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Årsberetning for hovedstyre 2019 
 
 
I Leirsund IL er det nå 461 medlemmer. Dette er en god oppslutning i forhold til folketallet, men 
likevel ønsker vi oss flere medlemmer. Medlemstallet er viktig i forhold til rapportering og økonomisk 
støtte, og også i forhold til oppslutning rundt aktiviteter. Vi håper at alle Leirsunds innbyggere ser 
viktigheten av å ha et lokalt idrettslag.  
 
Vi opplever å miste medlemmer med barn som ikke lenger er med på aktiviteter. I den sammenheng 
vil vi oppfordre alle til å tenke litt over hva idrettslaget betyr. I tillegg til aktiviteter som allidrett og 
fotball for barn, sørger idrettslaget for at vi har voksensvømming på torsdager, familiesvømming på 
lørdager, åpen skihytte på søndager, preparerte skiløyper, fotballbaner som står til disposisjon for 
lek, et klubbhus som kan leies til sosiale lag og store synergier med driften av Leirsund Vel. Vi 
oppfordrer alle til å være medlem og støtte opp om Leirsund IL. Medlemskontingenten er ikke stor, 
men bidraget betyr mye for idrettslaget.  
 
Det har blitt gjennomført 6 styremøter siden forrige årsmøte, alle med godt oppmøte. Styret har blitt 
en positiv og godt sammensveiset gjeng med bra pågangsmot. Likevel klarer ikke vi alt alene. Det er 
mange ressurser som går med til organisatoriske oppgaver. Vi skulle gjerne sett at vi hadde flere 
ressurser til å skape mer aktiviteter og følge opp prosjekter. Vi ser også at det til tilder er en 
utfordring å få de aktivitetene vi har til å gå rundt. Det er ofte de samme personene som bidrar gang 
etter gang. Det er vi takknemlige for, men vi skulle ønske at oppgavene kunne fordeles på flere.  
 
Likviditeten til Leirsund IL er fortsatt god. Styret har som mål å drifte idrettslaget med et 0-resultat og 
spare de oppsparte midlene til fremtidige investeringer. 2019 ble et år med solide økonomiske 
resultater. Det var noen budsjetterte kostnader som ikke ble realisert, men vi har i tillegg hatt høyere 
inntekter og lavere kostnader enn budsjettert. Det var for 2019 vedtatt og budsjettert med en 
utskiftning av ventilasjonsanlegget på klubbhuset. Valg av leverandør og bestilling ble iverksatt på 
slutten av året, men anlegget og kostnaden kommer ikke før i 2020.  
 
Prosjektet med oppføring av skate-/aktivitetspark har blitt utsatt i forhold til opprinnelig 
fremdriftsplan. Samarbeidet med Betongpark har vært utfordrende, og styringsgruppa i prosjektet 
besluttet å avslutte samarbeidet med denne leverandøren. Prosjektgruppa har blitt utvidet med 
noen nye ressurser og er i gang med å utarbeide nye skisser i samarbeid med ny potensiell 
leverandør. Det har ved 2 årsmøtevedtak blitt besluttet å støtte prosjektet med en donasjon på 
500.000,-. Kostnaden forhåpentligvis komme på 2020 regnsakpet.  
 
 
 
For Leirsund IL, 11.03.2020 
Jon Øivind Rist 
Styreleder 
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Årsberetning 2019 Skigruppa 
 
Styrets sammensetning 
Skigruppa har bestått av følgende personer. 
 
 
Terje Aas                               Leder   
Espen Ottesen    Økonomi 
Ole Henry Nes                         Løypekjøring  
Knut Næss                               Løypekjøring  
Jon Øivind Rist                         Sportslig   
Odd Henning Rinden                Utleie 
Trond Høie                                Skihytta Søndager      
 
 
Løyper/Anlegg 

 Lysløypa har vært åpen for skigåing fra midten av desember 18 til begynnelsen av april 2019, 
men dessverre preget av snømangel i desember  

 Det ble gjennomført 1 dugnad i løpet av høsten 

 Løypekjørerlaget ved Knut og Ole Henry har holdt det gående gjennom hele året. 

 Stømskapet ved Lier har blitt skiftet ut. 

 
Sportslig 
Vi hadde i starten av året (slutten av fjoråret sesong) gode forhold og god sportslig aktivitet med både 
skilek for barn 1-4 klasse samt teknikkurs for voksne. 
 
Dessverre har ikke forholdene vært like gode denne sesongen. Vi startet opp med skilektreninger på 
barmark i November og hadde i en periode 4-5 barn som møtte opp og hadde det moro med 
utendørslek. Aktiviteten har dabbet noe av da det var få påmeldte og lite trenerkapasitet.  
 
Vi ser imidlertid at barna synes barmarkstrening er gøy og vi ønsker å opprettholde skilek uavhengig 
av vær og føreforhold for neste sesong. Da trenger vi både flere barn og flere voksne som kan bidra til 
økt sportslig aktivitet. 
 

 
Økonomi 
Skigruppa har god økonomi. Hovedinntektene er kommunal støtte, løypegiroer og sponsoravtaler. 
 
 

Skihytta 
Skihytta har blitt ett etablert og populært innslag på Leirsund. Kiosk på søndager i sesongen, 
gågruppe hver onsdag og utleie til diverse formål. 
Det har også vært strikkekafe hver tirsdag på skihytta. 
 
For Skigruppa, Terje Aas 
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ÅRSBERETNING FOR JUNIORAVDELINGEN I LEIRSUND IL 2019 

 
Juniorstyret har i sesongen 2019 hatt følgende sammensetning: 
Leder: Morten Johansen 
Materialforvalter: Steffan Berg 
 
I sesongen 2019 har det vært 5 lag med spillere i alderen 6-10 år, og til sammen ca. 50 aktive 
spillere har vært engasjert. Leirsund IL var representert med 2 fotballag i seriespillet. Videre 
har 2012 og 2013 årskullene deltatt i turneringsspill for 6- og 7-åringer. I tillegg startet 2014 
årskullet opp med trening i løpet av sommeren/høsten.  
 
Trenergruppen har i 2019 bestått av følgende personer: 
 

Lag Hovedtrener Trener Lagleder 

Gutter/Jenter 2014 Runar Svorkmo Anders Asak Runar Svorkmo 

Gutter/Jenter 2013 Kim Marius Olsen Morten Larsen Heidi Hammersgård 

Gutter/Jenter 2012 Andreas Heggdal Andreas Gundersen Lisa Christiansen 

Gutter/Jenter 2011 Anders Asak Stian Garthus Stian Garthus 

Gutter/Jenter 2010 Morten Johansen Steinar Enerud Steinar Enerud 

 
Naturligvis har fokuset vært fotballglede og et tilbud for alle i løpet av 2019. Leirsund lagene 
har også i 2019 trent på å tape og vinne med samme sinn. Alle lag har i tillegg vært med på 
forskjellige cuper, og juniorgruppa sponser lagene med påmelding til 2 cuper i sesongen. 
Seriespillet i sesongen 2019 har fungert bra.  
 
Framover vil hovedfokus være videreutvikling og rekruttering av trenere, lagledere og 
dommere. Videreutvikling igjennom trenerkurs i regi av NFF, diverse seminarer og 
erfaringsutveksling internt i gruppen. Dommeransvarlig rollen vil ha ansvar for rettledning av 
dommerne. Kampvert rollen vil bli mer fremtredende i 2020 og fokusere enda sterkere på 
positiv adferd blant foreldre, trenere og spillere under kamp.  
 
Det vil i 2020 arbeides mer aktivt med å videreutvikle samarbeid med Frogner IL for å kunne 
gi ett bedre tilbud til barna når det blir for få spillere på Leirsund til å stille lag i gjeldende 
årskull. 
 
For neste sesong blir det 7`er fotball på Leirsund stadion for første gang på flere år. Dessuten 
skal 2012 laget debutere i seriespill og 2014 laget spille turneringsspill for første gang.  
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I oktober hadde vi avslutningsfest for sesongen. Der koste vi oss med pizza, brus og 
is. Her fikk vi alle muligheten til å bli kjent med Champions League trofeet. Vil med 
dette si takk til alle som har stilt opp som trenere/lagledere denne sesongen og ønsker lykke 
til med neste sesong. 
 
For Juniorgruppa 22.03.2020, 
Morten Johansen 
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Årsberetning 2019 Leirsund A-lag 
 
Leirsund A-lag tok fatt på en ny sesong i 5. divisjon i 2019. I utgangspunktet rykket 
laget ned etter 2018 sesongen, men vi fikk tilbud om en ny plass ettersom et lag 
trakk seg før sesongen. Vi var i gang med treninger fra første uka i januar på Frogner 
Stadion. Samarbeidet mellom a-lagene har båret frukter siste årene og vi trente 
sammen ved flere anledninger gjennom vinteren. Laget har hatt en del tilvekst fra 
lokale gutter siste to årene noe som har vært avgjørende for videre eksistens. Laget 
gjennomførte flere gode treningskamper og kom greit rustet til sesongstart. 
Sesongen inneholdt noen svært gode kamper, men også kamper hvor det ble store 
tap. Laget har gjennomført 2 treninger i uka i tillegg til kamp gjennom sesongen hvor 
vi har trent på gressbanen på stadion. Banen har vært noe medtatt etter en varm 
sommer i 2018 som har gjort at banen har lidd i etterkant. Banen ble stadig bedre 
utover sesongen og fikk skryt både av med- og motspillere i tillegg til dommere. I 
etterkant av sesongen har vi trent inne i Frognerhallen for å holde gruppa samlet slik 
at pausen mellom Oktober og Januar ikke blir så lang. 
 
Årets høydepunkt var helt klart besøk av VG-tv hvor det ble gjort opptak på en 
trening og en kamp hvor Kjetil Rekdal og Bernt Hulsker ledet laget. Dette ga stor 
motivasjon i spillertroppen og vi talte rundt 300 tilskuere på kampen mot Skårer på 
hjemmebane.  
 
Økonomisk fikk laget inn flere bidrag fra sponsorer i tillegg til en stor dugnad gjennom 
kommunen som sikret inntjeningen. Laget har brukt noe mer penger enn budsjettert. 
I hovedsak er det økte dommerutgifter på bakgrunn av at laget rykket opp en divisjon 
med tilhørende krav til ekstra dommere. Dette var ikke budsjettert.  Det har også 
vært et større behov for utskiftning av materiell og klær enn antatt, grunnet blant 
annet god rekruttering. 
 
Totaltsett ser a-laget tilbake på en sesong med positivt blikk og en spillertropp med 
stort samhold på og utenfor banen. Vi gleder oss til ny sesong og i skrivende stund er 
vi godt i gang med både treningskamper, treninger og sosialt samvær.  
 
 
Mvh Trenerteamet 
Espen Henriksen og Runar Sandvik 
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