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4. Lier IL Årsberetning 2020
Årsberetning fra hovedstyret
Styrets sammensetning:
Styreleder:
Per- Gustav Lyngås
Nestleder:
Kristin Leer
Styremedlemmer:
Kristian Gravdal
Helge Rønning
Nadine Stier
Kjell Erik Vinda
Sigurd Sveinson Sigernes
Morten Påsche
Møtevirksomhet
Det har siden siste årsmøte, i mai 2020, blitt avholdt 5 styremøter. Videre har det vært avholdt flere
arbeidsmøter med idrettslagets representanter, med Lier Idrettsråd, samt møter med sponsorer og
markedskoordinator. I tillegg har prosjektet med Tranby Arena virkelig tatt fart, med interne møter i
prosjektgruppa og flere møter med Lier kommune.
Koronaåret 2020
Fra Norge stengte ned i mars 2020, har det meste i idrettslaget vært påvirket av retningslinjer og
smittevern tilknyttet utbruddet av covid-19viruset.
Treninger, kamper og turneringer har blitt avlyst. Det har delvis blitt gjenåpnet, før det igjen har blitt
nedstengninger.
Det har tæret på idrettsgleden hos alle, men vi i hovedstyret og organisasjonen er imponert over
hvordan alle har bidratt til så trygg aktivitet som mulig, når det har blitt tillatt.
Noe av det viktigste vi kan gi våre barn er et trygt og positivt oppvekstmiljø og noen solide,
grunnleggende verdier. Vi ønsker ikke at barn og unge skal være inaktive, oppleve ensomhet eller
føle at de ikke hører til i et fellesskap. Lier IL er en av de viktigste bidragsytere i vårt lokalmiljø til å
motvirke dette.
Gjennom idretten får barn og unge masse fysisk aktivitet, venner, trygghet og tilhørighet. Som aktiv i
klubben lærer de også om samhold, det å bidra inn i et fellesskap, vinne, tape og balansen mellom
det å være en individualist og det å bidra til laget.
Selv i et ekstraordinært år, har dette hatt høyt fokus i alt vi har jobbet med. Og vi ser hvor viktig
idretten har vært for mange, da de fleste andre aktivitenene har vært stengt.
Tranby Arena
Tranby Arena skyter fart. Nå i vår (2021) solgte idrettslaget Tveitabanen, for 10,7 millioner.
Dette gir oss en fantastisk egenkapital til prosjektet, og det gir oss rom for å hente spisskompetanse
i det videre arbeidet.
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Økonomi
Året 2020 viser et solid overskudd på kr 978 401. En vesentlig årsak var store kostnadsbesparelser i
alle undergruppene under flere nedstenginger.
Daglig leder var i en lang pappapermisjon og sportslig leder var permittert for en periode noe som
også resulterte i kostnadsreduksjoner.
Videre ble flere planlagte investeringer i 2020 utsatt til 2021. Flere øremerkede tilskudd fra stiftelser
ble ikke brukt i 2020, men vil bli brukt i 2021.
Ytterligere detaljer finnes i årsrapporten til undergruppene.
Bankbeholdningen er totalt på 5 millioner kroner for hovedlaget og undergruppene til sammen.
I tillegg er det over kr 400.000 i lagkasser som i år, grunnet størrelse, legges inn i balansen som
bankbeholdning og egenkapital.
Lier IL har en sunn balanse og meget god likviditet, noe som gir idrettslaget gode muligheter for
gjennomføring av større prosjekter og utvidelser.
Sponsorarbeid
Sponsorkoordinator i klubben, har sammen med styret og daglig leder jobbet med fornyelser av
sponsoravtaler for de kommende tre årene. Det er per dags dato signert seks gullsponsorer (kr
100.000 pr år), to sølvsponsorer (kr 50.000 pr år) og en bronsjesponsor (40.000 pr år).
I tillegg diverse skiltsponsorer.
Sponsorarbeidet har vært litt begrenset pga koronaviruset i 2020, spesielt med tanke på
sponsortreff og andre aktiviteter. Men via digital kommunikasjon har relasjonene vært holdt vedlike.
Takk for innsatsen!
Styret retter en stor takk til alle våre frivillige trenere, lagledere, foreldrekontakter og
styremedlemmer for en ekstraordinær innsats i 2020. Vi vet det har vært krevende, men vi er
imponert over innsatsen dere har lagt ned, i et svært spesielt år.
Lier Idrettslag, hovedstyret 25.mars 2021
________________
Per- Gustav Lyngås
styreleder

__________
Kristin Leer
nestleder

_____________

______________

Helge Rønning

Kristian Gravdal

_____________

______________

Kjell Erik Vinda

Sigurd Sigernes

___________

______________

Nadine Stier

Morten Påsche
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Årsberetning for Lier IL e-sport 2020
Styret i undergruppe e-sport 2020 har bestått av:
Leder: Helge Rønning
Nestleder/kasserer: Thomas Dahl
Styremedlem: Robert Selsaas (foreldrerepresentant)
Styremedlem: Stian Bringaker (trenerrepresentant)
Styremedlem: Gro Angeltveit (fysisk aktivitet representant)
Styremedlem: Stian Søfting
Styrets sammensetning
Lier IL e-sport ble, på årsmøtet til Lier Idrettslag 18. mai 2020, enstemmig vedtatt som egen
selvstendig undergruppe. Det ble avholdt medlemsmøte for den nye undergruppen 24. august 2020
i storsalen på klubbhuset til Lier IL, hvor e-sportstyret ble valgt inn.
Medlemmer
Det er ved siste opptelling 135 medlemmer, fordelt på 8 partier. 4 stykker deltar på to partier. Det er
49 voksne trenere, lagleder og frivillige med styreverv tilknyttet e-sport. Fire partier i Overwatch, ett
parti i League of Legends, ett parti i Rocket League, ett parti i Counter Strike og ett Unitedparti. Vi
tilbyr aktivitet fra en har begynt i 6-klasse. For Counter Strike tilbyr vi oppstart fra det året en
begynner på videregående skole.
Partier
Det er opprettet til sammen 8 partier i Lier IL e-sport. Hvert parti består av lagledere og trenere som
har ansvaret for å følge opp sin gruppe.
•
•
•
•
•
•
•

•

Overwatch Base: Opprettet sommeren 2019 av ildsjeler fra, og for, 2009 kullet. Stiller to lag
i Lier IL Overwatch serien.
Overwatch parti 1: Parti for 2008 kullet. Stiller to lag i Lier IL Overwatch serien.
Overwatch parti 2: Parti for 2007 kullet. Stiller to lag i Lier IL Overwatch serien.
Overwatch parti 3: Parti for 2006 kullet og eldre. Stiller to lag i Overwatch serien.
Rocket League: Parti for 2009 kullet og eldre. God blanding av alder og ferdighetsnivå. Stiller
lag i Telialigaen 4. divisjon, Telialiga Rekrutt og i NESFs U19 serie.
League of Legends: Parti for 2009 kullet og eldre. Stiller 3 lag i Telialiga Rekrutt.
United: Parti for 9 personer med nedsatt funksjonsevne. Et samarbeidsprosjekt med Lier
kommune. Lier IL stiller med 1 frivillige lagleder, og kommunen stiller med to
fritidskontakter som fungerer som aktivitetsleder/trener. Vi antar at dette er verdens første
Unified e-sportlag.
CS:GO: Nyoppstartet parti for eldre ungdommer og voksne. Stiller to lag i Telialigaens 5.
divisjon.

Møteaktivitet
•
•
•
•

Styret har hatt 5 styremøter i 2019
Det har vært avholdt trener-/lagledermøter.
Et medlemsmøte med valg.
Flere cupmøter i forbindelse med Lier IL e-sportcup vår 2020.
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•
•

I tillegg har styret vært representert med leder og/eller nestleder ved styremøter i
hovedstyret.
Representanter fra Lier IL har vært representert i flere møter rundt oppstarten av Bredde-esport alliansen. Lier IL har to styremedlemmer i prosjektstyret til alliansen.

Arrangementer
Disse arrangementene er gjennomført i 2020:
•

•

•
•

Lier IL e-sportcup vår 2020. Vår egenutviklede e-sportcup med fysisk turnering i de
spill vi tilbyr. Dette året med 170 spillere, 36 lag fra 8 ulike idrettslag/esportklubber. Anslått mellom 500-600 publikum i Heiahallen i løpet av cuphelgen.
Arrangementet ble gjennomført rett før nedstengningen av landet pga Covid-19
pandemien.
Lier IL e-sport LAN 2020. Et sosialt tiltak for våre spillere. LAN party i Heiahallen med
over 100 deltagere fra Lier IL. Flott kiosk og godt nettverk. Musikk, streaming og
sosialt samvær, eksklusivt for våre medlemmer. Arrangert i september med strenge
smittevernstiltak.
Lier IL Overwatch U19 Serie 2020: Norges første seriespill for bredden av e-sport
drevet i sin helhet frivillig av Lier IL. 18 deltagende lag i to divisjoner.
Lier IL Online Turnering: Vi har i løpet av 2020 arrangert flere online turneringer for
Overwatch, League of Legends og Rocket League. Dette er turneringer det er gratis å
delta på for alle.

Året har vært preget av pandemien med store begrensninger ift arrangementer.
Økonomi
Årets resultatregnskap utgjorde et overskudd på kr. 163.398. Betydelig overskudd grunnet to
tildelinger fra stiftelser som ble utbetalt på slutten av regnskapsåret.
Tilskudd utdelt i 2020 fra:
•
•
•
•
•
•

Holte Consulting: 20.000,-.
Sparebank 1 Stiftelse BV: 150.000,-.
LAM midler særskilte tiltak: 56.000,-.
Stiftelsen Erik Jølberg (TESS): 100.000,-.
Gjensidige stiftelsen: 64.000,Tranby Sanitetsforening: 25.000,-

Vi har også blitt tildelt 52.500,- i sponsormidler fra hovedlaget.
Utstyr og draktavtale
Vi har gått til anskaffelse av mye datautstyr. Utstyret er kjøpt inn rimelig fra nettverket til ildsjeler,
og fra ordinære tilbud. Vi har også fått gaver fra lokale bedrifter.
Vi har ved utgangen av 2020:
33 stasjonære PCer og 3 laptoper.
24 komplette sett med mus, musematte, tastatur og headset.
3 undervisningsTVer.
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10 lisenser til de spill vi tilbyr.
34 gamingstoler.
Fysisk materiell for utøvelse av den fysiske delen til hver trening.
Nettverksutstyr.
50 sammenleggbare bord.
Strømskap.
Vi følger idrettslagets draktavtale med Hummel og Anton Sport.
Fysisk aktivitet
En fast del av våre e-sporttreninger er 30 minutter fysisk aktivitet. Målet har vært å være gi spillerne
ett lavterskel tilbud om fysisk aktivitet, og vise de viktigheten av å holde seg fysisk aktiv for å
prestere godt på e-sportarenaen. Vi har primært benyttet oss av uteområdene rundt e-sporthuset
for å tilby dette. Vi har også fått avsatt tid på den nye kunstgressbanen som ligger vegg-i-vegg med
e-sporthuset. Etter sommerferien 2020 fikk alle partiene våre tildelt halltid i Heiahallen. Den fysiske
delen bærer preg av mestring og deltakelse, fremfor prestasjon.
Sosiale medier
En viktig del av rekruttering til aktiviteten har blitt gjort gjennom sosiale medier. Vi har opprettet
flere Facebookgrupper som primært retter seg mot foreldregenerasjonen. I løpet av året har
gruppen fått 600 følgere.
Vi har en instagramkonto som retter seg mot ungdommer og spillere. Denne kontoen har 254
følgere.
Vår primære kanal mot våre spillere og andre interesserte ungdom er Discord. Discordgruppen har
300 medlemmer hvor de fleste er spillere på e-sporten.
E-sporthuset
Det siste året har vi hatt et godt samarbeid med Lier Eiendom. Vi har dette året signert leieavtale
med kommunen. Ettersom e-sporthuset er kaldt om vinteren, og varmt om sommeren har e-sporten
investert i to varmepumper. Kommunen stod for elektrikkerkostnader, idrettslaget for innkjøp,
montering og drift av varmepumpeanlegg. Alle rom i huset ble malt i løpet av 2020. Idrettslaget
gjennomførte oppussingsarbeidet på dugnad og stod for utgiftene.
Pandemi
Norge ble stengt ned rett etter vår e-sportcup i mars. Vi gikk umiddelbart over til hjemmebasert
trening. Alle medlemmer som ikke hadde egen PC hjemme, fikk låne maskin fra e-sporthuset. Dette
gjorde hverdagen til mange av våre deltagere litt bedre under pandemien. Målet til e-sportgruppen
har vært å gå tilbake til oppmøtebaserte treninger så rask det var innenfor i retningslinjer. Vi startet
derfor opp med fysiske trening igjen på slutten av vårsesongen med strenge smittevernstiltak.
Driften holdt seg slik til sen høst, hvor aktiviteten igjen ble stoppet, og vi gikk tilbake til
hjemmetrening. For å bøte på manglede tilbud om fysisk aktivitet har vi oppfordret til fysisk trening
før hjemmetrening med forslag til trening, konkurranser og felles online trening med fysisk aktivitet
etter Youtube treningsvideoer.
På vegne av e-sportstyret,
Helge Rønning – Leder
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Årsberetning for Lier IL Barneidrett (BIG) 2020
BIG-styret har i år bestått av 5 medlemmer. Sigurd Sigernes(leder), Sunniva Haugland
Johansen(nestleder), Jessica Altenby,(medlem), Anders Bauer(medlem) og Kenneth Eide(medlem).
Det har blitt avholdt 4 styremøter i perioden. Vi har arbeidet med følgende saker: Oppstart allidrett
2017 kull, smittevern, treningstider og andre forefallende saker.
Det har vært et annerledes år, da mye av aktivitetene var nedstengt i lange perioder. Vi har hatt 2
aktive kull i allidrett, og håndball/fotball-aktivitet for kullene 2014-2011. Det ble gjennomført en
høstsesong i fotballen, der det ble spilt nesten 90 kamper på noen få måneder!
Vi har også hatt lag som har deltatt på lokale cuper og aktivitetsturneringer. Vi har hatt noen lag på
aktivitetsturneringer i håndball og mange lag på Liungen Cup.
Det har ikke blitt avholdt vår lokale Dyrenes Minicup, pga koronarestriksjoner. Skikarusell ble heller
ikke gjennomført, pga snømangel.
For styret
Sigurd Sigernes
Leder

Årsberetning for Lier IL Fotball 2020
Styret i fotballgruppa 2020 har bestått av:
Leder
Nestleder/Økonomi
Sportslig Leder
Material forvalter
Baneansvarlig
Arrangement/Kiosk/Dommerregning
Kvalitetsklubb /stiftelser
Ressursperson (FIKS,dommer mm)

Kristian Gravdal
Per-Arne Lyngås
Silje Hønneland
Liv Horni Kroghrud
Bård Kåsin
Anne Høiberg
Jannicke Holdorf
Megan Fjeld

Styrets sammensetning
Styret ble endret i 2020 ved at Megan Fjeld ga seg som Styreleder etter mange års fantastisk innsats
og overlot stafettpinnen til Kristian Gravdal. I tillegg kom Silje Hønneland inn i styret som ny
Sportslig leder fra januar 2020 og Jannicke Holdorf var også på plass i januar med ansvaret for
Kvalitetsklubb.
Det er ved siste opptelling 273 aktive spillere fordelt på 18 lag. Dette er en nedgang i antall spillere
på ca 5% fra 2019.

Side 7

Møteaktivitet
•

Styret har hatt 10 styremøter i 2020 og 1 samling sammen med Sportslig utvalg.

•

Sportslig utvalg har hatt månedlige møter i tillegg til samlingen med Styret.

•

Vi har hatt møter for å ta imot nytt kull til fotballgruppa.

•

I tillegg har det vært avholdt 2 samlinger for trener og lagledere.

•

I tillegg har styret vært representert ved alle styremøter i hovedstyret.

Arrangementer
Året 2020 ble ikke som forventet når det kommer til arrangementer, men vi er veldig glade for at vi
fikk til å arrangere både fotballskolen og USBL Sommercamp. Alt annet som Overgangscup, EMS cup,
sosiale kvelder etc ble avlyst av hensyn til smittevern.
•

•

Året fotballskole ble i år utsatt til siste uken av sommerferien på grunn av smittesituasjonen.
Som året før kunne man velge mellom deltagelse i 3 eller 5 dager. Det var totalt 107 barn og
unge innom disse dagene og det ble noen fantastiske dager i solen. Hovedansvarlig var
sportslig leder Silje, og 18 juniorer (gutter og jenter) var engasjert som assistenttrenere.
Som et ledd i rekrutteringen av flere jenter ble det i juni gjennomfør USBL jentecamp som
var et gratis arrangement åpent for alle jenter. Arrangementet ble en stor suksess med mye
smil og idrettsglede på Tranby stadion.

Sportslig
2020 ble dessverre et år som har vært preget av smittesituasjonen. Hele vårsesongen ble avlyst for
alle lag og høsten ble gjennomført uten kamper for seniorlagene. Heldigvis kom treningene i gang
igjen før sommeren og kampene gjennom høsten viste hvor viktig idretten er for samholdet i
samfunnet.
Som tidligere år ser vi stor nytte av å involvere spillere på de eldste lagene som trenere for de yngre
lagene. Dette bidrar både til økt engasjement for lagene som får hjelp og det er en god mulighet til å
benytte all kunnskap og engasjement vi har hos våre medlemmer.
En stor takk til alle som har bidratt for å gjennomføre denne viktige sesongen. Selv om det har vært
mange begrensinger har alle sammen stilt opp for å opprettholde den viktige arenaen som idretten
er.
Rekruttering
Rekruttering er et viktig område som har vært utfordrende i 2020. Vi er derfor veldig tilfredse med
at tallene er relativt stabile til tross for den vanskelige situasjonen. Sportslig Leder deltok på
oppstarten for de alle yngste fra 2012-kullet i mai. Akkurat som for håndballen er vi avhengig av at
det er BIG foreldre som kan sette i gang grupper i samarbeid med fotballgruppa.
Økonomi
Året 2020 ble spesielt og uforutsigbart også fra et økonomisk perspektiv. En rekke tiltak ble iverksatt
gjennom året basert på den til enhver tid rådende situasjon og fremtidsutsikt. Innføring av
restriksjoner og kansellering av all aktivitet fra mars 2020, medførte drastiske sparetiltak slik som
permittering av Sportslig Leder, kansellering av arrangementer, minimalt innkjøp av utstyr og
trenere som frasa seg kompensasjon. Vedvarende tiltak medførte også lave variable utgifter til
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dommere, cupdeltakelse og kjøregodtgjørelser. I tillegg var vinteren relativt mild, noe som innebar
begrensede utgifter til salting av kunstgress. Foruten personalkost er brøyting og vedlikehold av
banen var den største utgiften for fotballgruppen.
FFO stengte også ned i koronaperioden våren 2020 og også en periode på høsten (i november). For
perioden som FFO opererte ble driften håndtert med begrensede midler til innkjøp. Det var relativ
lav deltakelse på slutten av perioden og begrenset interesse for fortsettelse som følge av koronarestriksjoner, noe som medførte at FFO ble midlertidig stengt ned fra nyttår.
På inntektssiden har fotballen hatt en reduksjon i aktivitetsgebyr, ned ca 63.000 versus 2020. Det
har vært frafall av enkelte årskull, særlig på jentesiden, samtidig som det er endelig er et re-etablert
et senior herrelag. Hovedstyret og sponsoransvarlig har sentral koordinering av sponsoravtaler, hvor
fordeling av disse midlene til fotballgruppa utgjorde kr 102.500,- i 2020. Fotball har også mottatt
driftstilskudd fra kommunen for vinterdrift av banene. Det var god deltakelse på Tine fotballskole
som ble gjennomført i august noe som medførte et tilskudd til gruppen. Som følge av ønske om å
tilrettelegge for mer midler for 2021-aktivitet, ble det gjennomført en salgsdugnad koordinert av
klubben i november 2020, hvor halvparten av overskuddet ble fordelt til lagkassene og halvparten til
fotballgruppen.
Lier IL Fotball har søkt og fått innvilget koronastøtte i 2020 for til sammen ca kr 389.000.
Koronastøtten er basert på kansellerte aktiviteter slik som EMS-cupen i oktober, 1 stk fotballskole
(juni), overgangscup i april, samt stengt kiosk og enkelte kansellerte dugnader våren 2020. FFO har
ikke mottatt noen koronastøtte.
Ved årsslutt kan fotballgruppen oppsummere at man gjennom tiltak og koronastøtte har klart å
opprettholde inntektene fra 2020, samt man han har hatt betydelige lavere utgifter. Årets
resultatregnskap var for fotball kr 531.223,- og FFO kr 40.524,-, og utgjorde totalt sett et overskudd
på kr 571.747,-. Det forventes dog at det kreves ekstraordinære tiltak i 2021 for å re-engasjere barn
og ungdom i aktivitet og skape aktivitet, som vil gi økte kostnader både for bemanning, innkjøp og
deltakelsesavgifter. Tilsvarende må det vurderes ekstraordinære tiltak for å re-etablere et FFOtilbud. Dessuten gjøres det fortløpende månedlige avsetninger for kommende utskiftning av
kunstgressdekke, noe som ikke er kostnadsført i 2020. Fotballgruppa har en solid økonomi og god
egenkapital, og ser frem til å anvende midlene for å skape økt aktivitet så snart korona-situasjonen
tilsier at dette er mulig.
Utstyr og draktavtale
• Fellesutstyr er kontinuerlig gjennomgått og fylt på etter behov gjennom året. Det har vært
endel svinn på fellesfotballer og det er jobbet med tiltak for å forhindre dette, bl.a. er det
heng opp liste for uttak/innlevering av 5er-baller ifm trening.
• Det har vært fokus på smitteverntiltak ifm korona og innført rutiner ift rengjøring av
fotballer og annet fellesutstyr.
• Alle lag har gjennom året fått påfyll av idrettsmedisinsk utstyr og annet utstyr etter behov.
• Nye lag (2010-årgangen) har fått utdelt lagsutstyr.
• Det er kjøpt inn nye småmål.
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Baner og anlegg
Kommunen eier alle banene på Tranby og Lierskogen bortsett fra kunstgress 11’er på Tranby. Denne
er eid av Lier IL. Vi har klart å gjennomføre kamper og treninger på en god måte, men
smittesituasjonen har gjort det utfordrende å få gjennomført treninger på en god nok måte;
•

•
•

På våren kunne vi ikke bruke Lierskogen til trening da det ikke var gjennomførbart å ha
utstyr og smittevern tilgjengelig der. Samtidig måtte vi begrense antall personer på Tranby
samtidig, slik at det påvirket samtidige treninger. De fleste lag fikk allikevel godt med
muligheter for trening siden kampsesongen på våren ble avlyst.
Kamper ble avviklet på Tranby på høsten, og vi måtte begrense treninger der samtidig med
kamper fordi det ville gjøre at antall personer samtidig på anlegget ville overskrides.
Lierskogen ble da brukt i større grad til trening, og gjorde at vi fikk gjennomført tilstrekkelig
med treninger for de fleste lag. Noen lag fikk derimot litt korte treninger med litt lite plass.

Status på baner;
• KG 7’er Tranby prioriteres til treninger, og ble kun til kamp ved spesielle behov på høsten. Det er
påbegynt dialog med Lier kommune om skifte at toppdekket. Det forventes gjennomført i 2021
eller 2022. Det samme gjelder lys, som er økende behov (dårlig lys).
• KG 11’er holder fortsatt bra kvalitet, men det vil være behov for å skifte ut toppdekket om 3-4
år, samt belysning.
• KG Lierskogen ble brukt lite på våren grunnet smittevernstiltak vi ikke har fasiliteter til å tilby
det. På høsten fungerte den slik vi har planlagt som treningsanlegg.
• Kvaliteten på gressbanene i 2020 var relativt god, spesielt siden de var lite i bruk på våren da det
ikke var kamper. Lier kommune har vedlikeholdt banene på en god måte.
Vinterdrift har fungert bra. Begge kunstgressbaner på Tranby har stort sett vært åpne for trening
gjennom vinteren, og snø ble måket til snødeponier. Det var lite gummigranulat på avveie slik at
hensikten med snødeponier har fungert bra. Lierskogen brøytes ikke.
Fotballfritidsordning
Vi har i 2020 bygget videre på fotballfritidsordningen som ble etablert i 2018. I tillegg til FFOordningen for 1.-4.-klasse har vi videreført tilbudet med et eget Lier Akademi for 5.-7. klasse. Det
betyr at det har vært aktivitet etter skoletid 2 ettermiddager per uke på Tranby stadion og på
klubbhuset til Lier IL. På grunn av smittesituasjonen har vi dessverre i 2 perioder vært tvunget til å
stenge FFO da det ikke har vært forsvarlig å gjennomføre opplegget.
Antall medlemmer som har deltatt på ordningen har vært relativt stabil siden oppstart, men det var
en liten nedgang helt siden starten.
Utfordringer/viktige oppgaver for fotball i 2021
2021 vil i all hovedsak dreie seg om å få i gang flest mulige lag og spillere etter koronaen. For de
fleste lag har vi klart å opprettholde antall spillere, men vi ser dessverre noen utfordringer for
enkelte av gruppene. Spesielt gjelder dette de eldre lagene der begrensningene har vært størst. Av
andre fokusområder for 2021 kan vi nevne;
•
•

Vurdere timing for en re-åpning av FFO-tilbud
Sikre nok treningstid for alle lag.
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•
•
•
•
•

Fortsette og også øke et godt styrt samarbeid mellom lagene da dette utvikler spillere i stor
grad. Dette arbeidet videreføres og er forankret i sportsplanen. Sportslig utvalg følger opp
dette og koordinerer dialogen på trenersiden.
Etablere muligheter for unge trenere og instruktører.
Fortsatt god økonomistyring med sterk kontroll og oppfølging på inntekter og kostnader.
Opprettholde og utvide antall arrangementer for å skape aktivitet innad i klubben og på tvers av
lagene.
Komme langt i arbeidet med å bli godkjent som Kvalitetsklubb av Krets og Forbund.

Styret takker spillere, trenere, støtteapparat og foreldre, som gjør at det er utrolig morsomt å bidra
og drive fotball i Lier IL. Vi hadde ikke klart dette uten dere!!!
Kristian Gravdal - Leder

Årsberetning for Lier IL Håndball 2020
Styret i håndballgruppa 2020 har bestått av:
Leder/økonomi
Nestleder
Materialforvalter
Kioskansvarlig
Lagens representant/sportslig utvalg
Styremedlem
Dommeransvarlig
Sportslig utvalg
Styremedlem/ansvar BIG overgang

Nadine Stier
Roger Moe
Roger Moe
Frank Kristiansen
Anniken Borge
Odvar Martinsen
Stine M. Bjerke
Marius Engen
Abdullah Rrahimi (fra 1.2.21)

Styrets sammensetning
Komplett styre ble valgt og konstituert på sist årsmøte/medlemsmøte, og har representert 2 lag.
Valg av leder og nestleder med godkjent på årsmøtet til hovedlaget.
Det er ved siste opptelling ca 200 aktive spillere, fordelt på 4 guttelag, 5 jentelag, 2 seniorlag dame i
3 og 5 div. og 1 senior herrelag i 4 div.
I tillegg kommer det ca. 40 trener og lagledere.
Møteaktivitet
Styret har samarbeidet svært bra og legger ned mye og godt arbeid for håndballen. Fra våren 2020
frem til nå har vi brukt veldig mye tid på korona, smittevern og rutiner i denne forbindelse. Vi har
gjort vårt aller beste for å sørge for å opprettholde tilbudet til det aktive. Vi har så langt hatt ingen
tilfeller av smitte i Lier IL håndball, og vi har fått bekreftet at våre rutiner i Lier har fungert som
forventet.
•

Styret har hatt 3 styremøter i 2020.

•

Styret har god kommunikasjon over Messenger-gruppe gjennom hele sesongen.
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•

Styret har i tillegg vært involvert i møter med enkelte lag etter behov og har hatt møter med
hvert lag.

•

Flere møter med region Sør

•

I tillegg har leder og nestleder vært representert ved styremøter i hovedstyret.

Arrangementer
Disse arrangementene er gjennomført i 2020:
• Noe hallarrangement for lagene fra 11 år til juniorlaget
• 1 aktivitetsturnering (andre blir avlyst pga. corona)
• Målvaktstrening /skadeforebygging
• Flaskepantdugnad på klubbhuset

Sportslige resultater
enter: 8 lag i aldersgruppen J10(2005) - J18(1998/1997) og et senior damelag i 4. div.

Damelaget, i 3. divisjon, har sammen med våre øvrige damer i 5. divisjon og herrene i 4. divisjon,
vært nedstengt og ikke kunne verken trene eller spiller kamper som følge av Covid19 restriksjoner
Jentelagene: Vi har lag i neste alle aldersgrupper unntatt J2009,J2008 og J2004, litt utfordringer med
små kull i de eldre årsklassene, som for eksempel J05. Samarbeid med Sylling har fungert bra, vi
samarbeider både i J06 og J05 og det oppleves veldig positivt med flere spillere og bedre treninger.
Guttelagene: Vi har heldigvis klart å starte guttelag i de yngste aldersgruppene. I tillegg har det blitt
startet 2019 et herrelag i 4 div, som vi håper at en del av guttespillerne kan være med på etter hvert.
Noen spillere valgte å gå til Reistad eller har sluttet, slik at flere lag ble oppløst i 2020
- Gutter 2006, Jenter 2004 og Jenter 2008 har ikke egen lag
- Alle spillere som hadde lyst til å spille håndball i Lier håndball, får tilbud. Flere årskull spiller
sammen, dette fungerer veldig bra.
Lagenes støtteapparat 2020
Årskull

Trener

Antall spiller ca.

Jenter
2010/2009
J 2008/2007

Helene Schjelderup

14

Serie
påmelding
5èr bane

Elin Andersen, Terje

20

B

J 2006

17

B og C

J 2005
Juniorlaget
J 2003/ 2004

Ståle Eriksen, Henrik Frydenlund,
Kristin Korsell
Morten Torgersen, Olav Torgersen
Marius Engen, Lars Engen,
Roger Langørgen,Torgrim Frafjord

11
17

B
A

3.div
5.div

Marius Engen, Lars Engen
Odvar Martinsen

18
13

3.div
5.div
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Årskull
Gutter 2010
G 2009/2008

Trener
Jannicke Nielsen
Anniken Borgen, Ingrid Moe

Antall spiller ca.
14
12

5èr bane
B

G 2007

Kristin Sønju, Hege Johansen, Jørn
Inge Axelson
Kjetil Gulbransen, Matias Sagen
Dag Zakariassen

16

A

13
18

C
4.div

G 2006/2004
4.div

ene med noen svært gode resulLiI sesongen 2015/2016 rykker vi opp med damelaget til 3.divisjon, G12 får 2.plass, J16 får en 3.plass i sin
ene serie og Lier hgode resultater på 8 år.

Dommere
Vi trenger flere dommere for å fylle kvoten, så det bør være en oppgave for neste sesong.
Vi skal jobber med å fylle opp dommerkvoter, som vi er pålagt av regionen å fylle opp, og har 6
dommer pr.dd. samt 1 dommerutvikler. Som følge av Covid19 ble dommerkurs for 04/05-årgangen
utsatt. Vi ønsker at alle G/J14 kull deltatt på obligatorisk kursing som Barnedommere, der
målsettingen er at en stor andel også tar utfordringen videre med første steg på dommerstigen.
Samarbeid med andre klubber
Vi samarbeider bra med Sylling, og jobber med at flest mulig skal være i aktivitet. Som tidligere
nevnt, flere lag som samarbeider om spillere.
Rekruttering
2020 var ikke enkelt år for rekrutering av nye spillere. Vi har nok vært for dårlige til å markedsføre
oss selv. Dette er det også lagt en plan for 2021. Håndballgruppa skal går inn i Gymtimer i skolen,
arrangere skole turneringer i samarbeid med region sør, åpen hall, lager video over håndballgruppa
Men vi er avhengig av god samarbeid med all idrett /BIG og at det er foreldre som kan sette i gang
grupper i samarbeid med håndballgruppa. Abdullah Rrahimi skal være kontaktperson for foreldrene
og hjelper å setter i gang laget, treningsopplegg osv.

Økonomi
Økonomi 2020 har vært preget av stor sportslig- og økonomisk usikkerhet som følge av Covid19.
Regjeringens krisepakker for idretten- og frivilligheten har vært redningen og vi setter pris på den
økonomiske støtten som vi er tildelt. I tillegg har vi noen små, men viktige inntekter gjennom
salgsdugnad, tess stiftelse og Martha Louise fond.
2018 valgte kommunen å legge om leieprisen sine til timeprisen og dette har gjort store utslag for
vår økonomi på halleie .I år 2020 valgte kommunen å øke leieprisene igjen. Vi må leie hallen 1 timer
lengre på hver kamp pga. smittevern. I tillegg har vi også en økning i dommerutgifter, serien
påmelding, trenerutgifter, der hvor foreldre ikke trener lagene selv. Derfor var vi nødt i høsten 2020
økte aktivitetsgebyret for alle lag.
Håndballgruppens aktivitet drives i det store og det hele på frivillig basis og har godt økonomisk
fundament, som gir et solid tilbud for alle barn og unge som ønsker være med. Resultatet for 2020
ble langt bedre enn fryktet og gir derfor et godt utgangspunkt for videre sportslig satsing.
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•

Dommerutgifter

Treningstider Tranbyhallen, Heiahallen og Syllinghallen:
Vi har hatt 2 lag som har trent i Syllinghallen denne sesongen. Vi har fått en del klage over glatt gulv i
Syllinghallen. Dette er en sak i Lier Kommune, men som også gir konsekvenser for oss da
treningstilbudet blir redusert. Lier Kommune har satt i gang tiltak som vi håper hjelper på.
Tranbyhallen: her har vi hallen nesten hele uken unntatt mandag hvor F&S har timer.
Heiahallen: noen timer til rådighet her også, men klisterfri hall uten tribune, så her er det kun de
yngste som bruker hallen. Vi deler mye hall, med judo, e-sport
Utfordringer / viktige oppgaver i 2021
•

Sikre nok treningstid pr lag (som ikke krasjer med andre aktiviteter i klubben)

•

Fortsette med tematreninger med interne ressurser, spiller/trenerutvikling. Kursing for
trenere/møte

•

Fortsette å øke et godt styrt samarbeid mellom lagene da dette utvikler spillere i stor grad

•

Rekruttering av spillere

•

Sportslig utvalg settes i gang

•

Fortsatt god økonomistyring med sterk kontroll og oppfølging på inntekter og kostnader.

•

Opprettholde arrangementer for å skape aktivitet innad i klubben og på tvers av lagene

•

Rekruttering av dommer og ungdomstrener /kursing

•

Setter i gang ungdomsutvalg

•

Starte opp med superlag

Oppsummering
Det som skulle ha blitt et år med både sportslige oppturer og nedturer for våre 200 aktive barn- og
unge ble en ni måneder lang Covid19-periode fra mars til desember. I et møte den 12. mars, startet
det som skulle bli en annerledes sesongslutt 2019/20, da all idrett ble stoppet som følge av
helsemyndighetenes Covid19-tiltak. Dette har definitivt preget hele 2019/20 og 2020/21 sesongen
både utenfor og innenfor håndballhallen. Nedstenging av håndballaktiviteter er selvfølgelig en banal
sak når vi ser konsekvensene av Covid19 for enkeltmennesker, samfunnet og verden for øvrig. Det
var stor usikkerhet rundt seriespill, økonomi og ikke minst frykt for smitte. Covid19 preger derfor
store deler av Styrets beretning 2020, da året har gått med til ulike tiltak relatert til dette.
Tilbake til normalen i 2021? Vi håpet at Covid19-situasjonen skulle normalisere seg på nyåret, slik at
alle idrettsutøvere uansett alder eller nivå, skulle få lov til å drive idrett og spille håndball igjen.
Seriespillet 2020/21 kom i gang for de fleste aldersgrupper, riktignok underlagt en del
smittevernregler og oppfordringer vi har fulgt slavisk og som alle lag, spillere, trenere og publikum
også skal ha skryt for å ha fulgt opp. Men vi har også lag og spillere, slik som 3.og 5. divisjon damer
og 4.divisjon herrer, som dessverre ikke har fått trent ordinær håndball eller spilt kamper siden mars
2020! Dette er svært beklagelig og gjelder alle våre spillere over 20 år. Myndighetene åpnet som
kjent for breddeidrett og toppidrett, mens en del spillere falt utenfor reguleringen. NHF antyder i
sine oppsummeringer nasjonalt, at ca 12.000 håndballspiller verken har trent ordinært eller spilt
kamper siden mars 2020. NHF har hatt samlet 55-60% nedgang i antall kamper sammenlignet med
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sesongen 2019/20 og Covid 19 har dermed rammet håndballen hardt. Det jobbes politisk med tiltak
for reåpning av håndballen, da NHF kan dokumentere at smitten gjennom trening og kamp har vært
svært begrenset.
Status pr februar 2021 tyder på at sesongen 2020/21 er ødelagt, da det er stor sannsynlighet for at
seriespillet ikke kan fullføres. Håndball er en ressurssterk håndballgruppe, men vi frykter økt frafall
særlig blant aldersgruppen fra 20år oppover, når lagene igjen kan starte normale treninger og
sesongplanlegging for 2021/22 sesongen.
Sportslig utvalg er påbegynt med to medlemmer, Marius Engen og Anniken Borge, det er positivt for
klubben og har vært et stort savn.
Det er spennende og en glede å se utøvere fortsette i klubben fordi det er gøy og at vi skaper
aktivitet og en sosial arena som passer for mange. Ønske om gode resultater er også noe vi jobber
for, men først og fremst er vi en klubb for alle.
Styret i Lier IL Håndball takker med dette spillere, trenere, lagledere, støtteapparat, , supportere og
øvrig håndballfamilie for et meget spesielt håndballår 2020.
Nadine Stier
Leder Lier IL Håndball

Årsberetning for Lier IL Ski og Skiskyting 2020
Skistyrets medlemmer:
Kjell Erik Vinda, leder
Dag Sveaas, nestleder
Linda Trandum, sekretær
Heidi Gunnerud, kasserer
Ellen Pernille Olsen, styremedlem
Anders Hørthe, styremedlem/anleggsansvarlig
Andre Gebhardt, styremedlem
Ronald Magnussen, oppmann skiskyting
Styret har hatt regelmessige møter en gang pr måned.
Medlemmer
Skigruppa hadde ved utgangen av 2020 ca. 177 medlemmer. Av disse driver 55 med skiskyting. Det
er cirka 10% oppgang sammenlignet med 2018/19 (omtrent 17 medlemmer).
Treningstilbudet
Barmarkstreningene foregikk i hovedsak fra Hennummarka skole og Nordal skole. Rulleskitreningene
hadde i hovedsak utgangspunkt fra Lierkroa, Nordal og Hennummarka. Da snøen kom, trente de
yngste utøverne på Hestesletta, mens de andre gruppene trente fra Eggevollen/Martinsløkka.
Skiskytterne har i tillegg skytetreninger og kombinasjonstreninger på Eggevollen.
Vi har videreført treningssamarbeid med Sjåstad/Vestre Lier på langrenn. Dette styrker
treningstilbudet både ved at vi får litt større treningsgrupper og samarbeid på trenersiden. I den
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eldste treningsgruppen har vi åpnet for noen utøvere fra Drammen Strong, som har et lite
treningsfellesskap i egen klubb. Dette styrker også treningsgruppen.
Junior-/seniorsatsing
Martin Lindland (Bødalen) har kommet inn som junior skytetrener en gang pr. uke. Martin er 29 år
og kjent som meget god skiskytter med en god karriere bak seg. Vi har i år fire M17 juniorutøvere
som er hjemmeboende i Lier på skiskyting. Tre av disse går langrennslinje på Drammen Toppidrett
og sistemann på breddeidrett i Lier. Dette er første gang på noen sesonger at det er en litt større
gruppe hjemmeboende skiskyttere. Det forventes at det kan fylles på noe de neste kullene som
kommer opp og det er derfor viktig at alle vet at det finnes et tilbud selv om man blir
hjemmeboende.
Team Lier skiskyting er først og fremst et opplegg rundt Norgescup skiskyting, der vi har felles
skitesting/smøretilbud, i tillegg til annen oppfølging. Årets sesong har vært spesiell pga. pandemien,
så dette tilbudet har derfor ikke vært aktivt. Dette ses på mot neste sesong 2021/22, kanskje som et
samarbeid med andre team for å ha nok ressurser.
Øvrige juniorer og seniorer går for egne team.
Arrangementer og renndeltakelse
Lierrennet med SVIL og skiskytterrenn med Hønefoss SSK ble arrangert. Vi gjennomførte kun to av
fire planlagte skikaruseller pga lite snø vinteren 2019/20. Ulveløpet var et av rennene som ble avlyst
pga. pandemien på tampen av sesongen. Liermesterskapet og klubbmesterskap ble også avlyst.
Internasjonale deltagelser
2019/20 sesongen har Lier IL en utøver som kvalifiserte seg til junior-VM i skiskyting; Vetle Rype
Paulsen. Han gikk stafett for Norge til 4.plass og hadde 8.plass som beste individuelle plassering.
Langrenn Norges-Cup:
I langrenn deltok til sammen fire utøvere i Norges-Cup langrenn.
I 2019/20 sesongen har Andreas Tronsli kom topp 15 sammenlagt i Norges-Cup langrenn og 7.plass
som beste plassering i et enkeltrenn.
Skiskyting Norges-Cup:
I 2019/20 sesongen var det 12 utøvere som gikk Norgescup i skiskyting.
I junior-NM ble det flere medaljer: Linnea Winsvold: nr 1 og 3 i K18. Vetle Rype Paulsen: nr 1 og
Mats Øverbye nr. 2 i M20-22. Linnea vant også gull i stafett K17-19 mens Vetle og Mats fikk bronse
M20-22.
I Norges-Cup hadde Lier flere pallplasseringer;
Mathias Sørnes med to seire i M18 og endte nummer 4 sammenlagt. Linnea Winsvold hadde en
seier, en 2. plass og en 3.plass i K18 og ble nummer 3 sammenlagt. Vetle Rype Paulsen hadde to
seire, en 2.plass og en 3.plass og vant Norges-Cup sammenlagt. Mats Øverbye hadde en seier, en
2.plass og en 3.plass i M20-22 og endte nummer 7 sammenlagt.
Hovedlandsrett langrenn og skiskyting (15-16 år)
I HL Langrenn hadde vi 3 utøvere.
I HL Skiskyting (for 15-16 år) hadde vi 12 utøvere. Medaljer: Jørgen Nordhagen vant to individuelle
gull og et gull i stafett G15. Sivert Kristian Rusten vant bronse i stafett G15-16.

Side 16

Anlegg
På skytebanen på Eggevollen har det ikke vært spesielle arbeider utover det jevnlige vedlikeholdet.
Framover ser vi behov for å gjøre noe med bua der vi oppbevarer skytemattene, og vi ønsker mer lys
på stadion.
Etableringen av et moderne kunstsnø-anlegg gjør at vi har tilgang på flotte treningsforhold også når
det er lite natursnø. Under Lierrennet var selveste Vegard Ulvang tilstede med påmeldte barn, og
uttalte at det var overraskende mye snø i forhold til Østlandet for øvrig.
Arbeidet vi gjør på Martinsløkka bidrar til mer skiglede for alle, og vi observerer at det er gjester fra
hele Østlandet som bruker anlegget. Lier IL og SVIL bidrar sterkt til finansiering og gjennomføring.
Det er ønskelig at kommunen og brukere for fremtiden betaler for denne innsatsen, som skaper
folkehelse og utvikler Lier som friluftskommune.
Økonomi
Skigruppa har god økonomi. Vi har de siste årene budsjettert med en del utgifter til oppgradering av
anlegg, der vi har vært heldige å få lokale krefter som har bidratt og gjort de faktiske utgiftene
mindre enn budsjettert. Dette gir oss noe mer handlingsrom for å sikre stor aktivitet i tiden
framover.
Oppsummering:
2019/20 har vært en god sesong for skigruppa, med stor aktivitet i alle aldersgrupper. Året har vist
at vi er en klubb for både de yngste og for de som vil satse på toppnivå. Oppgradering av anleggene
våre de siste årene bidrar til at vi kan gi et enda bedre treningstilbud. Vi har mange engasjerte
foreldre som bidrar til ulike oppgaver. Dyktige trenere sørger for godt tilbud i de ulike
treningsgruppene. Utøverne våre viser stor skiglede. Samlet gjør dette Lier IL Ski til en klubb vi kan
være stolte av.
Starten av 2019/20 sesongen bar preg av lite snø og slutten av sesongen gjorde pandemien sitt
inntog, så dette har naturligvis også vært en spesiell sesong for alle i skigruppa.
På vegne av skigruppa
Kjell Erik Vinda

Årsberetning for Lier IL Crossminton 2020
Crossminton ble avviklet på våren 2020.
Pga av koronasmitten var aktiviteten frem til avvikling svært begrenset.
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Medlemstall 2021
Medlemskap i Lier IL, pr 16.2.2021

Side 18

5. LIER ILs REGNSKAP FOR 2020
Resultatregnskap 2020
INNTEKTER OG KOSTNADER
Inntekter hele laget
Note
Arrangement, kiosk, dugnad, reklame, medlemskont.
1
Diverse tilskudd, mva-kompensasjon, leieinntekter
1

2020
3 025 032
2 441 392

2019
3 776 776
2 311 774

Sum inntekter hele laget

5 466 424

6 088 550

182 597
1 067 147
3 251 577

132 392
430 041
5 623 481

4 501 321

6 185 914

Finansinntekter
Finanskostnader

3 127
49 829

8 255
56 899

ÅRSRESULTAT

918 401

(146 009)

Kostnader hele laget
Varekostnad
Lønnskostnad
Andre driftskostnader

3

Sum kostnader hele laget

Resultatregnskap med balanse 2020
Balanse pr. 31.12.2020
EIENDELER

NOTE

31.12.2020

31.12.2019

Egne Anlegg
Egne anlegg
Investeringer i foretak i samme konsern
Sum finansielle anleggsmidler
Sum egne anlegg

4
5

4
15 000
15 000
15 004

4
15 000
15 000
15 004

422 979
3 596
5 474 049
5 900 624

832 508
26 763
3 572 005
4 431 277

5 915 628

4 446 281

OMLØPSMIDLER
Fordringer
Andre fordringer
Bankinnskudd, kontanter o.l.
Sum omløpsmidler

6

SUM EIENDELER
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EGENKAPITAL OG GJELD
EGENKAPITAL
NOTE
2
2

Egenkapital
Annen innskutt egenkapital
SUM EGENKAPITAL

31.12.2020
4 983 424
439 512
5 422 935

31.12.2019
4 062 281
0
4 062 281

GJELD
Leverandørgjeld
Skyldig offentlige avgifter
Annen kortsiktig gjeld
Skyldig lønn / feriepenger
SUM GJELD
SUM EGENKAPITAL OG GJELD

44 654
260 915
94 850
92 274
492 693

53 408
174 816
127 453
28 322
383 999

5 915 628

4 446 281

Tranby, 25/03/2021
________________
Per- Gustav Lyngås
Styreleder

_________
Kristin Leer
Nestleder

_____________________
Sigurd Sveinson Sigernes
Styremedlem

_____________
Kristian Gravdal
Styremedlem

____________
Helge Rønning
Styremedlem

__________
Nadine Stier
Styremedlem

____________
Kjell Erik Vinda
Styremedlem

____________
Morten Påsche
Styremedlem
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Noter 2020
Note 1 - Regnskapsprinsipper
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små
foretak. Idrettslaget benytter seg av NIF's regnskaps- og revisjonsbestemmelser.
Inntektsføring
Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet, tilskudd, støtte og reklame
inntektsføres etterhvert som de opptjenes. medlemskontingent og aktivitetsgebyr
inntektsføres ved betaling. Bankkontiene med inntekter og kostnader til lagene er tatt inn i
idrettslagets regnskap.
Klassifisering og vurdering av balanseposter
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som knytter seg til varekretsløpet. For
andre poster enn kundefordringer omfattes poster som forfaller til betaling senere enn et år
etter transaksjonsdagen.
Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld
balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.
Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost. Varige anleggsmidler avskrives etter hvert som
avdrag betales. Langsiktig gjeld med unntak av andre avsetninger balanseføres til nominelt
beløp på etableringstidspunktet.
Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende. Avsetning til tap
gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg kan det
gjøres en generell avsetning for å dekke antatt tap hvis dette anses å være sannsynlig.
Pensjonsforpliktelser
Selskapet har pensjonsavtale gjennom en forsikringsavtale. Pensjonsforpliktelser og
pensjonsmidlene er ikke oppført i regnskapet. Årets betalte premie er bokført i
resultatregnskapet.

Note 2 - Egenkapital
Sum
egenkapital
Pr 1.1.
Tilført fra årsresultat
Andre transaksjoner:
Lagskasser

4 062 281
918 401
2 742
439 512

Pr 31.12.

5 422 935

Andre transaksjoner inneholder postering/korreksjon direkte mot egenkapital.
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Note 3 - Lønnskostnader
Selskapet har hatt 1 årsverk i regnskapsåret.
Spesifikasjon av lønnskostnader
Lønn
Arbeidsgiveravgift
Pensjonskostnader
Andre lønnsrelaterte ytelser
Totalt

I år

I fjor

935 277
113 889
16 680
1 302
1 067 147

384 273
53 688
6 580
-14 500
430 041

Ytelser til ledende personer og revisor
Daglig leder
303 650
Det er ikke utbetalt pensjonsytelser eller andre ytelser enn lønn til daglig leder.
Det er ikke utbetalt honorar til styret.

Note 4 - Egne anlegg
2020/2019
1
1
1
1

1110 Nytt Klubbhus
1120 Gammelt klubbhus
1130 Andel Tranbyhallen
1140 Kunstgress 11-bane
Sum egne anlegg

4

Note 5 - Investering i Martinsløkka AS
Lier IL innbetalte kr 15 000,- i aksjekapital ved stiftelse av Martinsløkka AS i 2019.
Note 6 - Bankinnskudd, kontanter o.l.
I posten for bankinnskudd inngår lagskasser for Fotball, Håndball og Ski. Summen av disse
er pr. 31.12 kr 439 512,Skattetrekkinnskudd utgjør pr 31.12. i år kr 91 301 og utgjorde pr 31.12. i fjor kr 53 938.
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6. Styrets forslag til budsjett for 2021
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7. Mottatte forslag og saker til årsmøtet
7.1 Prøveprosjekt ny BIG-modell
Skoleåret 2021/2022 gjennomfører Lier IL et prøveår, hvor fotball og håndball tar over oppfølgingen
av sine aktiviteter fra 1.klasse.
Dagens modell er lagt opp til at denne overgangen skjer først i 5.klasse.
Skigruppa velger å opprettholde sin oppstart av egen skitrening fra 2.klasse, slik det er fra før.
Overgang til de ulike gruppene blir da slik;
Fra 3 år, til skolestart:
Fra 1.klasse:
Fra 2.klasse:
Fra 4.klasse:
Fra 6.klasse:

Allidrett. I regi av BIG
Fotball og/eller håndball, pluss skikarusell. I regi av de respektive gruppene
Ski
Skiskyting
E-sport

Ved at særgruppene tar over tidligere, får man satt gode treningsgrupper, og gode foreldregrupper,
på tvers av skolekretsene allerede fra 1.klasse.
Dette er viktig med tanke på å beholde så mange som mulig, lengst mulig.
I tillegg vil BIG-styret kunne ha et høyere fokus på allidretten, som er medlemmenes første møte
med klubben. Dette vil styrke rekrutteringen inn til Lier IL.
Fotball, håndball og ski vil utarbeide en tydelig plan for hvordan de skal samarbeide, slik at flest
mulig kan delta på flere idretter samtidig. Et utkast til slike vikeregler er vedlagt saksdokumentene
for årsmøtet.
I det kommende året blir det ingen endring i prisene, eller den økonomiske modellen til BIG.
Medlemmene fra 3 år, og opp til 4.klasse, betaler fortsatt kun ett aktivitetsgebyr for skoleåret
2021/2022, og kan da velge selv hvilke av aktivitetene de vil delta på.
Aktivitetsgebyret skal fordeles internt mellom undergruppene, etter en fordelingsnøkkel gruppene
blir enige om i hovedstyret.
Priser:
Allidrett:
1.klasse:
2.-4.klasse:

400 pr år
550 pr år
650 pr år
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7.2 Endring lovnorm paragraf 16, pkt 14d
Forslag til årsmøte:
Godkjenne følgende endringer i lovnormen;
• Paragraf 16, pkt 14d;
"Valgkomite med fem medlemmer, en representant fra hver undergruppe.
Leder og nestlederverv går på rundgang mellom gruppene, etter denne modellen;
#1: Fotball leder, håndball nestleder
#2: Håndball leder, ski nestleder
#3: Ski leder, BIG/allidrett nestleder
#4: BIG/allidrett leder, e-sport nestleder
#5: E-sport leder, fotball nestleder
Valgkomiteen har mandat til å oppnevne en annen leder og nestleder internt. Må gjøres på første
møte i valgkomiteen, og personlig endring endrer ikke rekkefølgen som nevnt ovenfor for
kommende år.

8. Fastsettelse av medlemskontingent Lier IL
Forslag til medlemskontingent 2022
Barn
Voksen (19 år og eldre)
Familie
Støttemedlem
Familiestøttemedlemskap

2021
350,450,600,150,200,-

2022
350,450,600,150,200,-

Det foreslås for årsmøte å ikke gjøre noen endringer i medlemskontigentene for 2022.
Undergruppene styrer selv nivået på sine aktivitetsgebyr, ref årsmøtevedtak fra 2020.

Side 27

9. Valgkomiteens innstilling - valg Lier IL 2021
Hovedstyret:
Leder:
Nestleder:

Kristin Leer
Pål Høiback

1 år
1 år

Fotball
Leder:
Nestleder:

Kristian Gravdal
Per Arne Lyngås

1 år
1 år

Håndball
Leder:
Nestleder:

Nadine Stier
Roger Moe

1 år
1 år

Ski
Leder:
Nestleder:

Kjell Erik Vinda
Dag Sveeas

1 år
1 år

Barneidrettsgruppa
Leder:
Nestleder:

Sigurd Sigernes
Jessica Altenby

1 år
1 år

E-sport
Leder:
Nestleder:

Tine Romsloe-Pettersen
Robert Selsaas

1 år
1 år

Nestlederne er ikke en del av styret, men vara for sine respektive grupper i hovedstyret.
Kontrollkomite
Medlem
Medlem
Vara

Alexander Abelseth
Mona Solvoll
Allan Bjørnstad

1 år
1 år
1 år

Valgkomite
Leder
Nestleder
Medlem
Medlem
Medlem

Christian Vebner – fotball
Frank Kristiansen - håndball
Øystein Ree - ski
Anders Bauer - BIG
Marianne Aaberg Bjerg – e-sport

1 år
1 år
1 år
1 år
1 år
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Vedlegg 1
Utkast til interne «vikeregler» mellom undergruppene i Lier IL.
Ref. sak 7.1: Prøveprosjekt ny BIG-modell
Målsetning
•
•

LIER IL er et fleridrettslag, og klubben ønsker at man legger til rette for at barna får anledning til
å delta i flere idretter om man ønsker det. Dette bidrar til at man beholder flest mulig av barna
lengst mulig.
LIER IL ønsker å ha klubbstyrte prinsipper for å legge til rette for god koordinering og for å unngå
konflikter mellom enkelt lag og trenere.

Prinsipper
1. Håndball, fotball, esport og ski er alle helårsidretter, og alle særidrettene er enige om at de ulike
tilbudene må koordineres slik at man unngår direkte konkurranse om barna. Det skal legges til rette
slik at det er mulig å delta på så mange av idrettene som mulig.
Allidretten sees på separat, det er et eget tilbud for de yngste, 3-6 år.
2. Det skal hver vår, i forbindelse med felles innsending av søknad om halltid for kommende år,
avholdes et felles møte med alle gruppene for å planlegge treningstider, se over antall lag per årskull
og avklare potensielle utfordinger på tvers av særidrettene. Daglig leder innkaller til dette møte
hvert år.
3. Alle aldersbestemte lag skal ha kontakt på tvers av idrettene mellom trenee, eller lagledere, for å i
størst mulig grad tilrettelegge for koordinering og at målsetningen ovenfor blir fulgt.
4. Lier IL forsøker etter beste evne å følge faste regler for vikeplikt og forkjørsrett. Dette betyr at
treningstider og deltakelse på cuper skal koordineres med de andre idrettene i «vikepliktsperioden».
Man skal vike for den andres planer i perioden med vikeplikt.
Tidspunktene for vikeplikt og forkjørsrett er:
Fra uke 42 til og med uke 15; Håndball og ski har forkjørsrett, fotball vikeplikt.
Fra uke 16 til og med uke 42; Fotball har forkjørsrett, håndball og ski vikeplikt.
De fire ukene hvor skikarusell arrangeres av skigruppa skal alle gruppene unngå andre
aktiviteter for årskullene opp til og med 3.klasse.
E-sport har ingen typisk sesong, som kun går deler av året på samme måte som fotball, håndball og
ski. E-sportens sesong sees på sammen med resten på det årlige samarbeidsmøte.
5. Allsidighet skal støttes. Spillere som driver med flere idretter skal ikke bli nedprioritert av
treneren, dersom spilleren ikke får med seg alle treninger og kamper.
6. Sportslig utvalg / styrene i håndballgruppa, fotballgruppa, skigruppa og esportgruppa har ansvaret
for at alle trenere/lagledere har oppdatert kontaktinformasjon og at prinsippene ovenfor blir fulgt.
7. Husk på at hele idrettslaget baseres på frivillighet og feil vil forekomme. Vi skal ha takhøyde for å
si ifra, men vi skal også behandle hverandre med respekt og tilstrebe å finne best mulige løsninger
for våre medlemmer.
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