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5. a) Årsmelding fra Hovedstyre 2016 
 
Styret har bestått av følgende personer den siste perioden: 
 
Leder:   Frank Johansen 
Nestleder:   Rune Grimsby 
Sekretær:   Bård Håberg 
Medlemsansvarlig:   Morten Kummeneje 
Leder finansgruppa/kasserer  Trine Frestad 
Medlem finansgruppa:   Rita Frigstad 
Leder friidrettsgruppa:   Atle Olsvik 
Leder turngruppa:   Judith Røynås 
Styremedlem   Mona Olsen 
Mosjon:   Oskar Tveit 
Barneidrett:    
 
Jubileumsåret 
 
Lista Idrettslag ble 100 år den 3. september 2016, og aktiviteten inneværende år har naturlig nok vært 
påvirket av dette. 
 
Turngruppa hadde fått ansvar for å arrangere årets barneturnstevne, og dette ble et flott jubileumsar-
rangement i nydelig sommervær på Vanse stadion, helgen 3.-5. juni. Se nærmere om arrangementet 
under årsberetningen for turn. 
 
På selve jubileumsdagen ble det arrangert en  jubileumsfest  på Vanseheim. På dagen ble alle kommu-
nens barn invitert i barnebursdag, med gratis brus, pølser og shave-ice. Og med super underholdning 
fra innleid entertainer, Jan Øyving Larsen (Magiskmorro), som leverte tryllekunstner og andre aktivite-
ter av høy klasse, var det god stemning blant de oppmøtte. 
 
På kvelden var det invitert til jubileumsmiddag med nesten 100 påmeldte deltakere. Æresmedlem-
mer, tidligere formenn/ledere, ledere for lag og organisasjoner, samt alle andre med tilknytning til 
laget var invitert. 
 
God mat og drikke, samt historiske innslag om idrettslaget fra Tore Torkildsen, Terje Skjoldal og Rune 
Grimsby, og taler fra organisasjoner og andre lag, la grunnlaget for at det ble en flott markering av 
lagets 100 års jubileum.  
 
Festen gav deltakerne mulighet for å treffe igjen gamle idrettsvenner og friske opp gamle minner. 
Mange hadde ikke truffet hverandre på flere 10-år, og det var ikke tvil om at det var mange som  
hadde mye å snakke om. 
 
Tilbakemeldinger i etterkant har utelukkende vært positive, og alle gav uttrykk for at dette hadde 
vært en  flott opplevelse som de var glade for å ha fått muligheten til å delta på. 
 
Tore Larsen, Terje Skjoldal og Rune Grimsby utarbeidet en artikkel om lagets historie som kom med i 
Lista museums årshefte. Dette er en flott skildring og oppsummering av lagets historie, og de som ikke 
allerede har skaffet seg  et eksemplar, bør gjøre det fort. 



Turn Friidrett Barneidrettsskolen Totalt År Styre/trenere 

2016 201 128 55 0 18 

149 39 25 223 2015 10 

144 15 16 175 2014  

Jubileumsåret har krevd ekstraordinær innsats fra lagets støttespillere, og de som har stilt opp fortje-
ner en særdeles stor takk for innsatsen i jubileumsåret. 
 
 
Hovedstyrets ordinære aktiviteter 
 
Hovedstyret har avholdt jevnlige styremøter i 2016/2017 i tillegg til ekstra møter i forbindelse med 
jubileumsarrangementene. Faste poster på agendaen er ”økonomistatus” og en status fra de ulike 
gruppene - ”siden sist”.  
 

Viktige saker som har vært diskutert: 
 
Medlemsregistrering 
 
I løpet av 2016 har vi tatt i bruk den nye hjemmesiden og medlemsadministrasjon fra WebOrg, som vi 
gikk til anskaffelse av sammen med FIL og IKB. 
 
Morten Kummeneje har gjort en formidabel jobb med å få prosjektet i havn. Noen utfordringer har 
det vært med å få medlemmene til å skjønne hvordan det skal brukes, og med å rydde i medlemsliste-
ne. En av utfordringene er at medlemmer som slutter ikke melder seg ut, og blir liggende i systemet 
og mottar purringer inntil de blir meldt ut. Det jobbes med å få på plass bedre rutiner, og bedre  
brukerinformasjon til medlemmene. 

Strandmila 
Strandmila ble også i 2016 gjennomført i Alcoa Miljøpark. Det var dessverre igjen noe lavere deltakel-
se enn tidligere år med 117 deltakere på 5 og 10 km, mot 145 i 2015 og 201 i 2014 (som er rekord). 
Noe av grunnen til dette var igjen at FIL arrangerte fotball og håndballskole samme helgen som oss i 
parken, samt at vi for første gang hadde tilløp til dårlig vær. 
 
Arrangementet er fortsatt stort og krever hele laget i aktivitet. Stor takk til alle som bidro til et vel 
gjennomført arrangement.  
 
Tidtageranlegget fungerer fint, men vi er helt avhengig av godt tråløst nett. Utfordringen er å få  
registrert alle påmeldingene fort nok. Klarer vi det kommer resultatene umiddelbart etter løpet. 
 
 



 
 
Farsund maraton 
Farsund maraton ble arrangert for fjerde gang 28. mai 2016, og ble nok en kjempesuksess på tross av 
noen utfordringer med løypa som følge av veiarbeid rundt Møllerhaugen. Totalt 715 påmeldte delta-
ker gjorde dette til en løpefest utenom det vanlige. Dessverre opplevde vi en liten nedgang fra året 
før hvor det var over 1000  deltakere, og hvor den største reduksjonen faktisk er lokalt i kommunen.  
 
I tillegg skaper arrangementet et engasjement omkring løping som kommunen aldri har opplevd. 
 
Prosjektet ble startet som et samarbeid mellom Lista idrettslag, Farsund idrettslag og en del andre 
aktører innen friluftsliv og reiseliv, med mål om å lage blest omkring Farsund kommune gjennom fy-
sisk aktivitet i et fantastisk kulturlandskap. Derav mottoet ”Ikke bare et løp, men en løpsopplevelse”. 
Målsetningen om å skape et profesjonelt og kvalitetsmessig godt arrangement må kunne sies å være 
oppfylt. Nå har LIL og FIL overtatt eierskapet av arrangementet, og årets løp arrangeres  27. mai for 
femte gang, m.a.o. et lite jubileum.  For mer informasjon bør man besøke hjemmesiden 
www.farsundmaraton.no. 

Oppsummering 

Lista idrettslag er en viktig aktør i idrettsmiljøet i Farsund.  
 
Det er med glede vi ser at aktiviteten i turn stadig tiltar og at medlemmene der utmerker seg på stev-
ner rundt omkring, og  at mosjonsgruppene under ledelse av Oskar Tveit stadig øker i popularitet. Det 
varmer også alle friidrettshjerter at vi endelig har klart å få i gang aktiviteten i friidretten.  
For mer informasjon om aktiviteter vises til gruppenes rapporter. 
 
Vi har mange dyktige trener og ressurspersoner i laget som legger ned mye tid, glede og aktivitet , til 
stor glede for alle barna og ungdom. Lista Idrettslag hadde ikke klart dette uten dere! Vi retter en stor 
takk til alle dere som gjør en fantastisk innsats for idrettslaget. 
 
Mange næringsdrivende bidrar også med støtte til driften vår og vi vil særlig trekke fram Alcoa Lista 
som årlig støtter oss blant annet gjennom at vi bidrar som arrangør av Strandmila. Lista idrettslag øns-
ker å fortsette sitt arbeid for barn og unge i Farsund kommune, og vi håper at våre aktiviteter er til 
glede for hele kommunen. 
  

Farsund 15. mars 2017 
  
Frank Johansen   Rune Grimsby   Bård Håberg 
Morten Kummeneje   Trine Frestad   Rita Frigstad 
Judith Røynås    Mona Olsen   Atle Olsvik    
Oskar Tveit 
    
  



5. b) Årsmelding Friidrettsgruppa 2016 
 
Friidrettsgruppen har deltatt på felles styremøter med de øvrige gruppene i Lista IL. 
Medlemmene har trått i funksjon i forbindelse med konkrete oppgaver og arrangemen-
ter.  
 
Morten Kummeneje og Atle Olsvik har vært representanter i styret. I løpet av året kom 
Bård Håberg inn som styremedlem i forbindelse med at han overtok treneransvaret for 
friidrettsgruppen. 
 
Rekrutteringen som startet på slutten av 2015 har medført at man i 2016 har hatt 
ukentlig treninger med en kjempefin gruppe av jenter og gutter. I skrivende stund be-
står gruppen av ca. 15 utøvere, hovedsakelig jenter fra 2. til 7.klasse.  
I tillegg har Sindre Olsvik trent for seg selv ved hjelp av sin far, samt deltatt på treninger 
i Lyngdal. 
 
I løpet av året sluttet Merethe Arnesen som trener, og treningene ble ivaretatt av Frank 
Johansen i en overgangsperiode. Etter hvert kom Bård Håberg inn som trener og har 
hatt treneransvaret i høst- og vintersesongen.  
  
Sportslige resultater   
Friidrettsgruppen sendte en gruppe på 5 jenter som deltok på Arendalslekene den 
20.august. De deltok i både løp, lengde og høyde og oppnådde fine resultater i sitt førs-
te stevne. Vi håper på fortsatt god rekruttering, og det er kommet signaler flere delta-
gere om ønske om flere stevner i 2017-sesongen.  
 
Sindre Olsvik har representert Lista IL i klassene G18-19 og senior, og han har deltatt på 
flere stevner i kretsen og på landsbasis. 
Av resultater kan nevnes  gull i lengde og 60m i Sør-Norsk mesterskap i Kristiansand, og 
det ble også gull i de samme øvelsene på KM i Lyngdal.  
Deltok for Agder i kretskampen i Bærum, hvor han fikk gull og sølv i hhv. lengde og 60m 
med ny pers i begge øvelser (6,47 m og 7,31 sek).  
På UM innendørs i Steinkjer holdt 6,46 m til bronse i lengde. 
 
Utendørs;  
Tyrvinglekene ga nye pers på 100m og sølv i lengde (ny pers 6,51m), i Lyngdalslekene 
ble det gull på 100m og gull i lengde med nok en ny pers på 6,58m. 
Deltok også på Grand Prix stevne på Kristiansand stadion i august, hvor det (med lav 
deltagelse) ble bronse  på 100m og gull i lengde. 
Årets UM i Sandnes ble belønnet med bronse, hans fjerde strake UM-medalje i lengde 
utendørs. 



 
For øvrig ble han på idrettstinget for Vest-Agder Friidrettskrets i februar i år tildelt pri-
sen «Beste 18-åring» for sesongen 2016. 
 
Håper resultatene og god dekning i lokale media kan være til inspirasjon og bidra til re-
kruttering til friidrettsgruppen i 2017-sesongen.  
  
Arrangementer  
 
Det ble som tidligere år også i 2016 arrangert 4 rekrutteringsstevner for aldersgruppen 
4 til 10 år, 2 stevner før ferien og 2 etter ferien.  
God oppslutning med et snitt på ca. 100 deltagere, noe som er på samme nivå som tid-
ligere år. Mange gode resultater og stor innsatsvilje, og vi håper det blir mange gode 
utøvere med tiden. 
  
Lagets mange trofaste støttespillere har villig stilt opp på stevnene våre . Dette er vi 
svært takknemlige for og helt avhengige av. Friidrettsgruppa vil rette en kjempestor 
takk til alle som har bidratt til vellykkede arrangementene i 2016.  
En spesiell takk til finansgruppen som tar ansvaret for kioskdriften, og til alle funksjo-
nærer som stiller entusiastisk opp gang etter gang.  
 
TUSEN TAKK til alle sammen!  
 
Vanse, 14.mars.2017 
 
For friidretten,  
Atle Olsvik     Sindre Olsvik, Tyrvinglekene 2016 (Sølv i lengde) 



5. c) Årsmelding Turngruppa 2016 
 

 



Vedlegg til turngruppas årsmelging (Olaug sin rapport) 
 

Gruppene i 2016 var 4-6 år turn, 1-4 klasse trampett og turn, 10-12 år trampett (to grupper) og turn, 
13-18 år trampett (to grupper) og turn, 18+ turn.  
Trenerne dette året var Olaug Søyland, Frode Hølland, Odd Inge Søyland Slettebø, Alf Erik Mathisen, 
Rebekka Dale Hosum, Helene Nysted, Helle Alise Skoland, Liss Marit Skoland, Ida Helene Hansen, 
Morten Skog, Åshild Eik, Ann Katrine Jacobsen, Kathrine Løvendahl, Ingvild Årsland og Malin Holelien.  
Gymnastikk cupen 10. April reiste 10-12 år og 13-23 år turn bort til Brusan for å delta. Vi var 36 stk 

som reiste, og ble kjørt av foreldre og gymnaster. Begge partiene vant i sine grupper.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17.Mai var det mange gymnaster som var med på å delta på oppvisningen i selvvågsparken.  
Turnstevne 2016 ble holdt på Lista. Vi var 72 som deltok fra Lista IL.  
Vi var 22 som reiste fra turn og trampett 13-23år til Tsjekkia på Eurogym. Vi reiste 18 Juli og kom 
hjem igjen 26. Vi deltok på workshops og var med på å holde oppvisninger. Vi hadde det helt fantas-
tisk og koste oss masse. Vi ble også «fosterforeldre» for en gruppe på 8 personer.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



Turn sesongen startet 24. August, og vi hadde kurshelg i Sandnes 26.- 28. August. Der var vi 11 stk som 
fikk reise å lære nye ting. Dette er god tradisjon som burde holdes videre.  
 
Vi var med under Jubileet hvor vi stilte opp med airtrack og trampetten for å aktivisere barna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
Under overnattingen i Listahallen var vi 26 stk. Dette var 16.- 17. September. Vellykka!  
Juleoppvisningen var ble også vellykket, med mange deltakere og tilskuere 

 
5. d) Årsmelding Finansgruppa 2016 
 
I 2016 har vi hatt et par ekstra arrangementer i forhold til tidligere år. 

Turnstevne var det første i juni som gikk over to dager. 

Rekrutteringsstevnene gikk i år også sin vante gang med en stor økning i pølsesalg tror nok fle-
re og flere velger å ta middagen på stadion med billige pølser. 

Strandmila i Alcoaparken ble i år også avholdt i august noe som gir Lista I. L. et godt tilskudd i 
klubbkassa. 

I 2016 hadde Lista I. L. 100 års jubileum og vi hadde en flott dag i september med leker og un-
derholdning for de minste på dagen og voksen fest på kvelden med spesielt inviterte og tidli-
gere medlemmer. 

Det ble i 2016 ikke avholdt noen slags lotterier. Vi synes at turnerne hadde nok dugnad da de 
var med og hjalp på de ulike arrangementene vi hadde i løpet av året. 
 

                Vanse, 12.mars 2017 
 

                Rita Frigstad                      Trine D. Frestad 



5 e) Barneidrettsskolen 2016 
 
Barneidrettsskolen hadde aktiviteter fram til sommerferien 2016. Fra høsten var det 
ikke noen som ville påta seg ansvar for den, og aktiviteten kom derfor ikke i gang. 
 
Endre Eilertsen gjorde en kjempejobb  som hovedtrener og organisator for ca. 25-30 
aktive 1. og 2. klassinger. Han har hatt med seg Rebekka Hosum og Helene Nystedt  
som faste hjelpetrener.  
 
Barna har fått prøvd seg med både turn og friidrett, i tillegg til litt andre idretter som 
handball, fotball, karate og svømming. Her har vi fått hjelp fra IK Borhaug, Farsund Id-
rettslag og Lista Karateklubb, mens Tove Van der Hagen og Judith Røynås har tatt seg 
av svømmingen. 
 
Forhåpentligvis klarer vi å gjenoppta tilbudet neste skoleår. Dette er et viktig tilbud for 
de som ikke er så glad i ballspill, og som har lyst til å prøve litt forskjellige idretter, men 
man er avhengig av å få noen til å ta ansvar for aktiviteten. 
 

Farsund, den 15. mars 2017 
Frank Johansen 

 

Fokuserte utøvere under kyndig ledelse av Jan Helge Samuelsen fra Lista Karateklubb 



 

Sak 7 – Innkomne forslag  
 
1. DEKNING AV UTGIFTER FOR UTØVERE I LISTA IL TIL ARRANGEMENTER OG KURS  
 
Friidrett:  
1. Lista IL dekker alle startkontingenter til friidrettsstevner  

2. Reiser  

 a. Reiser til alle ordinære friidrettsstevner i Sør-Norge forutsettes dekket via foreldrekjøring  

 b. Reiser til UM, NM Jr. og Hovedmesterskapet dekkes etter billigste reisemåte  
 
3. Overnatting i forbindelse med friidrettsstevner  

 a. For ordinære stevner (f eks Tyrvinglekene) dekker Lista IL overnatting inntil kr 500,- pr stevne  

 b. For deltakelse i UM, NM Jr. og Hovedmesterskapet dekker Lista IL overnatting. Man skal til
 strebe å finne billigst mulig overnatting  
 
4. Ledsager  
 a. Lista IL dekker rimelige reise- og oppholdsutgifter for ledsager. Ved mange (mer enn 5-10?) 
 deltakere dekkes utgifter for maksimalt to ledsagere  
 
Turn:  
1. På deltakelse i ordinære turnstevner skal den enkelte utøver maksimalt ha kr 300,- i egenandel  

2. På deltakelse i Landsturnstevnet dekker Lista IL i utgangspunktet kr 500,- pr. deltaker  

3. Lista IL dekker rimelige reise- og oppholdsutgifter for ledsager. Ved mange deltakere (mer enn 5-10) 
dekkes utgifter for maksimalt to ledsagere  
 
Kurs:  
Lista IL dekker alle nødvendige reise- og oppholdsutgifter for kurs som gjennomføres.  
Man skal tilstrebe å få nok antall kursdeltakere slik at kurs kan gjennomføres lokalt . 
 
Ved ekstraordinært lange reiser eller dersom det er behov for støtte ut over retningslinjene skal det 
søkes Hovedstyret i forkant av hver enkelt reise, eller helst i forkant av hver sesong.  

 
 
2. OPPRETTELSE AV PLANKOMITÉ FOR MULIG TURNHALL/BASISHALL  
 
Det etableres en plankomité for etablering/bygging av turnhall/flerbrukshall i tilknytning til eksisteren-
de idrettsanlegg i Vanse.  
 
Plankomitéen skal jobbe opp mot Farsund kommune, utarbeide skisser og forberede planer med sikte 
på å fremme konkrete forslag innen utgangen av 2017.  
 
Plankomiteen rapporterer til Hovedstyret i Lista IL  



8. Kontingent – 2016/17 

Årsmøte 2016 fastsatte følgende endring av kontingent og treningssatser: 
 

Kontingent med forfall 1/2—skal gjelde for kalenderår 
Enkeltmedlemmer   kr. 200,- 
Familiekontingent  kr. 400,- 
Æresmedlemmer  Fritatt 

 
Treningsavgift med forfall 1/9  - gjelder for skoleår 

Miniturn   kr. 150,- 
Barneidrettsskolen  kr. 150,- 
Andre for 1 trening  kr. 250,- 
Andre for 2 eller flere  kr. 350,- 
Familie    kr. 400,- 

 
Familie gjelder for inntil 8 personer i samme husstand.  
Nye medlemmer som begynner på høsten må betale kontingent i tillegg til treningsavgift. 
Nye medlemmer som begynner på våren må betale treningsavgift i tillegg til kontingenten. 

      Mosjonsgruppen/støttemedlemmer/Æresmedlemmer betaler ikke treningsavgift 
 
Styret foreslår at satsene videreføres uendret. 
 

9. Fullmakter 
 
Driftskonto  
Påløpte kostnader skal belastes driftskonto i Sparebanken Sør. Leder og/eller sektorledere skal atteste-
re på alle originalbilag i forbindelse med utgifter til den respektive sektors aktivitet. Følgende begren-
singer gjelder for hver enkelt transaksjon: 

  
Leder av Lista idrettslag: Kr 20.000,- 
Kasserer                                  Kr 20.000,- 
Leder turn:   Kr 10.000,- 
Leder friidrett:   Kr 10.000,- 
 

Ved beløp ut over kr 20.000,-, begrenset oppad til kr 40.000,- for leder og kasserer av Lista idrettslag 
skal transaksjonen også signeres av en av sektorlederne, kasserer eller nestleder. 
Ved beløp ut over kr 10.000,-, for sektorlederne skal transaksjonen også signeres av leder, kasserer el-
ler nestleder i Lista idrettslag. Alle regninger ut over kr 40.000,- for en enkelt transaksjon skal godkjen-
nes av hovedstyret i Lista idrettslag. 
 
Konto for barneidrettsskolen 
Økonomien til barneidrettsskolen skal spesifiseres og holdes utenom den vanlige driftskontoen til id-
rettslaget. For øvrig disponeres midlene på denne kontoen innenfor de samme rammer som lagets 
driftskonto. 
 
Andre konti 
Alle transaksjoner fra andre konti enn driftskontoen som Lista idrettslag disponerer skal godkjennes av 
et enstemmig hovedstyre. Hovedstyret kan ikke under noen omstendighet disponere mer enn totalt kr 
50.000,- fra andre konti enn driftskontoen i regnskapsåret. Beløp ut over dette kan bare godkjennes av 



11. Valg styrer og verv  – valgkomiteens forslag til årsmøtet 2017 
 
Hovedstyre 
 

Leder:    Frank Johansen  Velges for 1 år 
Nestleder:   Rune Grimsby   Ikke på valg 
Kasserer:   Trine Frestad   Ikke på valg 
Sekretær:   Bård Håberg   Ikke på valg 
Medlemsansvarlig:  Morten Kummeneje  Velges for 2 år 
  
Leder friidrett:   Atle Olsvik   Ikke på valg 
Styremedlem:   NN  
       
Leder turn:   Judith Røynås   Ikke på valg 
Styremedlem:   Odd Inge Slettebø  Velges for 2 år 
                      
Leder finans   Rita Frigstad          Velges for 2 år 
Styremedlem:   NN    Velges for 2 år 
 
Barneidrettsskolen:  NN     
Trimansvarlig:   Oskar Tveit   Velges for 2 år   
Varamedlem:   Dag Røynås   Ikke på valg   
  

Det velges ikke flere medlemmer enn de som sitter i hovedstyret 
 
Revisorer:    Arne Drange   Velges for 2 år 

  Jan A. Rob   Ikke på valg 
 
Valgkomité: Medlemmer av hovedstyret som er på valg utgjør neste års valgkomité  
 
Delegater til krets- og forbundsting, møter i idrettsråd og andre råd og utvalg velges/utpekes av 
hovedstyret. 


