
ÅRSB E R E T N I N G FOR VIVIL IL 

for perioden 1.januar til 31. desember 2016. 
Hovedstyret, valgte gruppestyrer og komiteer har hatt følgende sammensetning: 

 

STYRET  
Leder     : 

Nestleder   :  

Styremedlemmer   :  

 

 

 

 

Varamedlemmer   :  

 

 

Revisorer   :  

 

Vararevisor   : 

  

Valgkomité   : 

 

Varamedlem   :  

Stein Eriksen 

May Bøhren  

Harald Mjelva 

Maria Riiber 

Sissel Mette Nyberg 

Håvard Grenan 

Jorunn Røskeland 

Anne Sletten  

 

 

Jan Christian Haugland 

Georg Kervel 

 

Lars Tallberg 

 

 

 

   

GRUPPESTYRER  
Bocciagruppa                 : 

 

 

 

Fotballgruppa   :  

 

 

 

Håndballgruppa   : 

 

 

 

Allidrett/ungdom   : 

 

 

Svømmegruppa   : 

 

 

Svømmegruppa ungdom  : 

 

 

Turmarsjgruppa   :  

 

 

Alpingruppa                                     : 

 

Ski og friidrettsgruppa  

 

Ski og Friidrett - ungdom :  

 

 

Spinning Wheels   : 

 

 

Dansegruppa                                   : 

Jonny Christiansen – Sluttet sensommer 2016. Anna Nes ny instruktør       

men ingen ny gruppeleder har kommet på plass. 

  

     

Svein Iversen 

Jorunn Røskeland 

Erik Reium 

 

Liv Sinding-Larsen 

Christine Underland 

Anne - Merete Rosseland 

 

 

Øystein Mercoll 

 

 

Anne Kari Sverdrup 

Eva Kjevik 

 

Jo-Anders Lie 

 

Ubemannet  

 

 

Stein Eriksen 

     

Ole Jacob Skeie 

    

Amy Baumann sa fra seg ansvaret midt i perioden. Er foreløpig erstattet av          

 

 

Anita de Caspary 

 

 

Maria Riiber 



 

 

 

KONTAKTPERSONER oppnevnt av styret 

   

Utdanningskontakt 

Barne – og ungdomskontakt 

Turmarsj og Allidrett 

Håndball og fotball 

Alpint                                                                  

Dansegruppen og Boccia 

Ski/friidrett og Barnegruppen                                                      

Svømming og rullestoldans 

 

                                                                              

                                                                                                                                                                                                                

David Støre 

May Bøhren 

May Bøhren 

Harald Mjelva 

Stein Eriksen 

Sissel Mette Nyberg 

Maria Riiber 

Håvard Grenan 

 

  

  

  

MØTEVIRKSOMHET OG REPRESENTASJON  

     

13 styremøter 

3 møter i forbindelse med VIVIL – LEKENE (Alle i styret)  

1 medlemskveld, sommerfest og julebord(alle i styret) 

2 møte i Akershusserien ( Alex, Svein, Nina og Thor) 

Vivil veldedig golfturnering (Martin, Maria, Stein og David) 

1 workshop (websider) 

          

  

DE VIKTIGSTE ARBEIDSOPPGAVENE 

 

    Gruppenes treningsvirksomhet 

Økonomi og administrasjon 

Gjennomføring av de 37. VIVIL – LEKER  

    Anskaffelse av nye instruktører. 

    Deltagelse i konkurranser. 

    VinterVivil 

    VIVILs sosiale arrangementer som julebord ,medlemskveld etc.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

MEDLEMMER 

Antall medlemmer pr. 31. desember 2016 var 321 hvorav 184 var aktive medlemmer. Dette er en 

nedgang på 7 aktive idrettsutøvere og en nedgang på 14 støttemedlemmer. 40 av støttemedlemmene 

innehar ett eller flere tillitsverv og 21 fungerer som instruktører. 

 

  

ØKONOMI  
Regnskapet for 2016 viser et underskudd på kr 143.664,-. Vi hadde budsjettert et underskudd på kr 

138.000,-. Det betyr at vi har fått kontroll på utgifter og inntekter, men Idrettslaget har for øyeblikket 

svært dårlig likviditet. Styret har arbeidet målrettet med både inntekter og utgifter i løpet av 2016.  

 

MATERIELL 

Klubbtøykolleksjonen ble forsinket og kom ført på plass høsten 2016. Det viste seg at hele leveransen 

hadde for dårlig kvalitet. Leverandøren produserer nytt tøy med tilfredsstillende kvalitet med leveranse 

i april 2017. Alle medlemmer som har kjøpt tøy får utlevert nytt tøy. 



DELTAGELSE I STEVNER OG ARRANGEMENTER 

Det har i 2016 vært normalt høy aktivitet, noe vi ser på som veldig bra. VIVIL medlemmene har i år 

vært med på 37 aktiviteter mot 41 i 2016, ut over de normale treningsgruppene. 

 

 

Onsdag 13. januar                   Kiwanis Juletrefest                         Skui Grendehus             

Helgen 16 - 17. januar Askerstevnet i boccia Heggedalshallen 

Lørdag 16. januar  Serierunde i Håndball Vestby 

Helgen 23 - 24.januar  Akershusmesterskapet Boccia Bingsfosshallen 

Helgen 21 - 24. februar  Samling langrenn Mesnali 

Søndag 31. Januar Nordberg Grand Prix Oslo 

Lørdag 7. februar VinterVivil Aktivitetsdag Lommedalen 

Helgen 13 - 14.februar Holmenkollen WinterGames Holmenkollen 

Lørdag 5. Mars SIF CUP håndball og fotball Drammenshallen 

12. – 13. Mars  Halvbirken Rena 

14. Mars Årsmøte Vivil IL Sandvika 

3. April  Oppvisningskamp Håndball  Nadderud Arena 

9. April Ridderrennet Beitostølen 

9. April Seriekamp Håndball Moss 

16. April Medlemsaften Dissimilishuset 

1.Mai Bærumsmarsjen Høvik 

21. Mai Unifiedserie fotball Gjelleråsen 

27. – 29. Mai Vivil Lekene 2016 Nadderud Stadion 

2. Juni Landskamp Norge – Østerrike med Håndballgruppen Oslo 

11. Juni  Seriekamp Fotball Vålerenga 

21. Juni  Sommeravslutning Holtekilen 

6. – 7. august Bislet Games Bislet 

18. August  
  

Vivil Veldedig golfturnering Grini golfklubb 

27. August  Seriekamp Akershusserien Eidsvoll 

6. September  KIWANIS Båttur Oslofjorden 

9. – 10. September  Landsturneringen fotball og håndball Stavanger 

10. – 11. September  Helios Grand Prix Rykkinn 

17. September  Unifiedserien fotball Røa 

23. – 25. September  Landsstevnet i svømming Stavanger 

24. september Serierunde håndball VIVIL IL Bærum 

   

   

 



   

   

   

   

   

15. oktober Serierunde håndball Sofiemyrhallen 

22. oktober Medlemsaften Dissimilishuset 

6. November Innsamlingsakjson Stabæk-Start Nadderud Stadion 

10. November Vennskapskamp Stabæk Elite – VIVIL fotball Gjønneshallen 

20. November Seriekamp Håndball Skjedsmohallen 

2. Desember                                    Vivil Julebord                                                                      Skui Grendehus 
 
4. Desember                                    Nissemarsj                                                                       Eidsvoll 
  
 
 

 

 
 

VINTER – VIVIL 

 

Vintervivil 2016 ble gjennomført under flotte vinterlige forhold, selv om snølaget var tynt. Hest og 

vogn, hundekjøring og skirenn med 4 forskjellige distanser, samt middag og underholdning etterpå. 

Lions Club Bærums Verk deltok og bidro med merking av løyper etc. Bærum kommune stilte opp 

med snøscooterturer som var populære.  

 

 

 

VIVIL – LEKENE 2016 

 

  

VIVIL Lekene 2016 – 27. mai – 28. mai: 

 

Det var 501 deltakere i 2016. 

Vi startet stevnet fredag med svømmeleker i Nadderudhallen. Deltakerene kunne være med i 

4 individuelle svømmeøvelser samt den morsomme og populære svømmestafetten.  

 

 I Fotballturneringen 2016 deltok 15 lag fordelt på 5 fotballbaner. 

 

Håndballturneringen ble mer kompakt fordi vi avviklet alle kampene på Nadderud Arena. Det 

var en suksess som vi fortsetter med. Den besto av 11 lag. 

 

Bocciaturnerinen favner alle og er et av de mest inkluderende idrettene. Derfor er denne 

turneringen også stor. Vi gjennomførte turneringen innendørs i 2016 for første gang, og dette 

var svært populært blant våre mange bocciautøvere. 

 

 

I ventetiden mellom kampene deltar utøverne i løpsøvelser på friidrettsbanen, og kasteøvelser 

med liten ball.  

 



Vårt mannskap er rutinert og fleksibelt og sørger for at alle får forsøke seg selv om 

tidsskjemaet endrer seg underveis og startlistene må tilpasses. Videre benytter vi en utstrakt 

grad av tilpasning, med og uten ledsagere, hjelpemidler og ellers alle «triks» for å sørge for at 

utøveren får lov til å delta og mestre på sine premisser. I 2016 hadde vi utfordringer med å 

avvikle søndagens kasteøvelser innenfor tidsskjema, men kom i mål.  

 

Vi er således et allidrettsarrangement. Reglementet er tilpasset 

utøverne slik at alle kan delta. Rullestolbrukere kan eksempelvis delta i svømming, boccia, 

presisjonskast, ballkast, samt 100 og 400 m rullestolkjøring. 

 

I tillegg til de ordinære VIVIL Lekene inviterte vi barna til å være med i et eget  

arrangement, Barnas VIVIL Leker, på Nadderud Stadion søndag 29. Mai.  

 

Barna koste seg med ulike hoppe-, løpe-, kaste- og balanseøvelser. Stafetten var morsom, og 

karusell med mangefarget seil som bølger i vinden var svært populær. Dette har vist seg å bli 

et veldig hyggelig og viktig innslag på lekene.  

Dette var det 9. året vi hadde barn i alderen 4-9 år med på lekene. Barna er et positivt bidrag 

og skaper god stemning på Nadderud. Barna var veldig stolte da de mottok både diplom og 

medalje. 

 

Vivil Lekene praktiserer flat premiering dvs. at alle deltagerne får sin medalje og 

diplom. I tillegg blir det satt opp pokaler i alle lagidrettene. En svært viktig del av 

arrangementet er det sosiale aspekt som deltagerfest, aktivitetssenter og diverse 

underholdningsinnslag. 

 

Vi i Vivil fokuserer også på at rammen rundt arrangementet skal være så profesjonelt og likt 

store idrettsstevner som mulig. Åpnings- og avslutningsseremonien er derfor lagt opp med 

inn- 

og utmarsj, korpsmusikk og korte taler av diverse politikere og idrettsrepresentanter. I 2016 

tok Morten Skauge fra Stortinget seg av den offisielle åpningen. 

 

Vivil Lekene er et arrangement som setter deltakere i sentrum og bidrar til opplevelser og 

idrettsglede for liten og stor.  

 

VIVIL – LEKENEs organisasjon er bygget opp rundt 24 personer som har hovedansvaret for 

ulike arbeidsområder. Disse 24 har i forkant av VIVIL – LEKENE to møter samt ett 

evalueringsmøte i etterkant av lekene. Møtene i forkant kvalitetssikrer at alle deler av lekene 

er forberedt til å ta imot alle deltagerne. På evalueringsmøtet i etterkant diskuterer hva som 

gikk bra og hva som kan gjøres bedre og annerledes neste år. Evalueringene tilgjengeliggjøres 

på hjemmesiden vår. Vi jobber kontinuerlig med å forbedre stevnet. Vi evaluerer 17 

hovedområder som dekker alle sider ved stevnet.  

 

Disse er: 

Vivil troppen (drøyt 100 interne deltakere som skal administreres) 

Kiosk 

Sekretariat 

Transport 

Svømmestevnet 

Håndballturnering 

Barnas Vivil Leker 



Bocciaturnering 

Norsk Folkehjelp- Arena 

Friidrettsstevnet 

Fotballturneringen 

Garderobe/rydding 

Økonomi 

Bankett 

Sanitet/lege 

Aktivitets telt 

Premier 

 

Evalueringen satte fokus på forbedringspotensialer og ga oss en hel del erfaringer som vil 

forbedre neste års leker. Det er spesielt utfordringer med avvikling av friidrett, som vi ser 

nærmere på. Det er også et stort behov for informasjon og digitalisering. Videre ønsker vi mer 

aktivitet som deltakerne selv kan velge til eller fra i pausene. Vi oppnådde allikevel 

hovedmålsettingen med arrangementet i 2016.  

 

Gjennom felles innsats, entusiasme og inkludering skapte vi opplevelser og idrettsglede for 

deltakerne, og verdige rammer rundt en helg som skaper minner og beriker disse 

menneskenes liv.  

 

 ADMINISTRASJON 

Har i 2016 bestått av David Støre som daglig leder i hel stilling. Anne Svarverud har fungert som 

regnskapsfører uten godtgjørelse. Og har mot slutten av året satt Liv Sinding-Larsen inn i regnskaps 

og lønnsrutiner. Et meget stort og viktig bidrag til organisasjonen. Takk til deg Anne. Liv overtar som 

regnskapsfører for Vivil IL fra 2017, også hun uten godtgjørelse. En stor takk til Liv.  

 

Kontoret er betjent hverdager mellom kl. 0900 og 1500. Utover dette arbeider David på kvelder og 

helger ettersom arbeidsoppgavene tilsier det.  

 

Administrasjonen utfører de oppgaver styret til enhver tid pålegger dem. Videre er det 

administrasjonens oppgave å ha oversikt over all virksomhet i laget, samt være kontaktledd mellom 

grupper, instruktører, miljøpersonalet i boliger, skoler og andre. En viktig del av arbeidet er å være 

aktiv med søknader om økonomisk støtte fra forskjellig hold. 

 

Styret i VIVIL har i 2016 ikke mottatt noen form for godtgjørelse. Styret har hatt fokus på å møte en 

«ny tid» i frivilligheten, og økonomisk styring og kontroll. Det er mindre penger å fordele på flere 

ideelle organisasjoner. Dette må Vivil idrettslag tilpasse seg for å sikre et fortsatt godt tilbud og høyt 

aktivitetsnivå for medlemmene i idrettslaget.  

 

SAMARBEID 

 

Vi har også i år hatt et nært og godt samarbeid med en rekke lag, organisasjoner og  

enkeltpersoner. Spesielt må nevnes Bærums Verk Lions Club, Norsk Folkehjelp, Kiwanis Club, Asker 

og Bærum St. Georgs Gilde, Dissimilis Kultur og Kompetansesenter, Fridtjof Kayser  som er primus 

motor for Vivil Golfturneringen på Grini Golfbane og Morten Nilsen som engasjerer seg både med 

sponsormidler gjennom sitt firma Norwegian Broker og skaffer frivillige til Vivil Lekene. Alle disse 

har på hver sin måte støttet vårt arbeid på en enestående måte. Vi retter en stor takk til dem alle! 

 

 SLUTTORD 

 

Vi ser fortsatt en stabil medlemsmasse av aktive. Det er en utvikling av at noen eldre medlemmer 



slutter, mens noen nye unge kommer til. Vi har i dag langt flere medlemmer over 20 år enn under. I 

løpet av 2016 har vi fått en del nye medlemmer under 20 år. Styret vil ha fokus på rekruttering av unge 

kommende år, og har allerede iverksatt tiltak og grupper som skal treffe denne målgruppen godt. I dag 

er 49 medlemmer under 20 år og 137 medlemmer over 20 år.  

 

Deltakelse på diverse stevner og arrangementer har i år vært noe omdiskuter grunnet svak økonomi. 

Styret anerkjenner at det er viktig med tilbud også i helgene, men ønsker å ha bedre styring med hva 

gruppene foretar seg av helgeaktiviteter slik at kostnadene er forutsigbare.  

 

 

Det har også i år vært utskiftninger av instruktører i noen av gruppene, samt opprettelse av en ny 

gruppe. Det er krevende å få tak i nye instruktører. Vi ønsker også frivillige søm ønsker å bidra med 

sin tid og sitt engasjement velkomne til våre ukentlige treninger. 

Både gruppestyrene og våre instruktører har i løpet av året gjort en strålende jobb og styret vil gjerne 

takke dem for innsatsen og for hyggelig samarbeid.  
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Vi ønsker gamle og nye medlemmer velkommen til et nytt aktivt og forhåpentligvis fremgangsrikt år.    

 

                                                      

 

Sandvika 21. mars 2017 

       

 

     VIVIL IDRETTSLAG 

 

 

      

 
 


