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Lagets hovedstyre						
Arbeidsutvalget		
Leder			

Eli Katrina Øydvin

Nestleder		Ivar Maalen			
Styremedlem		Egil Prestløkken					
Styremedlem		

Leif Inge Skagemo		

Styremedlem		

Madelen Kristensen (ut av styret august 2020 pga stort arbeidspress)

Varamedlem		
Kjell Blomseth
										
Gruppeledere
Basket		

Anne Linnestad

Fotball		

Helle Hvamstad		

Friidrett		

Hans Petter Overvoll		

Friskis og Svettis Gunnhild Baugerød Meldal-Johnsen							
		
Håndball		
Geir Hudø Jørgensen
								
Idrettsskolen		
Guri Drottning Aarnes
										
Orientering		Eirik Nordhagen					
Ski			Gustav Vaaje-Kolstad
Svømming		Kristian Munthe					
Trim			Tore Husum			
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Andre verv
Valgkomité
Henrik Solbu
Gro Steine
Håvard Eikemo (varamedlem)
Kontrollutvalg
Tore Husum
Kristen Treekrem
Revisor		
RevisorTeam v/Per Olaussen
Æresmedlemmer
Guttorm Bjørge
Henrik Seip Solbu
Beretning om virksomheten 2020
Ås IL er et idrettslag med lang og god historie. Ås IL er organisert som et allianseidrettslag
med Ås IL fotball som et eget idrettslag (med egen økonomi, som ikke inngår i Ås ILs
økonomi). Ås IL omfatter i tillegg de 8 aktive gruppene basket, friidrett, Friskis & Svettis,
håndball, orientering, ski, svømming og trim, og i tillegg egen idrettsskole.
Ås IL har et hovedstyre bestående av alle gruppelederne (inkludert fotball) og et arbeidsutvalg med leder, nestleder, tre styremedlemmer og et varamedlem – alle valgt på årsmøtet.
Hovedstyret hadde 5 møter i 2020 og behandlet 37 saker. Arbeidsutvalget hadde 4 møter
og behandlet 29 saker.
Økonomi
Idrettslagets viktigste inntekter er treningsavgifter, lokale aktivitetsmidler (LAM),
MVA-kompensasjonsmidler, medlemskontingent, kommunalt tilskudd til tiltaket Aktiv på
Dagtid, og grasrotandel fra Norsk Tipping. I 2020 har hovedlaget i tillegg mottatt offentlig tilskudd til 2 prosjekter; sommeridrettsskole for barn og turgruppe for voksne som står
utenfor arbeidslivet. LAM-midlene for 2020 ble fordelt på de 6 gruppene som har aktivitet
for aldersgruppen 6-19 år. (Fotballgruppa fikk egne LAM-midler.) Kriteriene var: Støtte til
NM deltagelse, arenaleie, treneropplæring av yngre medlemmer, aktiviteter for uorganiserte barn/ungdom og treningsprosjekter for unge utøvere.
Lagets økonomi har i 2020 vært rimelig god, tross redusert aktivitet under pandemien.
Statlige krisepakker i form av kompensasjon for tapte inntekter har hjulpet. I tillegg har
utgiftene for flere av gruppene vært lavere enn i normalår. Vi har imidlertid mistet en del på
medlemskontingent og har hatt lavere leieinntekter på klubbhuset enn normalt.
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Rent idrettslag
Ås IL skal være et dopingfritt idrettslag og hadde som allianseidrettslag sertifisering som
dette fram til 2019. Antidoping Norge la om sertifiseringen fra 2019 og gruppene var godt i
gang med egne prosesser ved utgangen av 2020, med mål om å være i mål tidlig i 2021.
Medlemmer, betaling, informasjon og kommunikasjon
Pr 31.12.20 hadde vi 1618 registrerte medlemmer og 72 % av disse hadde betalt
medlemskontingent for 2020. 69 % av medlemmene var under 20 år og kvinneandelen var
40 %. Både grupper og lag i Ås IL benytter i stor grad Facebook, Spond og andre sosiale
medier til intern og ekstern kommunikasjon om sine aktiviteter. Nettsiden benyttes mest til
statisk informasjon, i tillegg til enklere påmeldinger for arrangementer.
Arrangementer og aktiviteter
Vi viser til gruppenes egne årsmeldinger for den detaljerte beskrivelsen av aktiviteter og resultater i 2020. Her skal vi kun nevne fellesarrangementer og aktiviteter som styret v/daglig
leder har hatt det praktiske ansvaret for.
Årungen Rundt
Løpet Årungen Rundt ble arrangert i slutten av september. Dette er et arrangement i regi
av Ås IL, hvor gruppene samarbeider meget godt om organisering og gjennomføring.
Strengt smittevern skapte en del utfordringer for arrangør mht. den praktiske avviklingen,
men arrangementet gikk helt smertefritt. Dessverre var det ikke mulig å få til den tradisjonelle «folkefesten» som Årungen Rundt vanligvis er, med mye mingling og sosialt fellesskapet mellom deltakere, publikum og arrangører. Men været og stemningen var likevel god.
Med fin økonomisk støtte fra våre sponsorer Askim og Spydeberg Sparebank og Ås kommune kom vi godt ut økonomisk i 2020 og tillot en pen dugnadsgodtgjøring til gruppene.
Deltakertallet var 147, en del lavere enn de par foregående år, og antakelig skyldes dette
smittefrykt.
Aktiv på dagtid
Ås IL har drevet tiltaket Aktiv på Dagtid siden 2014, med økonomisk tilskudd fra Ås kommune, NAV Ås og deltakeravgift. Tiltaket er for voksne personer som står helt eller delvis
utenfor arbeidslivet og som trenger et ytre initiativ til å komme i gang med trening. Aktivitetstilbudet i 2020 ble sterkt rammet av smittevernsrestriksjonene. Varmtvannstreninga var
stengt fra mars og ut året, mens tilbudene på treningssentret var tilgjengelige med noen
stengte perioder i løpet av høsten. Antallet betalende deltakere på ApD i første semester
2020 var 41. De fikk fortsette uten ytterligere betaling ut året. Hovedandelen av deltakere
var kvinner og gjennomsnittsalderen var rundt 45 år.
Idrettsskole
Ås IL har også i 2020 organisert idrettsskole for barn i 1.-3.trinn. Dessverre ble aktiviteten
rammet av koronastopp både i vår- og høstsesongen. Deltakerantallet var 25 på våren og
22 på høsten. Ungdom i alderen 15-18 år fra eget idrettslag var faste instruktører, og noen
av gruppene deltok med opplegg og instruktører.
Med økonomisk støtte fra Barne- ungdoms- og familiedirektoratet via kommunen arrangerte Ås IL sommeridrettsskole for 10-13-åringer i 4 dager rett før skolestart. Opplegg og
gjennomføring sto daglig leder og 10 unge instruktører for, med bistand fra ytterligere 4 frivillige voksne fra idrettslaget. Sommerskolen hadde åpen påmelding, men en tredjedel ble
rekruttert med hjelp fra barnevernet i kommunen. Heldagstilbudet besto av ulike idrettsaktiviteter med utgangspunkt i idrettslagets egne, en del lek og gode måltider. Det var 30
deltakere på sommeridrettsskolen.
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Gåturgruppe
Med økonomisk støtte fra stiftelsen DAM, har idrettslaget videreført et tilbud om en ukentlig
gåtur på dagtid for alle som ønsker. Målgruppa har vært folk som trenger en stimulans for å
komme seg ut og i aktivitet. Gåturene har hatt fast oppmøtested og -tid, og gjennomført med
daglig leder som turleder, med medhjelpere fra Ås turlag. Mer enn 70 personer er registrerte
som deltakere, og rundt 25 deltok pr gang. Foruten gåturen på et par timer, har opplegget
bestått av noen styrkeøvelser og innslag av foredrag av lokalkjente underveis om kultur,
historie, natur mm. Også denne aktiviteten hadde to koronastengte perioder, men foregikk
ellers gjennom hele året.
Anlegg
Arbeidet med å forbedre forholdene for trening og konkurrering foregår i samarbeid med Ås
idrettsråd og Ås kommune. Inneidrettene håndball, basket og svømming, samt friidretten
opplever fortsatt at tilgang på halltimer begrenser tilbudet til sine aktive. De må leie treningsfasiliteter andre steder utenfor Ås kommune. Det har hjulpet betraktelig med åpning av flerbrukshall på Rustad skole, men den langvarige stengingen av Nordby svømmehall skapte
store problemer for svømmeaktiviteten.
Lysløypa i Nordskogen
Lysløypa i Nordskogen er trenings- og konkurranseanlegget til skigruppa i Ås IL, samt et
helårs idretts- og turanlegg for hele lokalbefolkningen i Ås og omegn. I 2017 begynte Ås
kommune utbedringen av lysanlegget i lysløypa. Installasjon av nye stolper og LED- lys ble
ferdigstilt i hele løypa (5 km) høsten 2019. Installasjonen i 2 kmsløyfa øst i løypenettet ble
utført parallelt med hogst for å «åpne opp» traseen, planering/utjevning av underlaget, graving av grøfter, og generell graving for å øke bredden i smale deler av løypa og traseen ble
ferdigstilt høsten 2020. Hogstkostnadene ble delt mellom Ås kommune og skigruppa, mens
planerings- og graveutgiftene ble finansiert av et tilskudd fra Sparebankstiftelsen. All anleggsaktivitet i Nordskogen ble gjort i tett samarbeid med NMBU som eier Nordskogen. Skigruppa og Ås IL er veldig fornøyd med å ha fått på plass et oppgradert anlegg som vil komme
alle i Ås til gode hele året.
Nye orienteringskart
O-gruppa har fått laget skolekart over Brønnerud, Rustad, Solberg og Ås stadion (Åsgård
modulskole og Ås ungdomsskole), med støtte fra NOFs prosjekt «Kart i Skole og Fritid».
Kartene er lastet opp til fri benyttelse på skoleorientering.no.
Nye kart over Nordby, NMBU-parken og Breivoll er utarbeidet i 2020 og dermed ferdig til
tur-orientering, stolpejakt og løp fra våren -21. Kartene ble fullfinansiert med tilsagn om
spillemidler og støtte fra Sparebankstiftelsen.
Prosjekt Nærskogen
Ås IL har ledet prosjektet Nærskogen-treningsarena med fuglesang, et samarbeidsprosjekt
for fornyelse av Aschjemskogen og Grønnsletta som kombinert trenings- og rekreasjonsområde. Med økonomisk støtte fra Sparebankstiftelsen DNB og samarbeidspartnere fra
Ås kommune, Grønnslett borettslag, grunneier Aschjem gård og Ås ungdomsskole, ble det
gjennomført en spørreundersøkelse blant samtlige 10-klassinger på skolen om ønsker for
områdets videreutvikling, På dugnad ble det utført hogst, rydding, kvisting og rydding på området, remerking av eksisterende trimløyper og lagt nye klopper. Det ble innkjøpt og etablert
en liten styrkepark på Grønnsletta. Prosjektet vil bli sluttført våren 2021.
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Klubbhus og omgivelser
Ås IL har leieavtale med Ås kommune om klubbhuset. Idrettslagets grupper, andre idrettslag
og foreninger kan låne klubbhuset til idrettsformål, og idrettslaget leier ellers ut huset til
møter, barnedåp, konfirmasjon o.l. Etter det andre innbruddet med betydelige ødeleggelser
av inventar, dører mv., bestemte kommunen seg for å etablere alarm og adgangskortsystem
på klubbhuset, som sto nesten klart ved årsskiftet. Privatpersoner initierte en SPLEIS-innsamling etter innbruddet, og pengene skal benyttes til en ryddedugnad inne og ute våren
2021. Kommunen startet etableringen av en sykkelparkering mellom banen og klubbhuset
våren 2020, men ved årsskiftet er jobben bare halvveis avsluttet, og ungdomsskoleelevene
fortsatte å «villparkere» rundt huset. Det ble heller ikke i 2020 noen praktisk løsning på problemet med ulovlig nedkjøring til og parkering ved klubbhuset. Arealene mellom modulskolen,
fotballhallen og klubbhuset er gjennom året blitt stadig mer nedslitt, grunnet stor lekeaktivitet,
mye nedbør og mangel på vedlikehold/tilpassing av området til den store aktivitetsøkningen
Tillitsvalgte og ansatte
Ås IL har et stort antall tillitsvalgte og frivillige som gjør en kjempeinnsats for den organiserte
idretten i Ås. Rekrutteringen av frivillige er en utfordring. En av de viktigste oppgavene vi har
er derfor å nå ut med budskapet til foreldre om at vi er avhengige av og setter pris på stort
engasjement.
Ås IL har en fast ansatt daglig leder i 80 % stilling og Ås IL fotball har en daglig leder i 100 %
stilling. Gruppene har trenere og andre ansatt i både tidsbegrensete og på faste timebaserte
kontrakter. Ås IL har kontrakt med Follo Regnskap, som i tillegg til å føre regnskapet til hovedlaget og til de fleste gruppene også bistår i arbeidet for å sikre en god personaladministrasjon for gruppene.
Samarbeidspartnere
Styret i Ås IL ønsker å gi en stor takk til alle som har bidratt i idrettslagets arbeid i 2020. Dette
gjelder Ås kommune, Ås idrettsråd, sponsorer, ansatte, tillitsvalgte, trenere, foreldre og ikke
minst alle utøvere i alle aldre.
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Ås IL basketgruppe
Gruppestyrets sammensetning
Leder: Anne-Margrethe Linnestad
Nestleder: Harald Schytz
Kasserer/økonomiansvarlig: Jens Gilboe frem til mars 2020 / Bjørn Leirdal fra mars 2020
Styremedlem(mer) og varamedlemmer: Steinar Kile og Sverre Wilberg
Andre verv i Ås il basket: Trygve Solberg (lisensansvarlig), Vilma Bischof (kioskansvarlig)
Styrets arbeid
Styremøter
Det er avholdt 4 styremøter. Leder og nestleder har i tillegg avholdt ukentlige arbeidsmøter for
å planlegge seriepåmelding, serieoppstart og rekruttering og tilrettelegging for profesjonelle
trenere i klubben. Det er også avholdt arbeidsmøter omkring dugnader og ellers fortløpende
håndtering av hyppige aktivitetsendringer som følge av Covid-19.
Spesielle oppgaver
Første del av 2020 ble nok en gang viet utlysning etter og intervju av ny sportslig leder og
hovedtrener i basketgruppa. Dario Mourato sluttet i stillingen sin 1.3.2020 i forbindelse med
samboers jobb i utlandet. Dette bød på utfordringer med å skaffe ny (-e) trenere til Ås il basket.
Det ble opprettet kontakt med ulike basketmiljø i Litauen som vi gjennom flere års treningsleir
har blitt kjent med. En potensiell trener ble også intervjuet i forbindelse med treningscamp i
Kaunas, vinteren 2020. Parallelt ble det også jobbet med å få på plass en trener til.
Lukas Aleksandravicius tiltrådte stillingen 9.3.2020. Den 12.3. var det så full alarm omkring
Covid-19 i Norge. All aktivitet opphørte og det var knyttet stor tvil til om det var mulig å opprettholde videre sportslig aktivitet. Det ble tatt flere raske beslutninger og 14.3. returnerte Lukas
tilbake til Storbritannia. Det ble holdt fortløpende kontakt med ham i perioden som fulgte.
I mai 2020 kunne vi ønske Tomas Taucius velkommen til Ås. Leder i Ås il Basket hadde intervjuet ham i Litauen i forbindelse med basketcamp i februar og han var allerede i Norge i forbindelse med annen jobb. Tomas hadde basketutdanning fra universitetet i Kaunas, han hadde
selv spilt profesjonelt på flere lag og hadde også både trenerutdanning på høyeste nivå, samt
erfaring fra elitespill i hjemlandet. I forbindelse med annet arbeid i Norge og Sverige de siste
årene hadde han også erfaringer fra turneringsspill, spesielt innenfor 3 mot 3-konseptet. Særlig
leder og nestleder gjorde en betydelig innsats for å integrere ny sportslig leder og introdusere
ham for ulike oppgaver. Viktigste oppgave var innsettelse som hovedtrener for 4 ulike lag.
En vesentlig del av vårparten, sommeren og tidlig høst ble dessuten benyttet til møtevirksomhet og forhandlinger for å skaffe nok halltid for gruppene. Som tidligere år ble basket- og håndballgruppa anmodet om å komme til innbyrdes enighet om fordeling av ressursene. Dessverre
ble Rustad skole stengt på ubestemt tid på grunn av vannlekkasje, først i garderober i tilknyt9

ning til hallen og senere også selve hallen. Rustadhallen var en av hovedarenaene for basketgruppa og nedstengning skapte betydelig hodebry for å opprettholde viktig aktivitet i gruppa, i
en tid som ellers var både skjør og lite forutsigbar med hensyn til Covid-19 i samfunnet. Basketgruppa var ekstremt opptatt av å holde hjulene i gang for å sikre kontinuitet og hindre frafall
i lagene. Nå hadde vi trener, men manglet hall å trene i. Vi vil rette stor takk til Nordby il som
omprioriterte egne aktiviteter og avsatte halltid til basketgruppa frem til skolenes sommerferie.
Aktivitet nord i bygda har bidratt til at vi har fått nye spillere til å prøve basket og at vi i perioder
også har kunnet gi spillere fra andre kommuner en treningsmulighet.
Aktivitet
Ett av Ås il basket sine hovedmål er fortsatt vekst i basketgruppa. Dette innebærer arbeid på
flere områder:

Å engasjere og beholde spillere så lenge som mulig i klubben, først og fremst gjennom å være spiller på ett av
lagene, men også i form av andre viktige funksjoner som trener eller dommer i klubben
Flere yngre spillere har gjennom året bidratt som trenere på idrettsskolen, på basketskolen ved skoleslutt, på
camp i høstferien og som assistenttrenere på easybasketlagene gjennom året. I tillegg har en av foreldrene på det
yngste laget deltatt som assistenttrener, inspirator, motivator og oversetter av engelsk til norsk. Vi har ikke sendt
trenere på kurs inneværende år. En viktig del av det å være hovedtrener i Ås il basket innebærer også å legge til
rette for trenererfaringer for klubbens medlemmer. Det holdes ellers forløpende oversikt over basketforbundets
muligheter og kurs i regi av dem.
Å sørge for at det er ulike aldersbestemte lag som gjør at alle spillere kan utvikle seg på det nivået som er
ønskelig for den enkelte
Fortløpende vurdering av ferdighetsnivå slik at spillere kan veiledes om deltakelse på tvers av treningsgrupper og i
henhold til ønsket nivå
Det har ikke vært avholdt easybasket-turneringer for klubbens yngste siste år som følge av Covid-19
Seriespill i region øst serien G13 (2020/2021)
Seriespill i B serien, G15/G16, J16 og G19 (2019/2020), G14, J17 (2020/2021)
Seriespill i eliteserien G17 (Sesongen 2020/2021)
Treningsleir i Litauen under ledelse av Tornado basketball school, februar 2020
Deltakelse i regionmesterskap, G16 Avlyst pga Covid-19
Deltakelse Bærum Open, Avlyst pga Covid-19
Samarbeid med Langhus Lions om utlån av en 2005-spiller for deltakelse i elitelag, G16 og kvalifisering til NM
spill. Kvalifiseringsspill til NM foreløpig utsatt pga Covid-19
Arrangering av innbyrdes turneringer i klubben
Å sørge for at Ås basket er et godt sted å komme til der vi bygger opp hverandre og bidrar til positiv utvikling av den
enkelte, av grupper som lag og av positive foreldre som bidrar i den helhetlige organiseringen
Foreldremøter i oppstart av sesongen, blant annet med sekretariatskurs, gjennomgang av årshjul med planlagte aktiviteter for sesongen og oppgaver som går på omgang mellom alle foresatte (avvikling av kamparrangementer, herunder
sekretariatsfunksjoner, kjøring til kamper, kioskansvar og dugnader). Opplæringen i sekretariatsfunksjoner ble annerledes i år som følge av basketballforbundets innføring av Online registrering på seriekamper. En viktig suksessfaktor
i denne opplæringen har vært å engasjere foreldre som har liknende erfaringer fra barn som også har spilt håndball.
Laglederes tilstedeværelse så ofte som mulig, også på treninger/kamper, dugnader og for å ønske nye spillere/foreldre
velkommen i forbindelse med første trening.
Styrets tilstedeværelse gjennom kommunikasjon ut til gruppene og ved tilstedeværelse så ofte som mulig på kamper,
treninger, dugnader osv.
Dette er en verdi vi strekker oss langt etter. Inneværende år har dette vært av betydelig viktighet for å holde oppe
motivasjon blant spillere, trenere og foreldre. Synlighet bidrar dessuten til at det er enklere å legge merke til og foreta
eventuelle endringer. Det er verdifullt å ta del i det som rører seg blant ungdommene.
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Å sørge for at klubben er inkluderende og bidrar til at utsatte grupper også kan delta
på lik linje med andre
Samarbeid med Røde kors, COOP, Buf dir, flykning-konsulenter osv om tilskuddsordninger
for dem som trenger det. Også i år har vi hatt flere deltakere der slike ordninger har vært
kommunisert.

Å være synlige og bidra i felles aktiviteter i regi av idrettslaget
Deltakelse som løypevakter under Årungen rundt, årets vakreste eventyr.
Idrettsskolen ble avviklet i nært samarbeid mellom trener og to ungdommer på tvers av alderstrinn i klubben
høsten 2020.
Aktiv deltakelse på møter i hovedstyret for Ås iL
Aktiv møtedeltakelse på møter omkring ny flerbrukshall ved Åshallen. To av Ås basket styre sine medlemmer
fortsetter med videre deltakelse i fora som berører denne saken.
Ås il basket bidrar med planlegging av arrangementer i anledning jubileumsåret i Ås il, 2022.
17. mai dugnad 2020. Avlyst pga Covid-19
Juletredugnad, avviklet januar 2020
Dugnader som parkeringsvakt ved Ramme gård
Kakedugnad Avlyst pga Covid-19
Basketskole i juni
Trener Tomas Taucius sørget for avvikling av den 2. Ås basket sommerskole rett etter skoleslutt. Det ble gitt
tilbud til både yngre og eldre spillere i klubben fordelt på ulike tidspunkt på dagen. Gruppene fikk et sammensatt og variert «preseason»-tilbud med både styrketrening og perfeksjonering av enkeltferdigheter, tilrettelagt
i tråd med både lokale- og nasjonale smittevernhensyn. Dette var med på å legge grunnlaget for serieoppstart
i september. Det var lenge tvil om det var mulig å gjennomføre sommercamp. Kort markedsføring av tilbudet
bidro likevel til rask fulltegning av 30 deltakere i henhold til smittevernreglement.
Flere av deltakerne har fortsatt med basketspill inneværende sesong. Tilbudet anses som svært viktig for synliggjøring av basket som aktivitetstilbud for barn og unge i Ås kommune og omkringliggende kommuner.
Høstcamp i høstferien
Det ble avviklet høstcamp i høstferien for både yngre og eldre aldersgrupper. Åpning for trening på tvers av
kommuner bidro til at det var mulig å åpne opp for deltakelse fra andre kommuner. Også her ble det begrensinger på antall deltakere som følge av smittevernhensyn. I alt 22 deltakere deltok. Det var stor interesse
for tilbudet både fra ÅS, Moss, Halden, Vestby, Drøbak og Langhus.
Idrettslige resultater
GU 13 (2020/2021)
Høsten 2020 starter spillerne født i 2008 for første gang med seriespill. Flere av spillerne har trent basket
noen år på EasyBasket-nivå og var mer enn klare for å starte seriespill i G-13-serien. I tillegg til spillere født i
2008 har enkelte 2009 spillere fått lov til å delta på trening og kamper for å få utfordringer som matcher deres
nivå. Totalt er det 13 spillere med på G-13-laget.
Laget rakk totalt å spille 4 kamper før Covid-19 stengte ned serien. De første 3 kampene ble tøffe med 3 strake
tap, men gutta var i ferd med å snu dette og avsluttet seriespillet høsten 2020 med en sterk seier over Oppsal.
Etter nedstengningen av seriespill har laget opprettholdt fullt trøkk på trening med meget bra oppmøte. Det
har blitt arrangert interne kamper G13-G13 og den sportslige utviklingen har vært meget god, til tross for
utfordrende rammebetingelser.
GU14 (2020/2021), f.2005-2007
Våren 2020 spilte laget i G13-serien, og hadde 10 spillere. Treninger ble i hovedsak gjennomført i gymsalen
på Rustad skole og Åsgård skole. Laget spilte flere kamper før de siste kampene ble avlyst i mars 2020 grunnet
Covid-19.
Høsten 2020 startet laget med 2 nye trenere og en ivrig gruppe med spillere. Flere var nye for basketidretten, men også flere erfarne spillere ble med videre på G14-laget. I dag er det 10 aktive spillere på laget.
Flere spillere kommer fra nabokommunene Vestby og Frogn, og noen har fått unntak for alder. Laget har tre
treninger i uken, og har høsten 2020 hatt trening på Sjøskogen og Solberg skole. Laget startet med 2 kamper
med gode resultater denne høsten før det ble en pause i kampene grunnet Covid-19. Spillere lytter aktivt og
har vent seg til å trene med engelske instruktører. Det var et hyggelig møte med de nye trenerne i høst, og
spillerne opplever selv at de har hatt en god progresjon.
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Gruppen har tatt i bruk Spond-appen som kommunikasjonsverktøy, og det har fungert fint. På den måten
har vi også på en oversiktlig måte kunnet registrere antall spillere i forbindelse med treninger, særlig med
tanke på Covid-19 tiltakene.
G17
Året 2020 er tilbakelagt, og ble dessverre en del preget av pandemien. Sesongen 19/20 ble avsluttet før
tiden, og tabellen ble nullet. Ås IL Basket gikk gjennom sesongen uten tap, og vant alle kamper med særdeles stor margin, med et gjennomsnitt på hele 60 poeng per kamp.
Sesongoppkjøringen til 20/21-sesongen var svært god. Laget fikk den ønskede plassen i eliteserien i G17 etter loddtrekning, og laget fikk også to gode trenere med en treningsfilosofi som ser ut til å passe laget godt.
Det har også vært et godt tilsig av nye spillere. Mange nye har deltatt på treninger gjennom høsten. Noen
har gitt seg, men laget står igjen med helt vesentlige forsterkninger på spillersiden.
Antall treninger har økt fra 3-5, der tre av treningene er fellestreninger og to av dem er ferdighetstrening
med fokus på enkeltferdigheter.
Basketmessig hevet laget seg godt gjennom høsten, noe som viste seg i de seriekampene som ble gjennomført. Spesielt siste kamp mot Bøler var god. Selv om det ble tap, satt laget igjen med erfaringen at de kan
spille jevnt mot flere lag i eliteserien.
Dessverre har pandemien satt en stopper for årets sesong. Treningene har pågått så langt det har latt seg
gjøre, og i perioder også via Zoom. Trenerne har lagt ned enorm innsats for å holde ferdigheter ved like og
lage varierte treningsprogram som kan være med på å motivere den enkelte.
Det er en god lagånd hos G17, det viste seg kanskje spesielt da de samlet seg etter dødsfall hos en tidligere
lagkamerat.
J17
I vinterferien 2020 reiste jentelaget til treningsleir i Litauen sammen med ett av guttelagene. Turen bidro til
økte basketballferdigheter hos hver enkelt spiller. I tillegg bidro turen også til viktig team- og kulturbygging.
Dessverre satte pandemien også en stopper for dette laget i mars.
Flere av jentene deltok på sommercampen i regi av Ås Farmers i juni, både som trener for yngre lag og som
deltaker i den eldste gruppen.
To av jentene deltok også på Jentecamp på Bøler i sommerferien. Dette er en viktig del av jentesatsingen,
også stimulert av Norges basketballforbund (NBBF).
Etter sommeren ble det startet med treninger igjen og nå med de nye trenerne, Lukas og Mantas. Treningen ble dermed mer strukturert og motiverende, noe som gjorde det enklere å rekruttere/tiltrekke flere
spillere – dette var kjempeviktig for at laget kunne opprettholde ønsket om å delta i seriespill. Laget består
for tiden av 7 spillere både fra Hobøl, Vestby og Ås.
Før seriespillet ble stanset igjen i oktober, klarte laget å spille tre kamper. En av kampene endte med seier.
Det er godt miljø i laget og jentene har stor omsorg for hverandre.
Easybasket, spillere født 2009-2012
Det har vært stor tilstrømming til basket gjennom hele 2020, og utviklingen høsten 2020 har vært tidenes
beste for den yngste gruppen. Hver eneste uke høsten 2020 har det kommet en eller flere nye spillere på
treningene!
Easybasketgruppen er delt i to, der spillere født i 2009 og 2010 trener sammen. I høst har vi også hatt egne
treninger for 2011-2012 spillere. Totalt har det vært nærmere 50 spillere innom disse to gruppene i løpet av
høsten og det er ca 40 spillere som har valgt å fortsette etter å ha testet ut basket.
Våren 2020 var det tilbud om 1 trening per uke og ikke et fullverdig opplegg for yngste gruppe. Høsten 2020
er tilbudet økt til 1 trening for 2009-2010 og 1 trening for 2010-2011 samt en fellestrening for begge grupper i stor hall der de deles i grupper etter ferdigheter.
Yngre spillere har fått lov å prøve seg noen treninger for å se om basket er deres idrett.
Spillerne jobber nå stadig mer spisset mot basket og spillerne ser ut til å like godt den seriøse tilnærmingen
til basketferdigheter våre trenere legger opp til også for de yngste årstrinn. Treninger foregår på engelsk,
det fungerer fint med assistenttrenere som kan oversette de gangene det er behov for litt hjelp med
språket.
Easybasket-turneringer ble dessverre avlyst denne sesongen pga Covid-19, men vi klarte å arrangere en
intern kampdag der også de yngst fikk lov til å ikle seg kampdrakter og vise foreldrene hva de har lært det
siste året. Stor stemning og veldig morsomt å se hele 3 Farmers Easybasket-lag i aksjon samtidig i Åshallen.
Ser vi på den sportslige utviklingen så er det ingen tvil om at klubben aldri før har hatt så mange yngre
spillere med gode basketferdigheter som nå. Dette lover godt for senere års seriespill. Det har vært en
utrolig utvikling på personlige ferdigheter og spilleforståelse i løpet av høsten.
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Andre prestasjoner
Hjalmar Linnestad ble gjennom spillerutviklingsprogram i regi av NBBF tatt ut til troppen
som skal utgjøre landslag for G16. Pandemien har medført endringer i avviklingen av
samlinger, som frem til nå har vært organisert regionalt. Det gjenstår å se om det blir
mulig å realisere turnering sommeren 2021.
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Ås IL fotball
Styrets sammensetning

Styreleder: Helle Hvamstad
Nestleder: Kjetil Vindedal
Styremedlemmer: Veronica Haslie Green, Trond Sørbø, Per Otto Østenstad, Gunn Elise Saltveit, Guro
Thoresen

Ansatte

Daglig leder: Geir Sneis
Barnefotballansvarlig: Janne Hovland Hjeljord
Regnskap 1. halvår: Vemund Vindedal

Styrets arbeid
Styremøter
Det er avholdt 6 styremøter og behandlet 18 saker på de fysiske styremøtene. I tillegg har det vært stor
aktivitet i styret via Messenger og e-post hvor flere saker er diskutert og konkludert. Trener-, lags- og
spillermøter er også gjennomført i 2020. Ås IL Fotball, har deltatt på flere møter i Østfold Fotballkrets
ved daglig leder og styrerepresentanter. Ås Fotball har også deltatt på styremøter i Ås IL. Vi har også
deltatt på møter i Ås Kommune og i Idrettsrådet. Daglig leder deltar også i ØFKs spillerutviklingsutvalg
og leder Helle Hvamstad er representert i ØFKs Jenteutvalg.

Aktivitet
Sportslige forhold
For barne og ungdomsfotballen åpnet kampsesongen igjen i august og vi fikk gjennomført en flott høstsesong. Seniorlagene våre har ikke fått spilt obligatoriske kamper i år, og heller ikke fått gjennomføre
spilltrening med fullkontakt etter nedstengingen i mars.
Vi har satt i gang organisert trening for barn født 2014 høsten 2020.
For ungdomsfotballen startet sesongen veldig bra og både J17 og G16 spilte seg frem til OBOS-finaler
før alt blei stengt ned i mars. Finalene blei spilt igjen i høstsesongen og begge lag vant sine finaler.
Vårt J17 lag gjentok fjoråret og blei på ny KM-mester i J17KM. Og G16 laget vårt fulgte opp og blei
KM-mester i G16. I tillegg fulgte vårt G15 lag opp med å bli nr 2 i KM og skal delta i kvalifiseringsspill for
Interkrets G16 i 2021.
Vi har gjennomført trenersamlinger hvor sportslig utvikling har vært tema og vi har startet arbeide med å
bli tydeligere i budskapet og opplæringen av spillere i barne- og ungdomsfotballen, Ås Fotballs Grønne
Tråd.
Ås Stadion og OBOS Block Watnehallen står sentralt i vår aktivitet, og gjennomføring av treninger og
kamper foregår stort sett her. I tillegg avholder klubbens aldersbestemte lag treninger på Bjørnebekk.
Kapasiteten i OBOS Block Watnehallen blir utnyttet fullt ut. Den er treningsarena for alle våre lag og
Nordby IL i vintermånedene og er også kamparena for 5-er og 7-er fotballen for Ås Fotball i kampsesongen.
			Antall lag
Alder
         Jenter      Gutter
Senior			1
2
Junior			1
1
16 år				2
15 år			1
2
14 år				2
13 år			1
1
12 år			1
3
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11 år				3
10 år			1
3
9 år				6
8 år				4
7 år			2
4
6 år				 _
Sum			8
Resultater i serien 2020 ( 13 år og eldre)
Old Boys
M39 7’er
Ikke i seriespill
A-laget		
4. div.		
Ikke spilt		
Damer 7-er 1. div		
Ikke spilt
Sen 2		
6. div		
Ikke spilt		
J17		
KM 		
1. plass
G19		
Bredde avd 2 1. plass			
G16 		KM A		1.plass			J15		KM		2. plass
G15		KM A		2. plass			J13		9-er		10. plass
G15/16 7-er Bredde avd 1 4. plass
G15/16
Bredde avd 3 2. plass
G14		KM A		3. plass			
G14 - 2
Bredde avd 1 5. plass			
G13		KM A		10. plass
Kretslagsaktiviteter
Vi hadde 7 Ås spillere på kretslag denne sesongen.. Fra 2004 har Lina Skiaker Klech blitt fast inventar
på jentelaget. Fra 2005 er Kaja Sandnes og Nora Mengkrogen Rosenvinge spilt. Fra 2006 har Emma
Green, Hanna Hjeltnes, Celine Schultz, Abby Ballabadan, Jarle Petzold og Linus Thoresen Lundmark
spilt.
Cupdeltakelse
Noen barnelag har fått deltatt på dagscuper i perioder hvor dette har vært tillatt.
Tine Fotballskole
Fotballskolen ble arrangert 11 – 14. august hvor 196 deltakere i alderen 6 - 12 år deltok. 46 av disse
var jenter. Fotballskolen ble organisert av Geir og Janne som ansvarlige for den sportslige organiseringen. Sammen med god innsats fra 19 instruktører fra klubbens spillere fra 14 år til 17 år, gav det 4 flotte
fotball dager på Ås stadion.
ØFKs avslutningscup for barnefotballen
Vi fikk i år arrangere den siste Minifestivalen for 7-åringer, noe redusert med besøk fra HSV og DFI.
Denne blei arrangert 26. september. G2013, klubbdommere og daglig leder deltok i gjennomføringen
med dugnadsinnsats.
Spillerutvikling Ås X-tra
Vi har fulgt opp med spillerutviklingstiltak gjennom hele året. Spillere fra 2012 – 2005 fikk alle tilbud om
1-2 treninger rett etter skoletid. Ås X-tra er åpent for alle som ønsker mer trening enn hva som tilbys av
lagstrening. Det har vært om lag 50 spillere som har deltatt i aktiviteten gjennom året.
Ås X-tra er et tiltak som gir våre mest aktive spillere et bedre tilbud og vil bidra til å kunne beholde dem i
klubben. På sikt vil dette også gi mer skolerte spillere og heve lagsprestasjonene til Ås IL Fotball.
Samarbeid med andre klubber
Vi har samarbeidet med Ski, Nordby, Oppegård, Langhus og Follo FK om et ekstra tilbud for G2005 og
G2006, og sammen har vi etablert Team Follo som et spillerutviklingstilbud.

Medlemstall
6-12 år
Kvinner
54 57
Menn
262 230
Totalt
316
Røde tall 2019

13-19 år

20-25 år

26 år og eldre

Totalt

43 46
124 132
167

32
28 31
31

27 23
92 100
119

127 128
506 493
633 621
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Årsregnskap og økonomisk status

2020 har vært et utfordrende år økonomisk med stor usikkerhet, den lave aktiviteten har redusert utgiftene og vi har vært sparsomme på grunn av usikkerhet i forhold til inntekter. Inntektene har vært usikre
på grunn av usikkerhet på størrelse på LAM-midler, MVA-refusjon og de statlige kompensasjonspakkene
pga koronapandemien. Det har også hersket usikkerhet med både treningsavgift og sponsorinntekter.
Men til slutt viser det seg at vi tross mye lavere omsetning har fått et godt økonomisk resultat. Dessverre
kommer dette først og fremst på grunn av veldig lav sportslig aktivitet gjennom året.
I 2020 har Ås IL fotball en omsetning på kr 3 053 422,- og et overskudd på kr 626.958,- Lagene
samlet hadde kr 526.367,- innestående på Ås Fotballs bankkonti 31.12 2020 som er en økning på kr
83.016,- fra 2019.

Samarbeidspartnere

I 2020 utgjorde inntektene fra våre samarbeidspartnere ca. kr 265.027,-.- Våre største samarbeidspartnere er UMBRO, OBOS Block Watne (som navnesponsor på hallen), Intersport Vinterbro, McDonalds og
Hagespesialisten.

G2011 på cup
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Ås IL friidrettsgruppe
Gruppestyrets sammensetning

Leder: Hans Petter Overvoll
Kasserer: Vivi Rognerud
Styremedlemmer: Johan Asplund (nestleder), Irene Falch, Pål Bergan og Jørn Lileng

Styrets arbeid

Styremøter
Det er avholdt 2 ordinære styremøter, samt en del 2-postutveksling om styresaker.

Aktivitet

Treninger
Det har over år vært lagt stor vekt på godt treningsmiljø og allsidighet innenfor de begrensninger som
dagens treningsfasiliteter gir oss.
De siste 3-4 årene har det vært et generasjonsskifte på trenersiden. Det har derfor blitt jobbet med å
rekruttere og utvikle trenere internt i klubben. Vi har nå fire jenter med aktivitetslederkurs som trenere for
de yngste utøverne, og to av voksentrenerne har også gjennomført grunnkurs i friidrettstrening for barn.
Med økende aktivitet og ambisjoner i en ny generasjon som nå er fra 12-15 år vil det kreves ytterligere
forsterkning på trenersiden de kommende årene.
Jenter og gutter 7 - 9 år
Rekruttgruppen har også i 2020 vært relativt stor, med opp mot 15 barn på treningene. Gruppen består
av blide, ivrige og lærevillige barn, med sterke meninger om hva vi bør trene! Treningen deles som oftest
i 3 deler, der første del består av oppvarming og hjelpeøvelser. Tarzansisten er favoritten inne, med
variert jakt over matter, tau, benker, bommer og tjukkasmadrasser. Også dansk kanonball har blitt en
populær oppvarmingsøvelse, der vi også får lagt inn styrke som «straff» når barna blir truffet av ballen.
Utendørs varierer vi både med jogging i skogen, hinderløype, “haien kommer” eller andre aktive øvelser. Treningen er variert, og vi vektlegger også tekniske øvelser som lengde, høyde, starttrening eller
kasttrening som kule og spyd. Innendørs vinterstid forsøker vi å legge til rette for tekniske øvelser med
styrke, reaksjon, spenst og hurtighet. Treningene avsluttes ofte med ulike versjoner av stafetter, etterfulgt av tøying. Målet vårt for treningene har vært å legge til rette for lek og moro, glede og entusiasme,
samtidig som treningen danner et godt fundament for fremtidige øvelser.
I 2020 har treningene også hatt tydelige smittevernsrutiner som håndvask før og etter trening og krav
om avstand mellom deltakerne under trening, både inne og ute.
Jenter og gutter 10 – 14 år
Gruppa har fellestreninger to ganger i uka. Det har vært godt oppmøte i koronaåret 2020, med mellom
12 og 20 deltakere på treningene. Fokus på treningene har vært at alle skal gjennomføre en teknisk
trening i kast, hopp eller løp/hekk etter oppvarming. Treningene avsluttes ofte med stafettløp. På vinteren avholdes vanligvis mye av treningen innendørs i gymsalen på Ås ungdomsskole. Salen er liten og
gir begrensede muligheter for utøvelse av friidrettsøvelser, slik at det blir basistrening med vekt på koordinasjon, balanse og spenst. Dette er ferdigheter som vi har god nytte av når vi kommer ut på stadion
igjen.
På grunn av smittevernstiltak og avstandskrav valgte vi høsten 2020 å fortsette det meste av treningen
for denne gruppa utendørs i vintersesongen. Hele mandagstreningen har foregått utendørs, mens torsdagstreningen har startet med en halvtime løping og lek utendørs, og deretter øvelser i styrke, spenst
eller hurtighet inne. Med denne løsningen har vi klart å opprettholde variert trening samtidig som vi har
klart å holde god avstand og forsvarlig smittevern mellom deltakerne på trening, både inne og ute.
Banetrening for eldre ungdom/voksne
Et lite knippe eldre ungdommer og voksne over 18 år har også trent sprint, hekk, kast og hoppøvelser på
Ås stadion i 2020, ledet av Geir Hansen. Det nye anlegget for stavhopp har vært mye i bruk. Treningene
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utendørs har vært supplert med leid treningstid i Bærum idrettspark i vintersesongen. Flere av de yngre
utøverne under 15 år har vært invitert med på noe av denne treningen, til stor inspirasjon for disse. De
aktive kastutøverne i klubben har også brukt den nye kastringen på Lillebrand jevnlig.
Løpegruppa
Mellom- og langdistansegruppa for løp har hatt 3-4 fellestreninger i uka, flere av dem i samarbeid med
o-gruppa. Mangeårig trenersjef, Henrik Solbu, har hatt hovedansvaret. Mandager trenes det hurtighet.
Lørdager er det banetrening i sommersesongen og bakke-/trappespenst i vinterhalvåret. Onsdagsintervallene, sammen med fjorårets nyskaping, 10x1000-m på stadion søndag formiddag, har vært de mest
populære treningene med opptil 20-30 deltakere. I sommerhalvåret ble midtukeintervallene en periode
flyttet til torsdager for å samordne treningene med orienteringsgruppa.

Trener Henrik Seip Solbu sprer idrettsglede til yngre og eldre løpere i friidrettsgruppa hver uke hele året! Foto:
Hans Petter Overvoll
Idrettsmerket
Under ledelse av Richard Johnson og Tore Husum ble det arrangert idrettsmerkeprøver på Ås stadion i
september, der til sammen 7 personer tok idrettsmerket. Merkeassistent Tore Husum har også selv tatt
idrettsmerket 55 år på rad.
Idrettsmerket består av noen minimumskrav til hurtighet (eks. 60m løp, 400m sykling eller 25m svømming), spenst (lengde uten tilløp, høyde), utholdenhet (løp, sykling, svømming), styrke (kule, sit-ups/
push-ups) og egenerklæring om jevnlig trim gjennom året. Det er et fint insitament for å holde seg i jevnt
god form. Merkekravet er justert etter aldersgruppe, og utmerkelser vanker ved et visst antall gjennomførte år.

Konkurranser/resultater

I Holmenkollstafetten og Ekebergstafettene ble som så mye annet avlyst i 2020.
I de yngre årsklassene er konkurranseaktivitet igjen stigende etter noen år med begrenset aktivitet utenfor Ås stadion. Tross mange avlyste stevner vanket det mange pallplasseringer i 2020 for de yngre utøverne, blant annet i
Tyrvinglekene (innendørs), Groruddalslekene, Askerlekene og Nittedalslekene.
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2020 var året da Simen Sebastian Hansen (til venstre) tok klubbens første medalje i et senior-NM siden 2008 med
sin bronse i 10-kamp. Ole Jakob Solbu (i midten) tok gull i UM (800 m). Mari Henriksen (til venstre) tok KM-gull i
stavhopp J14 og satte ny klubbrekord. Foto: Geir Hansen og Eyvind Solbu.
I tillegg deltok en bra tropp av yngre utøvere i kretsmesterskapet for Oslo/Akershus på Stovnerbanen,
der vi hentet med oss 3 gull, 3 sølv og 1 bronse hjem til Ås. Under kretsmesterskapet i stavhopp i Ski ble
det ytterligere et KM-gull i J14 ved Mari Henriksen, som med 2.56 m også satte klubbrekord for kvinner.
Klubben tok 2 medaljer i ungdomsmesterskapene (UM). Ole Jakob H. Solbu vant gull på 800m i
utendørsmesterskapet som ble arrangert på Jessheim. Han tok også sølvmedalje på samme distanse
i innendørsmesterskapet arrangert i Bærum. I tillegg hoppet Per Ellef R. Aalerud til sølv i tresteg i
U23-klassen i innendørsmesterskapet.
I senior-NM sikret Simen Sebastian Hansen seg bronsemedalje i 10-kamp, mens Ole Jakob H. Solbu løp
inn til en 5. plass på 800m. Simen Sebastian sin bronsemedalje er klubbens første medalje i et seniormesterskap siden 2008 og den første i en teknisk øvelse siden 1972.
Etter en flott sesong er Ole Jakob Solbu også tatt ut på friidrettsforbundets U-20 juniorlandslag for mellom- og langdistanse for sesongen 2021.
Det ble i løpet av 2020 sesongen satt 4 nye seniorklubbrekorder, ved Mari Henriksen (stav), Mads Rognerud (300m) og Simen S. Hansen (10-kamp og 110nhk). I tillegg ble det satt 6 aldersbestemte klubbrekorder for gutter og 4 aldersbestemte klubbrekorder for jenter.
De fleste av de øvrige nasjonale stevnene ble i 2020 avlyst på grunn av covid-19, inkludert Tyrvinglekene
utendørs og Veidekkelekene, som begge har vært prioriterte stevner for Ås IL. Bamselekene i Stangehallen i mars var første store stevne som ble avlyst, og dermed ble det heller ingenting av denne helgeturen
som pleier å samle mange yngre utøvere i klubben.
Derimot hadde Ås IL i 2020 for første gang på flere år hele tre utøvere som ble tatt ut på kretslaget til Lerøylekene, som er en nasjonal kretskamp for ungdommer 13-14 år. Årets leker gikk av stabelen på Rjukan. Utøverne fra Ås deltok på mellomdistanse, sprint, hekk, lengde, tresteg, stav og stafetter. Sammen
med resten av deltakerne fra Akershus friidrettskrets vant Ås-utøverne kretskampen i region Østlandet.
Bestemannspremier
Hver høst pleier klubben å arrangere en avslutningskveld med pizza, quiz og utdeling av diplomer for
klubbrekorder og bestemannspremier. Denne tradisjonen ble brutt i 2020 på grunn av koronabegrensninger, men klubben tar sikte på å hedre vinnerne på etterskudd i 2021 når situasjonen igjen tillater et
sosialt arrangement. Her følger resultatene, og bestemannspremiene er beregnet etter Tyrvingtabellen.,
Femkamp-pokalen
Vandrepremie for barn og ungdom 10 – 19 år må vinnes 3 ganger for å få den til odel og eie. I pokalen
inngår poengsummen for et løp, et hopp, et kast og to valgfrie øvelser.
Pokalene ble i 2020 vunnet av:
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Alise H. Seiersten (10) med 3982 p (1. aksje)
Fredrik K. Henriksen (11) med 4159 p (1. aksje)
Klubbmesterskapspokalene
Klubbmesterskapspokalene for barn og ungdom 10 - 19 år er summen av de 3 beste (etter Tyrvingtabellen) øvelsene innenfor hver disiplin. Pokalene ble i 2020 vunnet av:
Sprint/hekk: Anna R. Overvoll (13) 2256 p & Mads Rognerud (19) 2890 p
Hopp: Anna R. Overvoll (13) 2562 p & Fredrik K. Henriksen (11) 2726 p
Kast: Alise H. Seiersten (10) 1194 p. Ingen gutter hadde resultat i 3 kastøvelser
Hilmar Hansens pokal
Evigvandrende pokal til beste poengsum oppnådd av gutt/jente på mellom- og langdistanse. Pokalen
fungerer også som klubbmesterskap på mellom- og langdistanse og ble vunnet av:
Alise H. Seiersten (10) for sin tid på 600m: 2.05,36 (631 p)
Ole Jakob Solbu (17) for sin tid på 800m: 1.50.65 (1123 p)
Bestemannspokalene
Bestemannspokalene til beste poengsum i seniorøvelser etter serietabellen ble oppnådd av:
Guro Rogstad Sørheim for sitt kast i diskos 32,09m (613 poeng)
Ole Jakob H. Solbu for sin tid på 800m: 1:50,65 (899 poeng)
Lagserien
I lagserien (friidrettens divisjonssystem) settes resultater fra alle klubbens utøvere sammen til et lag
basert på at hvert resultat gir en poengsum. I 2. divisjon teller poengsummen i 15 obligatoriske mesterskapsøvelser pluss 10 valgfrie øvelser, med maksimalt 5 resultater per utøver, mens det tilsvarende for
3. divisjon er 12 obligatoriske og 8 valgfrie øvelser.
Klubbens herrelag endte i 2020 sesongen på en 6. plass i 2. divisjon, med poengsummen 16021. Dette
er klubbens beste poengsum og plassering i lagserien noensinne. Ettersom det er henholdsvis 14 lag
i 1. og 2. divisjon, plasserer dette også klubben på en topp 20. plassering i Norge for sesongen 2020.
2020-laget bestod av Per Ellef R. Aalerud (5 øvelser), Simen Sebastian Hansen (5), Ole Jakob Solbu (5),
Mads Rognerud (2) Nils Tveite (2), Andreas Benoni (2), Jo Magnus R. Aalerud (1), Karl Henrik Lilleheier
(1), Kristian T Seiersten (1) og Oskar Platzak (1).
Damene endte på en beskjeden 46. plass i 3. divisjon med poengsummen 7879p, noe som likevel er
en forbedring fra 2019. På kvinnene sitt lag bidro Anna R. Overvoll (5 resultater), Mari K. Henriksen (5),
Alise H. Seiersten (3), Stine Aarstad (2). Kristine Rogstad (2), Guro Rogstad Sørheim (1), Mina Lilleheier
(1), og Eline Skjevdal (1)
Innendørs kretsstevne i hopp uten tilløp
Stevnet ble arrangert på Ås ungdomsskole i mars, få dager før koronapandemien satte en stopper for
resten av innendørssesongen.
Parkløpet
Det tradisjonsrike Parkløpet i Universitetsparken skulle vært arrangert 23. april, men ble avlyst på grunn
av covid-19-restriksjonene.
Banestevner Ås stadion
Det ble til sammen arrangert 9 banestevner på Ås stadion i 2020, til tross for at Åpningsstevnet 1. mai
og et øvrig vårstevne i mai ble avlyst. Klubben arrangerte kretsstevner med et bredt utvalg av øvelser i
juni, september og oktober. I tillegg ble det arrangert tre små karusellstevner i juli og et lagseriestevne i
slutten av oktober.
TINE-stafett
Årets stafett ble avlyst på grunn av koronasituasjonen.

Samarbeid

Friidrettsgruppa har god kontakt med resten av Ås IL. Det samarbeides om trening, konkurranser og
arrangementer, blant annet Årungen Rundt, der gruppa stiller med frivillige funksjonærer. Over tid er det
utviklet samarbeid med andre klubber, kretsen, forbundet og ressurspersoner i Norge. Styret takker alle
som har bidratt til aktivitet, og som har stilt opp som funksjonærer ved våre arrangement.
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Årsregnskap og økonomisk status

I 2020 var de største inntektene knyttet til tilskudd fra lokale aktivitetsmidler og statlige kompensasjonsordninger for bortfall av egne arrangementer grunnet pandemien.
For 2020 viser årsresultatet et overskudd på kroner 10.095, tross avlyste inntektsbringende arrangementer Vi har til sammen fått kr 37.500 i kompensasjon for bortfall av inntekter på grunn av koronatiltak i 2020.
I tillegg har klubben hatt betydelig lavere utgifter til påmeldingsavgifter, reise og opphold til ulike stevner
som har blitt avlyst i 2020. Til tross for noen perioder med redusert eller nedstengt treningstilbud har
betalingsviljen til medlemmene vært god, og inntektene fra treningsavgifter er omtrent som foregående
år.
Egenkapitalen til friidrettsgruppa utgjør pr 31.12.2020 kr 477.502. Økonomien er så langt robust.
Verdiregnskap 2020
• Frivillig innsats av trenere og ledere på treninger og stevner: 2.000 timer
•

Dugnadsinnsats egne arrangementer og for andre: 1.000 timer

•

Styrearbeid mv.: 300 timer

•

Kjøring til trening og konkurranser: 5.000 km

21

Ås IL Friskis & Svettis
Gruppestyrets sammensetning

Leder: Gunnhild B. Meldal-Johnsen
Nestleder: Anne Falk Øgaard
Kasserer/økonomiansvarlig: Bente Midthjell
Styremedlem: Barbro Fossum

Styrets arbeid

Styremøter
Det ble avholdt 2 styremøter hvor saker angående daglig drift ble behandlet.

Aktivitet

I vårsemesteret var det trening på mandager og torsdager på Ås ungdomsskole, en time per gang, inntil stenging i mars på grunn av Covid 19. Det var Dans Fusion med Cecilia på torsdager og Jympa Middels med Bente på mandager. I høstsemesteret var det trening tirsdager og torsdager, Jympa Middels
begge dager, inntil stenging i november på grunn av Covid 19. Bente og Guri delte på instruktørjobben,
siden Cecilia var syk. Stor takk til Guri som stilte som vikar!
I høstsemesteret var det antallsbegrensning på treningene med maksimum 16 deltagere. Det var ingen
som ønsket å trene som ikke fikk trent på grunn av antallsbegrensningen. Det var stort sett færre enn
normalt på treningene.
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Ås IL håndballgruppe
Gruppestyrets sammensetning

Leder: Geir Jørgensen
Nestleder: Øystein Høsteland Sundby
Kasserer: Håkon Nilsen
Sportslig leder: Kirsti Stuvøy
Administrasjonsansvarlig: Vibeke Skagemo

Styrets arbeid

Det er avholdt 4 styremøter hvor totalt 27 saker har blitt behandlet

Aktivitet

Det har vært en utfordrende sesong på mange måter pga koronasituasjonen. Håndballgruppen har
kommet relativt godt ut av utfordringene vi har måtte jobbe med, både sportslig og økonomisk.
Barne- og ungdomshåndballen
Sesongen fikk en brå slutt da koronaen kom på senvinteren 2020. Dette førte til at serie- og cupspillet ble stoppet, og treninger var det ikke lov til å gjennomføre. Samtidig ble de planlagte cupene
som flere lag var påmeldt avlyst, blant annet den felles overnattingscupen Slottsfjell 2020. I perioder
ble det åpnet opp for trening, men med restriksjoner og ved seriestart i august/september var mye
tilbake som normalt. Sent på høsten 2020 ble det igjen full stopp og det har ikke vært kampaktivitet
siden.
Klubbens spillere som var påmeldt spillerutvikling i regi av regionen, har nok følt på denne nedstengningen som spesielt trist og utfordrende.
Ved oppstart av sesongen 2020/2021 var man for få spillere til å drive G2004 videre. Spillerne som
ønsket å fortsette med håndballen ble tatt imot av Ski. Klubben har fremdeles utfordringer med å holde på spillere når de når 15–16-årsalderen, dette er ikke unikt for Ås IL Håndball, men en utfordring
hele regionen deler. Denne utfordringen er høyt på agendaen for håndballgruppen.
Seniorhåndballen
Etter at koronaen kom, har det ikke vært kampaktivitet for våre seniorlag og sesongen 2020/2021 er
avlyst. Seniorene har også lidd mere enn barne- og ungdomshåndballen siden de kun har fått gjennomføre treninger innendørs i en kort periode og da med 1-meters avstand.
Vi hadde påmeldt et herrelag i seriespill for sesongen 2020/2021 etter noen års pause. Vi ser at
motivasjonen er på plass og satser på full sesong med seriespill for Damelaget, J33 og Herrelaget i
sesongen 2021/2022.
Klubbdrift
Vi har hatt et år med masse usikkerhet tilknyttet koronasituasjonen og det har vært mange utfordringer. Arrangementer har blitt avlyst og dermed har grunnlag for inntekter falt bort. Gruppen har
gjennom hovedidrettslaget søkt om tilskudd for tapte inntekter gjennom tilskuddsordningen styrt av
lotteritilsynet. Gruppen har fått sine søknader innvilget, men det er kun 70% av tapte inntekter som
da dekkes. Med mindre aktivitet faller det også bort utgifter, og det er i all hovedsak dommerutgifter.
Den årlige dugnaden på Tusenfryd ble avlyst pga korona, men her søkte vi Sparebankstiftelsen om
tilskudd for tap av de inntektene, og det var svært gledelig at Sparebanken innvilget vår søknad.
Fyrverkeridugnad ble gjennomført romjulen 2020 og man gikk her i et pent overskudd. Her betaler
innsatsen seg og flere lag fikk pene summer med penger inn på sine respektive lagkontoer. Det
gleder styret å se at dugnadsånden er høy i klubben.
Til tross for alle utfordringene som koronaen har gitt oss så satses det videre. Foreldretrenerne og
foreldregruppenes engasjement er nøkkelen til videre drift. Uten det frivillige arbeidet er vi ingen ting.

23

Høsten 2020 ble flere av klubbens spillere født i 2006 skolert på kurs som barnekampleder. Klubbens
dommerarbeid er bærekraftig, og vi oppfyller alle kravene regionen stiller til oss.
Ås IL Håndball er sertifisert av Antidoping Norge som rent idrettslag. Det betyr at vi har en plan for
hvordan vi systematisk jobber for antidoping og retningslinjene er nedfelt i gruppens sportslige plan.
Vi er 1 av totalt 18 klubber i Viken som har denne sertifiseringen. Flere av våre naboklubber har ikke
denne sertifiseringen.
At Rustadhallen har vært stengt har gitt mange utfordringer og vi har slitt med å kunne tilby alle lag nok
halltid i henhold til sportslig plan. G/J08 (f. 2012) har på grunn av dette hele sesongen trent i en liten
turnsal på Eika, treningssenteret til NMBU. At Rustadhallen igjen kan tas i bruk og at den nye Åshallen
kommer på plass til seriestart 2022/2023 er helt nødvendig for å sikre alle det tilbudet vi ønsker å tilby
og for å ta høyde for fremtidig vekst av antall lag.
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Det er gledelig at vi har en jevn økning i medlemsmassen. Mange har fryktet stort frafall pga koronapandemien, men det viser seg at håndballen har vært savnet. Håndballen i Ås har et trygt og godt
miljø hvor alle behandler hverandre med respekt.

Årsregnskap og økonomisk status

Årsregnskapet er presentert for årsmøtet. Dette viser et resultat på kr 182.361 NOK. Dette inkluderer
også inntekter og kostnader til lagkasser, som gir balanse som skal disponeres for lagene. Årsmøtet i
gruppen skal behandle gruppens årsregnskap, selv om det er årsmøtet i Ås IL som formelt godkjenner
det. Vi gjør oppmerksom på at det her ca 60.000 som skulle vært utfakturert i 2020 som kommer på
2021 regnskapet. Uansett et fint resultat som sikrer sunn videre drift.
Styret mener det økonomiske resultatet gir et godt grunnlag for drift gitt at vi klarer å engasjere flere
personer til å drive klubben. Alternativt må det brukes mer penger på å kjøpe inn flere tjenester. Det er
rom for å øke dette noe.

Håndball 2020, alternativ trening under pandemien
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Ås IL orienteringsgruppe
Gruppestyrets sammensetning
Eirik Nordhagen – leder
Gunnar Tenge – kasserer
Ingunn Schei – styremedlem
Linus Olhans - styremedlem

Styrets arbeid

Det er avholdt to styremøter i 2020. Styret utarbeidet en tiltaksplan for 2020 som var grunnlaget for
aktivitet i laget og muligheter for å søke om tilskuddsmidler fra NOF. Generelt retter denne planen seg
mot barn, ungdom, unge voksne og funksjonshemmede. Midlene til Para-O falt ut i og med at Pre-O-arrangementet ikke lot seg gjennomføre i 2020.

Organisasjon
Hjemmeside Ås IL Orientering

Ingrid Tveite, Eirik Nordhagen

Kartansvarlig

Kristen Treekrem

Løpstøy, drakter

Håvard Steinsholt, Eirik Nordhagen

Materialforvalter (poster, enheter og bukker)

Kjell Blomseth

Tidtakerutstyr, Brikkesys, Emit,
PC

Jo Inge Fjellstad

Karttrykking av løyper

Ivar Maalen, Jo Inge Fjellstad, Håvard Tveite

Prosjekt «Kart i skole og fritid»

Jo Inge Fjellstad, Kristen Treekrem

Rekrutt-/trenergruppe

Eli Moe, Ingrid Tveite, Lasse Bredal-Knutsen, Ingunn Schei,
Ingunn Berget for 13-16 år, Ann-Kristin Stokke 8-12 år og ElseMarit Gaustad, hjelpetrener.

Turorientering

Håvard Steinsholt, Ingunn Berget

Stolpejakta 2020

Sille Winsnes, Kjell Blomseth, Kaja W. Nordhagen

Politiattest

Eirik Nordhagen

Vegetasjon, Dyreliv og Grunneier (VDG)

Eirik Nordhagen

Medlemsoversikt, søknader,
rapportering

Eirik Nordhagen

Håndverksavdelingen

Håvard Steinsholt, Kjell Blomseth

Aktivitet

Arrangementer
I 2020 fikk Ås IL Orientering tilskudd til følgende tiltak og prosjekter:
Verdens O-dag (11. mai 2020)
WOD ble arrangert i NMBU parken. En labyrint og en belgisk o-løype ble satt opp på storplenen. Selve
løpet ble arrangert som en sprintløype med alle klasser. Informasjon på FB, e-post og nettside. 53 deltakere fordelt på N, C og A/B løyper.
Stolpejakt og grønne turer for alle (inkludert funksjonshemmede)
Grønne turer er blant annet knyttet til Stolpejakta. Her kunne postene, eller stolpene nåes med rullestol.
Stolpejakta har vært et samarbeid med Nordre Follo Orientering og Nesodden IF. 75 stolper ble satt
ut i Parken, Byen og Landet. Mange av skolene i Ås hadde stolpejakta som uteaktivitet i 2020. Det ble
26 142 registreringer av stolper i Ås i 2020. Ås kommune, Ås Frivilligsentral, Vitenparken, NMBU og
Studentskipnaden i Ås har støttet tiltaket.
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Turorientering
Totalt ble det solgt 369 konvolutter (økning fra 201 året før). Turorienteringa i Ås hadde også et vintertilbud i 2020. I turorienteringa inngår også «Grønne turer» som er et tiltak med enkle O-poster spesielt
tilrettelagt for funksjonshemmede og barnefamilier i nærområdet. Tilbudet for Ås ligger på også på
turorintering.no/asil.
«Skummel-tur» foregikk fredag 12. oktober fra rostadion ved Syverud. Ås IL Orientering med Håvard
Steinsholt hadde laget løype for om lag 75 små og store deltakere. Turen var et samarbeid med Ås
turlag.

Treninger, rekrutt-/trenergruppe

Treningene og opplæring har foregått på onsdager. Løypeleggerjobben har gått på rundgang i klubben
og Ås-NMBU Orientering. Det har vært løping og styrketrening på Ås ungdomsskole på mandager. Ås
IL Friidrett har hatt tilbud om intervalltreninger på onsdager. På fredager i vinterhalvåret har det vært
treningsløyper, sprint-orientering, sprintintervaller eller bakkeintervaller utendørs, før styrketrening inne
i Ås-hallen. På grunn av restriksjoner i 2020 har det ikke vært styrketrening i hallen, men kontinuitet ble
beholdt gjennom «oppmøte» på Zoom. Treningen utendørs har stort sett gått som planlagt.
Rekruttgruppa har bestått av 4 foreldre som planlegger og legger til rette for aktiviteter og treninger for
barn og unge fra 8-16 år. Våren 2020 tok to foreldre med o-erfaring på seg treneransvar for gruppene
8-12 år og 13-16 år. I tillegg har en forelder vært med og tilrettelagt oppvarmingsøvelser og bistår i gruppa 8-12 år.
På forsommeren arrangerte o-forbundet trener 1-kurs på Ås, og der stilte 5-6 foreldre, hovedsakelig fra
rekruttgruppa og trener-teamet. De fleste gjennomførte hele kurset på to helgesamlinger og hjemmeoppgaver, mens noen var med første helga (aktivitetsleder). Den utvida rekruttgruppa med trenerteamet
bistår hverandre med ulike oppgaver, treningsopplegg, informasjon, organisering mm. To i rekruttgruppa
deltok også på løypeleggerkurs i OCAD.

Kart

Det er laget skolekart over Brønnerud, Rustad, Solberg og Ås stadion (Åsgård modulskole og Ås ungdomsskole), med støtte fra NOFs prosjekt «Kart i Skole og Fritid». Kartene er lastet opp til fri benyttelse
på skoleorientering.no.
Breivoll var klart til utgivelse i 2020. Kvistkvaset i mai ble avlyst og kartet ble ikke trykt. En foreløpig
utgave ble brukt til «Morgenfrisk» og «Ås by Night & Fog Cup».
Nye kart over Nordby, NMBU-parken og Breivoll er utarbeidet i 2020 og dermed ferdig til tur-orientering,
stolpejakt og løp fra våren -21. Kartene ble fullfinansiert med tilsagn om spillemidler og støtte fra Sparebankstiftelsen.

O-løp

På grunn av restriksjoner ble Pre-O søndag 19. april og Kvist-Kvaset 21. mai avlyst i 2020. NOF ba
klubben søke om kompensasjon for avlyste arrangementer. Det ble gjort i 2020. Ås IL o-gruppa fikk
42 000 kr i «Korona-kompensasjon fra krisepakke 3» i 2020. 30 % av dette gikk tilbake til NOF som
kompensasjon for tapt løpsavgift i forbindelse med arrangementer på terminlisten til NOF.
Fire klubber i Follo, Ås IL, Ås-NMBU Orientering, Måren OK og Nordre Follo Orientering, arrangerte om
lag 30 konkurranser i 2020. Klubbene samarbeider om følgende løpsserier:
Morgenfrisk i Follo er en løpsserie med 10 løp på 10 lørdager fra april til oktober. Vi arrangerte løp #8
Morgenfrisk lørdag 19. september på Breivoll-kartet. Totalt hadde klubben 76 starter i denne serien i
2020.
Ås by Night & Fog Cup ble arrangert som nattløp på tirsdager og et dagløp en lørdag, fra november til
mars.
Foll-O-karusell ble ikke arrangert i 2020.
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Resultater
Løpsdeltakelse skjer gjennom Ås-NMBU Orientering, så det vises til årsmeldinga for Ås-NMBU Orientering for flere detaljer om resultater.
Av Ås IL-medlemmer som har utmerket seg trekker vi fram Nils Tveite, med en 2. og 6. plass i norgescupen, og med plasseringene 7, 8 og 10 på NM langdistanse, ultralang og mellomdistanse. Nils gjorde
en god førsteetappe på NM stafett senior, og vekslet som nummer 15, 3 min bak teten, og laget ble
nr. 22 til slutt. Nils hadde også beste etappetid på siste etappe på NM stafett junior og lukta på pallen.
Vegard Aarstad løp en meget god førsteetappe. Dessverre ble laget disket på grunn av en feilstempling.

Medlemstall Ås IL Orientering
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Verv og representasjon
Kristen Treekrem og Håvard Tveite var medlem av kartutvalget i NOF. Ivar Maalen var kretsleder i Akershus og Oslo Orienteringskrets (AOOK) i 2020. Håvard Tveite var også landslagstrener i sprint i NOF
2020.

Årsregnskap og økonomisk status

O-gruppa har god økonomi med solid egenkapital. Beløpet på kartkontoen er også tilfredsstillende,
slik at vi kan følge vår egen kartplan. I forbindelse med restriksjoner har utgiftene til startkontingenter
og inntektene fra egne arrangement vært lavere enn i et normalår. Siden både inntekter og utgifter var
noe lavere enn året før, har dette ikke påvirket økonomien i stor grad. Klubben har hatt inntekter fra
«Håndverks-avdelingen» og Tur-O. Klubben hadde også inntekter fra lokale aktivitetsmidler, spillemidler, MVA-refusjon og andre søkbare aktivitetsmidler blant annet fra NOF i 2020.

Håvard Steinsholt står for den populære turorienteringa i Ås
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Ås IL skigruppe
Gruppestyrets sammensetning

Leder: Gustav Vaaje-Kolstad
Kasserer/økonomiansvarlig: Torgrim Fjellstad
Styremedlem: Hans Tore Heir
Styremedlem: Håvard Tveite
Styremedlem: André Gulhol,
Styremedlem: Kristian Tollan Seiersten
Styremedlem: Anne-Marit Kure Wollebek

Styrets arbeid

Styremøter
Tre styremøter ble avholdt i 2020: 19/5 (digitalt, 10 saker behandlet), 25/8 (utenfor varmestua, 8 saker
behandlet) og 30/10 (digitalt, to saker ble behandlet). Planer, aktiviteter og ansvarlige for kommende sesong var saker på møtet. Flere saker var også relatert til utfordringer forårsaket av SARS-CoV-2 pandemien. Skigruppa bruker mye korrespondanse per epost for å avgjøre løpende saker utenom styremøtene.
Spesielle saker
Lysløypa i Nordskogen. De tre siste årene har vi samarbeidet med Ås kommune og NMBU om å
oppgradere lysløypa i Nordskogen med nye lys, bredere trasé og jevnere underlag. Dette arbeidet ble
ferdigstilt i 2020 og innebar også bruk av 100.000 kroner som Skigruppa hadde blitt tildelt av Sparebankstiftelsen for nettopp dette formålet. I flere deler av løypa har det blitt lagt på treflis for å jevne ut underlaget. Noen kritiske områder har blitt planert med subus. Det har også inngått en avtale med NMBU om
at de kjører en runde i hele lysløypa med beitepusser en passende dag på høsten for å fjerne tilvekst av
kratt.
Løypekjøring. Det var ikke mulig å kjøre løyper i 2020 pga mangel på snø. De mest aktive løypekjørerne er Egil Presteløkken og Karl Henrik Lilleheier. De tar seg også av vedlikehold av utstyret. Løypekjørergruppa kommuniserer direkte med kommunen som står for løypekjøring med stormaskinen.
Løypekjørergruppa er veldig viktig for Skigruppa og befolkningen i Ås generelt da de legger til rette for
skiaktiviteter på Ås, spesielt når det er lite snø og vanskelig forhold for stormaskinen.

Aktivitet

Trening
Trenere:
Thorstein Hymer , Jon Vidar Gaustad, Per Ola Flaten Bredvold, Ingvild Wollebek
Det er ukentlige treninger for de yngste (fra første til sjette klasse) fra oktober til april. De eldre (sjuende
klasse til tredjeklasse på VGS) har fellestrening to til tre ganger i uka hele året.
De yngste trener fra oktober til april. I tillegg tilbys rulleskitrening/-lek en dag i uka i sommerhalvåret.
Skigruppa disponerer gymsalen på Brønnerud skole på tirsdager. Høsten 2020 ble gymsalen på Åsgård
benyttet til styrketrening på onsdager for de eldste.
I 2020 trente 7 jenter født i årsintervallet 2005-2013 og 27 gutter født i årsintervallet 2001-2012 i
skigruppa. Vi opererer med tre treningsgrupper: gruppe 4 (1-4 klasse), gruppe 3 (5-7 klasse) og gruppe
1+2 (8 klasse til 3 klasse VGS). Grunnen til at vi har slått sammen gruppe 1 og 2 til en gruppe er at det
er for få av de eldre utøverne. Sammenslåingen har fungert meget bra. Vårsesongen bar preg av den
snøfattige vinteren og all trening på snø ble gjennomført på skiforeningen sitt anlegg på Skullerud (det
var ikke kunstsnø i Drøbak). Dette fungerte bra til tross for litt lengre reisevei enn vanlig. Allikevel falt det
fra noen fra i den yngste gruppa. Til tider var det veldig mange utøvere samlet på Skullerud, men det
gikk greit å gjennomføre treninger med god kvalitet. Høstsesongen ble det prøvd ut noe nytt – det ble
lagt opp til rulleskitrening annenhver gang for de to yngste gruppene. Dette for å øke skiferdighetene,
samt skape litt mer «action». De som ikke hadde rulleski fikk låne av skigruppa. Barna syntes dette var
veldig moro og viste rask fremgang. Dette er noen som bør fortsettes med da det er populært blant barna og skaper et større rekrutteringspotensiale. Generelt sett legger vi vekt på at alle skal finne ei gruppe
hvor de kan trives, både sosialt og sportslig. I disse tider hvor det ikke er så mange utøvere i skigruppa
kan det vært noe utfordrerne, spesielt siden det er få jenter med i treningsgruppene.
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Follosamarbeid, Skiteam Follo, 15 år- junior
Skiteam Follo ble etablert i 2014 og er et tilbud til alle i Follo i aldersgruppa 15 til 20 år. Ås IL, Skimt,
Drøbak-Frogn IL, Oppegård IL, Nesodden IF og Driv IL samarbeider. Skiteam Follo har i 2020 hatt
noen felles treninger for HL-gruppa (15. og 16. åringene). De fleste juniorene har tilhørt en klubb og det
har vært tilbud for de andre juniorene om å delta på disse treningene. Planen var felles trening hver
fjortende dag for HL-gruppa, nærsamling i august for HL gruppa og snøsamling i oktober/november
for juniorer og HL-gruppa. Det ble gjennomført noen felles treninger i nærområdet og i Holmenkollen.
Nærsamlingen i august ble avlyst pga smittevernhensyn og snøsamlingen i Trysil ble avlyst rett før pga
smitte på hotellet. Det har vært ekstra krevende å få gjennomført samlinger og treninger siden Skiteam
Follo samler ungdommer fra 5 ulike Follokommuner. Skiteam Follo fikk tilskudd fra Akershus skikrets for
sesongen 2020/2021.

Samlinger

Barmarkssamling
For åttende gang hadde vi barmarksamling rett etter oppstart av trening etter høstferien, denne gangen
10-11 oktober. På grunn av pandemien kunne vi ikke gjennomføre overnatting i år, men vi planla i stedet
et flott program på lørdagen som innebar en rulleskiøkt på Lillomarka Arena etterfulgt av en ettermiddagsøkt på snø i skihallen SNØ på Lørenskog. På grunn av meget dårlig vær ble rulleskiøkta avlyst og
det ble heller gjennomført en lengre økt på SNØ. De eldste hadde en langtur (joggetur) i Østmarka på
søndagen. 16 barn og ungdom deltok på samlingen som var vellykket både sportslig og sosialt.
Samling på snø
Helga 27-29 november var satt av til årets Nordsetersamling. Denne samlingen er et av årets store
høydepunkter i skigruppa da vi får testet skiene på snø og hatt hyggelig sosialt samvær. Dessverre
måtte årets samling avlyses på grunn av pandemien.

Arrangementer

Ås-rennet
Ås-rennet var terminfestet lørdag 8. februar, men ble avlyst på grunn av snømangel. Vi hadde heller ikke
reservearena av samme grunn.
Karusellrenn/ Nordskogenløpet
Det ble ikke gjennomført karusellrenn på grunn av snømangel, samt SARS-CoV-2 pandemien. Som en
reserveløsning arrangerte vi Nordskogenløpet, et coronavennlig terrengløp for aktivitetsglade barn, ungdom og voksne. Arrangementet ble vellykket og totalt sett deltok 33 utøvere.
Årungen rundt
Skigruppa var medarrangør av ”Årungen rundt” 20. september sammen med orientering, håndball og
friidrett. Arrangementet ble gjennomført med diverse coronatiltak for å forhindre potensiell spredning av
smitte. Gustav Vaaje-Kolstad koordinerte skigruppas aktiviteter. Skigruppa hadde ansvaret for salg av
vafler og drikke, hvilket var en stor suksess! 138 deltagere startet.

Konkurranser /Renndeltakelse

2020 sesongen bar preg av mange kansellerte renn på grunn av snømangel i Sør-Norge, samt SARSCoV-2 pandemien som satt en stopper for alle renn fra ca. 12 mars. Totalt hadde Ås-utøvere 80 starter i
2020. Sammenlikner vi med andre sesonger ser vi at trenden fortsetter å være nedadgående (dog er en
sammenlikning noe vanskelig på grunna av alle avlysningene). I 2019 hadde skigruppa ca 120 starter,
2018 hadde 28 løpere har til sammen 169 starter (lands-, krets, og sonerenn). I 2017 var det 26 løpere
med 179 starter. Og i 2016 40 løpere og 194 starter. Tallene for 2015 var 51 løpere med 338 starter.
Etter 2015 har renndeltagelsen gått (dramatisk) ned.
Målet er å få med mange deltakere på de lokale rennene i Drøbak, Oppegård og Ås. I tillegg er det viktig
å legge til rette for de som vil satse, både mht. samlinger og renndeltakelse.
Norgesmesterskap
Søndag 2 februar deltok Ås IL på NM stafetten (3x10km fri teknikk) på Konnerud. Laget besto av
Vegard Aarstad (1 etappe), Jostein Svaland Dale (2 etappe) og Karl Henrik Lilleheier (3 etappe) og gikk
inn til en 134. plass av 135 startende lag.
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Junior-NM
Avlyst pga SARS-CoV-2.
Norgescup
Vegard Aarstad viste meget gode resultater i Norges Cup i 2020 (14-16 februar). På Lygna (11-12 januar) kom Vegard på 12. plass av 153 startende i 10 km fri teknikk og 8. plass av 138 startende i 10 km
klassisk. I Holmenkollen (14-16 februar) kom Vegard på 3. plass av 145 startende i 10 km klassisk og
18. plass av 121 startende i 15 km friteknikk.
Hovedlandsrennet
Frode Hymer var eneste utøver fra Ås IL som deltok i hovedlandsrennet i 2020 (arrangert på Nybygda).
Frode ble nr 89 av 257 på fristilssprint. Frode gikk også første etappe på Akershus Skikrets lag 10 som
endte på 58 plass av 110 lag som fullførte.
Kretsmesterskap Akershus skikrets
Ås-løpere viste også mange gode resultater i de KM-rennene som ble avviklet i Akershus i 2020 delen
av 2019/2020 sesongen. Under KM Normal (klassisk; Åsen 25 Januar) vant Vegard Aarstad M18 klassen (16 startende). Frode Hymer kom på del 16 plass av 38 startende i G15. Håkon Heir kom på 3.
plass, Jonas Bakkebø Fjellstad på 24. plass og Sondre Lundqvist på 36. plass av 55 startende i G14.
Odin Hymer kom på 26. plass av 36 startende i G12. Camilla Lundqvist kom på delt 4. plass av 21 startende i J12.
Under KM Lang (fristil; Åsen 26 januar) kom Frode Hymer på 24. plass av 32 startende i G15. I G14
kom Håkon Heir kom på 3. plass, Sondre Lundqvist kom på 17. plass og Jonas Bakkebø-Fjellstad kom
på 30. plass av 45 startende. Vegard Aarstad kom på 7. plass av 22 startende i M18. Odin Hymer kom
på 42. plass av 44 startende i G12. Camilla Lundqvist kom på 6. plass av 21 startende i J12.
I KM skicross fristil (Asker 19/1) kom Håkon Heir på 2. plass og Andreas Kure på delt 41. plass av 52
startende.
Hopp
Ingen fra Ås IL deltok i hopprenn i 2020. Det ble heller ikke arrangert hoppskole eller klubbmesterskap.

Dugnader

På grunn av SARS-CoV-2 pandemien ble det ikke bundet eller solgt nek i 2020. Vi solgte derimot digitale nek for å forsøke å kompensere inntektstapet. Denne digitale dugnaden ga salg av et titalls digitale
nek og en inntekt på 3630 kroner.
Nordskogenløpet og Årungen rundt var også dugnadsprosjekter der mange funksjonærer gjorde en stor
innsats før og under arrangementene.
Den årlige dugnaden i Nordskogen ble gjennomført lørdag 7. november. Her deltok flere for å rydde
kvist i løypa, rense tett dreneringsrør og sette opp en målstolpe som hadde blitt revet ned av en ku.
Varmestua ble grundig vasket av Vilde Vaaje-Kolstad og Astrid Skjevdal i forbindelse med operasjon
dagsverk.
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Årsregnskap og økonomisk status

Regnskapet for 2020 viser et underskudd på kr 69.090,-. Dette kom av mindre inntekter enn budsjettert, først og fremst på grunn av at nekdugnaden ikke ble gjennomført, men også på grunn fravær av
både karusellrenn og Åsrennet. Samtidig har det vært forsinkelser i innbetaling av treningsavgifter.
Dette gir også et inntektstap for 2020, men en desto større inntekt for 2021.
Økonomien i skigruppa er tilfredsstillende, til tross for utfordringer med både pandemier og snømangel.
Skigruppa har pr 31.12.2020 en likviditetsbeholdning på kr 60.792,-. Dette er en reduksjon på 186.064
fra 31.12.2019*.
Økonomi Skiteam Follo: skigruppa har opprettet en egen konto for Skiteam Follo. Regnskapet til
Skiteam Follo er skilt ut som en egen avdeling.
*Reduksjonen i likviditet ser mye større ut enn den egentlig er da de 100.000 brukt på lysløypa ble
kostnadsført i 2020, mens pengene først ble refundert av Sparebankstiftelsen i januar 2021.

Skiglede 2020
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Ås IL svømmegruppe
Året har vært et veldig annerledes år i Ås IL Svømming. Klubben,trenerne og utøverne har
hatt en krevende jobb med å holde motivasjonen oppe og opprettholde treningstilbudet.
Vi harlikevel fått benyttet oss av bassenget i den grad det har vært mulig.Som en følge av
covid -19 har vi ikke kunnet arrangere hverken approberte stevner eller rekruttstevner, noe
som sammen med redusert tilbud i svømmeskolen har ført til reduserte inntekter. Samtidig
har vi mottatt statlig koronastøtte som har kompensert for deler av inntektstapet.
Det er fortsatt stor interesse for svømming og ikke minst gjelder dette kurstilbudet med
svømmeopplæring for barn fra 5 år og oppover. Ås IL Svømming er den nest største
gruppen i Ås IL og hadde ved utgangen av 2020 mer enn 300 aktive medlemmer. Av disse
erca. 200 på svømmeskolenog ca. 60 svømmere på svømmepartiene. I tillegg har vi en
treningsgruppe for voksne.
Styret har fra 1.april 2020 bestått av:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Leder:

Kristian Munthe

Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:

Daniel Lorås
Katrine Blomstrand
Thoralf Stenvold
Yvonne Østmark-Ellefsen

Varamedlem:
Varamedlem:

Berit Brantseg
Siamak Yazdan

Økonomiansvarlig:

Annett Eliassen

Det ble i 2020 avholdt 5 styremøter hvor det til sammen er behandlet 33 saker.Lederne
for hver av de tre avdelingene møtte den første timen av styremøtene for å orientere om
sportslig status. Laglederne har også møtt i første del av styremøtet.

Målsettinger for Ås IL Svømming
Ås IL Svømming skal sørge for god bredde med tilbud om kurs og trening i alle aldersgrupper fra barn og opp til seniornivå.Tilbudet skal være godt både sportslig og sosialt. Vi
skal være en av de ledende svømmeklubbene i Follo og være en viktig del av lokalmiljøet
i Ås.
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Sportslig organisering 2020
Styret har gjennom året vært opptatt av å legge til rette for videre utvikling av Ås ILSvømming for å sikre både et konkurranse- og et breddetilbud. I tillegg fokuserer vipå å gi flest
mulig barn et tilbud om svømmeopplæring.

Klubben har en struktur med tre avdelinger: treningsavdeling, konkurranseavdelingog kursavdeling. Avdelingsledere har vært:
Treningsavdelingen: Isabella Granås McNeisch frem til jul
Konkurranseavdelingen: Malene MoldrupPedersen
Kursavdelingen (svømmeskolen):Camilla Mathisen (innleid fra Ski Svømmeklubb)
I tillegg til de tre avdelingene er treningsgruppen for voksne videreført gjennom 2020 med
Olav Heie som kontaktperson.

Oversikt over partier,trenere,lagledere og treningstilbud.
Partier,trenere,lagledere og treningstilbud pr.desember 2020
Parti

Antall
utøvere

Ansvarligtrener

Lagleder

A

14

Malene Pedersen

Lena Riis

B

9

Jacob Bernstein

C

12

Jørgen S.Bråthen

T

21

Isabella G McNeish

Ranveig Anne
Olsen
Ranveig Anne
Olsen
Isabella G McNeish

Treninger
pr/uke
6-7
4-5
2-3
3

Antall svømmere på konkurransepartiene øker, dette skyldes at det nå kommer jevnlig nye
kull fra kursvirksomheten. Rekrutteringen nedenfra er svært god. Samtidig nærmer vi oss en
kapasitetsgrense slik at klubben ikke kan fortsette å vokse uten at vi får mer bassengkapasitet.
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Treningsleirer-/samlinger

Vinterferieleir i Nørresundby 15. - 22. februarA og B
Påskeleir i Calella 4/4 – 10/4, ble avlyst pga. covid-19A
Sommerleir i Hustadvika 24/6 – 28/6A
Høstferieleir i Kristiansand 26/9 – 2/10A og B
I tillegg ble det gjennomført en treningssamling i julen for de øverste partiene.

Stevner og sportslige resultater
På grunn av koronasituasjonen, har klubben opplevd et år med lite stevner, digitale landtreningsøkter og en svært uforutsigbar hverdag. Før sommerferien fikk svømmerne svømt Asker
Open i februar, hvor både A- og B-gruppa deltok og gjorde gode prestasjoner. I mars dro
noen av svømmerne frivillig til Agdermesterskapet og dette ble det siste stevnet på veldig
lenge. Etter sommerferien kunne svømmerne begynne i vannet igjen, og mange fikk trent
veldig bra. Svømmerne på A- og
B-gruppa hadde før sommerferien trent en del Open Water på grunn av stengt svømmehall.
Dette førte til at både svømmere fra A- og B-gruppa deltok på Oslo Open Water UM/NM i
august. Her deltok flere av jentene i klubben og gjorde sterke prestasjoner.
Noen uker etter oppstart dro klubbens A- og B-gruppe på høstleir til Kristiansand, og dette
var en stor opptur for mange. Gode treningsforhold, godt humør og mye bra trening. Dette la
grunnlaget for resten av høsten 2020. Etter treningsleiren i Kristiansand dro klubbens A-, Bog C-gruppe på stevne i Sarpsborg. C-gruppa fikk endelig dra på rekruttstevne, og dette var
en stor og god opplevelse for mange!
Klubbens A- og B-gruppe svømte svært gode prestasjoner hvor flere fikk godkjent
LÅMØ-øvelser og flere UM-krav ble tatt. I oktober dro 5 svømmere fra A-gruppa til UM i
Tromsø. Her ble det satt flere personlige rekorder. Bare noen uker etter UM dro 7 svømmere
til North Sea Swim Meet i Stavanger, dette var sesongens største opptur for A-gruppa. Her
var det mange som gjorde gode prestasjoner. To av svømmerne tok NM-krav for første gang
og det ble tatt flere UM-krav. Flere svømmere tok medaljer. Etter november var svømmehverdagen preget av en svært uforutsigbar hverdag, smitten økte i hele Norge og det ble innført
strengere tiltak fram til jul. Dermed var det ikke flere stevner for sesongen 2020. På tross av
den vanskelige hverdagen, så har Ås IL svømming likevel klart å prestere og konkurrere helt
opp mot toppen i Norge. Flere av svømmerne gjør personlige rekorder og to av svømmerne
kvalifiserte seg til Regionslaget, noe som er en sterk prestasjon for Ås IL.

Noen høydepunkter fra 2020

Regionslagskrav for to utøvere
5 UM-deltakere, 6 prestasjoner bedre enn topp10 plassering
7 deltagere på Nordsjø. En sølvmedalje og tre bronsemedaljer NM
lang- og kortbane, LÅMØ, ÅM avlyst

Sosialt
På grunn av pandemien har vi ikke hatt mulighet til å arrangere sosiale tilstelninger i den
grad vi har ønsket, men leire og samlinger har likevel gitt noen anledninger til å bygge sosialt
samhold i gruppene.
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Kursvirksomheten-Svømmeskolen Ås il

Svømmeskolen er for barn i alderen 5 til 14 år, fordelt på ulike kurstyper.
Vi holder til på Ås ungdomsskole og Nordbytun ungdomsskole, der har vi kurs mandag, tirsdag, onsdag, torsdag og søndag.
Det er til enhver tid mellom 150 og 200 barn som deltar på svømmekurs.
Vi har ungdom/nybegynner 10-14 år for de som vil bli trygg i vannet og lære seg å dykke, flyte
og fremdrift.
Vi har ungdom/videregående 10-14 år for de som vil lære seg crawl, rygg og stup.
I alderen 5-9 år har vi følgende tilbud:
Hval, skilpadde, pingvin, selunge, sel, sjøløve, delfin og hai. Målet vårt er å skape trygghet i
vannet, mestring og glede.
To instruktører har vært på kurs det siste året, brannvernkurs ble avlyst pga covid-19.
.
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Dommere

Det er viktig for klubben å rekruttere og utdanne dommere da det er krav til å ha egne
dommere for å få arrangere stevner. Klubben har per i dag fem dommere og det må fremover satses videre på rekruttering av nye dommere.

Økonomi

Regnskapet viser et overskudd på 35 980 kroner. I 2019 hadde vi et underskudd på 16
079 kroner.
2020 har vært et år med mindre aktivitet både i svømmegruppa og svømmeskolen. Dette
har resultert i lavere inntekter, men reduserte utgifter kombinert med Koronamidler og god
dugnadsinnsats har gjort at vi klarer å gå i balanse.
Klubben har som i fjor sponset stevneavgift for alle partier ved alle stevner for å sponse
bredt. Klubben har også sponset treningsleirer.

Sponsorer

Det arbeides bra med å øke sponsorinntektene og klubben har egne sponsoransvarlige
(Lena Riis og Odd Magnus Langhammer).

Sponsorer for sesongen 2019/2020:
Gullsponsor: Zeekit
Sølvsponsor: Vinterbrosenteret, McDonalds
Bronsesponsor: DNB eiendom, Vinkl

Gaver er mottatt fra Coop Obs og Haugen-gruppen.

Samarbeid med andre klubber

Det har i 2020 vært mindre samarbeid mellom folloklubbene på grunn av koronasituasjonen. Så snart situasjonen tillater det vil samarbeid om stevner, trening osv. kunne
gjenopptas.
Livredningsansvarlige i Ås har holdt livredningsprøve for instruktører og badevakter i Ski
svømmeklubb på Langhus bad.

Samarbeid med Ås Kommune

Samarbeidet med kommunens administrasjon om daglig drift av svømmehallene er godt
og kommunen har lagt godt til rette for lån av hallen både til trening i ferier og under koronastengningene. Kommunens økonomi har gitt utfordringer knyttet til åpning av hallen
etter koronastengningen våren 2020 og vi fikk en avtale med kommunen om åpning av
hallen i juni hvor klubben betalte for utgiftene kommunen hadde til drift. Ordningen med at
Ås IL Svømming kan benytte svømmehallen på Nordbytun ungdomsskole fra kl 05.30 tre
dager i uka er videreført. Klubben har i denne sammenheng ansvar for testing av vannkvalitet slik at det kan utføres før svømmerne går i vannet.

Frivillig innsats

Drifting av svømmeklubben bygger i stor grad på dugnadsinnsats og mange foreldre har
bidratt med betydelig frivillig og ubetalt innsats for Ås IL Svømming i 2020.
Det er lagt ned betydelig innsats knyttet til treningsleirer og – samlinger, rekruttering av
sponsorer, informasjon om svømmeskolens kurstilbud og administrative oppgaver.
I tillegg er det avholdt en rekke aktiviteter i gruppene for å bidra til finansiering av klubbdrift og sosiale og sportslige tiltak i den enkelte gruppen.
Styret ønsker å takke alle som har hjulpet til for at klubben kan opprettholde et høyt aktivitetsnivå.
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Arbeidsmiljø og sikkerhet
Klubben har et bra arbeidsmiljø og lavt sykefravær. I 2020 hadde vi ikke sykefravær utover
arbeidsgiverperioden. Representanter for klubben har deltatt på brannvernkurs både i Nordbytun svømmehall og Grevlingen svømmehall.
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Ås IL Trimgruppe
Gruppestyrets sammensetning

Leder: Tore Husum
Nestleder: Geir Goffeng
Kasserer: Oluf Danielsen
Styremedlem: Jan Erik Johansen

Styrets arbeid og valg

Styremøter
Det er avholdt 2 styremøter på epost hvor beretning om semesterets aktivitet og valg.
Det sittende styret er gjenvalgt på generalforsamling pr. epost.

Aktivitet

Treningen foregår på Åsgård skole, fredager kl. 19 – 20.30. Vi er 15 aktive og æresmedlem
Eli Berge. I vårsemesteret hadde vi 15 treningskvelder, mens 9 fredager var «Coronastengt». I
høstsemesteret fikk vi 10 treningskvelder Vi var gjennomsnittlig 9 mann på treningene i vårsemesteret og 7 i høstsemesteret. Avsluttet sommersemesteret 19 juni med pizza på Babylon i Ås
sentrum. På treningen 5. juni var en av gutta så uheldig å brekke et lårbein og kom på A-hus.
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Årsregnskap og økonomisk status

Viser til årsregnskapet. Økonomien er god.
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