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Årsmøte 2019 - Lier Idrettslag 
 
 

 

SAKSLISTE 

 
 
1. Godkjenning av stemmeberettigede 

2. Godkjenning av innkalling, sakslisten og forretningsorden. 

3. Velge møteleder, referent, samt 2 medlemmer til å  
underskrive  protokollen.           

4. Idrettslagets årsberetning 

5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert tilstand  

6. Mottatte forslag og saker til årsmøtet 

• Etablering av SNØPRODUKSJONEN som eget selskap ( as) 

• Utvidet tilbud til utøvere i barneidrett. 

7. Fastsettelse av medlemskontingent og aktivitetsgebyrer  

8. Behandle idrettslagets budsjett for 2019 

9. Valg 
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Lier IL Årsberetning 2018 
 
 

Årsberetning fra hovedstyret  

Styrets sammensetning: 

Styreleder: 
Per- Gustav Lyngås 
Nestleder: 
Per Christian Leer 
 
Styremedlemmer: 
Tanja Sørbrå Langli 
Megan Yaphet Fjeld 
Gry Ravnås Runningen 
Jannicke Holdorf 
Sigurd Sveinson Sigernes 
Runar Opsahl 
Kristin Korsell 
Per-Arne Lyngås 
 

Møtevirksomhet  

Det har i siden siste årsmøte i mars 2018 blitt avholdt 6 styremøter.  

Videre har det vært avholdt flere arbeidsmøter med idrettslagets representanter, med Lier 

Idrettsråd, samt møter med sponsorer og markedskordinator. I tillegg har det vært flere møter 

avholdt på klubbhuset med nyansatt administrasjonsstøtte og ny koordinator på huset. 

Det har vært stor aktivitet på møtefronten med Lier kommune, spesielt med kultur og idrett. Møte 

med ordfører, politikere og planavdelingen har også funnet sted en rekke ganger i løpet av året. 

Sist og ikke minst så avholdes det månedlige møter i prosjektgruppa som jobber med å få til en 

mulitifunksjonshall på Tranby. 

 

Økonomi 

Året viser et driftsoverskudd på kr 374.395 men pga dobbeltføring i 2017 (på hovedlaget og 

snøproduksjonen) belastes årets regnskap med en innteksreduksjon på kr 550.000 for hovedlaget. 

Dette påvirker ikke likviditeten, men resultatet som da ender opp med et underskudd på kr 176.155  

Egenkapitalprosenten er over 70 % og det er totalt nesten kr 4 mill i bank for hovedlaget og 

undergruppene til sammen. 

Med sunn balanse og god likviditet har Lier IL et gunstig utgangspunkt for tiden fremover hvor det 

jobbes med større prosjekter og utvidelser. 
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Forsikringer 

Lier IL byttet fra IF til Gjensidige med effekt fra 1.1.2019, noe som gav store besparelser. 

 

Ny koordinator på klubbhuset 

Vi er vært heldige i å få en frivillig til å påta seg jobben som koordinator på klubbhuset med fokus på 

utleie, nødvendige servicer, ettersyn og vedlikehold, samt en del vaktmestertjenester. Dette 

fungerer meget bra.  

 

Administrasjonsstøtte 

Styret vedtok å ansette admistrasjonsstøtte i deltidsstilling (20 %) fra 1.november 2018.  Stillingen 

har ansvar for medlemsregisteret og politiattester. Stillingen omfatter webansvar og mediaansvar. I 

tillegg assisterer stillingen hovedstyret og styreformann etter nærmere avtale på andre oppgaver. 

Denne stillingen viser seg helt nødvendig og behovet er økende. 

 

Utstyrsleverandør/ Draktforvaltning 

Det ble et naturlig skifte av utstyrsleverandør til klubben da Intersport nedla sin virksomhet på 

Liertoppen.  Anton sport er vår nye leverandør og holder til i samme lokaler.  

Materialforvalter gjør en flott jobb og har god dialog med gruppene. 

 

Vedlikehold på klubbhuset 

Bærebjelker ute på terassen er skiftet pga råte. Innvendig er inngangsparti inklusive trapp pusset 

opp og malt. Vaskehjelpen fungerer bra og er jevnlig på huset etter løpende ukeavtaler med 

koordinator på huset. 

 

Sponsorarbeid 

2018 ble noe roligere på sponsorfronten da avtalene er 3-årige (2017-2018-2019). Noe tid er 

medgått til oppfølging av sponsorene og noe nytt innsalg av skilter. Det er lagt detaljerte planer for 

mer aktivt salg og markedsføring i 2019. Da skal alle nåværende avtaler søkes fornyet, samt at det 

jobbes med å definere nye sponsorflater for å kunne få tiltrukket oss flere gull-sølv-bronsje 

sponsorer. I tillegg jobbes det med nye sponsorer til den nye kunstgressbanen på Lierskogen. 

Markedskoordinator kommuniserer tett med hovestyret og rapporterer per i dag til styrets leder. 

Viktig å nevne at vi har mottatt flere positive tilbakemeldinger fra sponsorer på den måten Lier IL nå 

fremstår som godt koordinerte . Vi fremstår som et «samlet lag» !   

 

Media 

Lier IL har et veldig godt og konstruktivt samarbeide med Lierposten, som har gitt klubben mye flott 

omtale og positiv oppmerksomhet i 2018.  Gjennom etableringen av stilling som administrasjons-

støtte vil vi kunne ha enda større fokus mot media.                    
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Lier IL ønsker å stå fram som både tydelige og synlige i lokalmiljøet til det beste for aktivitetene som 

holder barn og unge i positiv fysisk aktivitet.  

 

Multifunksjonshall 

Det pågår et grundig arbeide med å utrede og legge grunnlaget for en ny multifunksjonshall på 

Tranby. Det er etablert en dedikert prosjektgruppe består av 10 personer, alle med relevant og 

forskjellig bakgrunn. Gruppen jobber tett mot alle etater i Lier kommune og blir nå deltager i et nytt 

kommunalt forum som skal jobbe med senterutviklingen på Tranby.  

Prosjektgruppa som jobber for «Tranby Arena» avholder sine jevnlige møter både internt og mot 

skole, kultur og idrettsetatene i Lier kommune. Vi har stor tro på at dette prosjektet kan bli realisert, 

og håper på en politisk behandling i løpet av 2019, slik at alle søknadsprosesser, avklaring av 

driftsmodeller, samt søknad om spillemidler kan starte på nyåret 2020. 

 

E-sport 

Mange klubber starter med e-sport som en aktivitet i sine klubber. En ny ildsjelgruppe er nå i ferd 

med å etablere e-sport som aktivitet i Lier IL også. Oppstart vil bli på Lierskogen og gjennom et  

samarbeide med skole/kultur etaten i Lier kommune. Foreløpig plan er oppstart våren/forsommeren 

2019. Hovedstyret i Lier IL har vedtatt at e-sport etableres i første omgang som egen 

«Prosjektgruppe» under Lier IL.  Det blir spennende å følge utviklingen !  

 

Tusen takk til alle i Lier IL 

Hovedstyret ønsker å rette en stor takk til alle som på en eller annen måte er involvert i Lier IL       

INGEN NEVNT - INGEN GLEMT � 

En fantastisk entusiasme, stå-på-vilje og omtanke på alle plan kombinert med idrettsglede gjør Lier 

IL til et flott sted å være for barn og unge i alle aldere!  

 

Styret 

 
  



 

Side 5 
 

Årsberetning fra undergruppene 
Gruppenes- og deres lag har hatt et veldig høyt aktivitetsnivå i 2018. Hovedstyret retter en stor takk 
til alle som har bidratt. Nedenfor har vi gjengitt årsberetningene til undergruppene. 

Årsberetning for Lier IL Barneidrett (BIG) 2018 

 
Styret i BIG 2018 har bestått av:  
Leder og Barneidrettsansvarlig: Jannicke Holdorf  
Nestleder og Allidrettsansvarlig: Sigurd Sigernes  
Materialforvalter: Jessica Altenby  
Ansvarlig trenerutvikling: Sunniva Haugland Johansen 
Ekstra ressurs: Anders Bauer 
 
 
Barneidrettesgruppen i Lier IL er klubbens idrettstilbud til alle barn fra de er 3 år til de går ut av 
4.klasse. Vi tilbyr allidrett for de minste og deretter fotball, håndball og ski fordelt etter sesong.  
 
Målsetningen med barneidretten i Lier IL: 
• At barna skal trives og ha det gøy 
• At flest mulig ønsker å delta (både jenter og gutter) 
• At barna utvikler seg fysisk, psykisk og sosialt, på egne premisser  
• Å skape varig interesse og motivasjon for aktivitet – et godt grunnlag for senere idrettsaktivitet  
 
Barneidrettsgruppen er ofte medlemmenes første møte med Lier IL. Vi er en engasjert, inkluderende 
og sporty gruppe som er opptatt av at barna skal ha et godt sportslig tilbud, med trygge rammer og 
et godt sosialt miljø. Vi har 386 aktive barn og rundt 60 frivillige foreldre som stiller som trenere og 
lagledere. 
 
Aktiviteter 2018 
Administrativt: 
Styret har en del faste poster i årshjulet som utstyrsutlevering, informasjonsmøter, gruppemøter, 
overgangsmøter, serie/aktivitetspåmeldinger, revidering av sportsplan, fordeling av bane-/halltider, 
revisjon av konkurransetilbudet, økonomistyring, bilagshåndtering mm. Ved semesteroppstart 
inviterer vi til trener- og lagledermøter med hensikt å samle trenerapparatet, informere om hva 
Barneidrettsgruppen er, hvilke aktiviteter vi tilbyr og hvilken rolle vi spiller i idrettslaget.  
Styret ønsker for øvrig å benytte avdelingen til å takke Kristin Korsell og Ole Jørgen Flått for tett og 
godt samarbeid rundt det administrative i forhold til vedlikehold av medlemsregister, utsendelse av 
aktivitetsgebyrer og idrettsregistreringen. 
 
Sportslig: 
Vårt første prosjekt hvert år er å arrangere Dyrenes Minicup fotball. 2018 ble dette arrangert 21/4 
med 237 påmeldte barn og over 50 foreldre på dugnad. Det ble avviklet 66 kamper på 7 timer med 
ivrige og aktive barn på banen og med stor stemning på tribunene. Klubbens egne, unge 
fotballdommere sto for trygg og god kampveiledning.  Styret i BIG benytter anledningen til å takke 
foreldrene i 2008 kullet som sto på for å legge til rette for et svært vellykket arrangement. 
I fotballsesongen tilbyr Barneidrettsgruppen lagene å delta på flere cuper i tillegg til seriespill. I år 
har vi satset på EMS Åssia, Solberg Cup (KIWI cup), samt Lier Ils egen EMS Cup.  
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EMS cup på Åssia ble avholdt på en av sommerens varmeste dager, men det skortet ikke på 
innsatsen eller idrettsgleden av den grunn. På Solberg cup var vi heldige med både vær og en flott 
arrangert cup, med god oppslutning blant BIG lagene.  
EMS cup Lier ble en kjempeopplevelse for oss i BIG. Fotballgruppen og arrangørkomiteen hadde 
virkelig gjort sitt for at vi og våre gjestende lag ble tatt godt imot. Vi er veldig stolte av å være en del 
av en klubb som legger til rette for at barna kan være aktive i sitt nærmiljø. Vi har også fått delta i 
Godset akademiet som bidrar til økt kompetanse for våre fotballtrenere og utvikler fotballgleden og 
ferdighetene til barna. Barneidrettsgruppen vil gjerne takke fotballstyret for nært samarbeid i året 
som har gått og vi ser frem mot å jobbe mer fremover for å finne gode, sportslige løsninger også 
videre. 
 
BIG trener innendørs i vinterhalvåret (unntaksvis har de eldste gruppene deltatt ved Godset 
Akademiet også i vinterhalvåret, samt 4 uker hvor vi har skiaktivitet). 
Håndballstyret fordeler av klubbens tildelte halltid til BIG i Heia- og Tranbyhallen, samt at våre aller 
minste medlemmer har allidrettstilbud i Hennummarka gymsal. Her starter de aller minste 3 år 
gamle, har med seg en voksen og utfordrer seg selv i hinderløyper, Bjørnen sover og annen sal-lek 
som våre trygge foreldretrenere legger til rette for. Styret i BIG er tilstede ved oppstart av disse 
gruppene og hjelper til med organisering og tilrettelegging. Vi er veldig heldige som har så mange 
engasjerte foreldre som tar utfordringen og er med å danne dette første møtet med idretten og Lier 
IL.  
 
Håndballsesongen starter som vanlig etter høstferien og EMS cup Lier.  Barneidrettsgruppen tilbyr 
deltakelse i aktivitetsturneringer en helg hver måned i tillegg til Dyrenes Minicup og håndballcup for 
de som har lyst. Vi ser at utover i sesongen melder flere og flere lag seg på aktivitetsturneringene og 
det synes vi er veldig gøy. Det viser at det er engasjement og rekrutteringsgrunnlag til 
håndballgruppen.  
 
Dyrenes Minicup i håndball er vår egen interne håndballcup. 2018 var 123 barn i aksjon og 
engasjerte foreldre på dugnad for å få gjennomført arrangementet. 28 kamper ble avviklet i løpet av 
5 timer. Både barn og voksne var meget fornøyde med dagen, mange hadde sitt første møte med 
håndballen her og det er positivt at BIG kan være med å skape engasjement og interesse for flere 
idretter. Håndballgruppen stilte med meget dyktige kampveiledere som virkelig hadde forstått 
oppgaven (raus veiledning av små barn) og tydelig koste seg på banen sammen med barna. Tusen 
takk til foreldrene på 2011 kullet som sto for arrangementet. 
 
Hvert år i januar/februar arrangerer skigruppen i Lier il Skikarusell og barna i BIG synes det er 
kjempegøy og styret forsøker å tilrettelegge for at flest mulig får delta her og prøve seg med ski på 
bena. Spesielt stas har det vært å kunne svinge innom speaker og fortelle hvor mange runder man 
har gått. Vi i BIG setter stor pris på innsatsen som legges ned for barna i dette arrangementet og 
takker skigruppen for den flotte tilretteleggingen som gjøres, for at selv de minste skal kunne delta.  
 
Styret i BIG ønsker å benytte anledningen til å takke alle utøvere, trenere, lagledere og foreldre for 
at dere er med å bidra til at vi kan tilby medlemmene våre et godt sportslig tilbud, samtidig som vi er 
«best på inkludering og trivsel».  
 
Jannicke Holdorf, Leder 
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Årsberetning for Lier IL Fotball 2018 
 
Styret i fotballgruppa 2018 har bestått av: 
 
Leder     Megan Fjeld 
Nestleder/Økonomi   Per-Arne Lyngås 
Sekretær    Kristian Gravdal 
Sportslig Leder    Bård Skarpås, erstattet av Håvard H. Haakonsen fra juni  
Material forvalter   Liv Horni Kroghrud 
Baneansvarlig    Bård Kåsin 
Arrangement     Anne Høiberg 
Kiosk/Dommerregning   Lill Hege Hansen 
 
 
Styrets sammensetning 
Komplett styre ble valgt og konstituert på sist årsmøte. Håvard Hauge Haakonsen kom inn som 
Sportslig Leder juni 2018.  
 
Medlemmer 
Det er ved siste opptelling 380 medlemmer, fordelt på 13 guttelag, 6 jentelag og 2 A-lag dame (2.div 
og 3.div) og et M39 (veteran herre). I årsklassen 2008 var det 2 jentelag og 4 guttelag som kom over 
fra BIG til fotballgruppen etter sommerferien. 
 
Møteaktivitet 
• Styret har hatt 10 styremøter i 2018  
• 1 ekstraordinært møte med hele styret og sportslig utvalg.  
• Styret har i tillegg vært involvert i møter med enkelte lag etter behov og gjennomført 

evalueringsmøter med de fleste lag i desember. 
• I tillegg har det vært avholdt to trener-/oppmannsmøter.  
• Dialog i sportslig utvalg har foregått pr mail og telefon jevnlig i tillegg til flere møter. 
• I tillegg har styret vært representert ved alle styremøter i hovedstyret. 
 
Arrangementer 
Disse arrangementene er gjennomført i 2018: 
 
• Teknikkfabrikken – teknisk trening for de som ønsker noe ekstra. Det var holdt totalt 7 økter, 

alle i vår med totalt 54 deltakere.  Ansvarligtreneren var Muhamed Ibisevic i tillegg var det 
engasjert ca 13 assistenttrenere fra egen juniorstall. Eldste gruppen var J2004.  

• Én «Alle jenter på banen» dag hvor formålet er å skape engasjement for fotball for alle også de 
som vanligvis ikke spiller fotball.  Her er det fokus på lek og moro og jentene deles inn i mindre 
grupper og det fokuseres på aktivitet med ball. Der var det damelaget og sportsligleder Håvard 
som stod for det sportslige opplegget som engasjerte og motiverte de unge jentene. Totalt 33 
jenter deltok 

• EMS-cup i oktober med 233 påmeldte lag og ca 405 gjennomførte kamper.  Aldri før har det 
vært så mange lag!! Selv at det var en ny rekord ble overskudd lavere enn året før. Dette 
skyldes først og fremst lavere antall lag meldt i de eldste lagene og lavere påmeldingsavgift for 
3er lag. Det var igjen G/J 13 lagene som er ansvarlig for arrangementet og alle lag i klubben 
deltar på denne store dugnaden. Arrangementet i 2018 var bra og vi endte opp med en 
overskudd på ca. kr 244.000,-. Lier IL er tildelt cupen også i 2019.   
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• Fotballskole 3 dager rett etter skoleslutt før sommerferien 2018.  Her hadde vi 91 deltakere i 
alderen 7-12 år som er lavere enn de siste 3 år.  Hovedansvarlig var Håvard Hauge Haakonsen.  
Også her var 14 juniorer (gutter og jenter) engasjert som assistenttrenere (8 som var trener på 
vår- eller høst-teknikkfabrikken).   

 
Sportslig resultater: 
Det vært deltagelse på flere cuper for alle lagene med fine resultater. 
• A-lag dame mistet plassen i 2. divisjon mens det andre lag holdt sin plass i 4.div, og endte opp 

på 2.plass. Stor takk til særs ivrige trenere og apparatet rundt damesatsingen i 2018. (tidlig 
februar 2019 endte lagene allikevel opp i 2.div og 3.div pga Donn trakk seg i 2.div)  

• G16 endte opp feil i Kretsens Pokal etter en tøff vår sesong. Dette var ikke fanget opp i tiden og 
guttene hadde en tøff høst sesong, og endte opp på siste plass. 

• Videre så var resultatene som følger: G15 8.plass i 2.div, J15 3. plass i 1.div, G14 1.plass i 2.div, 
J14 6.plass i 1.div, G13 4.plass i 1.div, J13 4.plass i 1.div 

• Resten av lagene hadde bra resultater ut året og har hatt det gøy.  
 
Lag- og trenerutvikling 
• Dessverre bestemte Brede, Svein og Per Olav å gi seg som trenere til damelaget vårt slutten av 

november. Per-Arne Austad kom inn som hovedtrener, assistent jobber vi fortsatt med. Vi 
hadde diskusjoner med Strømgodset ut året rundt en mulig samarbeidsprosjekt for å løfte 
kvinnefotball i nedre Buskerud. Pga ting var ikke helt på plass i Godset bestemt vi i november å 
trekke fra et mulig samarbeidslag for 2019 inntil premissene blir bedre avklart.  

• Juniorlaget/herrelag er fortsatt i prosess med å bygge opp et lag som kan videre være vårt 
fremtidige herre A-lag. G2003+2002+2001 bestemt seg å slå sammen seint 2018. 

• Samarbeidslaget med Hyggen for J13 var ikke optimalt. Endringer var gjort fra sommeren, men 
midt i høstsesongen var det bestemt at vi vil ikke fortsette med samarbeidet.  

• Som tidligere år ser vi stor nytte av å involvere spillere på de eldste lagene som trenere for de 
yngre lagene og vi har hatt flere trenere fra juniorlaget som hovedtrenere og hjelpetrenere. Det 
er totalt 2 som har vært med 1 lag hele år-  

• Våren 2018 jobbet vi i Lier IL med ansettelse av en Sportslig leder for fotballgruppa. Bakgrunnen 
for dette er at vi ønsker å skape mest mulig aktivitet for medlemmene våre og å følge klubbens 
målsetning om å beholde «flest mulig, lengst mulig». Håvard Hauge Haakonsen kjente klubben 
godt fra tidligere og har innstillingen som skal til for å øke det sportslige tilbudet i Lier IL Fotball.   

• GodsetAkademiet ble gjennomført for våre kull født 2006-2012. Eirik Fossen fra Strømsgodset 
TF har ledet opplegget som organisator og trenerveileder. Liertrenerne som har deltatt på GA 
har fått grasrot-trenerkurs.  

 
Dommere 
De aller fleste på G/J14 laget har gjennomført barnekamplederkurs. Mange av dommerne har også 
dømt aktivitetsturneringer og 3’er, 5’er og 7’er fotball, der det ikke er satt opp dommere fra kretsen. 
Kurset ble gjennomført tidligere enn før og dette ga alle mer erfaring før de stilte opp 2 dager til vår 
Eat Move Sleep Cup 2018.  
 
Lier IL har fortsatt 5 klubbdommere som dømmer i de øverste divisjonene hvor 3 av de er J15 (9er 
kamper). Vi er ansvarlig for å betale alle klærne de trenger. Det ble bestilt inn dommertrøyer 
«Klubbdommer» til alle klubbdommere. 
 
Rekruttering 
Rekruttering av nye lag i samarbeid med BIG fungerer bra, men vi kommer til å jobbe for ende bedre 



 

Side 9 
 

dialog med nye lag som starter opp i april/mai. Som for håndballen er vi også avhengig av at det er 
BIG foreldre som kan sette i gang grupper i samarbeid med fotballgruppa.  
 
Økonomi  
Fotballgruppas har en solid økonomi og god egenkapital. Årets resultatregnskap for fotball og FFO 
utgjorde totalt sett et overskudd på ca kr 70.000. 
Hovedstyret og sponsoransvarlig har jobbet hardt for å samle sponsorer og ha en helhetlig 
sponsoravtale. Fotballgruppa har mottatt kr. 335.000 av disse midlene og mottar også et 
driftstilskudd fra kommunen for vinterdrift av banene. Det har vært noe nedgang i aktivitetsgebyr i 
2018 som følge av færre utøvere i de eldre kullene. 
 
De tyngste utgiftspostene er brøyting og vedlikehold av banen, samt påmelding til seriespill og 
dommerutgifter. I tillegg har vi en betydelig utgift for engasjement av Sportslig Leder og 
kompensasjon til unge trenere/instruktører, men det er forventet at disse engasjementene skal 
medføre økte inntekter og høyere kvalitet på sportslig tilbud. I tillegg er FFO tilbudet under 
oppbygging, noe som krever oppfølging fra fotballgruppen og Sportslig Leder.  
 
Resterende lån på kunstgressbanen 11’er fra 2010 ble endelig nedbetalt i august 2018, og 
avsetninger foretas nå til egen sparekonto for fremtidige anleggsinvesteringer. 
 
Lier IL vil bidra med opptil 1 million kroner kommunen for bygging av kunstgressbanen på 
Lierskogen, hvor tiltak er iverksatt for å skaffe tilveie midler. Kr 400.000 ble mottatt i stipend fra 
Sparebank 1 BV stiftelsen, og søknad er innsendt for flere stipend. I tillegg vil markedskoordinator 
jobbe med bidrag fra lokalt næringsliv, samt at fotballgruppen har iverksatt crowdfunding-initiativ 
med «virtuell andelsbane». 
Det ble vedtatt på fjorårets årsmøte at aktivitetsgebyret fra 2019 økes for G/J10 og G/J11.  
 
Utstyr og draktavtale 
For vinterjakker til trenerne har vi fortsatt en utfordring fordi Hummel ikke kan levere et produkt i 
marineblå. Vi har derfor valgt å bestille Adidas vinterjakker etter behov. 
 
Vår materialforvalter, Liv Horni, gjør en formidabel jobb med å rydde og omorganisere 
fellesutstyrsboden vår. Vi har nå en velorganisert utstyrs bod, med fellesutstyr som alle lag kan 
benytte seg av. Dessverre må trenere/laglederne minnes hvor viktig det er å holde utstyrsrommet 
ryddig slik at det til enhver tid er slik de selv ønsker å finne det. Det har også fylt opp der det har 
vært behov for mer eller oppgradering av f.eks kjegler, vester, baller osv.  
 
De eldre lag har ikke vært fornøyd med Hummel baller og vi ser etter en løsning.  
Det ble bestemt at alle lag som spiller 11er også skal få vikedrakter fra klubben, noe vi i 
fotballgruppa må betale for. I 2018 var trøyene bestilt under gratispakken.  
 
Baneanlegget på Tranby 
Kommunen eier de alle banene på Tranby bortsett fra kunstgress 11’er. Denne er eid av Lier IL. Vi 
sliter generelt med nok bane- og treningskapasitet i sesong. Det er utfordrende å gjennomføre 
treninger da det er mye kamper som har prioritet.  
 
• KG 7’er prioriteres til treninger, og brukes kun til kamp ved spesielle behov. Dette gjelder 

spesielt i starten av sesongen da gressbanene trenger tid på våren for å bli klare for spill.  
• KG 11’er holder fortsatt bra kvalitet men det vil være behov for å skifte ut toppdekket om 3-4 

år, samt belysning.  
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Kvaliteten på gressbanene i 2018 var generelt dårlig. Det skyltes lang vinter med mye snø og sen 
tinging av bane. Deretter tørr sommer uten nedbør. Samlet sett dårlig vekstvilkår for gressbaner og 
mye slitasje. Tiltak må vurderes våren 2019.   
Det ble høsten 2018 hadde bygget snødeponi rundt KG 11’er og ved kiosken. All snø skal måkes til 
dette området for å sikre gjenbruk av gummikulegranulat. Det skal ikke være gummikuler på avveie 
rundt anlegget i fremtiden, og deponiet er viktig ledd for å hindre dette. Deponiet er anlagt av og 
bekostet av Lier kommune.  
 
Det er besluttet bygging av ny kunstgressbane på Lierskogen (bak Lierskogen Samfunnshus). Banen 
forventes klar høsten 2019, og vil bygges uten bruk av gummikulegranulat. Dette vil være et 
samarbeidsprosjekt mellom Lier IL og Lier kommune der kommunen står som eier og byggherre. Lier 
IL investerer 1 million kroner i prosjektet, og sikrer seg samtidig bruksrett av banen på kveldstid og i 
helger. Heia Skole disponerer banen i skoletiden.  
 
Anlegg på Lierskogen er viktig for å bedre banekapasitet for fotballen. Dette vil gi vesentlig bedre 
muligheter for treningstid. I tillegg styrker det lokalsamfunnet på Lierskogen og gir mulighet for 
uorganisert aktivitet. Alt i alt et veldig positivt tilskudd for alle våre medlemmer.  
 
Fotballfritidsordning  
Vi har fått inn ønsker fra mange av medlemmene våre om å kunne etablere ett tilbud som skaper 
økt aktivitet for barna etter skoletid. Vi ser at dette er viktig i en tid hvor stadig flere barn/ungdom 
pasifiseres og havner utenfor fysisk aktivitet. 
Vi startet derfor opp et nytt tilbud med fotballfritidsordning på Tranby stadion og på klubbhuset til 
Lier IL fra august. Dette var en suksess med 57 påmeldte elever. Ordningen ledes av Ole Jørgen Flått 
og har også vært en av de prioriterte oppgavene for sportslig leder Håvard. 
 
Utfordringer / viktige oppgaver i 2019 
• Sikre nok treningstid for alle lag. 
• Beholde de spillerne vi har samtidig som vi jobber for å få med enda flere   
• På vinteren er 11’er banen fullt belagt og de aller fleste lagene som ønsker å trene om vinteren 

har stort sett fått den treningstiden de har ønsket seg.  Nytt til vinter 2017-2018 var at 7er 
banen brøytes også og det ga oss mer kapasitet. Vinterbrøyting planlegges  opprettholdt 
såfremt økonomien tillater dette. 

• 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. 
• Videreføre det gode arbeidet som har pågått med ny sportsplan for fotballgruppa. 
 
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!!! 
 
Megan Fjeld – Leder 
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Årsberetning for Lier IL Håndball 2018 
 
Styret i håndballgruppa 2018 har bestått av: 
 
Leder/sportslig leder/dommeransvarlig Tanja Sørbrå Langli 
Nestleder/kasserer Kristin Korsell 
Ansvarlig turneringer Nadine Stier 
Kioskansvarlig Roger Moe 
Materialforvalter Øyvind Pedersen frem til aug. 2018 
Styremedlem Anniken Borge 
Styremedlem  Tom Gustavsen 
 
Styrets sammensetning 
Komplett styre ble valgt og konstituert på sist årsmøte/medlemsmøte, og har representert 6 lag. 
Valg av leder og nestleder med godkjent på årsmøtet til hovedlaget.  
 
Det er ved siste opptelling  225 medlemmer, fordelt på 6 guttelag, 7 jentelag og 2 seniorlag dame i 3 
og 5 div.   

Møteaktivitet 

• Styret har hatt 7 styremøter i 2018 i tillegg til 1 medlemsmøte.  

• Styret har i tillegg vært involvert i møter med enkelte lag etter behov. 

• I tillegg har det vært avholdt 1 trener-/oppmannsmøte, samt flere møter med Region Sør  

• Det har vært 1 hallstyremøte for Tranbyhallen. 

• I tillegg har leder vært representert ved styremøter i hovedstyret. 

 
Arrangementer 
Disse arrangementene er gjennomført i 2018: 
• Hallvakter for lagene fra 11 år til senior som spiller i regionserien 
• Aktivitetsturneringer og miniturneringer både vår og høst. Totalt 4 stk.  
• Beacharrangement i regi av de lagene som er med i beachserien. 
• Åpen hall på fredager for Lier kommune hvor vi stiller med 2 instruktører.  
• Dommerkurs for 8 nye dommere, som nå er Barnekampleder godkjent.  
• Fellescup for de yngste lag til Storhamar cup 2018. 
• Målvaktstreninger med ekstern trener fra Målvaktskolen gjennomført 3 ganger 
• J05 har arrangert cup i Tranbyhallen for 2 gang med stor suksess. 
• Felles sammenkomst for trenere og oppmenn på klubbhuset. Foredrag, intern håndballkamp og 

mat og drikke etterpå var oppskriften på suksess. 
• Flaskepantdugnader 
• Intern Flyballturnering i januar for alle lag 
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Sportslige resultater 
Sesongen 2018/2019 har bestått av: 
 
Jenter: 7 lag i aldersgruppen J10(2008) - J18 (00/01) og et senior damelag i 3. div. og et i 5 div. 
Gutter: 6 lag i aldersgruppen G10 (2008) – G15 (2003) + nyoppstartet herrelag 

• Gutter: 3 lag i aldersgruppen G10 (2005), G11(2004), G12(2003). 

• Totalt 13 lag under håndballgruppa som har spilt i overkant av 300 kamper (inkl, 
mini/aktivitetsurneringer) 

• Både A+ B + C serie på flere av lagene 
• Flere årsklasser deltok i Beachserien vår 2018. 

 
De fleste lag har deltatt på flere cuper med fine resultater. 
I sesongen 2018/2019 ble det skrevet kontrakt med 2 nye eksterne trenere, Jan Erik Fjeld for 3 div. 
og Frank Lindvedt for J18 år.  
Kontrakten med Frank valgte vi å avvikle kontrakten med til årsskiftet og Jan Erik Fjeld har gått inn 
som trener her også. 

 
Damelagene har i denne sesongen fått en god del nye spillere som har kommet fra flere klubber i 
nærmiljøet og noen litt lengere fra. Målsetningen var nok å være blant de 3 beste, men det tar tid å 
etablere et lag med mange nye og også ny trener. Men vi ser positivt på fremtiden slik det er nå.  
5 div. har slitt litt med få spillere og et lag uten målvakt, men nå ser det ut til å løse seg med tilskudd 
av flere spillere og at J18 spiller opp på 5 div. (samt 3 div) 

 
Jentelagene: Vi har lag i alle aldersgrupper unntatt J16/02 hvor laget ble oppløst etter sesongen for 
to års siden. Noe frafall jo eldre lagene blir, slik trenden er rundt i andre klubber. Ikke noe 
urovekkende, men det jobbes mye med å beholde spillere i klubben.  
Jevnt over gode kull med økende antall utøvere på hvert alderstrinn, men noe lite på J10 år, hvor 
det må jobbes hardt for å få flere med. Muligens et samarbeid med Sylling blir aktuelt her for 
kommende sesong.  
J03 tok en fin 2 plass i Ålcup 
J05 vant Vestfossencup og ble også Region-sør cup mestere i sin årsklasse, samt vant A-serien i sin 
årsklasse 
 
Guttelagene: Noen store årganger har vi på G07 og G06, men ellers er det litt lite guttespillere på de 
andre årgangene, som gjør at de hospitere en del opp i neste årsklasse for å hjelpe hverandre. Vi ser 
at til neste sesong, vil det bli enda større behov for samarbeid på tvers av årgangene. Men vi har 
klart å stille lag fra G10 år til G15/16 år og det er første gang på mange år.  
Ulf Herman Wilhelmsen har også blitt tatt ut på Region Sør sitt utviklingslag/bylag for årgangen 
2003, det blir spennende å følge.  
 
G06 vant både Ringerikscup og Vestfossen cup i sin årsklasse, tok sølv under Storhamarcup og ble 
også seriemestere. G04 kom til semifinale i Drammenscup. 
G05 vant Glasscup i B-Sluttspillet 
 
Dommere 
Vi jobber med å fylle opp dommerkvoter, som vi er pålagt av regionen å fylle opp, og har 8 nye 
dommere som tok Barnekamplederkurs nå på nyåret. I tillegg har vi 3 seniordommere som dømmer 
på høyere nivå, i tillegg har en av disse også dommerutvikler kurs. Vi håper å få på plass en 
dommerkontakt for neste sesong, som kan ha enda større fokus på å følge opp disse for videre 
dommerutdannelse.   
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Samarbeid med andre klubber 
Vi samarbeider bra med Sylling, og jobber med at flest mulig skal være i aktivitet.  
St. Hallvard har tidligere vært samarbeidsklubben på guttesiden, men vi ser kanskje at et samarbeid 
med Sylling kan gi større effekt og være tryggere for våre gutter.   
 
Rekruttering 
Rekruttering av nye lag i samarbeid med Allidretten, fungerer bra. Men vi er avhengig av at det er 
foreldre som kan sette i gang grupper i samarbeid med håndballgruppa, og at håndballgruppa tilbyr 
trenerhjelp fra eldre spillere.  
Vi ser en økning i noen aldersgrupper på at de velger håndball fremfor andre idretter, da gjør lagene 
en god innsats på det sosiale og på treningene. 
 
Økonomi: 
Lier kommune valgte i år 2018 å legge om leieprisene sine til timespris og dette har gjort store utslag 
for vår økonomi på halleie. Lagene har valgt å flytte en del av kampene sine inn treningstidene, noe 
som heldigvis reduserer våre leiepriser. Men det er et paradoks at Lier kommune ønsker mest mulig 
aktivitet blant Liunger, men i den andre enden øker leieutgiftene slik at vi må jobbe mer dugnad for 
å betale for barnas aktivitet.  
Pga. leieutgifter for vinterferien, valgte vi ikke å holde Håndballskole denne gangen, da leieprisen for 
hall og kantine 3 dgr. kl.0800-1530 ville koste oss kr.11500.-  
Økonomien eller er sunn og er under god kontroll av Kristin Korsell. Noe økninger i dommerutgifter 
er naturlig med flere lag påmeldt, men ellers er utgiftspostene ganske like fra år til år. Vi hadde et 
lite underskudd i 2018, men dette pga. uforutsette leiekostnader og noe høyere dommerutgifter 
enn budsjettert.  
 
• Påmelding til div serier. 
• Dommerutgifter 
 
Vi har klart å holde aktivitetsgebyret stabilt i noen år nå, men ser at denne må økes noe pga. økte 
kostnader. Vi ønsker å være den klubben med lavest gebyr, et lavterskeltilbud og breddetilbud, 
samtidig som dette ikke skal gå utover aktiviteten.  
Vi har et godt samarbeid med kommunen for å få tilskudd til aktivitetsgebyr, der hvor det er behov 
for ekstra tildeling av midler for at barn/ungdom skal få drive idrett.  
 
Tranbyhallen/Heiahallen og Lier kommune  
Lier kommune har åpnet opp for at vi kan trene i ferier (utenom juli) i Tranbyhallen og Heiahallen. 
Samarbeidet går bedre nå enn det tidligere har vært, men vi ser at Tranbyhallen begynner å bli 
sliten. Det er foreløpig ikke satt av penger til opprustning eller noe spesielt vedlikehold, men 
statusrapport er gitt hovedlaget, slik at dette kan brukes videre til forbindelse med Prosjekt 2020 – 
Ny hall.  
  
Utfordringer / viktige oppgaver i 2019 
 
• Sikre nok treningstid pr lag. Vi trener nå stort sett i Tranbyhallen og Heiahallen samt noe i 

Syllinghallen.  
• Fortsette med flere tematreninger med eksterne/interne ressurser, spiller/trenerutvikling, 

rullering av trenere mellom lagene 
• Fortsette å øke et godt styrt samarbeid mellom lagene da dette utvikler spillere i stor grad 
• 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  
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Oppsummering 
 
Styret har beklageligvis være noe svekket pga. fravær fra to av våre styremedlemmer (private 
grunner) Aktivitetsnivået og gjennomføringen av arrangementer etc. har allikevel ikke vært lidende 
pga. dette, men på lang sikt har dette ikke vært bra for noen av medlemmene. Styrearbeid skal være 
en glede og inspirerende oppgave, men jeg håper nå at nytt valg av styremedlemmer på årsmøtet 
kan gjøre noe med dette. Vi trenger noen som kan ta seg av den sportslige delen, samt kasserer og 
dommerutvikling. Arbeidet er i full gang med å skaffe flere styremedlemmer. 
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 takker spillere, trenere, støtteapparat og foreldre som stiller opp for barn og ungdom og gjør 
det mulig å spille håndball og ha det sosialt og gøy med venner.  
 
Tranby, 10.03.2019 
 
Tanja Sørbrå Langli 
Leder Lier IL Håndball 
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Årsberetning for Lier IL Ski og Skiskyting 2018 
 
Skistyrets medlemmer: 
Gry Ravnås Runningen (1. halvår) Jan-Ove Prestegård (2. halvår), leder 

Runar Opsahl, nestleder 

Agnete Bueie, sekretær 

Kristian Lie (1. halvår), Heidi Gunnerud (2. halvår) kasserer  

Christian Wiik, styremedlem 

Anders Hørthe, styremedlem/anleggsansvarlig 

Unn Hege Nordhagen (1. halvår), styremedlem 

Håkon Kylland, oppmann langrenn 

Lene Røtter, oppmann skiskyting 

Styret har hatt regelmessige møter en gang pr måned. 
 
Medlemmer 
Skigruppa hadde ved utgangen av 2018, 193 medlemmer. Av disse driver 64 med skiskyting. 
Medlemstallet er ikke endret vesentlig siden fjoråret. Noen av de eldste utøverne har lagt opp, og 
noen nye utøvere har kommet til. 
 
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. 
For tredje år har vi sesongen 17/18 treningssamarbeid med Sjåstad/Vestre Lier. De to første årene 
har dette vært fra 6. trinn, men inneværende år har det også omfattet 5.trinn for å tilpasse oss 
Sjåstad/Vestre Liers aldersgrupper. Dette styrker treningstilbudet både ved at vi får litt større 
treningsgrupper og samarbeid på trenersiden. I den 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 
I fjor ble Team Lier skiskyting etablert, fordi en del av de nasjonale teamene ble nedlagt. Teamet 
hadde jevnlige treningssamlinger i tillegg til et opplegg rundt Norgescuprenn. For sesongen 
2018/2019 har behovet vært noe annerledes. Noen av de eldre utøverne har lagt opp, og det har 
blitt etablert andre team-tilbud som noen av de eldste utøverne har knyttet seg til. Av yngre juniorer 
er det få utøvere som ikke har flyttet for å få på videregående. Dette har ført til en justering av Team 
Lier Skiskyting, slik at det ikke har blitt arrangert jevnlige samlinger. Team-opplegget rundt 
Norgescup er opprettholdt, og de fleste av klubbens utøvere i NC-alder, er med på dette opplegget. 
 
Arrangementer og renndeltakelse 
I 2018 arrangerte vi blant annet Lierrennet, Skikarusellen, Sparebank1 cup i skiskyting i samarbeid 
med Hønefoss SSK, Ulveløpet, Liermesterskapet, Klubbmesterskap i langrenn og skiskyting. I 
sommer arrangerte vi «Midt i Drammen», sammen med de andre skiskytterklubbene i regionen. 
Dette var et rulleskiskytterrenn for utøvere fra 15 år og eldre. Hele landslaget deltok, og rennet 
hadde sending på NRK begge dager. 
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Lier har mange aktive utøvere som går mange skirenn, både langrenn og skiskyting. På skiskyting 
deltar de fleste på Sparebank1 cup, som er Buskerud skiskytterkrets skiskyttercup, som går over 5 
helger fra november til mars. I tillegg har vi stor deltakelse på de store skiskytterrenna som 
Kvalfossprinten, Askersprinten, Bendit Bjerke og Bendit Liatoppen.  
I 2017/18 sesongen var det 12 utøvere som gikk Norgescup i skiskyting. I M18 tok Mads Øverby 
sammenlagtseieren i NC, mens Vetle Rype Paulsen ble nummer tre. Vetle tok også sølv i junior-nm 
fellesstart. Bendik Windsvold gikk på Buskeruds stafettlag som tok sølv i M17-21. I HL (for 15-16 år) 
hadde vi 12 utøvere. Her hadde vi to utøvere som var med og tok sølv på Buskeruds stafettlag for 
G15-16. Tre av våre 15-16-åringer kvalifiserte seg for å gå Young-Star-rennet som arrangeres i 
forbindelse med Worldcup i skiskyting i Holmenkollen. 
På langrenn er det god deltagelse på skirenn i kretsen, av større renn Lier deltar på er bl.a. 
Ungdommens Holmenkollrenn og Hovedlandsrennet. For første gang stilte vi også med stafettlag i 
senior-NM.  
 
Anlegg 
På skytebanene på Eggevollen ble arbeidet med oppsett av kulefangere sluttført i september 2018. 
Kulefangerne er av type Eggevollen design og består av en 6mm stålplate bak hver skive. Stålplata er 
kledd med gummimatte foran og bak for å redusere støy og sprut. Vi fikk utbetalt kr 29050,- i støtte 
av Gjensidigestiftelsen til innkjøp av stål mm. 
Arbeidet med utvidelsen av lysløypa ble i hovedsak utført i løpet av høsten 2017. Noen mindre 
utbedringer av løypa ble gjennomført på dugnad i september 2018. Det ble bl.a. fylt på masse i 
Atracksvingen for å få en bedre dosering av svingen. Noe utjevning av Lien kneika, oppfylling av 
overgangen/bunnen av «Låveveggen», samt utbedring med doseringer av svingen før man kommer 
inn på gamleløypa. 
 
Utstyr til fjernovervåking og fjernstyring av kunstsnøanlegget ble kjøpt inn høsten 2018. Dette ga oss 
mulighet til å fjernovervåke trykk på luftkompressor og vannpumpe med alarmsignal til mobil. Vi kan 
også stoppe kompressor og pumpe via mobilen hjemmefra. 
Arbeidet med en utvidelse av kunstsnøproduksjonsanlegget har vært i planleggingsfasen i 2018. 
Utvidelsen består av å legge faste rør og hydranter i den nye løypetraseen rundt Sauehøgda. Samt 
utvide antall snøkanoner og få ei ny sterkere pumpe slik at vi kan produsere snø i større deler av 
løypa samtidig enn det vi kan i dag. Gjensidigestiftelsen tildelte prosjektet generøst kr 1.002.052,- i 
desember. Målet er å få gjennomført utvidelsen i løpet av 2019, men vi mangler fortsatt noe for å ha 
full finansiert prosjektet. 
 
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: 
2018 har vært et nytt godt år for skigruppa. Vi har stor aktivitet blant store og små medlemmer. 
Mange av utøverne våre deltar på renn, og vi har gode prestasjoner både av yngre og eldre utøvere. 
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. 
 
På vegne av skigruppa - Agnete Bueie 
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Årsberetning for Lier IL Crossminton (Speedbadminton) 2018 

Lier IL er stadig den eneste aktive klubben i Norge. Til tross for at det er mange interesserte spillere 
over hele landet mangler det en ildsjel i lokalmiljøet for å dra i gang og drifte en gruppe i et 
idrettslag andre steder. 

I slutten av juli arrangerte Lier IL Crossminton EM, det sjette i historien, der 198 spillere fra 15 land 
deltok over 3 dager. Turneringen ble avholdt i Skien fritidspark, der det ble spilt 500 kamper fordelt 
på 15 baner. Tilbakemeldingene fra deltagerland og det internasjonale forbundet var meget gode og 
vi fikk status som beste arrangør i Crossmintons historie. I tillegg til godt gjennomført arrangement 
gikk vår egen Morten Påsche til topps i klassen Menn +40 og forsvarte med det tittelen fra EM i 
Frankrike to år tidligere.  
Hele Lier IL Crossminton var sentrale støttespillere for turneringsleder Erik Brandt, som det siste året 
har lagt ned et stort antall timer for å planlegge og gjennomføre arrangementet. NBF og Bodil 
Engejordet gjorde også en formidabel innsats og var avgjørende for et vellykket EM. 

Videre har vi: 

• Holdt kurs over to dager for elever på Røyken VGS 
• Arrangert Nations Cup 
• Arrangert 1 internasjonal turnering 
• Arrangert Norgesmesterskap for 4. året på rad  

Vårt største høydepunkt i 2018 var selvsagt et vellykket EM på hjemmebane, med kroning av 
Morten Påsche som Europamester på hjemmebane. 
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Medlemstall 
 
 Medlemskap i Lier IL:      

Type medlemskap: Antall medlemmer:   

 2015 2016 2017 2018 

Barn 307 320 297 329 

Voksen 90 82 58 58 

Familie 917 972 898 894 

Støttemedlem 5 12 7 13 

Støttemedlem familie   7 18 

Totalt ant.medl 1319 1386 1267 1312 

 
Medlemsutvikling i gruppene 
 2015 2016 2017 2018 

Ski* 221* 208 202 197 

    Langrenn  141 137 126 

    Skiskyting  67 65 71 

Håndball 170 245 243 226 

Håndball    180 

Trenere/oppmenn    32 

Dommere    9 

Styret    5 

Fotball 388 448 387 393 

Fotball    289 

Trenere/oppmenn    49 

Dommere    47 

Styret    8 

BIG 420 449 382 386 

Allidrett (2013-2015)    103 

Fotball/håndball (2009-2012)    280 

Styret    3 

Crossminton 11 11 20 16 

FFO og Lierakademiet** - - - 58 

Hovedstyret 10 7 6 6 

Andre*** 290 305 356 344 
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*Skigruppen i sin helhet – inkl. skiskyting. Fra 2016 ble Skigruppen delt i Langrenn og Skiskyting for å 
reflektere at dette er to forskjellige forbund.  
** Fotballfritidsordning 1.-4.klasse, opprettet august 2018. Lierakademiet 5.-7.klasse, opprettet 
01.01.19 
 
*** Ikke-aktive, foreldre og støttemedlemmer. 
 
 
 
Styret retter en stor takk til alle våre frivillige trenere, lagledere, foreldrekontakter og 
styremedlemmer for deres flotte innsats i 2018. Uten dere ville det ikke vært noe aktivitet i Lier 
idrettslag! 

 
Lier Idrettslag  Hovedstyret 08. mars 2019 

 
 

  
 Per- Gustav Lyngås  Per Chr Leer 
 styreleder  nestleder 
 
 
Megan Yaphet Fjeld  Gry Ravnås Runningen  Tanja Sørbrå Langli        Jannicke Holdorf 

                                                              
 
Per-Arne Lyngås                          Runar Opsahl                         Sigurd Sigernes     Kristin Korsell 
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Styrets forslag til medlemskontingent: 
 

Medlemskontingent 2019 
 2019 

Barn 300,- 
Voksen (19 år og eldre) 400,- 
Familie 500,- 
Støttemedlem 150,- 
Familiestøttemedlemskap 200,- 
Ingen endring kontingenten fra 2018.  
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Aktivitetsgebyr 2019/20 
 

Aktivitetsgebyr Barneidrett (BIG) 

Aldersgruppe 2019 
Før skolestart 400,- 
1 trinn 550,- 
2 og 3 trinn 650,- 

 

Aktivitetsgebyr Fotball 

Aldersgruppe 2019 

10 år 1 350,- 
11-12 år 2 700,- 
13-16 år  3 000,- 
17 år og eldre 4 000,- 
Veteran B og C 2 700,- 

 

Aktivitetsgebyr Håndball 

Aldersgruppe 2019 

10 år 800,- 
11-12 år  1 200,- 
13-14 år 1 500,- 
15-17 år 1 800,- 
18 år 2 100,- 
3. -5.div 2 400,- 

 

Aktivitetsgebyr – Ski (Langrenn/skiskyting) 

Aldersgruppe 2019/20 

 Langrenn Skiskyting 
Konkurranseklasse 10 år og yngre (2008 og yngre)* 100,-* 1 100,- 
Konkurranseklasse 11 år (2007)  1 100,- 2 100,- 
Konkurranseklasse 12 år og eldre (2006 og eldre) 1 600,- 2 600,- 
Seniormedlemskap  250 

 

Crossminton (Speedminton) 

Aldersgruppe 2019 

Barn  300,- (per halvår) 
Voksen  750,- (per halvår) 
Enkeltdeltagelse 50,- pr gang 

 



 

Side 22 
 

Resultatregnskap med balanse 2018 
 
 

LIER IL OVERSIKT OVER RESUTLAT/EIENDELER/GJELD 31.12.18 

RESULTAT LIER IL HOVED 
LAGET 

FOTBALL HÅNDBALL SKI SNØ PROD. BIG CROSS 
MINTON 

Inntekter 5 177 948   1 223 164  1 810 710   734 117     636 515     282 382     353 270     137 790  

Lønn  (86 799)    (86 799)             

Dr. Kostn.  (4 716 754)  (909 672) (1 737 060)  (903 442)  (383 599)  (416 943)  (219 120)  (146 918) 

RESULTAT  374 396     226 693      73 650   (169 325)    252 916   (134 561)    134 150   (9 128) 

Reg. sponsorinnt. 
Snøprod 2017 

 (550 550)  (550 550)             

Korrigert Resultat  (176 155)  (323 857)             

         

BALANSE LIER IL HOVED 
LAGET 

FOTBALL HÅNDBALL SKI SNØ PROD. BIG CROSS 
MINTON 

Eiendeler                  4                    3                   1            

Kasse/bankinnskudd    3 971 786  1 262 763     1 179 164     387 469     582 494           97 034     436 552       26 310  

Fordringer 766 318  296 690          19 876         4 880     344 624           93 398         6 850    

Sum Eiendeler 4 738 108  1 559 456   1 199 041     392 349   927 118    190 432   443 402     26 310  

Gjeld  (1 313 276)  (248 804)    (40 027)      (4 306)    (1 020 139)     

Egenkapital  (3 424 832) (1 310 652)  (1 159 014)  (388 043)  (927 118)    829 707   (443 402)  (26 310) 

Sum Gjeld/Egenkap.  (4 738 108) (1 559 456)  (1 199 041)  (392 349)  (927 118)  (190 432)  (443 402)  (26 310) 
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Resultatregnskap 2018 
 

INNTEKTER OG KOSTNADER 
 
Inntekter hele laget  Beløp 
 
Inntekt aktiviteter  1 328 986    
Tilskudd  1 914 217   
Kontingenter  1 479 198    
Leieinntekt  61 000    
 
Sum inntekter hele laget  5 177 950    
 

Kostnader hele laget 
 
Deltakeravgift, seriepåmelding, cup  936 032    
Arrangementsutgifter, egne  983 351    
Treningsutgifter  505 966    
Leie arenaer  217 850    
Innleide tjenester / personell  557 652    
Lønnskostnad  86 799    
Kostnader lokaler, anlegg, arenaer - egne  1 059 348    
Administrasjonskostnader  240 975    
Avskrivninger anlegg  161 052    
 
Sum kostnader hele laget  4 749 024    
 

Renteinntekt  4 733    
Rentekostnad  49 289    
Bankgebyrer  9 973    
 
 
 
ÅRSRESULTAT                                374 396 
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Balanse pr. 31.12.2018 
 

EIENDELER 
 

Egne Anlegg  Beløp 
 
Egne anlegg  4    
Sum egne anlegg  4    
 

OMLØPSMIDLER 
 
Fordringer  264 856    
Fordringer interne  501 462    
Bankinnskudd, kontanter o.l.  3 968 273    
Sum omløpsmidler  4 734 591    
 

SUM EIENDELER  4 734 595    
 

EGENKAPITAL OG GJELD 
 

EGENKAPITAL 
 
Egenkapital  3 378 583    
SUM EGENKAPITAL  3 378 583    
 

GJELD 
 
Leverandørgjeld  167 676    
Skyldig offentlige avgifter  597 261    
Intern gjeld  575 856    
Skyldig lønn / feriepenger  15 220    
SUM GJELD  1 356 013    
 

SUM EGENKAPITAL OG GJELD  4 734 595 
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Godkjenning av regnskap for 2018 
 
Revisorene Allan Bjørnstad og Alexander Abelseth har sammen med representant fra Lier 
regnskapskontor Inger Overn Lauritzen gjennomgått regnskapet og anbefalt dette godkjent. 

Gjennomgang av regnskapet til Lier Idrettslag – Hovedlaget 2018 

 
Vi har gjennomgått regnskapet for 2018 og bemerker at det har i 2017 ble dobbelført 
sponsorinntekter på kr. 550.000. Regnskapet for 2018 korrigeres med tilsvarende beløp. 
For øvrig er fremlagt regnskap for 2018 i orden og vi anbefaler årsmøtet å godkjenne regnskapet. 
 
 
 
Sted:  Tranby 

Dato:  15.03.2019 

 

 

 

 

 
 

Alexander Abelseth      Allan Bjørnstad 

 

FULLMAKT ETTER AVTALE 
 
Jeg, Svein Erik Olsen har etter avtale med styreleder i Lier idrettslag, Per-Gustav Lyngås, blitt enig 
om at Allan Bjørnstad i stedet for meg selv foretok gjennomgang av Lier idrettslag sitt regnskap for 
regnskapsåret 2018 på Lier regnskapskontor sammen med Alexander Abelseth og Lier 
regnskapskontor ved Inger Lauritzen. 
 
 
Svein Erik Olsen (sign).  
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Styrets forslag til Budsjett for 2019: 
 
Budsjett 2019         

Lier idrettslag         

 Sum 2019 FOTBALL FFO H.LAGET SKI H.Ball BIG CROSS 

KONTONAVN                 

Sponsorinntekter -500000 -172000 0 -100000 -80000 -100000 -48000   

LAM midler -334932 -119932 0 0 -70000 -60000 -85000   

Andre tilskudd -150000 0 0 -150000 0 0     

Sponsor/samarbeidsavtaler -105000 0 0 0 -70000 0 -25000 -10000 

Grasrotandelen -300000 0 0 -300000 0 0 0   

Bingo(Creation) -150000 0 0 -150000 0 0 0   

Kiosksalg -130000 0 0   -50000 -80000 0   

Cuper påmelding -190000 -190000 0 0 0 0 0   

Cuper kiosk -135000 -135000 0 0 0 0 0   

Cuper parkering -65000 -65000 0 0 0 0 0   

Egne arrangementer -344000 -150000 0 0 -150000 -35000 0 -9000 

Aktivitetsskole -170000 -140000 0 0 0 -30000 0   

Billettinntekter -120000 0 0 0 0 -120000 0   

Kommunale tilskudd -190000 -75000 0 -80000 -15000 -20000     

Tilskudd fra særforbund -10000 0 0 0 -10000 0 0   

Div. inntekter -102000         -50000 -52000   

Leieinntekter lokaler -60000 0 0 -60000 0 0 0   

Medlemskontingent -230000 0 0 -230000 0 0     

Aktivitetsgebyr -1634500 -756000 -429000 0 -130000 -200000 -92000 -27500 

Lotterier lokalt -50000 0 0 0 0 -50000     

 -4970432 -1802932 -429000 -1070000 -575000 -745000 -302000 -46500 

 Sum 2019 FOTBALL FFO H.LAGET SKI H.BALL BIG CROSS 

Seriepåmelding 322000 95000 0 0 0 160000 67000   

Trekkegebyr av lag 10000 5000 0 0 0 5000 0   

Cuper påmelding 156000 25000 0 0 0 50000 76000 5000 

Reisekostnad 14000            14000 

Kioskutgifter 50000 50000 0 0 0 0 0   

Keeperakademi 25000 15000 0 0 0 10000 0   

Aktivitetsskole 5000 0 0 0 0 5000 0   

Premier 97000 40000 0 0 50000 0 0 7000 

Deltageravgift 197000 0 0 0 170000 0 25000 2000 

Reklamekostnader 65000 0 0 60000 0 5000     

Overganger og lån spillere 14000 10000 0 0 0 4000 0   

Bøter 20000 0 0 0 0 20000 0   

Forsikring spillere 40000 40000 0 0 0   0   

Andre deltakerutgifter 60000 60000 0 0 0   0   

Tilskudd til undergrupper 30000 0 0 0 0 30000 0   
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Dommerhonorar 210500 95000 0 0 0 100000 15500   

Km-godtgjørelse dommere 70000 20000 0 0 0 50000     

Dommermateriell 10000 10000 0 0 0 0 0   

Treningsutgifter 20000 0 0 0 20000 0 0   

Utøverstøtte 150000 0 0 0 150000 0 0   

Utgifter trenere 276000 35000 236000 0 0 0 5000   

Sosiale aktiviteter 70000 10000 0 0 10000 30000 20000   

Hall/kunstgressleie 195000 65000 0 0 0 130000     

Kursutgifter trener og dommere 45000 15000 0 0 5000 15000 0 10000 

Fremmed tjenester 475900 280000 45900 150000 0   0   

Innkjøp kioskvarer 83000 15000 0   8000 60000 0   

Lege/fysioterapeut/isposer/tape 
osv. 

8000 5000 0 0 0 2000 0 1000 

Baller, drakter, treningsutstyr 145100 40000 0 20000 20000 40000 19100 6000 

Drakter 20000 20000 0 0 0 0     

Annet utstyr 40000 40000 0 0 0 0 0   

Arrangementutgifter 305000 215000 0 0 70000 0 20000   

Diverse arrangementsutgifter 11000 0 11000 0 0       

Matservering 40800 0 40800 0 0       

 3280300 1205000 333700 230000 503000 716000 247600 45000 

 Sum 2019 FOTBALL FFO H.LAGET SKI H.BALL BIG CROSS 

Lønn 80000    80000   0     

Feriepenger m/aga 8000    8000   0     

Arbeidsgiveravgift 11000    11000   0     

 99000 0 0 99000 0 0 0   

 Sum 2019 FOTBALL FFO H.LAGET SKI H.ALL BIG CROSS 

Strøm 150000 0 0 150000   0     

Brøyting 235000 220000 0 15000   0     

Kommunale avgifter 65000 0 0 65000   0     

Vedlikehold 70000 30000 0 40000   0     

Forsikring anlegg 37000 0 0 35000 2000 0     

Drift klubbhus 40500 0 20500 20000   0     

Skiskyteranlegg 50000 0 0 0 50000 0     

Vedlikehold kunstgress 60000 60000 0 0   0     

Andre kontorkostnader 1000 0 0 0   1000     

Andre kontorkostnader 5000 0 0     5000     

Regnskapshonorar 120000 0 0 120000   0     

Telefon/mobil 2000 0 0 2000   0     

Data/samband 30000 0 0 30000   0     

Gaver 20000 0 0 10000   10000     

Møte, kurs, oppdatering 1000 0 0 0   1000     

Diverse utgifter, Tranby Arena 100000 0 0 100000   0     

Møteutgifter 12400 0 2400 10000   0     

Gebyrer 500 0 0 0 500 0     
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 999400 310000 22900 597000 52500 17000 0   

 Sum 2019 FOTBALL FFO H.LAGET SKI H.BALL BIG CROSS 

Km-godtgjørelse 101000 100000       1000     

Reisekostnad 50000 50000             

Bank- og kortgebyr 8200 1200   5000   2000     

Avskrivninger kunstgressbane 200000 200000             

 359200 351200 0 5000 0 3000 0   

 Sum 2019 FOTBALL FFO H.LAGET SKI H.BALL BIG CROSS 

Renteinntekter 0 0             

Renteutgifter 2500 2500             

Gebyrer Weborg 50600 0   50000   600     

 53100 2500 0 50000 0 600 0   

Årsresultat -179432 65768 -72400 -89000 -19500 -8400 -54400 -1500 

Total budsjett 2019 TOTAL FOTBALL FFO H.LAGET SKI H.BALL BIG CROSS 
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Innkommende Forslag 
 
Etablering av SNØPRODUKSJON  i eget selskap : 
 
Lier IL og SVL er enige om å etablere SNØPRODUKSJON i eget selskap på 50/50 basis. 
Selskapets navn blir Martinsløkka AS. 
Stiftelsesdokument, vedtekter og aksjonæravtale for Martinsløkka AS er utarbeidet og klare for 
signatur. Hovedstyret har fått disse tilsendt og godkjent uten merknader. 
 
Forslag til årsmøtevedtak: 
Årsmøtet godkjenner etablering av snøproduksjonen i eget selskap, Martinsløkka AS, hvor Lier IL 
tegner seg for 50 % av aksjene i det nye selskapet (total aksjekapital på kr 30.000) 
Styreleder gis fullmakt til signere alle relevante dokumenter.  

 
 
Utvidet tilbud til utøvere i barneidretten 
 
Bakgrunn: 
Gjennom flere år har barneidrettsgruppen mottatt henvendelser fra foreldre, lagledere og trenere 
der man ønsker å utvide tilbudet som inngår i BIG (håndball og fotball først og fremst) til å tidligere 
være helårsidretter. Noen av prinsippene BIG har drevet under har vært å sikre at gruppen gir et 
variert sportslig tilbud, bidrar til rekruttering til særidrettene og at det lar seg godt kombinere med 
skole og andre aktiviteter. 
 
Ny foreslått ordning: 
Barna i 3. og 4. trinn (to eldste kullene i BIG) kan tilbys å delta på både fotball og håndball som 
helårsidretter, det vil si at man benytter tildelt halltid/håndballtid fra semesterstart (ikke venter til 
etter EMS) og kan melde seg på aktivitetsturneringer tidligere på høsten. Samtidig vil man på 
vinterstid bli tildelt fotballtreningstid. På disse års-trinnene er barna gjerne godt assimilert til 
skolehverdagen, har lekserutiner på plass og føler trygghet og tilhørighet på sin skole. Dermed er de 
godt rustet til å utvide sin bekjentskapskrets. 
Med en slik ordning vil man sikre at alle har et tilbud gjennom hele året. Vi tror også overgangen fra 
BIG til særidrettene vil bli enklere (ved at man gradvis får flere treninger pr uke). Samling av 
årskullene på tvers av skolekretser forventes også bli enklere å innføre. 
En slik ordning vil stille høye krav til godt samarbeid på tvers av gruppene, både med tanke på 
tildeling av treningstid, men også noe utvidede kostnader blant annet krav til utstyr. 
 
Forslag til årsmøtevedtak: 
Årsmøtet pålegger hovedstyret å tilrettelegge for at barn også i barneidrettsgruppen skal kunne 
bedrive fotball og håndball som helårsidretter på et tidligere tidspunkt enn slik det er organisert i 
dag. 
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Valgkomiteens innstilling - valg Lier IL 2019 
 
 
Hovedstyret:  
Leder:   Per Gustav Lyngås  Ikke på valg   1år 
Nestleder:  Per Christian Leer  Ikke på valg  1 år 
 
Fotball: 
Leder:   Megan Fjeld   På valg   1 år 
Nestleder:  Per Arne Lyngås  På valg   1 år 
 
Håndball: 
Leder:   Tanja Langli   På valg   1 år 
Nest leer:  Nadine Stier   På valg   1 år  
 
Ski: 
Leder:   Agnete Bueie   På valg   1 år 
Nestleder:  Runar Opshal   På valg   1 år 
 
Barneidrettsgruppa: 
Leder:   Sigurd Sigernes   På valg    1 år 
Nestleder:  Sunniva H Johansen  På valg   1 år 
 
Crossminton: 
Leder:   Morten Påche   Ikke på valg  1 år 
Nestleder:  Erik Brandt Damstuen  Ikke på valg  1 år  
 
Revisorer: 
   Alex Abelseth      1 år 
   Allan Bjørnstad      1 år 
 
Valgkomite: 
Leder:   Bård Skarpås   På valg   1 år 
Nestleder:  Espen Hennum   På valg   1 år 
Vara:   Jørn Inge Axelson  På valg   1 år 
 
 
Nestlederne er ikke en del av styret, men vara for sine respektive grupper i hovedstyret. 
 
Representanter for underskrift av protokoll velges på årsmøtet. 
 
 
Valgkomiteen ved: 
 
 
Bård Skapås       Espen Hennum   
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