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Kjære alle Vivil venner 

 

 

Året 2016 nærmer seg slutten, og det er tid for en liten 

oppsummering av året som har gått, sammen med en julehilsen 

til hver og en av dere som takk for deres bidrag til idrettslagets 

virksomhet. Mange bruker julen som et påskudd for å fortelle 

hvor godt vi har det, og som en anledning til å minne hverandre 

på verdier som handler om å ta vare på hverandre, være gode 

mot hverandre og sørge for dem som trenger det mest i 

samfunnet. I et slikt perspektiv synes jeg at det er jul hele året i 

Vivil idrettslag. Dere frivillige som representerer organisasjonens kultur og aktivitet er spesielt gode 

på nettopp disse tingene. Dere er med disse holdningene med på å skape det unike som definerer 

Vivil Idrettslag og det har også formet Vivil Lekenes «ånd» gjennom mange år. 

 

Året 2016 startet med en svært mild vinter som fulgte med oss utover i februar da vi skulle arrangere 

vinteraktivitetsdag. Vi hadde flyttet avviklingen fra mars til 

februar for å sikre snø, men her fikk vi lang nese! Det var svært 

lite snø, og vi diskuterte avlysning, men vi gjennomførte dagen 

allikevel. Skirenn ble til rebusløp med staver. Både hunder og 

hester var i full sving med å trekke fornøyde deltakere, i 

varierende tempo. Etterpå var 

det middag med god stemning, 

sang og premieutdeling.  

 

Året fylte seg med de vante Vivil 

aktivitetene. Treningsgruppene 

har vært i sving hver uke. I styret 

har vi forsøkt å modernisere litt, 

med nye nettsider blant annet. 

Vivil Idrettslag er inn i en fase med endringer i måten å drive 

idrettslaget på, og vi merker nye utfordringer som vi er i gang med å 

løse på en god måte. Vårt viktigste mål er å sørge for at 

idrettsaktivitetene er så gode som mulig, og at det er høyt 
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aktivitetsnivå. Dere frivillige ute i gruppene gjør denne oppgaven til noe oppnåelig og realistisk 

gjennom deres engasjement og tilstedeværelse.  

 

 

Vivil Lekene ble avviklet med dere alle involvert på en eller 

annen måte. Det aller meste gikk som vanlig bra, igjen – 

takket være den store frivillige innsatsen som dere 

representerer! Helgen var full av tøffe dueller i turneringene, 

og flotte personlige prestasjoner i svømmehallen og på 

friidrettsbanen. Bildet til venstre er tatt under oppvarmingen 

mens våre flotte utøvere forbereder seg til dagens øvelser, 

fulle av spenning og forventning. Vi gleder oss til neste gang!  

 

 

Et Vivil år har så mange begivenheter at det blir umulig å nevne dem her alle 

sammen. Derfor vil jeg heller overbringe dette brevet som et tegn på styrets og 

min ydmyke takk til deg som støttespiller for Vivil Idrettslag.  

 

 

 

Med ønske om en riktig god jul og et godt 

nytt år til deg og dine! 
 

 

Vennlig hilsen Vivil Idrettslag 

for Styret 

 

 

David Støre 


