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HOVEDRAPPORT 2016 
Styret har bestått av følgende personer: 

- Leder Stine Pettersen 

- Nestleder Kamilla Skoglund 

- Sekretær Håkon Nygård  

- Kasserer Ole Johnny Røstvold 

- Styremedlem Tove Nordheim  

Valgkomité: 
- Jan Kåre Berglund 

- Kamilla Skoglund 

- Stig Vimme 

Revisorer: 
- Heidi Røkenes 

- Elisabeth Tobiassen 

Styret 
Styret har avviklet 5 styremøter siste år, og har behandlet 36 saker. Arbeidet i år har i hovedsak 

vært kjøp av traktor til vedlikehold av kunstgressbane, søke om støtte og utrede kjøp av 

tråkkemaskin. 

Hovedsponsor har vært Sparebanken Narvik. 

LIF har vært med på etablering av Lavangen Idrettsråd, og er representert der av Håkon Nygård og 

Stine Pettersen. Deltatt på møte med Troms idrettskrets om idrettsråd, anlegg/anleggsplanlegging 

og antidoping. 

Aktivitet 
Det har vært arrangert 2 veiløp og 1 skogsveiløp. På løpene har det vært rundt 20 løpere, og det 

har kommet flere løpere både fra Salangen og Bardu. 

I november var det arrangert julemarked i Lauvhallen, der var 17 bord som solgte.  

I mai var LIF å plukket søppel langs fylkesveier i Lavangen og Salangen, det var dessverre dårlig 

oppmøte og vanskelig å rekruttere frivillige. Blant annet fordi det krevdes sikkerhetskurs for å 

delta på arbeid langs vei.  

Leide ut grusbanen til Cirkus Zorba for 750 kroner. 

Fikk 100.000 kroner av Sparebanken 1 Nord-Norge til kunstgressbanen. 

Lavangen IF har deltatt på vedlikeholdsseminar anlegg med fokus på kunstgress (Stian Mevåg, 

Arne Fossli i Tromsø og Frantz og Stine i Salangen) 
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På Facebook var innlegget om Marit Johnsen på veiløp som hadde størst rekkevidde med 12 310 

personer nådd og 818 reaksjoner, kommentarer og delinger. 

Trimgruppa ved leder Lise har lagt ned en betydelig innsats for å aktivisere og inkludere 

flyktningene i idrettsmiljøet. LIF har søkt og fått støtte hos både Norges idrettsforbund og Troms 

idrettskrets for tiltak til integrering av flyktninger, Troms idrettskrets har i den forbindelse vært på 

besøk i Lavangen og blitt vist rundt på idrettsanlegg og fortalt om tiltakene som har vært 

gjennomført. 

Mål for 2017 er å få en tråkkemaskin og skifte PCB holdige lysarmatur i løypa ned til Storhågen. 

 

Til slutt vil vi få takke alle frivillige som stiller opp slik at barn, unge og voksne har et mangfoldig 

aktivitetstilbud. 

 

Medlemstall pr. 31. desember 

 0-5 år 6-12 år 13-19 år 20-25 år 26 år og 

eldre 

Totalt 

Kvinner 12 21 13 0 16 76 

Menn 4 40 25 5 21 109 

Totalt 16 61 38 5 37 185 

 

Medlemsutvikling 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Endring  -105 +15 -28 +67 

Totalt 236 131 146 118 185 
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Årsrapport skigruppa 2016 
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 52 personer gjennomførte 6 renn og fikk premie. Det var 66 

personer påmeldt, med til sammen 457 deltakelser.  

Lavangsmesterskapet ble avlyst på grunn av lite snø. 

Spanstind Rundt var nr. 32 i rekka. Det var 450 deltakere som gikk over fjellet, som er ny rekord, 

derav 71 i konkurranseklassen. Selv med kraftig snøfall natt til skjærtorsdag, gikk årets renn går 

inn i historien som ett av de beste rennene værmessig sett. I strålende sol, og nærmest vindstille 

over fjellet. 

Vinner herrer: 0.59.327 Martin Mikkelsen, Medkila SL 

Vinner damer: 1.10.19 Lovise Heimdal, Bardu IL 

Turløyper 
Har samlet inn alle bøkene i de trimkassene vi har utplassert på fjellet, og i fjor har vi hatt ca 1310 

besøk i de 6 trimkassene til LIF, som er plassert på Fjordbotneidet, Påskehågen, Småtindan, 

Saragammen, Stavhammaren og Finnhågen.  

Anlegg og utstyr 
Lynx Yeti Pro (2015mod) 

Spor slodde (2005mod) 

 

 

Hilsen  

Kåre Nygård 

Leder skigruppa 
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Årsrapport trimgruppa 2016 
Trimgruppa har bestått av Jorunn Synnøve Løkken, Frid Storm Johansen og Lise Berg Vimme. 

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. Men siden i 2015 har vi mindre 

aktiviteter fordi vi mangler ansvarlige. Det er stort sett jeg, Lise Berg Vimme, som er ansvarlig. 

Dametrim 
Ansvarlig Lise Berg Vimme. 

Dametrimmen har tid i hallen hver søndag fra kl 20.00 til 21.30. Dametrimmen består av div 

ballspill. Det er mellom 14-18 damer som er med på trimmen hver søndag. 

Herretrim 
Ansvarlig Lise Berg Vimme. 

Gubbetrimmen har tid i hallen søndag 18.30 til 20.00 og torsdag fra 20.00 til 21.30. Aktiviteten er 

innebandy. Vi har ikke en fast ansvarlig på herretrimmen, men Lise Berg Vimme låner ut nøkler til 

de som er over 18 år og har ansvaret for at hallen og treningsrommet ser fint ut etter trimmen. 

Allidrett 
Ansvarlig Lise Berg Vimme. 

Jeg har valgt å ikke gå i gang med all idretten siden det er problemer få foreldre vil være ansvarlig 

sammen med meg. 

Frisvømning 
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. 

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 deltaker ha livredningskurs. Vi har 10 svømme vakter med kurset. 

Vaktholdet på frisvømmingen går på rundgang blant foreldrene. En svømmevakt med 

sikkerhetskurs og en uten. Dette går veldig bra, og nesten alle stiller opp. Pris for å delta på 

svømmingen er 30 kr per. Person. Vi vil kjøre et livredningskurs i løp av februar for å få flere til å 

være ansvarlige vakter. 

Ansvarlig Lise Berg Vimme. 

Svømmeopplæring for våre nye lavangsværinger 
Ansvarlig Lise Berg Vimme. 

Vi har tid i bassenget tirsdager fra 17 til 20. Jeg har delt dem i alder og kjønn, derfor har vi hatt 

behov for disse tidene. Svømmingen er veldig populær og alle gjør store framskritt med 

svømmingen. Vi har også hatt andre lavangsværinger med, medlemmer i LIF, disse har også fått 

svømmeopplæring. 
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Integrering av våre nye lavangsværinger 
Vi fikk i høst 25 000 kr for integrering av våre nye lavangsværinger. Vi vil bruke noe penger på 

personlig utstyr til noen av dem. Dvs skikkelige løpesko og påmeldingsavgifter til forskjellige løp. I 

sommer 2016 viste flere at de gjorde gode løp. Flere var med på Midnight Sun Marathon, 

Millionfisken løpet og løpet arr. på Ibestad, de  gjorde det veldig bra på disse løpene. 

Her trenger vi hjelp med trening og organisering for å få dette til. Det er veldig bra for LIF å ha slike 

gode løpere. Bare å melde seg til meg om noen har lyst. 

Lise Berg Vimme 

Leder i trimgruppa 
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Årsrapport orientering 
 

Sommeren 2016 ble det avholdt orientering på TORDENSTEIN-kartet og på Åbrekka. 

 

28 turorienteringsposter ble solgt. 

Oppgjør etter salget levert kasserer. 

 

Noen har levert kontrollkort etter å ha vært på tur, men flere har vært observert i skogen med 

kart. Vi håper alle har hatt hyggelige utflukter. I alt ha 46 personer deltatt i orientering i 2016. 

 

Tennevoll 09.01.17 

Med hilsen 

Inger Lise Rabbum 

O-troll 
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Årsberetning fotballgruppa 2016 
LIF fotball hadde god progresjon denne sesongen , dette at god og tidlig planlegging av lagoppsett, 

trenere og treningstider blir fordelt er anbefale for videre arbeid i LIF fotball. 

Noe hyppige møter med trenere og fotballgruppen før og under sesongen er nøkkelen til god 

synergi for alle parter. 

LIF fotball hadde følgende lag oppsatt for sesong 2016: 
G7: Med spillere inntil 8 år,  antall spillere: 20, 14 gutter og 6 jenter 

Ansvarlig trener var: Richard Bakkevoll. 

G10: Med spillere fra 9 til 10 år, antall spillere ca 18. 

Grunnet mange spillere ble laget delt i to. Trenere var Tom Andreas Ellingsen og Lise og Stig 

Vimme. 

G12: Med spillere fra alder 11 til 12 år, antall spillere: 14, 4 jenter og 10 gutter. 

Ansvarlige trenere var: Rita Jørgensen og Rita Ingebrigtsen. 

G14: Med spillere 13 år og 14 år, antall spillere: 15, 4 jenter og 11 gutter. 

Ansvarlige trenere var: Svein A Fagerli og Bjørn Helge Aune. 

G15: Med spillere 15 og 16 år, antall spillere ca. 18 gutter. 

A-laget 6. div menn: Laget endte som 7. på tabellen. To seire, fire uavgjort og åtte tap.  

Målsetningen for sesongen ble oppnådd, vi stilte til alle kampene både hjemme og borte. Dette 

uten å flytte kamper.  

 

Nye spillerdrakter: 

LIF fikk nye spillerdrakter gjennom sponsor SPAR , det har også fått andre lokale del sponsorer 

som reklame på draktene. Nå har alle lag like drakter og sponsor reklame på sine drakter, det 

gjelder trøye og shorts. 

Overtrekksjakker LIF: 

Det har vært utfordringer med trykkeriet med feil i format på logoer, med for eksempel at logoer 

ikke passer på de aktuelle plassene som er tiltenkt på dressene. Det er bestemt å jobbe videre 

med dette og bytte trykkeri til RIMO reklame i Narvik. Ansvarlig for dette arbeidet er Daniel 

Helgesen. 

Inntekter til LIF Fotball: 

Det må arbeides med å forbedre inntekter til foreningen, som for eksempel: 

Grendeturneringen , flaskeinnsamling , pizza og kakelotteri. Det har kanskje vært en ide å kjøre 2 

juledags turneringen i LIF regi, dette har vært et privat arrangement utenom LIF regi.  
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Kunstgressbanen 

Bestående av 5 personer  som har ansvaret med drift og vedlikehold av kunstgressbanen. 

Omfattende vedlikehold som: overflatebehandling for rense bort: løv, greiner, søppel etc. Harving 

av granulat for bedre lufting av matten, tilføre granulat etter behov, generell ettersyn av bane og 

vedlikehold. 

Det er anskaffet nye hjul til mål, hjørneflagg, nettinger og 5 tonn granulat. 

Skiltene som skulle vært montert allerede når banen var ny er kommet og blir montert til våren. 

Det kreves dyp rens en gang i året av banen, dette må gjøres med maskiner som LIF må leie inn for 

å få gjort. Dette koster LIF 35.000 kroner i året. 

For at banen skal bestå kreves dette arbeidet og vedlikeholdet, banen har et livsløp på 10 år, det 

søkes etter 9 år om fornying/rehabilitering. 

Da er det viktig at alt dette vedlikeholdet er gjennomført og dokumentert. 

Krav til bane arbeiderne er at de må igjennom et vedlikeholds kurs i regi av NFF. 

Det anbefales at styret tar opp med kommunen/skolen at de er med på spleiselaget for å dekke 

vedlikeholdskostnadene, siden skolen er storbruker av banen i den gitte skoletiden. 

Bane gruppen er underlagt fotballgruppen og bestående av : 

Arne Fossli, Mats Sjøseth, Jøran Strømseth, Stian Mevåg, Frantz Frantzen. 

Fotballgruppen har vært bestående av : 

Arve Borch, Asveig Antonsen, Birgitte Bratsberg, Daniel Helgesen, Stian Johansen, Frantz Frantzen. 

Vedlagt er rapporter fra de enkelte lagene. 

Mvh 

Frantz Frantzen 

Leder fotballgruppa 
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4. Fastsetting av kontingent 

Medlemskontingent 2017 
Voksen: 350 kroner 

Barn/pensjonist(barn til og med 19 år/pensjonist fra og med 70 år): 250 kroner 

Familie (inkluderer barn til og med 19 år): 800 kroner 

Støttemedlemskap: 150 kroner 

Avgift 2017 
Spilleravgift fotball barn (til og med 19 år): 350 kroner 

Spilleravgift fotball voksen (fra og med 20 år): 1200 kroner 

Treningsavgift Lauvhallen: 300 kroner 

5. Regnskap 2016 
Se “Årsregnskap Lavangen Idrettsforening 2016” 
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6. Budsjett 2017 
Inntekter   
Salgsinntekter 55 000 kr  
Kontingenter 76 000 kr  
Spanstind Rundt 130 000 kr  
Sponsor 75 000 kr  
Eord.sponsor 205 000 kr * Tråkkemaskin 
Tilskudd 10 000 kr  
Mva-refusjon 25 000 kr  
Grasrotandel 33 000 kr  
Andre inntekter 60 000 kr  
Lokale aktivitetsmidler 47 000 kr  
Kronerulling 25 000 kr * Tråkkemaskin 
Sum 741 000 kr  
   
   
Utgifter   
Varekostnader 50 000 kr  
Vedlikehold bane 25 000 kr  
Drift tråkkemaskin 10 000 kr  
Hall-leie 7 000 kr  
Utstyr 100 000 kr  
Dommere fotball 15 000 kr  
Turneringer fotball 15 000 kr  
Lisenser SR 45 000 kr  
Kontingenter 18 000 kr  
Forsikringer 25 000 kr  
Premier 35 000 kr  
Regnskapsføring 12 500 kr  
Diverse utgifter 75 000 kr  
Avskrivninger 142 000 kr * Traktor 17 000 kr + tråkkemaskin 125 000 kr 
Sum 574 500 kr  
   

Overskudd 166 500 kr  
 

Kasserers kommentar: 

Inntekter fra sponsing/kronerulling til tråkkemaskin inntektsføres i år, mens kostnadene blir 

fordelt over åtte år (forventet levetid på tråkkemaskina) gjennom avskrivninger i regnskapet. Kan 

si at store inntekter i år går opp i opp med tilsvarende store kostnader i de påfølgende åtte årene. 

Dette er regnskapsteknisk, fordi det vil være feil å belaste regnskap for 2017 med hele summen 

tråkkemaskinen koster. 
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7. Valg 

a) Valgkomiteens innstilling på leder: 

Som leder Stine Marie Pettersen for 2017 (1 år) 

b) Valgkomiteens innstilling på styremedlemmer og varamedlemmer til styret: 

Ole Johnny Røstvold gjenvelges som kasserer for 2017-2018 (2 år) 

Håkon Nygård gjenvelges som sekretær 2017-2018 (2 år) 

Kamilla Skoglund gjenvelges som styremedlem 2017-2018 (2 år) 

Svein Ola Nygård gjenvelges som 1. vara 2017-2018 (2 år) 

Følgene er ikke på valg: 

Styremedlem Tove Nordheim for 2016-2017 (2 år) 

c) Valgkomiteens innstilling på styret i skigruppa: 

Kåre Nygård gjenvelges som leder for 2017-2018 (2 år) 

Svein Ola Nygård gjenvelges som gruppemedlem for 2017-2018 (2 år) 

Følgene er ikke på valg: 

Gruppemedlem Sølvi Rydningen 2016-2017 (2 år) 

d) Valgkomiteens innstilling på styret i trimgruppa: 

Lise Berg Vimme gjenvelges som leder for 2017-2018 (2 år) 

Jorunn Synnøve Løkken gjenvelges som gruppemedlem for 2017-2018 (2 år) 

Følgene er ikke på valg: 

Gruppemedlem Frid Storm Johansen 2016-2017 (2 år) 

e) Valgkomiteens innstilling på styret i fotballgruppa: 

Karl-Kristian Berg velges som ny leder for 2017-2018 (2 år) 

Daniel Helgesen gjenvelges som gruppemedlem for 2017-2018 (2 år) 

Rita Jørgensen velges som nytt gruppemedlem for 2017-2018 (2 år) 

Rita Ingebrigtsen velges som nytt gruppemedlem for 2017-2018 (2 år) 

Følgene er ikke på valg: 

Gruppemedlem Stian Johansen 2016-2017 (2 år) 

Gruppemedlem Arve Borch 2016-2017 (2 år) 

f) Valgkomiteens innstilling til banekomitéen: 

Adrian Markussen velges som ny leder for 2017-2018 (2 år) 

Mats Sjøseth gjenvelges som medlem for 2017-2018 (2 år) 

Stian Mevåg gjenvelges som medlem for 2017-2018 (2 år) 

Følgene er ikke på valg: 

Gruppemedlem Stig Vimme 2016-2017 (2 år) 
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g) Styrets innstilling på valgkomité: 

John Kenneth Overgård velges som medlem for 2017-2018 (2 år) 

Følgene er ikke på valg: 

Medlem Jan-Kåre Berglund 2016-2017 (2 år) 

Medlem Stig Vimme 2016-2017 (2 år) 

h) Valgkomiteens innstilling på revisorer: 

Ingen på valg i år. 

Følgene er ikke på valg: 

Elisabeth Tobiassen 2015-2017 (3 år) 

Heidi Røkenes 2015-2017 (3 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.  

8. Endring Lavangen Idrettsforenings lov 
Som følge av flere endringer i NIFs lov, er lovnormen for idrettslag endret. Alle idrettslag må vedta 

den nye lovnormen som sin egen lov på årsmøte.  

Styret innstiller vedlagt helhetlig forslag til ny lov/vedtekter for Lavangen Idrettsforening.  

9. Innmelding Norges Friidrettsforbund 
Styret foreslår at Lavangen Idrettsforening melder seg inn i Norges Friidrettsforbund. 
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