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HOVEDRAPPORT 2015
Styret har bestått av følgende personer:
- Leder
Stine Johansen
-

Nestleder

Jan Ivar Strømseth

-

Sekretær

Håkon Nygård

-

Kasserer

Ole Johnny Røstvold

-

Styremedlem

Kamilla Skoglund

-

Ungdomsrepresentant

Lars Daniel Fossli

Valgkomité:
- Kamilla Skoglund
- (Jørn Løberg)
- Jan-Kåre Berglund
Revisorer:
- Heidi Røkenes
- Elisabeth Tobiassen

Styret
Styret har avviklet 5 styremøter siste år, og har behandlet 50 saker. Arbeidet i år har i hovedsak
vært å få på plass regnskapsfører til å føre regnskap.
Vi har også laget sponsoravtaler slik at det blir enklere for bedrifter å velge en pakke som passer
deres bedrift. Vi har undersøkt med Sparebank 1 Nord Norge om å få dem som hovedsponsor.
Bakgrunnen for dette var gjentatte avslag på støtte til kunstgressbanen vår gjennom deres fond.
Hovedsponsoravtale for 2016 er da som før Sparebanken Narvik der vi mottar 40.000kr i støtte.
Det er en nedgang fra i fjor på 10.000 kroner, dette pga svært lave renteinntekter for banken.

Aktivitet
Lavangen IF deltok på dugnad under årets Lavangsvekka, vi hjalp til med vakthold samt salg av
grillmat. I tillegg til inntektene av salget mottok vi 10.000kr for dette.
Under Arctic Race of Norway solgte LIF sveler i Soløy-krysset. Det startet med to bøtter svelerøre
og sluttet med at egg og melk måtte lånes å hentes på gårdene for å klare å lage nok røre. Det
ble en positiv folkefest for de som møtte opp.
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Etter noen få års pause arrangerte LIF grendeturnering. Det ble en positiv dag med fint vær og
masse fotballglede.
For fjerde gang ble det arrangert romjulsfutsal i Lauvhallen, dette er et samarbeid mellom
Johnny Johansen som initiativtaker og Lavangen IF. Det er et populært arrangement som trekker
fotballinteresserte til kommunen vår.

Nytt i løpet av året er at kommunen har tatt i mot mange flyktninger der mange er barn.
Trimgruppa ved leder Lise har lagt ned en betydelig innsats for å aktivisere å inkludere
flyktningene i idrettsmiljøet.
Styret ønsker å starte et arbeid som tar for seg klubbutvikling. Håper å få gjennomført dette i
løpet av 2016 i samarbeid med Troms idrettskrets. Videre gjenstår det å få opp ballfangernett
rundt fotballbanen og avslutte arbeidet med rehabilitering av lys i lysløypa.
Lavangen IF ønsker å jobbe for å bli enda bedre slik at vi kan styrke samhold og entusiasme for å
skape et positivt idrettsmiljø i Lavangen.
Til slutt vil vi få takke alle frivillige som stiller opp slik at barn, unge og voksne har et mangfoldig
aktivitetstilbud.

Stine Johansen

Leder
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Medlemstall pr. 31. desember
0‐5 år

6‐12 år

13‐19 år

20‐25 år

26 år og

Totalt

eldre
Kvinner

8

14

8

1

16

47

Menn

5

29

12

4

21

71

Totalt

13

43

20

5

37

118

Medlemsutvikling
2012
Endring
Totalt

236

2013

2014

2015

-105

+15

-28

131

146

118
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Årsrapport skigruppa 2015
Skigruppas medlemmer:
Kåre Nygård
Svein-Ola Nygård
Sølvi Rydningen

Løp/skirenn
Tirsdagsrennene ble arrangert på Tennevoll og Fossbakken. Det var satt opp 9 renn hvorav et var
utsatt på grunn av kulde. Det var 59 personer gjennomførte 6 renn og fikk premie. Det var 74
personer på meldt, med tilsammen 463 deltakelser.
Lavangsmesterskapet ble arrangert 21. april og det var 18 stk som deltok.
Spanstind Rundt var nr. 31 i rekka. Det var 425 deltakere som gikk over fjellet, derav 90 i
konkurranseklassen, som er ny rekord. Det var også rekord i antall kvinnelige deltakere i
konkurranseklassen.
Landslagsløper Finn Hågen Krogh stilte til start, noe som ga en veldig god reklame for rennet.
Det ble satt ny beste tid både i dame og herre klassen.
Vinner herrer: 0.58.32 Finn Hågen Krogh, Tverrelvdalen IL
Vinner damer: 1.05.25 Anna Svendsen, Tromsø Skiklubb Langrenn

Langrenn
Har samlet inn alle bøkene i de trimkassene vi har utplassert på fjellet, og i fjor har vi hatt ca
1476 besøk i de 6 trimkassene til LIF, som er plassert på Fjordbotn eidet, Påskehågen,
Småtindan, Saragammen, Stavhammeren og Finnhågen. Påskehågen 607 stk og Eidet 605 stk.
Saragammen 107 stk. så blir det mindre jo lengre turene er. Boka på Finnhågen er det 100 stk.
Det er den som er lengst unna, og blir besøkt når sola kommer opp og varmer.

Anlegg
●
●
●

Grisley scooteren (1987mod) er avskiltet, vraket i Sørreisa
Lynx Yeti Pro (2015mod)
Spor slodde (2005mod)

Hilsen
Kåre Nygård
Leder ski gruppa
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Årsrapport trimgruppa 2015
Trimgruppa har bestått av Jorunn Synnøve Løkken, Frid Storm Johansen og leder, Lise Berg
Vimme.
Vi har flere aktiviteter i gruppen, alle ansvarlige for gruppene har gjort en innsats for at alle som
er med på aktivitetene skal være medlem av idrettslaget.
Dametrim:
Det har ikke vært aktivitet i dametrimmen i 2015. Vi har hatt tid i hallen søndager fra
kl. 20. Vi har aktivitet i bassenget hver onsdag kl. 20 til 21.30, denne blir brukt.
Zumba
: Ansvarlig Frid Johansen.
Zumba har tid i hallen mandager kl. 20, men p.g.a. lite oppmøte har vi ikke dette tilbudet lengre.
Herretrim
: Ansvarlig Jan Ivar Strømseth.
Gubbetrimmen har tid i hallen søndag 18.30 til 20.00 og torsdag fra 20.00 til 21.30. Aktiviteten
er innebandy.
All idrett
: Ansvarlig Lise Berg Vimme.
Aldersgruppen er fra 1 år og opp til 4 klasse.
Tilbudet betinger at foreldre er med barna, og aktivitetene er forskjellige ballspill, hinderløype,
springe øvelser, lek og mer lek.
All idretten arrangerte Julemarkedet i slutten av november. Dette var et flott arrangement med
mange flotte salgsboder. Vi tjente ca. 10 000 kroner på dette.
Svømmeopplæring for flyktninger:
Ansvarlig: Lise Berg Vimme
Vi har hatt svømmeopplæring for de nye Lavangsværingene tirsdag fra klokken 17 til 20.

Frisvømming
Frisvømmingen er veldig populært, så her måtte vi sette ned aldersgrensen på økta 18.00 til
19.00.
17.00 til 18.00: Familiesvømming. Ansvarlig Frid Storm Johansen og Lise Berg Vimme.
18.00 til 19.00: Fra 1 til 4 klasse.
19.00 til 20.00: Fra 5 klasse og oppover.
For å være svømmevakt må en av vaktene ha livredningskurs. Vi har 17 svømmevakter med
kurset. Vaktholdet på frisvømmingen går på rundgang blant foreldrene. En svømmevakt med
sikkerhetskurs og en uten. Det har i 2015 vært litt vanskelig å fått vakter til frisvømmingen, da
har vi avlyst. Pris for å delta på svømmingen er 30 kr per. person.
Ansvarlig Lise Berg Vimme.
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Årsberetning fotballgruppa 2015
Følgende medlemmer er i styret :
● Frantz Frantzen (leder)
● Kristine Haugen
● Tom Svinsaas
● Oddveig Johansen
● Morten Svinsaas for A-laget.
LIFs banekomite er blitt underlagt Fotballstyret.

Fotballstyret oppgaver
●
●
●
●
●

Etablere fotballag i aldersbestemte lag og A-lag, samt søke spilleroverganger og
dispensasjoner.
Drifte baneanlegget i samarbeid med banekomitéen.
Samarbeide med trenere for alle lag.
Anskaffe utstyr, drakter, forbruksartikler for drift av alle lag.
Organisere foreldremøter, samt kioskdrift på arrangementer.

Fotballstyrets utførelse
Totalt 6 lag spilte for LIF sesong 2015, disse er fordelt slik :
7 års lag
(2 lag), hvert av lagene har spilt 12 kamper. Grunnen til to lag for denne aldersgruppen
er mange spillere, for alle skulle få spilletid ble det splittet på to lag, lagene var satt opp som
miks. Trenere har vært : Richard Bakkevoll, Jonas Sæbbe.
8‐9 års lag
miks, totalt spilte kamper er 12. Trenere har vært : Jan Kåre Berglund og Stig Vimme.
10 års lag
miks, totalt spilte kamper er 12 . Trenere har vært : Rita Jørgensen og Rita
Ingebrigtsen.
12 års lag
miks, totalt spilte kamper er 12. Trenere har vært : Kristine Haugen og Stian A.
Johansen.
A‐lag Herre
, totalt spilte kamper er 18, hvorav siste kamp ble avlyst grunnet dårlig
spilleroppmøte. A-laget har spilt miks, noen kamper 7’er og noen 11’er.
Sesongen begynte meget bra med 22 spillere , men etter hvert ut i sesongen “dabbet” dette noe
av, hva dette går på er: motivasjon, vilje fra spillere og det å ta “ansvar” for eget lag. Trener har
vært Per Inge Pedersen, oppmann Morten Svinsaas.
Det er meldt på A-lag for sesong 2016 , men grunnet dårlig tilgang på spillere, ser det ut slik at
det ikke blir A-lag i LIF for kommende sesong.
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Det ble utført to foreldremøter for aldersbestemte lag.
Fotballstyret utførte 5 møter der banekomiteen også var deltagende.
Et spillermøte med A-laget LIF i oktober 2015.
Samt fotballstyrets leder er deltakende på LIF styrets møter.

Fotballstyrets videre arbeid og anbefalinger.
Etter fotballstyrets anbefalinger fra sesong 2015, er det nå etablert aldersbestemte lag for
kommende sesong, de er nå tildelt treningstider og begynte trening i november 2015. Dette
grunnet at fotballstyret vil ha en kontinuerlig trening for å stå best mulig rustet og forberedt for
kommende sesong, og ikke minst har de et så å si helårlig tilbud. Trenere er også på plass for
alle lag.
LIF idrettslag er sterkt avhengig av at foreldrene stiller opp og er deltakende både når det gjelder
dugnader og som trenere. Hvis ikke kan de berørte verv i ulike grupper bli veldig tyngende.
Det anbefales videre at banekomiteen fortsatt underlegges LIF fotballstyre, og at det er en såkalt
materiell ansvarlig i dette styret. Leder LIF fotballstyre mener dette vil gi en bedre kontroll og
helhetsoversikt over for eksempel: anskaffelser av drakter, utstyr, samt en bedre symmetri og
utførelse av arbeid på baneanlegget. For banekomiteen anbefales det på det sterkeste at det
anskaffes en traktor for å kunne drifte vedlikeholdsapparatene som brukes til kunstgressbanen.
Den gamle gressklipperen er ikke funksjonell til dette.
Videre planlegges det en oldboys-turnering for dame og herre , estimert tid er helgen i
Lavangsvekka, POC på dette er Stig Vimme.
Samt en utvidet grendeturnering der vi inviterer andre bygder i vår nærhet.

Frantz Frantzen
Leder Fotballstyret LIF
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4. Fastsetting av kontingent
Medlemskontingent 2016
Voksen: 350kr
Barn/pensjonist(barn til og med 19 år/pensjonist fra og med 70 år): 250kr
Familie (inkluderer barn til og med 19 år): 800kr

Avgift 2016
Spilleravgift fotball barn: 350 kr
Spilleravgift fotball voksen (fra og med 20 år): 1200kr
Treningsavgift Lauvhallen: 300kr

6. Regnskap 2015
Se også vedlagt “Årsrapport for 2015” Lavangen Idrettsforening

Rapport fra kasserer
Det har vært jobbet hardt gjennom hele 2015 med å skape inntekter og følge opp avtaler som
idrettslaget har inngått, for å få inn penger til drift av laget. Det har vært utvist god
økonomistyring i alle avdelingene av idrettslaget.
Regnskapet viser et overskudd på driften på kr. 248.961 kroner. Etter at regnskapet ble avsluttet,
er det kommet en regning fra kommunen på renter på kr. 64.000,-, slik at reellt overskudd da
blir rundt 185.000 kroner.
Videre hadde idrettslaget ved årsskiftet over 1,6 millioner kroner i konto, av dette er en million
refusjon av mva i forbindelse med kunstgressbanen, som skal gå til å nedbetale lån til banen.
Det vil si at likviditeten i laget er god, vi har penger til å betale regninger etter hvert som de
forfaller.
Som kasserer er jeg nødt til å presisere at det ikke har lyktes meg å få oversikt over noe
regnskap for kunstgressbanen, som er idrettslagets største eiendel og lagets viktigste
driftsoppgave rent økonomisk. Jeg viser til egen rapport fra prosjektleder ang det økonomiske
rundt kunstgressbanen.

Ole Johnny Røstvold
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Kasserer

7. Budsjett 2016

Budsjett LIF 2016
Inntekter

Utgifter

Kontingenter

kr 50,000.00

Fotball u.avd

kr -60,000.00

Sponsorer

kr 75,000.00

Skigruppa

kr -40,000.00

Arrangement

kr 30,000.00

Nye lysarmatur lysløype

kr -50,000.00

Spanstind Rundt
Momsrefusjon
Renter

kr 200,000.00
kr 15,000.00
kr 5,000.00
kr 375,000.00

Spanstind Rundt

kr -100,000.00

Trimgruppa

kr -30,000.00

Renter kunstgress

kr -45,000.00

Kurs/utviklingsarbeid

kr -50,000.00
kr -375,000.00

8. Valg
a) Valgkomiteens innstilling på leder:
Som leder Stine Marie Johansen for 2016 (1 år)

b) Valgkomiteens innstilling på styremedlemmer og varamedlemmer til styret:
Som nytt styremedlem Tove Nordheim for 2016-2017 (2 år)
En ungdomsrepresentant 2016-2017 (2 år) er på valg uten innstilling.
Følgene er ikke på valg:
Kasserer Ole Jonny Røstvold 2015-2016 (2 år)
Sekretær Håkon Nygård 2015-2016 (2 år)
Styremedlem Kamilla Skoglund 2015-2016 (2 år)
1.vara Svein Ola Nygård 2015-2016 (2 år)
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c) Valgkomiteens innstilling på styret i skigruppa:
Sølvi Rydningen gjenvelges som gruppemedlem for 2016-2017 (2 år)
Følgene er ikke på valg:
Leder Kåre Nygård 2015-2016 (2 år)
Gruppemedlem Svein Ola Nygård 2015-2016 (2 år)

d) Valgkomiteens innstilling på styret i trimgruppa:
Frid Storm Johansen gjenvelges som gruppemedlem for 2016-2017 (2 år)
Følgene er ikke på valg:
Leder Lise Berg Vimme 2015-2016 (2 år)
Gruppemedlem Jorunn Synøve Løkken 2015-2016 (2 år)

e) Valgkomiteens innstilling på styret i fotballgruppa:
Stian Johansen som nytt gruppemedlem for 2016-2017 (2 år) og Arve Borch som nytt
gruppemedlem for 2016-2017 (2 år)
Et gruppemedlemmene 2016-2017 (2 år) er på valg uten innstilling.
Følgene er ikke på valg:
Leder Frantz Frantzen 2015-2016 (2 år)

f) Valgkomiteens innstilling til banekomitéen:
3 medlemmer 2016-2017 (2 år) av banekomiteen er på valg uten innstilling.
Følgene er ikke på valg:
Gruppemedlem Arne Evald Fossli 2015-2016 (2 år)

g) Styrets innstilling på valgkomité:
Leder 2016-2017 (2 år) er på valg uten innstilling.
Følgene er ikke på valg:
Medlem Kamilla Skoglund 2015-2016 (2 år)
Medlem Jørn Løberg 2015-2016 (2 år)

h) Valgkomiteens innstilling på revisorer:
Ingen på valg i år.
Følgene er ikke på valg:
Elisabeth Tobiassen 2015-2016 (2 år)
Heidi Røkenes 2015-2016 (2 år)
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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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