
ÅRSBERETNING FOR VIVIL IL 

for perioden 1. januar til 31. desember 2020. 
Hovedstyret, valgte gruppestyrer og komiteer har hatt følgende sammensetning: 

 

STYRET  
Leder     : 

Nestleder   :  

Styremedlemmer   :  

 

 

 

 

 

Varamedlemmer   :  

 

 

Revisorer   :  

 

Vararevisor   : 

  

Valgkomité   : 

 

Varamedlem   :  

Jørgen Sætre 

Håvard Grenan 

Arne Martin Tingsnes 

Anne Sletten 

Espen Tråholt 

 

 

 

Martin Sletten Eriksen 

  

 

Terje Strandenæs 

Georg Kervel 

 

 

Marianne Meikle 

 

 

   

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 

 

Liv Sinding-Larsen 

Christine Underland 

Lars Thorrud 

 

 

Øystein Merckoll 

 

 

Anne Kari Sverdrup 

 

 

Jo-Anders Lie 

 

 

Jørgen Sætre 

     

Ole Jakob Skeie 

    

Knut Fredrik Sæther 

Anders Oulie         

 

Anita de Caspary 

 

Siss Wold 

 

Ane Stenmark Præsterud 



  

  

  

  

MØTEVIRKSOMHET OG REPRESENTASJON  

     

9 styremøter 

2 Ekstraordinære møter i forbindelse med Vivil-Lekenes avlysning 

 

 

 

 

          

  

DE VIKTIGSTE ARBEIDSOPPGAVENE 

 

    Gruppenes treningsvirksomhet 

Økonomi og administrasjon 

Planlegging/gjennomføring av Vivil-Lekene  

    Anskaffelse av nye instruktører. 

    Deltagelse i konkurranser/stevner for treningsgruppene 

    VinterVivil 2020 

    VIVILs sosiale arrangementer, medlemskveld, julebord etc. 

     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

MEDLEMMER 

Antall medlemmer pr. 31. desember 2020 var 254, hvorav 191 er hovedmedlemmer. Antallet 

medlemmer holder seg stabilt i forhold til de senere årene. 23 av støttemedlemmene innehar ett eller 

flere tillitsverv. Vi hadde 24 instruktører i funksjon i 2020. Klubben jobber med aktive grep for å øke 

andelen yngre medlemmer. Ny barnegruppe er startet opp i 2020. 

 

  

ØKONOMI  

Regnskapet for 2020 viser et overskudd på kr 510.435,24. Vi hadde budsjettert med balanse i 

regnskapet for 2020. Da det ble klart at Vivil-Lekene skulle avlyses reviderte vi budsjettet, men det 

var svært vanskelig å forestille seg resultatet av året 2020. Årsakene til overskuddet gjenspeiler lite 

aktivitet igjennom hele året 2020. Vivil Idrettslag pleier å ha lave egenandeler i alle sine 

arrangementer, og sponse noe av utgiftene selv. Dette har vi ikke fått anledning til i 2020.  

 

 

DELTAGELSE I STEVNER OG ARRANGEMENTER 

VIVIL medlemmene har i 2020 vært med på svært lite arrangementer. Det var noe arrangement i 

januar og februar før Covid-19 restriksjonene trådte i kraft.  

 

Onsdag 8. januar                   Kiwanis Juletrefest                         Skui Grendehus          

17. – 19. Januar Kick The Limits 2020 Furutangen 

Lørdag 18. januar  Serierunde i Håndball Skjedsmohallen 

31. Januar – 2. februar Special Olympics Invitational/test Åre 



Lørdag 1. Februar VinterVivil AVLYST 

Lørdag 29. februar  Serierunde håndball Nadderud Arena 

21. – 22. Mars  Landsstevnet i svømming AVLYST 

Lørdag 18. April Medlemskveld AVLYST 

22. – 24. Mai  Vivil-Lekene AVLYST 

Onsdag 3. Juni  Årsmøte Vivil IL Videolink 

Onsdag 17. juni  Sommeravslutning AVLYST 

Onsdag 9. september KIWANIS Båttur med Rigmor AVLYST 

10. oktober  Medlemskveld AVLYST 

23. – 24. oktober BIR seminar for idretten i Bærum Sundvollen 

Fredag 27. november Vivil IL Julebord AVLYST 

 

 

VINTER – VIVIL 

 

VinterVivil 2020 ble dessverre avlyst. Vinteren 2020 var svært mild, så det var ikke snø. Etter en 

strålende opplevelse fra 2019 hadde vi store planer. Vi ønsket å gjennomføre arrangementet på tross 

av snømangel, men det ble vanskelig å få deltakere til å melde seg på med bare is og vann på 

golfbanen. Sett i etterkant er det ekstra synd at vi avlyste denne dagen i siste øyeblikk når vi nå 

kjenner fortsettelsen av året 2020. Det var ingen Koronarestriksjoner som begrenset oss på dette 

tidspunktet, men vi fikk veldig lite påmeldinger. 

 

 

 

VIVIL – LEKENE  

 

VIVIL-Lekene skulle gjennomføres 22. – 24. Mai 2020 

 

Etter jubileumsåret 2019 med 536 deltakere gledet vi oss til Vivil-Lekene.  

Vivil-Lekenes forarbeide starter lang tid før avviklingen. Derfor var det mye arbeid som gikk 

etter planen før vi ble nødt til å innse at avlysning var eneste mulighet. Blant annet utviklet vi 

en ny påmeldingsløsning som vi håper å få glede av i fremtiden. 

Som erstatning for Vivil-Lekene utviklet vi en ny idé om et innendørs 1-dags stevne lørdag 7. 

November som vi kalte for Vivil CompactGames. Tanken var å tilby friidrett, barneidrett, 

boccia, fotball og håndball innendørs i Bærum Idrettspark. Deretter premieutdeling og 

deltakerfest med underholdning i de sammen lokalene i en noe mer uformell stil enn det vi er 

vant med. Dessverre satte kommuneoverlegen en stopper for disse planene også, noe som var 



fornuftig sett i ettertid. Men planene rundt denne dagen kan vi ta opp igjen ved en passende 

anledning og benytte oss av.  

ADMINISTRASJON 

Har i 2020 bestått av David Støre som daglig leder i hel stilling. Liv Sinding-Larsen har fungert som 

regnskapsfører uten godtgjørelse. Et meget stort og viktig bidrag til organisasjonen. Styret retter en 

stor takk til Liv for jobben som hun legger ned. 

 

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 2020 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 Bærums Verk 

Lions Club, Norsk Folkehjelp, Kiwanis Club Asker, Bærum og Oslo, Dissimilis Kultur og 

Kompetansesenter, Stiftelsen DAM, BUFDIR og ungdomsskoler i Bærum med valgfaget «Innsats for 

andre». 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 fortsatt en stabil medlemsmasse av aktive. Noen eldre medlemmer slutter, mens noen nye unge 

kommer til. Vår medlemsmasse består av langt flere medlemmer over 20 år enn under. I løpet av 2020 

har vi fått en del nye medlemmer under 20 år. Styret har startet opp en ny barnegruppe i løpet av 2020. 

Her møtes barn i alderen 6 til 11 år for felles trening og moro. Denne gruppen rekrutterer hovedsakelig 

fra Haug skole. Instruktøren arbeider på Haug skole, og treningslokalene er også lokalisert på Haug 

skole. I dag er 36 medlemmer i Vivil Idrettslag under 20 år og 223 medlemmer over 20 år. Det betyr at 

vi på tross av ny barnegruppe 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.  

 

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 

opplevelser er selve limet i idrettslaget, og bidrar til å skape identitet som gruppe eller lag. Vi vil 

prioritere dette høyt så snart vi får mulighet og tillatelse til å delta på idrettsstevner igjen.  

 

 

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.  

 

  

 



Samarbeidet med de ulike særforbund går bra og vi får den informasjon og hjelp vi etterspør. 

Vi ønsker gamle og nye medlemmer velkommen til et nytt aktivt og forhåpentligvis fremgangsrikt år. 

Jørgen Sætre, styreleder 

� t 2ies, scyremedlem 

Espen Tråholt, styremedlem 

Bærum, 9. Mars 2021. 

Hovedstyret i Vivil Idrettslag 

Nils Håvard Grenan, nestleder 

Anne Sletten, styremedlem 

David Støre, daglig leder


