
Årsberetning gruppene Vivil IL 

Svømming ungdom: 

Trenere: 

Vår Granhaug Rotevatn (ansatt januar 2019) 

Aurora Stavøy (ansatt august 2019) 

Margrethe Kveldstad (ansatt august 2019) 

  

Medlemmer: 

Svømmegruppa består av 8-15 ungdommer i alderen 15 til 22 år. 

3 medlemmer på folkehøgskole 

Møter: 

Gruppestyret har ikke hatt møter i 2020. Gruppestyret har fått bistand av daglig leder ved behov. 

Aktiviteter: 

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

Trenerne har god kontakt med svømmerne og er tydelige ledere for gruppen. Det er blitt en fin struktur 

på treningene. Det er flott gruppe ungdommer som har det hyggelig sammen på aktive treninger hver 

mandag. Men året 2020 har vært tydelig preget av pandemien vi alle befinner oss i… 

  

For svømmegruppe ungdom/mandag 

Jo-Anders Lie 

 

 

Årsrapport svømmegruppa for voksne 2020 

 

Gruppestyret består av Anne Kari Sverdrup 

Instruktører: Marius Korsell og Margarita Strømmen 

Vi svømmer i Nadderudhallen torsdager kl. 20.00-21.00 

 

Dette har vært et unntaksår og antall treningskvelder få. Gjentatte stenginger og lite trening. Mange 

har vært engstelige for å komme på treningen til tross for stenge tiltak. Det har også vært vanskelig 

med transport til og fra trening for mange. 

Siste del av året holdt Nadderudhallen åpent en kort periode kun for klubber. Det ble en liten gruppe 

som kom på trening denne perioden. 

Vi er spent på neste sesong og håper på bedre treningstider. 

For svømmegruppa 

Anne Kari Sverdrup 



 

 

Årsrapport for 2020 – Ski- og løpe gruppen i VIVIL  

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

Jostein, Therese og Johan er assosierte og deltar i sosiale aktiviteter når de har anledning. 

Gruppens trenere er Ellen Velde og Ole Kristoffersen. 

2020 har vært et annerledes år for Ski- og løpegruppen som for alle andre. Vi har likevel vært heldige 

for vi trener ute og vi er ikke så mange. Det har derfor vært mulig for oss å forholde oss til varierende 

smittevernregler. Vi har stort sette opprettholdt treningsdagene våre - bortsett fra en periode fra 12. 

mars og til ut i april. Trener deltakelse og antall aktive deltakere varierte fra gang til - alle hadde egne 

forhold å ta hensyn til. 

 

Trening  

Vi hadde 9 treningstirsdager før 12. mars hvorav 2 på ski  - startet igjen 28. april og hadde 8 

treningsdager med løping frem til St. Hans. I løpet av høsten hadde vi 18 treningstirsdager.  

 

Deltakelse i idrettsarrangementer 

Halvbirken og Ridderrennet ble avlyst. Fornebuløpet ble flyttet til 30. september og siden avlyst. 

Gruppen har ikke deltatt på noen idrettsarrangementer i 2020.  

 

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 feiret midtsommer med løping på Brønnøya, bading og 

grill på Nesøya. Høsttreningene startet med tradisjonell feiring av Tove Kjevik sin fødselsdag. 

Vintersolverv ble feiret i gapahuken på Jorbru med bål, julegrøt og en nisse.  

Ski- og løpegruppen har ikke hatt skader under trening eller konkurranser i 2020.  

I gruppestyret: Ole Jakob Skeie 

 

 

 

Fotballgruppen 2020 

Gruppestyret; 

Ledere: Terje Anstorp, Stein Eriksen og Lars Tallberg. 

Trenere;  

Nina Bjerke, Alexander Oftedal, Espen Tråholt og Mattias Bøhmer 

Hvilket år!!!! Vi har måttet bite i gresset og kaste ballene – og bøyes oss i kunstgresset – for vi har tapt 

mot vår uangripelige motstand dette året. Korona pandemien, som har fått treningsåret til å bli 

punktert som en flat fotball uten sprett, og lagt drømmene våre om suksess i stjerneserien i grus. Vi har 

forsøkt å trener hver torsdag i skoleåret kl.18.00-19.00, både ute på Bekkestua kunstgress 7-er fra 

1.mai – 30.sept og i Gjønneshallen fra 1.oktober – 30.april, men for å følge myndighetenes smitteverns 

regler og samfunnets dugnadsånd har vi ikke trent i perioden 13.mars – 3.september og fra 5.november 

og ut året. Vi er utrente og ser frem til å få hjelp med å slå ned pandemien, slik at vi kan komme i gang 

med den nødvendige treningen. Stjerneserien ble avlyst, Vivil-lekene ble avlyst og vi har ikke spilt 

noen fotballkamper i år. Selv ikke årets viktigste kamp kunne bli avholdt. Stabæk fotball og vi ser 

frem til nye muligheter neste år.   



Det er oppimot 35 aktive spiller fordelt på to grupper for hhv syv’er og fem’er lag. Ved oppstart i 

september reduserte vi antall spillere til møte på trening ved å skille mellom 5'er og 7'er spillere. 

Oppmøte har varierer mellom 10 og 15 spillere. Vi har 4 trenere som sammen sikrer gode 

treningsøkter. 

Vi trives godt i Gjønneshallen og setter pris på perioden vi kan spille ute på Bekkestua KG7 

(vs.Nadderud Arena) og lykkelige er vi, når vi har forutsigbare treningstider og steder.  

 

18.februar 2021 

Lars Tallberg 

Gruppestyrer – oppmann 

 

 

Årsmelding 2020 - Skileik og friidrett – Ungdom 

I 2020 har gruppen hatt helårstilbud i Vivil IL, det har vært noe redusert grunnet covid-19, men 

grunnet utetrening i vår og noe høst har vi holdt det gående store deler av året. 

Oppmann/gruppeleder har vært Knut Fredrik Sæther, etter hvert sammen med Anders Oulie, med 

ansvar for gruppen og kommunikasjon med foreldre/foresatte og trenere.  

All kommunikasjon skjer gjennom lukket facebook-gruppe eller personlige meldinger på messenger.  

Det har vært 3 kjernebrukere og noen få andre som har vært med svært få ganger. Utøverne er i 

alderen 12-19 år. 

Det er trenerne som har planlagt og gjennomført treningene.  

Treningstider har hovedsakelig vært onsdager fra kl. 18.30 til 19:30/20:00. 

Vår/sommer/høst, når det ikke er snø, har blitt gjennomført ute på Nadderud for løping, fotball, lek, og 

moro. Langrennstreningene har foregått på Vestmarksetra skianlegg.  

Noen ganger før jul da det var mørkt ute og ingen snø trente vi inne på Emma Hjort skole. 

Våre utmerkede trenere for gruppen har vært: Ole Magnus Brevik, Oda Trane Øen og Lotte Storaker. 

 

For gruppestyret 

Anders Oulie og Knut Fredrik Sæther 

 

…. 

Utøvere 

Deltatt mer eller mindre fast 

1. Amund Korsmo Sæther -  

2. Henriette Oulie 

3. Mahir Avidic 

Deltatt en til to ganger, ute på våren når det er varmt og lyst: 



1. Victor Berard-Andersen  

2. Karl Fredrik Meikle 

3. Lars Jacob Lund (en skitrening) 

 

Trenere 

Lotte Storaker 

Ole Magnus Brevik 

Oda Thrane Øen  

 

 

 

Årsmelding - VIVIL Håndball – 2020 

 

 

Gruppen består av ca  25 spillere. 

 

Treningen har foregått i Gjønneshallen. Trener har vært Trude S. Kvalheim, vår nye trener Mari Gran 

rakk ikke å begynne før vi måtte stenge i mars, men var på plass da vi så vidt åpnet høst. Gruppestyret 

har også fungert som hjelpetrenere 

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

 

På grunn av Covid-pandemien ble håndball aktivitetene ganske amputert. 

Før nedstengingen 12. mars, ble det spilt 2 serierunder, hvor Vivil var arrangør for den ene. Siste 

serierunde ble avlyst. Vivillekene, Landstuneringen og Culinaris cup ble også avlyst. 

I oktober startet vi treningen igjen, med smittevernsregler og avstand. Treningsgruppen og 

treningstiden ble delt i to, da ble det mulig å gi et tilfredsstillende tilbud. Dessverre måtte vi stoppe 

treningen igjen etter 5 treninger. 

Med hjelp fra foreldre har vi kunnet kjøre privatbiler til serierunde og arrangere serierunde i Nadderud 

Arena, her gikk overskuddet fra kiosken til Birtes fond, som gir støtte til reise til Landsturneringen.  

 

Gruppestyret har bestått av: 

Liv Sinding-Larsen 

Trude Ravn / LarsThorrud 

Christine Underland  



Allidrettsgruppen 2020 

 

 

Litt om gruppen 

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

17 medlemmer fra tenårene og oppover til nærmere 30 år. Det er vanligvis ca. 13-15 deltagere på 

treningene (før korona). Det er store forskjeller på mestringsevne blant deltagerne og det er derfor 

nødvendig å være to trenere og helst to gruppeledere til stede.  

 

Målsetningen er at alle skal klare noen av øvelsene og på den måten føle gleden ved å mestre noe. 

Ellers er det viktig å ha det gøy – og det klarer vi! Det er herlig å se gleden deltagerne har av 

treningen. De fleste deltagerne har en stadig økning i mestrings- og ferdighetsnivå, og vi prøver også å 

utfordre (noen av) dem. Allidrettsgruppen er en entusiastisk og velfungerende gruppe. Men antall 

utøvere bør ikke bli stort flere når gruppen igjen blir samlet.  

 

Korona 

Året ble naturligvis sterkt preget av Korona-pandemien. Vi stoppet treningen 12. mars. Så startet vi 

opp igjen etter sommerferien den 27. august. Da var det absolutt «stinn brakke» og flere enn noen 

gang tidligere. Tydelig at folk var sultne på å treffe hverandre igjen. Veldig hyggelig, men betenkelig 

med tanke på smittevern. Vi besluttet etter en tid å dele gruppen i to, slik at det blir trening for den 

enkelte annenhver torsdag. Da smittetrykket igjen økte, stengte vi fra ca. midten av november og ut 

året.  

 

Vi har spritet alle dørhåndtak, kraner og berøringspunkter. Deltakere og ledsagere har spritet hendene 

både ved inn- og utmarsj. Utøverne er blitt tildelt hver sin ball som vedkommende må benytte under 

hele treningen. Vi har også tilpasset øvelsene for å kunne holde avstand og sendt mange beskjeder om 

smittevern etc. Vi har også ført lister over deltagerne og ledsagerne med tanke på smittesporing, men 

vi har heldigvis ikke hadde smitteutbrudd.  

 

Aktiviteter 

Vi har mye av de samme gjenkjennelige aktivitetene hver gang, men varierer litt. Det siste året har vi 

måtte begrense aktivitetene slik at vi har klart å holde brukbar avstand mellom utøverne. Dermed har 

noen av de mest populære aktivitetene, som stafett, «hauk og due» og «haien kommer» måtte utgå. Vi 

har beholdt bl.a. løping med variable armbevegelser, balansetrening og enkel basketball. Skyte på mål 

med egen håndball og forsiktig innebandy. Vi har økt gulvøvelsene for å styrke mage, knær, lår og 

ryggmuskulatur. Høyst påkrevet for mange. Vi har også hatt flere kondisjonsøkter og brukt hele den 

store gymsalen. Utstrekning er også viktig. Vi har alltid en felles avslutning i en ring og forsøker å 

markere bursdager med stor ring og bursdagssang. Det er veldig populært. 

 

Trenere 

Ole Magnus forlot oss i februar. Men heldigvis var han tilbake igjen ved oppstart etter sommerferien. 



Vi har også hatt Julie og Lotte som trenere/hjelpetrenere. Det er greit med flere ungdomstrenere, fordi 

det har vært noe fravær (terskelen for å være hjemme pga. forkjølelse mv. jo har vært svært lav i år). 

Det er også fint med flere som kan passe på avstand, håndspriting mv. Trenerne er populære og har bra 

kontroll.  

 

 

Hosle, 10.03.2021 

 

Øystein Merckoll   Camilla Wohl Sem  

 

Rullestoldans 

I 2020 så fikk vi bare danset 14 pga. Korona. Vi danser på tirsdager kl. 1800 på Haug skole. 

Vi har vært 3 rullestol brukere som har vært med i år.  

Det kom en ny person med hun har ikke vært med alle gangene grunnet sykdom.  

Det så ut som hun likte å være med. Hun hadde med seg egen ledsager som hjalp til. 

Vi koser oss på dansingen. Jeg ser at de vi danser sammen gleder seg veldig når tirsdagen kommer. 

Det samme hører jeg av ledsagerne.  

Vi håper snart alt blir normalt igjen. Alle medlemmer i dansegruppen har underliggende sykdommer. 

Vi kommer ikke til å ha dans før alle har fått vaksine. Vi håper og på at det blir flere som har lyst til å 

være med å danse i 2021. 

Mvh Anita Marie de Caspary 

 

 

 

 

                                                                                           Bærum 12.03.2020 

 

Årsberetning Alpin gruppen 

 

 

Koronasituasjonen kom og gjorde avslutningen på forrige sesong veldig brå den 12. mars 2020, og vi 

rakk ikke å fullføre sesongen med avslutningsrenn og sosial samling. 

Fra og med i høst har gruppen bestått av noen færre deltagere enn i fjor på grunn av at noen har sluttet 

og noen er på folkehøyskole. Treningene i år har stort sett bestått av 7-9 utøvere. 

I år har vi vært så heldige å få en ny ressurs på trenersiden i tillegg til Torgeir og Gisle. Hun heter Kaja 

og har vært instruktør i Vivil tidligere. 

Årets sesong startet i Oktober med barmarkstrening i høst på Emma Hjort skole. Vi rakk å ha 4-5 

treninger før Norge stengte ned igjen i November.  



Vi fikk startet opp i Krydsbybakken i midten av Januar 2021 og treningene har heldigvis gått mer eller 

mindre som normalt denne vinteren. Det har derimot ikke vært arrangert noen renn, konkurranser eller 

samlinger.  

På treningene har det vært fokus på svingteknikk og kjøring i porter. Alle utøvere er veldig 

entusiastiske og alle viser fin fremgang 

Kick the Limits, som er skiforbundets årlige skiarrangement, ble dessverre avlyst på grunn av 

begrensningene som gjelder for arrangementer. Dette skulle vært arrangert av Vivil i år, men heldigvis 

har vi blitt tildelt neste års arrangement også. 

Fremover er det nå planer om å utvide barmarks-sesongen slik at det blir et helårs treningstilbud  

 

Gruppestyret 

Janike Schreiner 

Jørgen Sætre 

 

Bocciagruppen: 

 

I 2020 har det dessverre vært lite bocciaaktivitet i Vivil IL. I starten av året hadde vi utfordringer med 

lokalene der vi vanligvis trener. Kommunen pusset opp, og vi måtte legge treningene så sent på 

kvelden at oppmøtet ble sterkt redusert. Så kom Korona med nedstengning. Bocciagruppen har ikke 

startet opp igjen etterpå. Instruktøren heter Charlotte Klock Lystad og jobber på sykehus. Hun får ikke 

lov til å ha andre kontaktflater, og har derfor ikke kunnet trene gruppen dette året. Vi håper på snarlig 

gjenåpning av bocciagruppen når alle har fått sin vaksine.  

 

Dansegruppen:  

Dansegruppen består av 8 utøvere fra 15 år og oppover. Dansegruppen møtes mormalt på Emma 

Friskus, emn har i en tid hatt lokaler i gymsalen på Emma Hjort skole grunnet oppussing. 

Danseinstruktør Richard Retteråsen lager enkle koreografier og skaper fine dansetimer for gruppen. 

Målet er å skape aktivitetsglede ved hjelp av musikk og rytmer. Utøverne gleder seg til dansetimene 

og trives godt sammen med Richard.  

Siss Wold var gruppeleder deler av året, men overlot stafettpinnen til Kate Vedeler høsten 2020. 

 

Barnegruppen:  

En ny barnegruppe ble etablert i 2020. Det var god oppslutning rundt denne gruppen ved oppstart, med 

hele 13 barn påmeldt. Disse barna er i alderen 6 til 11 år, og går på Haug skole. Korona gjorde det 

vanskelig å starte opp, men gruppen er nå allikevel godt etablert med en fast kjerne av 4-5 barn som 

møtes hver uke til lek og allidrett. Vi håper på at gruppen blir større når treningsforholdene er 

normalisert.  

Instruktøren heter Bente Solberg, og gruppeleder er Ane Stenmark Præsterud. Treningene foregår i 

gymsalen på Haug skole, eller utendørs.  

 

 


