
ÅRSBERETNINGEN FRA GRUPPESTYRENE 

 
Håndballgruppen:  
 

 Årsmelding - VIVIL Håndball – 2015 

 

 

Gruppen har bestått av ca 23 spillere 

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

Digranes, gruppestyret har også fungert som hjelpetrenere ved behov. 

 

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

 

 

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

Håndballforbundets serie i Region Øst, SIF cup i Drammen, Peter Wessel Cup i Larvik, 

Kolbotn Cup og Julecup i Fredrikstad. 

 

 

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 2015 
 

 

Gruppestyret. 

Leder, Svein Iversen, Jorunn Røskeland og Erik Reium. 

 

Trener. 

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

Bømher 

 

Spiller gruppa ca. 40 stk. 

Fordelt på 3 lag. 1 lag klasse C og 2 lag klasse D 

 

Møter. 

2 hoved møte/fest januar og juni, 2 møter i forbindelse med trening. 

Ellers en løpende dialog gjennom året ved treningne. 

 

 

Aktiviteter. 



Sif Cup, Vivil-lekene, Akershus serien, Landsturneringen på Lillehammer og Julecup 

Fredrikstad 

 

Fotball gruppa har fatt lagerplass for baller og utstyr i rom tett på hallen. 

 

 

Bortekamp mot Bærums sports klubb våren på Kadda. 

Hjemmekamp mot Stabæk høsten i Gjønneshallen. 

 

Vivil Fotball fikk også i 2015 billetter til Stabæks hjemme kamper « DEL DRØMMEN» 

 

 

 

På vegne av Vivil fotball 

Svein Iversen 

 

 

  

  

Bocciagruppen: 
 

Gruppen består av 6-7 utøvere 

Trenere er Jonny Christiansen 

Vi trener på Emma Friskhus torsdager fra 18-19. 

 

Gruppen har vært på en rekke stevner i løpet av 2015: 

Asker stevnet, Akershusmesterskapet som VIVIL arrangerte i samarbeid med Helios, Påskestevnet, 

Helios Grand Prix, Ringeriksstevnet, VIVIL – Lekene og Sarpekastet. Gruppen fungerer fint og vi har 

det trivelig både på treninger og på stevner.  

 

Gruppestyret har bestått av Jonny Christiansen. 

 

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 2015: 

Bærumsmarsjen i Mai og Nissemarsjen i Desember. 

 

Med vennlig hilsen 

Gruppestyret 

Jonny Christiansen. 



Allidrettsgruppen 2015: 

 

 

 

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

 

Gruppen består av i alt ca. 5-7 aktive eller potensielt aktive medlemmer fra rundt 12 år og oppover. 

Vanligvis er det 5 ca. deltagere på treningene. Gruppen har slitt med å få opp igjen deltagerantallet 

etter at vi flyttet tilbake igjen til Ringstabekk skole. Vi hadde forventet at antallet skulle ta seg opp 

igjen, men det har ikke skjedd. Enkelte tidligere deltagere er gått over til andre grener, som svømming 

og håndball. De har også trening på torsdager, altså samme tidspunkt som Allidretten. Andre igjen 

synes det er nok aktivitet med Enkeljympa på tirsdager. Jeg har distribuert reklame for Allidretten og 

Vivil til flere skoler og boenheter, uten at det har gitt noen uttelling.  

 

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. I tillegg” gymnastikk” som muskelstrekk og spensthopp 

mm. Siste året har vi lagt inn mer gulvøvelser for å styrke mage og ryggmuskulatur. 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. 

 

Dessverre har det vært enkelte foreldre og besteforeldre som har uttrykt sterkt sin misnøye med at det 

er så få deltagere og” at det ble så mye rot med flytting til Emma sansehus og at Allidretten blir 

stemoderlig behandlet av Vivil”. Dette har generert noe gruff og dårlig stemning blant oss voksne. 

Heldigvis er ikke deltagerne blitt påvirket av dette. 

 

Vi var heldige og fikk en ny trener i høst, Patrik Degen. Han går nå i 3. klasse på videregående skole. 

Det er uvisst hva han kommer til å gjøre kommende høst. Patrik har vært stødig og god trenerhjelp. 

Det er nødvendig å ha øyne og ører åpne for mulige nye trenere. 

 

Lagring av rekvisitter har jeg ikke fått til på Ringstabekk. Etter gjentatte telefoner med skoleledelsen, 

vaktmester, tilsynsvakten, rektor og andre, har jeg ikke lykkes med å få til lagring på skolen. Jeg 

frakter derfor rekvisittene hjem. Dette betyr en litt sårbar situasjon hvis både jeg og min samboer, 

Camilla Wohl Sem, skulle være bortreist. Dette har gått greit til nå.  

 

Det gledelige er likevel å se gleden deltagerne har av treningen. De stråler og er veldig ivrige. De 

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

 

 

Allidrettsgruppa 

Øystein Merckoll 

 

 

  

Svømmegruppen for voksne 

 
 

 

Gruppestyret består av Anne  Kari Sverdrup og Eva Kjevik 

 



Vi svømmer i Nadderudhallen hver torsdag fra kl 20-21 

 

Vi er en gruppe på 12-14 på treningen.  I år har det kommet til noen nye og noen faller fra. Vi holder 

oss  

på et stabilt nivå, nå er det flest menn. Det er en trofast og ivrig gruppe og godt miljø. 

 

Årets konkurranse fra Norges Svømmeforbund var å svømme 5000m fra januar tom 31. mars. Premien 

i  

2015 var tur til Rhodos. Det er veldig motiverende og de fleste svømmer mye lengre enn kravet er i  

denne perioden. Det er like spennende hvert år og alle blir "vinnere" med slik innsats.  

 

Vi deltok på Vivil lekene. Vi deltok også på Landsstevne  i svømming som ble arrangert av 

Lambertseter  

svømmeklubb og som avslutning  på årets sesong var vi på Flipperstevnet. 

Alle stevnene med flott innsats fra  flinke Vivilsvømmere.  

 

For gruppestyret 

Anne Kari Sverdrup 

 

Årsberetning Svømmegruppe ungdom/mandag for 2015 

 

Gruppestyret: 

Jo-Anders Lie (konstituert) 

 

Trenere: 

Kaja Strømmen og Espen Nordby (ansatt desember) 

Kaja har hatt hjelp av Margarita Strømmen underveis. 

 

Medlemmer: 

Svømmegruppa består av 9 ungdommer i alderen 13 til 19 år. 

 

Møter: 

Gruppestyret har ikke hatt møter i 2015. Gruppestyret har fått bistand av daglig leder ved 

behov. Ny trener er ansatt av daglig leder. 

 

Aktiviteter: 

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

skoleferier). 

Vi har deltatt på Vivilleken 2015 med 6 deltakere. 

Landstevne i svømming på Lamberseter i oktober med 4 deltakere. 

Flipper julesvømming i desember med 6 deltakere. 



 

For svømmegruppe ungdom/mandag 

Svømmehilsen 

 

Jo-Anders Lie 

(kons.)  

 

Alpingruppa  

 

Årsberetning Alpin gruppen 

 

Alpingruppen 2015 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 begynnelsen av Januar og 9 ganger 

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 samling i Trysil 

med Norges Skiforbund. Dette er en frivillig samling som foregår om høsten og en om 

vinteren .Vi gleder oss til fortsettelsen og flere snørike vintere. 

 

 

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 
 

 

Barnegruppen:  
 

 Her kommer årsberetning fra barnegruppen: 

 

Trener vår/høst høst 2015 har vært Anine Fossum, det er under arbeid å finne en trener til.  

 

Vi trener hver onsdag på Emma Friskhus- 1 time i sal, og en time i basseng. I sal er det 

organisert trening, mens i bassenget er det fri lek. Det er ikke så mange barn som velger å 

bade etter saltreningen, men det er mellom 2 og 4 stykker.  

  

 
Vennlig hilsen Anine Fossum  
  
 



Dansegruppen: 

 

  Dansegruppen har dessverre ikke vært aktiv i 2015 grunnet mangel på 

instruktør/hovedtrener. Vivil søker etter et menneske til denne stillingen og vil gjenoppta 

dansegruppen med treningstidspunkt på mandager så snart som mulig.  

 

 

 

Årsrapport for 2015 – Ski- og løpe gruppen i VIVIL  

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

 Jostein er mer og mer med på treningene. Therese og Johan har bare kunnet delta i sosiale 

aktiviteter. Gruppens trenere er Ellen Velde og Ole Kristoffersen. 

 

Trening - vi hadde 41 treningstirsdager i 2015. 

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  og vært på Kolsåstoppen. 

 

Deltakelse i idrettsarrangementer 

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

Holmenkollen winter games, Ridderrennet på Beito, storslalåm og 20 km langrenn.  Våre 

aktive fikk både pallplasser, premier og gode personlige resultater.  

  

Medlemmene er naturligvis også med i konkurransene under Vivil lekene. 

 Vi deltok i mosjonsløpet "Fornebuløpet" - 5 km løype - for 3. 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 feiring av trener Ole som ble 70 år. Han fikk mandel i 

julegrøten. Midtsommer hadde vi  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 2015. 

I gruppestyret: Ole Jakob Skeie 

 

 

Skileik og friidrett - ungdom 
Årsmelding – ungdoms langrenns gruppe, 2015 



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. Meningen er at 

det skal være et helårs treningstilbud mest mulig ute, med ulike aktiviteter og lek.  

Gruppas trener er 

Jørgen, 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.  

Oppstart var 

25.november, og 

treningstider er 

onsdager fra kl. 

18.30 til 19.30 på 

Skui 

skileikområde/Jordbru skiområde.  

 

 
 

 


