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HOVEDRAPPORT 2017
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
- Stig Vimme
- John Kenneth Overgård
Revisorer:
- Heidi Røkenes
- Elisabeth Tobiassen

Styret
Styret har avviklet 7 styremøter siste år, og har behandlet 23 saker. Arbeidet i år har i hovedsak
omhandlet drift av idrettslagets anlegg og kjøp av tråkkemaskin.
Hovedsponsor har vært Sparebanken Narvik.
LIF har vært med i Lavangen Idrettsråd, og er representert der av Håkon Nygård og Stine Pettersen.

Aktivitet
LIF tok på seg arbeidet med søppelplukking langs fylkesveier i Lavangen og Salangen. I år var det
stort oppmøte, de fleste fra A-laget.
I år ar LIF selv arrangert den tradisjonelle romjuls futsalturneringen, denne var svært populær og
hadde 16 lag som deltok.
På Facebook var innlegget om at tråkkemaskin er ankommet som hadde størst rekkevidde med 4
754 personer nådd og 144 reaksjoner, kommentarer og delinger.
Trimgruppa ved leder Lise har lagt ned en betydelig innsats for å aktivisere og inkludere flyktningene
i idrettsmiljøet.
Mål for 2018 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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Medlemstall pr. 31. desember
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Årsrapport skigruppa 2017
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 47 personer gjennomførte 6 renn og fikk premie. Det var 67
personer påmeldt, med til sammen 396 deltakelser.
Søndag 9. april ble Lavangsmesterskapet 2017 gjennomført, hele 25 deltakere stilte til start, til tross
for litt snøfall i løpet av dagen.
Spanstind Rundt var nr. 33 i rekka. Det var hele 456 deltakere som gikk over fjellet, som er ny rekord
for andre år på rad, derav 78 deltakere i konkurranseklassen. Det var sol og klart vær, men mye vind
på fjellet.
Vinner herrer: 1.07.38 Finn Hågen Krogh
Vinner damer: 1.18.05 Anna Svendsen
Turløyper
Har samlet inn alle bøkene i de trimkassene vi har utplassert på fjellet, og i fjor har vi hatt ca 1300
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)
Favero Snow Rabbit 3 (2017mod)
I januar startet idrettsforeningen kronerulling til tråkkemaskin. Det ble lagt ut informasjon på
idrettsforeningens nettsider og Facebook-side, det var også satt opp plakat på Spar. Det tok ikke lang
tid før næringslivet i Lavangen, nabo kommunene og bedriftene til flere fraflyttede Lavangsværinger
startet å gi til tråkkemaskin. Frem til 1. juni har bedrifter gitt hele 277.000 kroner. Privatpersoner har
også gitt utrolige 50.000 kroner tilsammen. LIF tilslag på 300.000 kroner i utstyrsmidler fra
Skiforbundet og 90.000 kroner i støtte fra kommunen, i tillegg til 90.000 kroner i lån fra Lavangen
kommune.
Selve tråkkemaskin er en Snow Rabbit 3 fra Favero Lorenzo, den er helt ny og produsert i 2017 i
Italia. Forhandleren er svenske Snow First AB. Dette er en mindre tråkkemaskin som er perfekt for å
tråkke turløyper og mindre lysløyper.
Kåre Nygård
Leder skigruppa
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Årsrapport trimgruppa 2017
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.

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

Ungdom/herretrim
Ungdom/herretrim har tid i hallen og svømmebaseng og torsdag fra 20.00 til 21.30.

Allidrett
Allidrett for barn har vært svært populært, og er svært mange barn som deltar.

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
Lise og Dagfinn har at en gruppe som har drevet aktivt med løping og disse har svært god utvikling og
har deltatt på flere løp i region. Noen av disse har dratt til Oslo og deltatt på Oslo Maraton i
september.
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Årsmelding 2017 orientering
Sommeren 2017 kunne folk i Lavangen delta i turorientering.
Det var satt ut 30 poster på kartene Åbrekka og Steinberget.
Det ble solgt 30 poser med kart og kontrollkort. 30 personer leverte inn kontrollkort og var med i
trekning av premier, men det er nok en del flere personer som har vært i skogen og funnet noen
poster.

Med hilsen
Inger Lise Rabbum
O-troll
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Årsberetning fotballgruppa 2017
Følgende aldersbestemte lag spilte sesongen 2017 :
MP 8
Laget består av 11 spillere, der det er 5 barn født 2010, og 6 barn født 2011. 4 jenter og 7 gutter.
Laget videreføres som LG 8 kommende sesong. Pr i dag ingen trenere enda.
Trener Rita Jørgensen, hjelpetrener Birgitte Bratsberg.
LG 9
Laget bestod av 10 guttespillere og rent 9 årslag.
10 seriekamper spilt, deltok i følgende turneringer: Bardu Cup og Gratangen Cup og Idrettsheia Cup.
Dette laget videreføres som LG 10 kommende sesong.
Trenere er: Dagfinn Antonsen, Kyrre Halvorsen, Mobarak Jaly.
J9 (Jentefotball satsingen)
Laget består av 10 jenter, 6 jenter født 2008 og 4 jenter født 2009.
10 seriekamper spilt, deltok i følgende turneringer: Bardu Cup , Gratangen Cup , Idrettsheia Cup.
Jentelaget videreføres som J10 kommende sesong.
Trenere er: Richard Bakkevoll og Rita Jørgensen, blir forsterket med en ny trener til kommende
sesong er Pål Johnsen.
LG 11
17 spillere totalt fordelt på 8 Jenter og 13 Gutter.
10 seriekamper spilt , deltok på følgende turneringer : Bardu cup og Gratangen Cup.
Laget videreføres som LG 12 kommende sesong. Dette laget skal til Norway Cup nå kommende
sommer.
Trenere er: Lise B Vimme , Mustafa Jaly , Omar Jaly.
LG 12
Sesongen startet med 12 spillere fordelt på: 3 jenter og 9 Gutter.
Etter ferien sluttet en jente og en gutt flyttet fra kommunen.
12 serie kamper spilt, deltok på følgende turneringer: Bardu cup, Gratangen Cup, Idrettsheia Cup.
Laget videreføres som G 14 kommende sesong.
Trenere: Daniel Helgesen, Frantz Frantzen. Sistnevnte går over som trener for A-laget kommende
sesong. Blir erstattet av Ahmed Jaly som skal være del trener samens med Daniel Helgesen.
G 14
Antall spillere: 14 spillere. 9 gutter og 5 jenter.
Antall kamper: 14 kamper spilt. 8 seiere, 1 uavgjort og 5 tap. Endte på 3.Plass i serien.
Turneringer: Gratangsturneringen, 4 kamper spilt, 1 seier, 1 uavgjort og 2 tap.
Idrettsheia Cup, alle kamper tapt.
Trenere: Karl-Kristian Berg og Adrian Markussen.
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Laget videreføres som G16, Adrian Markussen er gått ut som trener, han er erstattet med Geir Ove
Mortensen for 18 sesongen.
A-laget Herre Senior 6 Div.
Antall spillere: 18 Herre Senior.
Antall kamper spilt: 18 kamper, der to ble avlyst grunnet ikke nok spillere.
Trenere var: Stian Johansen og Ole Johnny Røstvold.
Laget videreføres for 2018 sesongen, Stian Johansen går ut som trener, og ny trener er Frantz
Frantzen og Ole Johnny Røstvold.

Oppsummering og målsetninger for LIF Fotball
Leder / Sportslig leder med fotballstyret LIF er godt fornøyd med fotballsesongen 17.
Det har vært god struktur og vi har jobbet med fokus Fair Play, lik spilletid og lagspill. Trenerne har
gjort en god jobb med lagene og vist god innsatsvilje mtp trenings nivå, lik spilletid, differensierte
treninger. Nytt for Sesong 2018 er et eget 06 Lag og har ikke vært slik lag i LIF før.
Utstyr, drakter samt overtrekks drakter er gjennomført likt på alle nivå, og dette er vi veldig stolte
over, og vi profilerer oss godt ute blant andre og dette er veldig viktig å fastholde fremover.
Vi har et eget jentelag, dette er vi ganske stolte over og er en av satsingsområder og prioriteringer
fra oss og NFF, som nevnt over så videreføres dette laget.
A laget senior har spilt i 6 Div avdeling 1, med 18 kamper ila en sesong var i overkant mye for små
klubber og foreninger, det var kamper der vi hadde utfordringer med å stille lag, spesielt etter ferien.
Dels også utfordringer med en sammensatt struktur med: trenings kultur, holdninger, struktur
planlegging mtp fordeling av spillere for å sammensette laget, dette førte til bla at det ble
misforståelse for å få spillere til å stille på kamper, særs på bortekamper.
Undertegnede med Ole Johnny Røstvold trener nå A laget Herre for kommende sesong.
Treningene startet allerede i Oktober 17, begynte labert men nå er vi en spillerstall på 20 spillere.
Vi har gjort store endringer med fokus på treningskultur, krav til spillere mtp oppmøte, fair play, mye
teknikktrening, pasningsspill og sammensatt lag spill. A laget har nå en egen tillitsvalgt blant
spillerne, kjører spiller møter med taktikk, jobbet hardt med holdninger og respekt for laget og
andre. Vi tror at dette løftet vil høste resultater med god struktur og gode holdninger, fra trener til
spiller. Dette med at vi skal sammen løfte og utvikle oss.
Målsetninger for LIF Fotball
Fotballgruppen kommer til å jobbe ganske målbevisst i 2018 med sportsplan og søke NFF om opptak
til kvalitetsklubb nivå 1. Dette vil gi en bedre kvalitet på alle nivå og en trygghet for trenere og
støtteapparat, samt at grunntanke / struktur for treninger, kamper, og ledelse i lang tid fremover.
Våre målsetninger er at vi ikke skal bli størst men få økt kvalitet og dermed skape trygghet samt
selvsikkerhet. Vi kommer også til å arbeide framover med bredde som for eksempel: Lavterskel
fotball, de som har nedsatt funksjon som noen av eksemplene.
Vi kommer til å gå mer aktivt ut for å heve kompetansen til alle trenerne som kursing , mer
synliggjøring av trenerne som et av tiltaket er oppkledning , trener samlinger, som er noe av de
tiltakene . Dette kaller vi Trenerløftet LIF fotball. Mottoet er fremover:
Flest mulig – Lengst mulig – Økt kvalitet.
Frantz Frantzen, leder / sportslig leder
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4. Fastsetting av kontingent
Medlemskontingent 2018
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 2018
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 2017
Se “Årsregnskap Lavangen Idrettsforening 2017”
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7. Valg
a) Valgkomiteens innstilling på leder:
Ingen er innstilt som leder for 2018 (1 år)

b) Valgkomiteens innstilling på styremedlemmer og varamedlemmer til styret:
Ingen er innstilt som styremedlem for 2018-2019 (2 år)
Følgene er ikke på valg:
Kasserer Ole Johnny Røstvold for 2017-2018 (2 år)
Sekretær Håkon Nygård for 2017-2018 (2 år)
Styremedlem Kamilla Skoglund for 2017-2018 (2 år)
1. vara Svein Ola Nygård for 2017-2018 (2 år)

c) Valgkomiteens innstilling på styret i skigruppa:
Sølvi Rydningen gjenvelges som gruppemedlem for 2018-2019 (2 år)
Følgene er ikke på valg:
Leder Kåre Nygård for 2017-2018 (2 år)
Gruppemedlem Svein Ola Nygård for 2017-2018 (2 år)

d) Valgkomiteens innstilling på styret i trimgruppa:
Frid Storm Johansen gjenvelges som gruppemedlem for 2018-20189 (2 år)
Følgene er ikke på valg:
Leder Lise Berg Vimme for 2017-2018 (2 år)
Gruppemedlem Jorunn Synnøve Løkken for 2017-2018 (2 år)

e) Valgkomiteens innstilling på styret i fotballgruppa:
Rita Jørgensen gjenvelges som gruppemedlem for 2018-2019 (2 år)
Følgene er ikke på valg:
Leder Frantz Frantzen for 2017-2018 (2 år)
Medlem Karl-Kristian Berg for 2017-2018 (2 år)
Medlem Rita Ingebrigtsen for 2017-2018 (2 år)
Medlem Daniel Helgesen for 2017-2018 (2 år)

f) Valgkomiteens innstilling til banekomitéen:
Følgene er ikke på valg:
Medlem Adrian Markussen for 2017-2018 (2 år)
Medlem Mats Sjøseth for 2017-2018 (2 år)
Medlem Stian Mevåg for 2017-2018 (2 år
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g) Styrets innstilling på valgkomité:
Ingen er innstilt som medlem for 2018-2020 (3 år)
Følgene er ikke på valg:
Medlem Stig Vimme for 2016-2018 (3 år)
Medlem John Kenneth Overgård for 2017-2019 (3 år)

h) Valgkomiteens innstilling på revisorer:
Elisabeth Tobiassen velges som revisor for 2018-2019 (2 år)
Ingen er innstilt som revisor for 2018-2020 (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.
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