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ÅRSBERETNING 2022
Styret har bestått av følgende personer:

- Leder Lise Berg Vimme

- Sekretær Håkon Nygård

- Kasserer Ole Johnny Røstvold

- Styremedlem Jeanette Førde

- Styremedlem Kamilla Skoglund

Valgkomité:
- Stig Vimme

Revisorer:
- Marcus Nygård

- Stig Vimme

Styret
Styret har gjennomført 5 styremøter i 2022, og har behandlet 25 saker. Arbeidet i år har i hovedsak

omhandlet drift av idrettslagets anlegg og bred sportslig aktivitet med fokus på å senke de

økonomiske og kulturelle barrierene, slik at alle som vil kan bli inkludert i idretten.

LIF har vært med i Lavangen Idrettsråd, og er representert der av Håkon Nygård og Lise Berg Vimme.

Lavangen Idrettsforening har et positivt årsresultat på 319 193 kr og har pr 31.12.2022 en

egenkapital på 1 820 086 kr, hvorav 1 003 488 kr er bankinnskudd og 374 574 er fordringer for

spillemidler og momskompensasjon for spillemidelanlegg.

Aktivitet
Det har vært et år noe preget av oppstart etter korona, der fokuset har vært på de ukentlige

aktivitetene for medlemmene.

Til slutt vil vi få takke alle frivillige som stiller opp slik at barn, unge og voksne for sitt bidrag til

aktivitetene som skaper god helse og bolyst i kommunen.

Midnattsoltrappa
Midnattsoltrappa SA som Lavangen Idrettsforening er medeier i har fått tilslag på flere søknader om

tilskudd til byggingen av Midnattsoltrappa, og men har nå fullfinansiert lånet for bygging av trappen

cirka ⅚. Blant annet spillemiddelsøknaden godkjent, men ikke prioritert utbetalt i 2022 men dette

sikrer at man etterhvert når den kommer opp i prioriterings køen at store deler av byggekostnaden

blir dekket. Byggingen startet sommeren 2022 og er godt i gang og er i rute til å bli ferdigstilt selve

trappen sommeren 2023.
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Medlemstall pr. 31. desember

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

eldre

Totalt

Kvinner 3 23 27 10 37 100

Menn 2 34 28 3 36 103

Totalt 5 57 55 13 73 203

Medlemsutvikling

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Endring -105 +15 -28 +67 +6 -16 +77 -57 +25 -17

Totalt 236 131 146 118 185 191 175 252 195 220 203

Lavangen Idrettsforening

Kontonummer: 4520 10 53793

Org. nr.: 975 759 458 3 av 6



Lavangen IF

Postboks 33

9358 Tennevoll

Årsrapport skigruppa 2022
Skigruppas medlemmer:

● Kåre Nygård

● Svein-Ola Nygård

● Sølvi Rydningen

Løp/skirenn
Tirsdagsrennene ble arrangert på Tennevoll og Soløy. Det ble gjennomført 8 renn hvorav 2 var utsatt

på grunn av vær. Det var 30 personer påmeldt, som er en liten økning fra året før.

I 2022 ble Spanstind Rundt gjennomført for første gang etter korona og det endte med totalt 252

deltakere.

Under militærøvelse ble det skader på skiløyper og Lavangen Idrettsforening fikk 16 400 kroner i

erstatning for dette.

Turløyper
Det har gjennom skisesongen vært kjørt løyper til trimkasser på Fjordbotneidet, Påskehågen,

Småtindan, Saragammen, Stavhammeren. Finnhågen får vi ikke kjørt da en grunneier nekter å la

løypemaskinen kjøre over eiendommen sin.

Ny skibu
Arbeidet med ny skibu/garasje i Skavmodalen ble ferdigstilt i april 2022.
Det er lagt ned ca 520 dugnadstimer i dette prosjektet, og mange av LIFs medlemmer har stilt
opp.
Skigruppen er meget fornøyd med det ferdige bygget.

Anleggsregnskap:
Kjøpte varer og tjenester 667.238,- kr
Betalt mva 166.801,- kr
Sum betalte utgifter 834.039,- kr
Verdi av dugnad 330.040,- kr
Sum totalverdi 1.164.079,- kr
Spillemidler 442.000,- kr
Fradragsberettiget mva 166.801,- kr*
Brukt egenkapital 225.238,- kr

*Under forutsetning av 100% tildeling, tildeling skjer i juni 2023.

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 2022
Trimgruppa har bestått av Roy-Andre Berg, Kristine Bjerkmo 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-/dametrimmen. Dette har bare vært gjennomført 2 ganger ganger på

grunn av korona restriksjoner og lav deltakelse på grunn av usikkerhetene rundt korona. Aktiviteten

har for det meste vært innebandy og volleyball.

Allidrett
Allidrett har vært gjennomført på høst halvåret på torsdager. Det har vært greit deltakelse med cirka

10 barn pluss tilhørende foreldre.

Frisvømming
Det har vært gjennomført frisvømming på fredager når bassenget har vært åpent og det har vært

mulig i forhold til korona restriksjoner.

Løping
Lavangen IF har i år også gjennomført felles løpskarusell sammen med Salangen IF, Øvre Salangen IL

og Andørja sportsklubb, dette har fungert bra og god deltakelse
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Årsberetning fotballgruppa 2022

Ballbingen
Ballbingen er ferdig renovert i august/september 2022. Det har gått greit og uten store problemer,

der Stig Vimme har stått på og tatt seg av gjennomføringen av det fysiske arbeidet sammen med

frivillige på dugnad, Lavangen maskin AS og Unisport AS.

Gammelt kunstgress er levert til HRS for håndtering i henhold til miljøkrav.

Arbedislivfag ved Lavangen skole har reparet gjerder rundt ballbingen.

Anleggsregnskap:
Kjøpte varer og tjenester 231.093,- kr
Betalt mva 57.773,- kr
Sum betalte utgifter 288.866,- kr
Verdi av dugnad 25.000,- kr
Sum totalverdi 313.866,- kr
Spillemidler 150.000,- kr
Kommunalt tilskudd 62.500,- kr
Fradragsberettiget mva 57.773,- kr*
Brukt egenkapital 18.593,- kr

*Under forutsetning av 100% tildeling, tildeling skjer i juni 2023.

Rapport banekomiteen 2022
Banekomiteen har gjort vedlikehold på gjerdet, sloddet og vedlikeholdt gressmatta, tømt søppel,

reparert skader etter hærverket, reparert garasjeport, byttet batteri på traktor, byttet olje på traktor

og klipt gress rundt banen.

Under militærøvelse har Forsvaret vært å kjørt inne på kunstgresset under militærøvelse slik at det er

blitt skade og ujevnheter, det har vært tatt takst for skader på gressmatte og reparert de skadene

som kunne repareres enkel. Vi har fått 275 000 kroner i erstatning fra Forsvaret for skadene.

Har også fjernet telefonstolpene mellom banen og lærerboligen. Jeg har vært alene på disse

oppgavene.

Planen for kommende år er starte arbeidet med ny fotballbu, reparere garasjen til traktor og bytte

mål på banen. Audun er snekker og har veldig lyst å hjelpe med dette.
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