 2016 

Antall: 8 stk. 

Gruppa ble startet for å gi et tilbud om ski kurs. Det blir lagt mye vekt på lek og moro for å 

skape skiglede og interesse, ved siden av god basistrening av skiferdigheter. I 2016 har 

gruppen blitt et fast helårstilbud i Vivil IL, med fokus på allsidig treningstilnærming med høy 

intensitet når det er mulig. Oppmann er Amy Christina Baumann og gruppa har 8 utøvere i 

alderen fra rundt 10 – 15 år. Foreldrene må også bistå ved skitreningen og det er satt opp en 

turnusliste.  

Treningstider er tirsdager fra kl. 18.30 til 20.00 på Skui skileikområde/Jordbru skiområde 

eller annet egnet sted. 

 

Trenere: Jørgen Brevik og August Elvan 

Gruppeleder: Amy Baumann i første halvdel av 2016 og Knut Fredrik Sæther i siste halvdel 

av 2016. 



 


