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ÅRSBERETNING 2018
Styret har bestått av følgende personer:
- Leder
Lise Berg Vimme
- Sekretær
Håkon Nygård
- Kasserer
Ole Johnny Røstvold
- Styremedlem
Arla Vilhelmsson
- Styremedlem
Kamilla Skoglund
Valgkomité:
- Stig Vimme
- John Kenneth Overgård
- Oddveig Iren Johansen
Revisorer:
- Elisabeth Tobiassen

Styret
Styret har gjennomført 5 styremøter i 2018, og har behandlet 27 saker. Arbeidet i år har i hovedsak
omhandlet drift av idrettslagets anlegg og foreningen.
Hovedsponsor har vært Sparebanken Narvik.
LIF har vært med i Lavangen Idrettsråd, og er representert der av Håkon Nygård og Lise Berg Vimme.

Aktivitet
I 2018 har LIF arrangert den tradisjonelle romjuls-futsalturneringen, denne var svært populær og det
var 11 lag som deltok.
Foreningen har i 2018 hatt en betydelig inntektsnedgang fra egne arrangementer. Samtidig som vi
ser at utgiftene og forbruker øker. Dette er en utvikling som må tas tak i, og det må jobbes aktivt
med å skaffe inntekter, og holde kontroll over forbruk og utgifter i alle avdelinger i idrettsforeningen.
I Lavangsvekka hadde Lavangen Idrettsforening et samarbeid med Lavangen kommune om å
arrangere konsert med artisten Ágy, dette var et godt arrangement der kommunen dekket
kostnadene og Lavangen IF tjente godt på dette arrangementet.
På Facebook var innlegget om sponsorskilt for tråkkemaskin som hadde størst rekkevidde med 1 187
personer nådd og 44 reaksjoner, kommentarer og delinger.
Lavangen Idrettsforening fikk 25 539 kroner fra Lavangen Pistolklubb etter at den ble nedlagt.
Målet for 2019 er å ha flere arrangementer slik som futsalturnering og aktiviteter i for eksempel
Lavangsvekka.
Til slutt vil vi få takke alle frivillige som stiller opp slik at barn, unge og voksne har et mangfoldig
aktivitetstilbud.
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Årsrapport skigruppa 2018
Skigruppas medlemmer:
● Kåre Nygård
● Svein-Ola Nygård
● Sølvi Rydningen
Løp/skirenn
Tirsdagsrennene ble arrangert på Tennevoll, Soløy og Fossbakken. Det var satt opp 9 renn hvorav et
ble utsatt på grunn av kulde. Det var 53 personer gjennomførte 3 renn eller mer og fikk premie. Det
var 60 personer påmeldt, med til sammen 349 deltakelser.
Lavangsmesterskapet på ski ble ikke gjennomført i 2018.
Spanstind Rundt var nr. 34 i rekka. Det var hele 387 deltakere som gikk over fjellet, hvorav 85
deltakere i konkurranseklassen. Det var sol og klart vær, men mye vind på fjellet.
Vinner herrer: 0.59.25 Martin Mikkelsen
Vinner damer: 1.06.40 Anna Svendsen
Turløyper
Har samlet inn alle bøkene i de trimkassene vi har utplassert på fjellet, og i 2018 har vi hatt ca 1500
besøk i de 6 trimkassene til LIF, som er plassert på Fjordbotneidet, Påskehågen, Småtindan,
Saragammen, Stavhammaren og Finnhågen. Dette er en liten oppgang i besøkstallene fra 2017.
Anlegg og utstyr
Lynx Yeti Pro (2015mod)
Spor slodde (2005mod)
Favero Snow Rabbit 3 (2017mod)

Kåre Nygård
Leder skigruppa
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Årsrapport trimgruppa 2018
Trimgruppa har bestått av Kristine Bjerkmo, Jorunn Synnøve Løkken og Frid Storm Johansen.
Vi har flere aktiviteter i gruppen, og alle ansvarlige for gruppene har gjort en innsats for at alle
som er med på aktivitetene skal melde seg inn i idrettslaget.

Dame- og herretrim
Vi har slått sammen herre og dametrimmen. De har for det meste spillt innebandy. Våren 2018 var
det også styrketrening med Kristine Bjerkmo i spissen, det var mange som deltok på det. Cirka 20
som har vært med hver tirsdag.
Også har det vært damesvømmingen på onsdager, der har det vært 5-8 stykker. Der har aktiviteten
vært svømming frem og tilbake.

Ungdoms trimmen
Her har det vært perioder der det har vært ungdomstrim på søndager, da har det for det meste gått i
å spille fotball.

Allidrett
Allidrett for barn har vært svært populært, og er svært mange barn som deltar. Dette har etablert
seg som en suksess og er godt brukt tilbud.

Frisvømming
Frisvømmingen er veldig populært, med over 1000 besøk i løpet av året.
17.00 til 18.00 familiesvømming
18.00 til 19.00: Fra 1 til 4 klasse
19.00 til 20.00: Fra 5 klasse og oppover

Løping
Det har ikke vært løp i Lavangen i år, men mange har deltatt på løp rundt i regionen, Lavangen IF har
startet samtaler om felles løpskarusell sammen med Salangen IF og Øvre Salangen IL.
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Årsmelding 2018 orientering
Sommeren 2018 ble 33 turorienteringsposter satt ut på Todenstein-kartet og på Åbrekka.
Postskjermer til klubben ble benyttet.
Det ble solgt 24 poser med kart og informasjon fra Prix-butikken på Tennevoll. Inntektene herfra ble
på 1200 kroner. Beløpet og kvittering overleveres kasserer.
I løpet av sommeren har det vært en del folk i marka. 56 stykker har deltatt i orientering.
Postskjermer stod ute fra ca. 20. juni til 20. september.
Sommeren 2019 vil det igjen bli turorientering, dersom idrettsforeningens medlemmer ønsker det.

Med hilsen
Inger Lise Rabbum
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Årsberetning fotballgruppa 2018
Fotball gruppen har bestått av følgende personer:
Frantz Frantzen (Leder)
Daniel Helgesen
Rita Jørgensen
Rita Ingebrigtsen
Karl Kristian Berg
Alle tar gjenvalg unntatt Karl Kristian Berg.
Gruppen blir forsterket med John Kenneth Overgård, han vil få rollen som FIKS/overgangsansvarlig
med alle rollene, som reserve blir Ole Johnny Røstvold. Inn i gruppen kommer Birgitte Bratsberg, hun
vil få oppgaven med drakter/overtrekks drakter. Vi vil samlet jobbe med sponsorer og avtaler.
Gruppen holder nå på med prissammenligning fra leverandører i den regionale nærhet. Formålet
med dette er å få kostnadene ned på logoer og trykk. Når dette er klart skal det legges fram til styret.
I 2018 gjorde vi noen materielle investeringer, dette var sårt tiltrengt. 2 nye 3-er baner som ble
finansiert ved sponsing. Det er også kjøpt baller, keeper-utstyr og nye draktsett til A-laget. Draktene
som ble sponset av SPAR for snart 5 år siden, begynner å bli ganske slitte. Vi går nå over dette for å
kartlegge behovet. Det blir et møte i gruppen mandag 18. februar for å bestemme hvilke konsept LIF
fotball skal gå for. Dette blir også lagt frem for styret, samt gå gjennom hvordan rutinene må være
på anskaffelser.
Miks 12-årslaget har deltatt på Norway Cup i år. Ellers ha mange av de aldersbestemte lagene deltatt
på Bardu turneringa i mai, Gratangsturneringen i juni, Idrettsheia Cup i Salangen.
Tennevoll 14.02.2019
Frantz Frantzen
Leder LIF Fotball
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Rapport Bane gruppen 2018
Følgende personer har virket i gruppen:
Frantz Frantzen
Stian Mevåg
Ingen tar gjenvalg.
Det ble utført slodding og harving etter vedlikeholdsforskrifter gjeldende drift kunstgressbaner. Det
ble ikke utført dyprens, dette ble gjort i juni 2017.
Etter forskriftene skal dette gjøres en gang hvert år, men grunnet store utfordringer med mye
nedbør ble dette ikke gjort. Det er avhengig av opphold med tørt vær for å kunne utføre det. Vi har
hatt noen utfordringer med hærverk og store utfordringer med søppel på baneområdet. Det ble
anskaffet ballfanger-nettinger langs banen på begge sider, siden mot elven ble ikke montert grunnet
manglende deler til opphenget.
Anbefalinger for drift 2019
Grunnet strengere lover/regler angående spredning av plast/mikroplast anbefales det å gjerde inn
baneområdet med kun to innganger, en for personer og en inngang for anleggsmaskiner. Dette er i
tråd med den inspeksjonen vi hadde i august 2018 av anleggsansvarlig i NFF Geirfinn Kvalheim.
Bingene som målene står i må skrapes av med for eksempel minigraver og legges overskuddsdekke
fra banen oppå, dette for å få målene lettere inn og ut. Den ene innbytterbenken må forankres
bedre. Den har blitt blåst over flere ganger. 2 tonn med granulat må etterfylles, ligger ved
traktor-bua. Ballfanger-nettene må opp på begge sider. Det må ordnes bedre søppelhåndtering, den
ordningen som vi har hatt er for dårlig, Lavangen IF er i dialog med kommunen om ny
avfallscontainer ved Lauvhallen for å lette arbeidet.
Nye nett til 11’er målene må på plass. Sesongen starter 2. mai, da må banen være spilleklar og
nettene samt målene må være klare for sesongen.
Tennevoll 14.02.19
Frantz Frantzen
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4. Fastsetting av kontingent
Medlemskontingent 2019
Voksen: 450 kroner
Barn tom 19 år: 400 kroner
Voksne over 70 år: 400 kroner
Familie/husstand: 600 kroner
Gjelder kun et opp- eller nedadgående ledd
Støttemedlemskap: 150 kroner

Avgift 2019
Spilleravgift fotball barn (til og med 19 år): 600 kroner
Spilleravgift fotball voksen (fra og med 20 år): 1400 kroner
Treningsavgift Lauvhallen: 300 kroner

5. Regnskap 2018
Se “Årsregnskap 2018 Lavangen Idrettsforening”

6. Budsjett 2019

Lavangen Idrettsforening
Kontonummer: 4520 10 53793
Org. nr.: 975 759 458

10 av 13

Lavangen IF
Postboks 33
9358 Tennevoll

7. Valg
a) Valgkomiteens innstilling på leder:
Lise Berg Vimme er innstilt som leder for 2019 (1 år)

b) Valgkomiteens innstilling på styremedlemmer og varamedlemmer til styret:
Ole Johnny Røstvold gjenvelges som kasserer for 2019-2020 (2 år)
Håkon Nygård gjenvelges som sekretær for 2019-2020 (2 år)
Styremedlem Kamilla Skoglund for 2019 (1 år)
1. vara Svein Ola Nygård for 2019-2020 (2 år)
Følgene er ikke på valg:
Styremedlem Arla Vilhelmsson for 2018-2019 (2 år)

c) Valgkomiteens innstilling på styret i skigruppa:
Kåre Johan Nygård gjenvelges som leder for 2019-2020 (2 år)
Svein Ola Nygård gjenvelges som gruppemedlem for 2019-2020 (2 år)
Følgene er ikke på valg:
Gruppemedlem Sølvi Rydningen for 2018-2019 (2 år)

d) Valgkomiteens innstilling på styret i trimgruppa:
Kristine Bjerkmo gjenvelges som leder for 2019-2020 (2 år)
Roy Andre Berg velges som gruppemedlem for 2019-2020 (2 år)
Følgene er ikke på valg:
Gruppemedlem Frid Storm Johansen for 2018-2019 (2 år)

e) Valgkomiteens innstilling på styret i fotballgruppa:
Frantz Frantzen gjenvelges som leder for 2019-2020 (2 år)
Rita Jørgensen gjenvelges som gruppemedlem for 2019-2020 (2 år)
Daniel Helgesen gjenvelges som gruppemedlem for 2019 (1 år)
Rita Ingebrigtsen gjenvelges som gruppemedlem for 2019 (1 år)
Birgitte Bratsberg velges som gruppemedlem for 2019-2020 (2 år)
John Kenneth Overgård velges som gruppemedlem for 2019 (1 år)
Følgene er ikke på valg:
Alle er på valg

f) Valgkomiteens innstilling til banekomitéen:
Stig Vimme gjenvelges som gruppemedlem for 2019-2020 (2 år)
Thomas Røkenes velges som gruppemedlem for 2019-2020 (2 år)
Dan Bakkeid velges som gruppemedlem for 2019 (1 år)
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Følgene er ikke på valg:
Alle er på valg

g) Styrets innstilling på valgkomité:
Stig Vimme er gjenvelges som medlem for 2019-2021 (3 år)
Følgene er ikke på valg:
Medlem John Kenneth Overgård for 2017-2019 (3 år)
Medlem Oddveig Iren Johansen for 2018-2020 (3 år)

h) Valgkomiteens innstilling på revisorer:
Ingen er innstilt som revisor for 2019-2020 (2 år)
Ingen er innstilt som revisor for 2019-2020 (2 år)
Følgene er ikke på valg:
Alle er på valg i år.

j) Styrets innstilling på klubbens representanter til ulike ting og møter:
Årsmøtet gir styret fullmakt til å utnevne representanter til ting og møter i de organisasjonsledd
klubben har representasjonsrett.
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8. Eventuelt
8a. Honorar og godtgjørelser
Forslag fra Håkon Nygård:
Lavangen Idrettsforening gir ikke honorar eller generelle godtgjørelser, det skal kun dekkes
kostnader som er direkte og dokumenterte. Tapt arbeidsfortjeneste og kjøregodtgjørelse kan kun
unntaksvis gis etter forhåndgodkjening av Lavangen Idrettsforenings hovedstyre.

8b. Bankkontoer og kontanter knyttet til Lavangen idrettsforening
Forslag fra Håkon Nygård:
Bankkonti skal være knyttet til idrettslaget.
Det skal være kasserer/økonomiansvarlig og en person oppnevnt av styret som disponerer
kontoene. Det skal ikke være kontoer som er tilknyttet Lavangen Idrettsforenings virksomhet som
ikke er registrert på Lavangen Idrettsforening eller har andre disponenter enn slik som nevnt.
Kontoer registrert på privatpersoner skal ikke benyttes til Lavangen Idrettsforenings virksomhet.
Kontanter skal ikke oppevares, men settes inn på Lavangen Idrettsforenings konto snarest mulig,
unntaket er en minimum av kontanter som man kan ha til veksel.

8c. Garasje til tråkkemaskin og skibu
Lavangen Idrettsforening bygger ny garasje til tråkkemaskin med skibu i tilknytning til garasjen, dette
bygges som et bygg med plasseringen der eksisterende skibu i Skavmodalen står. Styret tildeler av
Lavangen IFs egenkapital og kan ta opp lån på inntil 200 000 kroner i tillegg til å låne tilsvarende
beløpet som det søkes spillemidler for.
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