
ÅRSBERETNING FOR VIVIL IL 
for perioden 1. januar til 31. desember 2021. 

Hovedstyret, valgte gruppestyrer og komiteer har hatt følgende sammensetning: 
 
STYRET  

Leder     : 
Nestleder   :  
Styremedlemmer   :  
 
 
 
 
 
Varamedlemmer   :  
 
 
Revisorer   :  
 
Vararevisor   : 
  
Valgkomité   : 
 
Varamedlem   :  

Jørgen Sætre 
Håvard Grenan 
Arne Martin Thingsnes 
Ian Meikle 
Kristin Oulie 
 
 
 
Martin Sletten Eriksen 
  
 
Terje Strandenæs 
Georg Kervel 
 
 
Anne Sletten 
 
 

   
GRUPPESTYRER  

Bocciagruppa                : 
 
 
Fotballgruppa   :  
 
 
 
Håndballgruppa   : 
 
 
Allidrett/ungdom   : 
 
 
Svømmegruppa   : 
 
Svømmegruppa ungdom  : 
 
Alpingruppa                                    : 
 
 
Ski og friidrettsgruppa               : 
 
Ski og Friidrett - ungdom               :  
 
 
Spinning Wheels   : 
 
Dansegruppa                                   : 
 
Barnegruppen                                 :                                    
 

David Støre 
      
 
Lars Tallberg 
Stein Eriksen 
Terje Anstorp 
 
Christine Underland 
 
 
Øystein Merckoll 
Camilla Wohl Sem 
 
Anne Kari Sverdrup 
 
Jo-Anders Lie 
 
Jørgen Sætre 
Petter Winther  
     
Ole Jakob Skeie 
    
Knut Fredrik Sæther 
Anders Oulie         
 
Anita de Caspary 
 
Kate Vedeler 
 
Ane Stenmark Præsterud 

  
  



  
  

MØTEVIRKSOMHET OG REPRESENTASJON  
     

10 styremøter 
3 Seksjonsledermøter i forbindelse med Vivil-Lekene i november 

  
  

DE VIKTIGSTE ARBEIDSOPPGAVENE 
 
    Gruppenes treningsvirksomhet 

Økonomi og administrasjon 
Planlegging/gjennomføring av Vivil-Lekene  

    Anskaffelse av nye instruktører. 
    Deltagelse i konkurranser/stevner for treningsgruppene 
    Kick The Limits 2021 
    VIVILs sosiale arrangementer, medlemskveld, julebord etc. 
     
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
MEDLEMMER 
Antall medlemmer pr. 31. desember 2021 var 253, hvorav 145 er hovedmedlemmer som er med på 
ukentlige treninger Ytterligere 40 medlememr er utviklingshemmet, men er bare med på sosiale ting. 
Antallet medlemmer holder seg stabilt i forhold til de senere årene. 23 av støttemedlemmene innehar 
ett eller flere tillitsverv. Vi hadde 21 instruktører i funksjon i 2021. Klubben jobber med aktive grep 
for å øke andelen yngre medlemmer. Den nye barnegruppen som ble startet opp i 2020 lever enda, 
tross dårlige kår grunnet Covid-19.  
 
  
ØKONOMI  
Regnskapet for 2021 viser et underskudd på kr 85497,34. Vi hadde budsjettert med balanse i 
regnskapet for 2021. Året ble preget av usikkerhet og avlyste arranementer. Der var vanskelig å forutsi 
hva vi kunne tilby av aktiviteter for vår brukergruppe. Heldigvis klarte vi å lage en innendørsutgave av 
Vivil-Lekene i november, som ble en suksess. Her brukte vi mye penger, men fikk også innvilget gode 
støtteordninger.  
 
 
AKTIVITET OG ARRANGEMENTER I 2021 
VIVIL medlemmene har i 2021 vært med på lite arrangementer grunnet COVID-19. Restriksjoner 
gjorde at det var forbudt med både idretts arrangementer og sosiale arrangementer.  
 
Utover sensommeren ble det mulighet for noen få fotball og håndball serierunder, og aktiviteten i 
treningsgruppene tok seg litt opp igjen, men vi har hatt betydelig frafall i mange grupper. Dette vil 
først vises skikkelig i årsrapport for 2022.  
 
Vivil Idrettslag var så heldige å klare å gjennomføre tre arrangementer i perioden lørdag 23. oktober til 
fredag 26. November.  
 
 
 
MEDLEMSKVELD PÅ DISSIMILISHUSET LØRDAG 23. OKTOBER 
 
For første gang på nesten to år fikk vi lov til å arrangere en sosial begivenhet for våre medlemmer. Det 
var 80 stk påmeldt, og storsalen på Dissimilishuset var stappfull av medlemmer som synes det var 
veldig fint å få lov til å møtes igjen ENDELIG! Noen kledde seg ut, noen ble med på dans etterpå, 
noen lekte stolleken, og alle var med å spise pizza og spille bingo! Det var fine premier til alle 



naturligvis. Det var en glede å kunne samles igjen.  
 

 
 
 
 
VIVIL-LEKENE 5. - 7. NOVEMBER 
 
I mai 2021 var det forbudt å arrangere 
idrettsstevner. Vi utsatte derfor til november, og 
håpet på endringer. Været i november er surt og 
kaldt i Norge, derfor valgte vi å flytte innendørs til 
Bærum Idrettspark.  
Alt var usikkert, og vi visste ikke om vi kom til å få 
lov å arrangere. Det var mange telefoner fra 
bekymrede ledere og deltakere som ville ha svar 
som vi ikke kunne gi. Allikevel fikk vi heldigvis 
nesten 200 påmeldte utøvere.  
Vi måtte redusere tilbudet fordi fotballhallene ble 
benyttet til vaksinesenter, og vi fikk ingen 
påmeldte håndballag. Håndball var den idretten 
med mest nærkontakt, og de fleste lagene hadde 
ikke fått komme sammen og trent på et års tid.  
Vi tilbød bocciaturnering, svømmestevne og 
individuelle friidrettsøvelser samt deltakerbankett.  
 
 
 
 
VIVIL JULEBORD FREDAG 26. NOVEMBER 
 
Det verserte nyhetsmeldinger om en ny variant av Covid-19 viruset som ble kalt Omikron som skulle 
være hurtig til å smitte. Dette gjorde oss usikre på gjennomføringen av Vivil Julebord 2021. Men på 
det tidspunktet vi arrangerte denne festen var det ingen restriksjoner fra regjeringen. Allikevel valgte 
noen å holde seg hjemme. Vi var 113 deltakere, mot normalt ca 140 deltakere. Men til tross for dette 



var det en fantastisk kveld da vi først var samlet og kunne hygge oss med en fin opplevelse. Ville 
Villkorn kom på besøk, og vi danset sågar også rundt juletreet. Det var stor stas!  

 
 
ADMINISTRASJON 
Har i 2021 bestått av David Støre som daglig leder i hel stilling. Liv Sinding-Larsen har fungert som 
regnskapsfører uten godtgjørelse. Hun er et meget stort og viktig bidrag til organisasjonen. Styret 
retter en stor takk til Liv for jobben som hun legger ned. Bente Lunke Norum hjelper med grafisk 
design, markedsføring og kommunikasjonsrådgivning til 25% av markedspris. Bente er også et viktig 
bidrag til organisasjonen.  
 
Vivil-kontoret er tilgjengelig på telefon hverdager mellom kl. 09:00 og 15:00. 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 2021 ikke mottatt noen form for godtgjørelse. Styret har hatt søkelys på å møte en 
«ny tid» i frivilligheten, og økonomisk styring og kontroll. Økonomien er stabil seg etter noen urolige 
år, og ønsket er nå høyt aktivitetsnivå, nye treningsgrupper, rekruttering og stabile inntekter. Vi ønsker 
å sikre et fortsatt godt tilbud med god kvalitet for medlemmene i idrettslaget.  
 
SAMARBEID 
Vi har også i år pleiet et nært og godt samarbeid med en rekke lag, organisasjoner og  
enkeltpersoner. På tross av alle de arrangementer som vi har avlyst har det vært stor vilje til å stille 
opp og forsøke å få organisert tilrettelagt aktivitets og idrettstilbud. Spesielt må nevnes, Norsk 
Folkehjelp, Kiwanis Club Asker, Bærum og Oslo, Dissimilis Kultur og Kompetansesenter, Stiftelsen 
DAM og BUFDIR. I tillegg har vi en fantastisk sponsor i KIWI Stabæk, som hjelper oss med mat på 
alle arrangementer. Bærum kommune er også alltid positive til å stille opp å hjelpe til. Alle disse har 
på hver sin måte støttet vårt arbeid på en enestående måte. Vi retter en stor takk til alle nevnte, og alle 
andre ildsjeler, frivillige og støttespillere som har bidratt på forskjellig vis.  

 



SLUTTORD 
Vi ser at Covid-19 situasjonen har endret medlemssammensetningen noe. Vår tendens til å ha kun 
eldre medlemmer ble forsterket under pandemien, og vi har redusert vårt medlemsantall av personer 
under 20 år fra 36 til 25 medlemmer. Vår medlemsmasse består av langt flere medlemmer over 20 år 
enn under.  Det betyr at vi på tross av at barnegruppa har overlevet har hatt en nedgang i antall unge 
utviklingshemmede som får tilbud hos oss. Vi har kjempet for å kunne ha noe tilbud i det hele tatt, så 
en del av forklaringen ligger trolig her. Vi har avsatt midler i 2022 for rekruttering og arbeid med å 
øke andelen unge utviklingshemmede utøvere.  
 
Deltakelse på diverse stevner og arrangementer for medlemmene er allikevel den delen av våres 
virksomhet som har blitt rammet aller hardest. Det å kunne dra på felles opplevelser og turer som gir 
mening er selve limet i idrettslaget, og bidrar til å skape identitet og tilhørighet. Vi vil prioritere dette 
høyt i årene som kommer. 
 
Det har også i år vært utskiftninger av instruktører i noen av gruppene, og tilskudd med nye 
instruktører. Noen av gruppene har fått forsterkninger for å håndtere koronatiltak.  
Både gruppestyrene og våre instruktører har i løpet av året gjort en strålende jobb, både med dialog og 
løsninger for å kunne tilby idrettsaktiviteter der det er mulig.  
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Vi ønsker gamle og nye medlemmer velkommen til et nytt aktivt og forhåpentligvis fremgangsrikt år.    
 
                                                     
 

Bærum, 16. Mars 2022 
       
     Hovedstyret i Vivil Idrettslag 
 

 


