Årsberetning 2020 - Leirsund idrettslag

Hovedstyret
Administasjonen av Leirsund Idrettslag har siden årsmøtet 27.05.2020 bestått av:
Styret
Leder:
Nestleder:
Styremedlem:
Kasserer:
Leder Juniorgruppa:
Leder Seniorgruppa:
Leder Skigruppa:
Vara:

Jon Øivind Rist
Marte Eckermann Heggedal
Christina Andsjø
Espen Ottosen
Morten Johansen
Runar Sandvik
Terje Aas
Lisa Christiansen

Kontrollutvalg
Leder
Medlem
Vara

Jarle Kristiansen
Andrè Schulte
Eirik Paulsen

Valgkomite
Leder
Medlem
Vara

Runar Svorkmo
Merete Stenberg Hermannsen
Christian Søreide

Året 2020 startet med et godt oppmøte på årsfesten som ble avholdt i januar, dette som en
markering over 2019 og takk til alle som har et aktivt verv i klubben.
Styret har gjennomført 4 styremøter, mot planlagt 6. Det er positivt engasjement og god kontinuitet i
styret, men det er 2 viktige stillinger på valg i år. Vi håper gode kanditater kommer på plass. Det har
vært lite aktivitet siste halvår grunnet smittevernsituasjonen. Fokus har i perioden vært å
opprettholde aktivitetstilbudet for barn og unge, og samtidig vise samfunnsansvar ved følge
myndighetenes råd og retningslinjer.
Det har blitt avholdt livredderkurs for badevakter, men dessverre har det vært veldig lite aktivitet i
svømmegruppa som følge av både rehabilitering av basseng og smittesituasjonen.
Antall registrerte medlemmer i 2020 var 457, men vi har kun 356 betalende medlemmer. Dette er en
stadig nedadgående trend. 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
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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 og et klubbhus som kan leies til sosiale lag. Vi
oppfordrer alle til å være medlem og støtte opp om Leirsund IL.
Likviditeten til Leirsund IL er fortsatt god. Styret har som mål å drifte idrettslaget med et 0-resultat og
beholde de tidligere oppsparte midler til fremtidige investeringer. 2020 ble et år med lite aktiviteter,
men solide økonomiske resultater. Selv med en tung investering i aktivitetsparken ble resultatet
positivt for idrettslaget totalt sett. Det var budsjettert med en utskiftning av ventilasjonsanlegget på
klubbhuset, prosjektet ble utsatt på grunn av korona-situasjonen, og pengene som ble bevilget på
driftsbudsjettet er videreført for 2021.
Aktivitetsparken, som var et samarbeidsprosjekt mellom Leirsund Velforening og Leirsund idrettslag
ble åpnet i 2020. Tilbakemeldingene fra publik er positive og vi gleder oss over å se mye aktivitet og
lek. Planen for 2021 er å utvide med treningsapparater.

Skigruppa
Ressurser i skigruppa
 Terje Aas
 Ole Henry Nes
 Knut Næss
 Odd Henning Rinden
 Trond Høie

Leder
Løypekjøring
Løypekjøring
Utleie
Skihytta Søndager

Løyper/Anlegg
 Lysløypa har vært åpen for skigåing fra midten av desember 19 til begynnelsen av mars 2020,
men dessverre preget av snømangel i desember
 Det ble ikke gjennomført fellesdugnad
 Løypekjørerlaget ved Knut og Ole Henry har holdt det gående gjennom hele året.
 Skigruppa har startet planlegging av utvidelse av lysløypa med 700 meter, utskifting til LED
belysning og etablering av ny belysning langs Flaenveien og Torgenrudveien for å få en turrunde med lys
Sportslig
Det har ikke vært organiserte trenger i løpet av sesongen. Vi trenger 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. Det har vært begrenset aktivitet grunnet korona siden mars

Juniorgruppa
Juniorgruppa har i sesongen 2020 hatt følgende sammensetning
Leder:
Materialforvalter:
Trenere:
Lag
Gutter/Jenter 2015
Gutter/Jenter 2014
Gutter/Jenter 2013
Gutter/Jenter 2012
Gutter/Jenter
2010/2011

Morten Johansen
Morten Johansen
Hovedtrener
Heidi Garthus
Runar Svorkmo
Kim Marius Olsen
Andreas Heggdal
Anders Asak

Trener
Trude Langbråten
Anders Asak
Morten Larsen
Andreas Gundersen
Morten Johansen

Trener/Lagleder
Christine Danielsen
Runar Svorkmo
Simen Kjus
Lisa Christiansen
Steinar Enerud

I en tidvis begrenset 2020 sesong 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 2013 og 2014 årskullene deltatt i turneringsspill for 6- og 7-åringer. I tillegg startet 2015 årskullet
opp med trening i løpet av høsten.
2020 var virkelig annerledes året hvor søkelyset var stort på stadig skiftende koronavett regler,
antibac og 1 meters regelen. Fokuset har naturligvis også vært fotballglede og et tilbud for alle.
Seriespillet i sesongen 2020 har fungert bra etter forholdene.
Det ble i februar 2020 gjennomført en vellykket trenersamling hvor erfaringsutveksling, faglig påfyll
og sosialt samvær var fokus. Vi er veldig glade for at vi klarte å gjennomføre dette på starten av året.
Framover vil hovedfokus være videreutvikling igjennom trenerkurs i regi av NFF, trenerattesten i regi
av Idrettsforbundet og diverse seminarer på Teams. Kampvert rollen er viktigere enn noen gang og
fokus er fortsatt på positiv adferd blant foreldre, trenere og spillere under kaper.
I år vil jeg spesielt gi en stor takk til en engasjert og positiv trenergruppe som står på i all slags vær.
Frivillighet er ingen selvfølgelighet i et hektisk samfunn, men junioravdelingen er fortsatt avhengig av
ildsjelene som prioriterer å bruke fritiden sin til å følge opp barna både på trening og kamper. Lykke
til med sesongen 2021.

A-laget
A-laget tok fatt på en ny sesong i 5. divisjon i 2020 med godt mot og vi så for oss en tøff sesong med
motstand fra lag som hadde rykket ned fra 4. divisjon. Det skulle vise seg at sesongen ble en sesong
ingen har sett maken til.
Vinteren fikk en god start med bra oppmøte og god kvalitet på treninger på Frogner. Dette
samarbeidet har båret frukter siste årene. Laget tok stadig steg i vinter og vi hadde ingen frafall.
Vi takk å spille to treningskamper i vinter, henholdsvis mot Skårer og Hvam. Laget hadde planlagt
kamper mot både Rælingen, Løvenstad og LSK3, noe som ikke lot seg gjennomføre. I dèt februar ble
avsluttet tok sesongen 2020 en ny vending og all aktivitet opphørte som følge av Covid-19. Dette
vedvarte en god stund før vi kom i gang med trening etter smittervernhensyn og andre retningslinjer
fra regjeringen og fotballforbundet. Vi har gjort så godt vi har kunnet for å holde aktivitetsnivået
oppe og motivasjonen for å spille halv sesong eller enkelte kamper. Avgjørelsen at det ikke ble

sesong ble så tatt i midten av september. I etterkant av dette trente laget en måned før vi
valgte å avslutte sesongen.
Signalene innad i laget er gode på at alle ønsker å være med videre i sesongen 2021 dersom den går
som normalt. Det har vært en utrolig krevende sesong uten kamper å se og jobbe frem imot. Hele
intensjonen med å drive breddefotball er å få spille kamper og trene. Vi er uansett avhengig av å
følge retningslinjer som settes.
Vi har vært privilegert som har hatt både Byggpartner og Proa Lillestrøm som sponsorer i år. Grunnet
usikre arbeidsplasser har det ikke vært lett å knytte til seg nye samarbeidspartnere, men laget er i
kontakt med flere aktuelle kandidater som ønsker å støtte laget i kommende sesong. Vi
senket treningsavgiften for årets sesong fra 3000 til 1000, men har også har minimalt med
utgifter annet enn til dommer i to treningskamper og godtgjørelse til trenere som har stått
på for å holde laget samlet og så aktive som mulig.
En stor takk til spillertroppen, trenerteam og klubben som har gjort at laget har bestått og vi
kan se frem mot 2021 med godt mot og troa på at vi får økt aktivitet på banen og anlegget vårt.
For Leirsund IL, 17.03.2021
Terje Aas, Runar Sandevik, Morten Johanssen og Jon Øivind Rist

