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STYRET I HOVEDLAGET HAR BESTÅTT AV:
Leder:
Nestleder/Kasserer:
Styremedlem (fotball):
Styremedlem (vintergruppe):
Styremedlem (anleggsgruppe):

Sigmund Lien
Eli Moldal
Kine Holmstrøm
Henrik Stjer
Atle Larsen

Det har vært avholdt 3 styremøter i perioden, samt saksbehandling via telefon og e-post. For å
minimere faste tidspunkter til fysiske styremøter er disse tilstrebet holdt i et begrenset antall.
Aktiviteten i hovedstyret har dette året vært preget av å gjennomføre regelmessige aktiviteter
og ikke legge opp til stor grad av nyvinning og større initiativer. Dette er også i samsvar med
at leder av idrettslaget for dette året tok et år forlengelse på disse premissene.
Vi benytter anledningen til å takke alle frivillige for flott innsats gjennom året. Idrettslaget er
helt avhengig av medlemmenes frivillige innsats for å kunne drifte anleggene og gjennomføre
aktiviteter. Vingarparken og Kjølen fremstår for hvert år i god stand og tilbakemeldingen fra
brukerne vitner om at anlegget og klubben drives godt.
Det er i løpet av perioden gjennomført aktiviteter som allidrett, lysløyperenn, aktivitet i
slalombakken og fotball. Dette er alle foreldredrevne aktiviteter og vi kan ikke få storrost nok
de som bidrar til at aktivitetene kan gjennomføres.
Vingar IL opplever også å ha en god dialog og kontakt med kommunen. Dette gjenspeiler
støtten vi får i planarbeid og søknadsutforming. Det er viktig at dette forholdet er godt siden
Lillehammer kommune er grunneier av mye av Vingar IL sitt område og har innvirkning på
bruk og utvikling. Vi ser frem til videre samarbeid og bidrag fra kommunen til videre
utvikling.
Det er i januar 2016 levert ny spillemiddelsøknad på spillemidler for å oppgradere
treningsfeltet med en ny 7er bane av god standard. Tiden vil vise når det evt kommer midler
og tiltaket kan iverksettes. Her kreves det også at Lillehammer kommune setter av midler i
budsjettet slik at det økonomiske bidraget blir fordelt. Dette har Lillehammer kommune gjort i
forbindelse med årets søknad og dermed er søknaden total. Det gjenstår dermed å se om
Vingar IL rekker opp i konkurransen med de andre søknadene som er kommet inn. Søknaden
som ble fremsendt i januar 2015 førte ikke frem til tildeling av midler.
Vi har også i dette året vært med å arrangere Kjøldilten sammen med Rinna IL. Dette er et
årlig arrangement og årets gjennomføring bar preg av flotte løyper, blide deltakere og et vel
gjennomført renn. Det tradisjonsrike rennet Kjøldilten går på kjølen mellom Saksumdal og
Lillehammer. Kjøldilten ble arrangert for første gang i 1964. Det er Rinna IL og Vingar IL
som er arrangør for det 20 km lange rennet Kjøldilten. Rennet har start og mål ved
samfunnshuset i Saksumsdal og følger et løypenett på kjølen mellom Saksumsdal og Vingnes.
Dette er et løypenett med mange ulike løypealternativ som kjøres hele vinteren av Rinna IL
og Vingar IL. Takk til de som bidro i gjennomføring av arrangementet.
I 2016 ble ikke Kristin og Håkon lekene arrangert. Vingar IL besluttet å ikke arrangere Kristin
og Håkon lekene. Årsakene til dette var flere. I år gjennomførtes blant annet Ungdoms OL på
Lillehammer i perioden 12.februar til 21.febuar. I forkant av og under lekene var det en rekke

tilbud til barn og unge i Lillehammer både ift å se og prøve ulike idretter, samt kulturelle
arrangement. Dette kombinert med at mange foreldre var engasjert i gjennomføringen gjorde
at vi i Vingar IL ikke ønsket å gjennomføre noe arrangement i samme periode. Vi oppfordret
alle til å benytte seg av alle tilbudene som var tilgjengelig under ungdoms OL. Kristin og
Håkon med våre kostymer var representert på åpningsseremonien. Videre var det slik at
Vinterferien og Påskeferien var meget nærme hverandre og siden ungdoms OL gjennomførtes
utenfor disse periodene så var det ikke mange ledige helger for å arrangere Kristin og Håkon
lekene på hvis vi skulle unngå ferier. Noe vi må for å sikre nok foreldre til å gjennomføre og
deltakere til selve arrangementet. Til slutt var det slik at vi i år har noe begrenset løypenett i
Vingarparken på grunn av omfattende rørarbeider som Lillehammer kommune gjennomfører.
Dette ville pågå gjennom vinteren og begrenset vår handlefrihet på løyper. Denne
totalvurderingen gjorde at vi derfor besluttet at Kristin og Haakon lekene ikke skulle
arrangeres i 2016 og vi håper det var forståelse for dette. Lekene vil gjennomføres igjen neste
år..
Medlemskontingent
Medlemskontingent er kr 500 for familie medlemskap. Enkeltmedlemskap er kr 250 og et
støttemedlemskap på kr 100. Denne kontingenten ble vedtatt på årsmøtet 2015.
Vingarposten/hjemmeside/facebook/Media
Vi har brukt flere ulike kanaler i løpet av året for å markedsføre våre aktiviteter. Når det
gjelder vår hjemmeside på internett anbefaler vi alle å besøke denne siden samt komme med
innspill og kommentarer. Adressen er: http://www.vingar.no.
Vingar har også egen side på Facebook som har blitt brukt til å informere om våre aktiviteter.
Vingarposten er ikke utgitt.

Vingnes 28.mars 2016
Sigmund Lien
Leder

Årsmelding Vingar IL fotballgruppa sesongen 2015
Fotballsesongen 2015 hadde Vingar fotball med 12 lag. Det var 7 guttelag, 2 jentelag og 2
mix lag. Og vi hadde ett seniorlag i 5. divisjon for herrer. Vi hadde for første gang 3’r lag, og
arrangerte 3’r turnering for de minste lagene. Til premieutdeling hadde vi 129 spillere som
fikk diplom og pokal. Det ble spilt 114 kamper i vingarparken.
I 2015 var det hele 5 dommere som gikk videre å ble kretsdommere, og vi hadde hele 12
dommere på klubbdommerkurs. Vi hadde hele 4 dommere på Faabergturneringen, og 2 av
dommerne våre dømte under NM for taxi ansatte. I november ble det også klart at Adrianus
Nugteren gikk fra Skreia til Vingar som dommer. Og han skal i 2016 sesongen dømme for
Vingar IL. Han kommer til å dømme seniorkamper og NM for junior. Samtidig som han vil ha
ansvar for klubbdommerkurs, dømme treningskamper for herrelaget og bidra med opplæring
av dommere i flere klubber. At vi har besluttet å sende dommere videre til kretsen, og
”signere” Adrianus har blitt vedtatt enstemmig i fotballstyret, samtidig som det har blitt tatt
opp i hovedstyret av leder for fotballgruppa.
Fotballgruppa sitt styre har i løpet av 2015 gjennomført 4 styremøter, samtidig som mye har
vært diskutert og vedtatt gjennom mailkorrespondanse. Vi i styret har samarbeidet meget godt
gjennom hele sesongen.
Sponsoravtalen med sport 1 som går ut på at vi får 20 000 kroner for å handle utstyr for, har vi
benyttet oss godt av i sesongen 2015 også. Det ble i 2015 handlet nye draktsett, fotballer og
vester. Samtidig som flere nye trenere/lagledere fikk Vingar genser.
Vi har hatt trenere og lagledere som har benyttet seg av barnefotballkurset i regi av kretsen.
Kiosken har som året før vært åpen 4 ganger i uka med noen avvik. Vi ser at dette er den
største inntektskilden vår, og at denne ordningen forsetter inn i 2016.
Fotballgruppa har i 2015 gjennomført 4 inntektsgivende dugnader. Disse dugnadene er Joker
raking, World Cup hopp og Kristin og Håkon-lekene og vi stilte opp under landsturneringen
for funksjonshemmede. Dugnadslistene viser at det har deltatt totalt 19 forskjellige foreldre på
disse dugnadene. Mange foreldre har også bidratt med kioskdrift og baneklipping, samtidig
som alle oppmenn og trenere er foreldre av barn som spiller fotball. Så uten foreldreinnsatsen
hadde ikke fotballgruppen gått rundt.
I 2014 har mistet vi både joker varetelling og kiwidugnaden på bakgrunn av at telling og
arkivering har blitt digitalt. Fotballstyret har diskutert mye rundt dugnader i 2015 også, men
kommet frem til at vi holder oss fremover til å få flere til å delta på hopp, og at vi har kiosken
under Kristin og Håkon- lekene. Samtidig som vi skal vurdere små dugnader som kan dukke
opp.
Det har tidligere blitt besluttet at alle lag skulle få delta på en ekstra turnering som klubben
dekket om de ville. I 2015 fikk lagene 500 kr hver til å delta på cuper. 6 lag benyttet seg av
denne muligheten, mens 2 lag benyttet muligheten til å bruke pengene ved å dra til Ullevål
stadion å se Norge Malta. Samtidig var vi påmeldt på fåbergturneringen med 10 lag.
Vi gjennomførte også merkedag i høst. Hvor spillere kunne få prøve seg på rødt og blått
merke (minimerke), samtidig kunne de som klarte rødt merke i fjor få ta teknikkmerke. 25
spillere bestod minimerke blått og rød og fikk utdelt dette på selve merkedagen. Det var 27
spillere som prøvde seg på teknikkmerke. Dette viste seg å være vanskelige øvelser for mange
av spillerne. 1 stk fikk utdtelt sølvmerke, 3 stk bronsje merke, 9 stk rødt og 10 stk blått på
avslutningen.
I fotballsesongen 2015 har vi hatt herrelag på Vingar i 5. divisjon. Trener har vært Reidar
Kjæstad og lageleder er Håkon Gulliksrud. Herrelaget endte tilslutt opp på en 5 plass på

tabellen. Seriekampene har vært godt besøk og det hele toppet seg da vi arrangerte kick off til
høstsesongen med rebusløp, herrekamp og pyroshow. Ordøreren hadde også da på seg Vingar
drakten og tok avsparket. Det var på det meste litt i overkant av 200 tilskuere på arrangmentet
og det ble dokumentert i GD og i byavisa.
Fotballgruppa har denne sesongen gått i minus. I hovedsak på grunn av at vi har vedtatt at
dommere som ønsker og er motiverte skal få gå videre å bli dommer i kretsen. Disse kursene
koster penger. Samtidig så opplevde vi at vi måtte kjøre overganger på disse dommerne, og
det ble også kjørt overganger på spillere som spilte for G12, som i fjor hadde vært en sesong i
LFK. Dette er utgifter som vi ikke hadde regnet med i budsjett for 2015.
Tilslutt vil fotballstyret si at vi opplever et enormt engasjement fra foreldre, barn og trenere
som deltar på aktiviteten vår. Dette engasjementet håper vi at alle tar med seg inn i 2016
sesongen.
Tusen takk til styret og alle foreldre som har vært med på å gjennomføre en flott 2015 sesong,
må 2016 bli like bra.
Kine Holmstrøm, Leder Vingar- fotball.

Vintergruppen:
I år har det vært 2 allidrettsgrupper. En for skolebarn og en for barnehagegruppen.
Samarbeide og avvikling av de forskjellige aktiviteter har gått bra. Klatring og Svømming har
vært på programmet, samt en del is-aktiviteter nede på Mjøsa har vært mulig i år.
Foreldre gruppen har stilt opp og har vært gode pådrivere i vintergruppen.
Åpningen av slalåmbakken gikk bra. Vingar IL stilte med grillpølser og kake, og været var
med oss den dagen. Det var bra oppmøte både på slalåmbakken og i akebakken. Det har vært
god bruk av bakken i vinter og forarbeidet med kunstsnø har gjort at bakken hold helt ut
påsken, på tross av mildvær og lite snø.
Lysløyperennet ble avsluttet i mars måned. Det ble gjennomført 4 renn i år og mildværet som
kom tidlig i år gjorde at det dessverre ikke ble så mange renn i år.
Anleggsgruppen har gjort en flott innsatts i år også, slik at det var gode forhold i akebakken
og slalåmbakken. Spesielt under avvikling av kjøldilten gjorde de en flott jobb.
Dugnads innsats var dårlig i år i forhold til Kjøldilten. Leder av vintergruppen prøvde å få
flere til å stille opp, men erfaringen viser at man må nok være tidligere ute med å få folk til å
stille opp.
Henrik Stjer
Leder Vintergruppen

Årsmelding Vingar IL Anleggsgruppa 2015/2016
Vingar Il har et fantastisk anlegg og området. Og for at dette skal være klart for våre barn til
alle døgnets tider, må det legges ned en kjempeinnsats. Det har vært lagt ned utallige timer i
hele anlegget i året som har gått av glade folk på dugnad. Bare for ferdigstillelse av
slalombakken har vi kjørt 80t med tråkkemaskin + 130t i snø produksjon inkludert rigging.
Vingar IL har i 2015 startet arbeidet med klargjøring for en enklere drift med mindre
belastning på både utstyr, dugnads- og nøkkelpersonell. I den forbindelse har vi bl a investert i
ny beitpusser, nye trimmere og sikkerhetsutstyr. I tillegg har vi inngått avtale og utplassert
container til utstyr på Kjølen. Takk til alle parter som har bidratt til at dette gikk i orden.
Anleggsgruppa har gjennomført flere dugnader og standarden i Vingar parken og i
Løypenettet på Kjølen er i stadig bedring. Gravemaskiner og traktorer er ikke mangelvare i
grenda. Stor takk til alle som bruker utstyret sitt på dugnad.
Fremover vil arbeid med ny kiosk stå i hovedfokus, planarbeidet er i gang.
I løpet av vår/ sommer perioden ble det utført mye arbeid i anlegget. Frisbeegolfbanen ble
klargjort. Vårdugnaden ble gjennomført med foreldre fra 1-3 klasse.. Alpinbakken ble ryddet.
Benker ble oljet. Fotballbaner ble klargjort for fotballsesongen, samt rydde og rakearbeider
ble utført. Det ble også bygget ny trapp foran kiosken
Høstdugnaden 2015 ble gjennomført med masse gjøremål. Fotballsesongen ble ryddet vekk,
Søppel ellers rundt i hele anlegget ble ryddet, slalåmbakken og hoppbakken ble ryddet for
kvist og klippet. Slalåmbakken ble utvidet og forbedret ved graving, og mye ved og kvist ble
ryddet bort. Nedrigging av frisbeegolfbane ble utført.
For å klargjøre for ski sesongen på kjølen, ble det helgen etter høstdugnaden arrangert rydde,
kviste, hugge, merke dugnad. Dessverre var oppmøte her labert selv med varsling via skolen
og barnehagen. En stor takk til de som møtte opp. Det ble arbeidet med motorsager,
kvistesager, samt gravemaskin og traktor. En kjempeinnsats ble lagt ned for best mulig løyper.
Det gjenstår fortsatt en del rydding i visse partier, så det er bare å glede seg til mer frisk luft.
Vi er også i gang med nye skilt, kart og karttavler til merking av løypenettet på kjølen. Dette
er en jobb som kommer til å pågå fram til neste sesong.
Klargjøring av alpinbakken, og snø produksjonen gikk over 2 etapper grunnet det vekslende
været, noe som førte til litt tregere åpning enn ønsket, men bakken har vært i fantastisk stand
til over påske. Gjengen som produserte snø, og preppet anlegget skal ha en stor takk!
Heiskontrollen av bakken vår ble gjennomført uten anmerkninger. Meget Bra
Vil rette en stor takk til gutta i tråkkemaskina og løypekjørere ellers for flotte forhold i
slalåmbakken og på kjølen. Med helt fantastiske forhold og løyper, merker vi at det er mye
folk i løypenettet vårt.
Kjøldilten ble arrangert i samarbeid med Rinna IL også i år, og anleggsgruppa stilte med
personer i år også til prepping av løyper.. Vi fikk meget gode tilbakemeldinger på løypene.
Kristin & Håkon lekene 2016 ble ikke gjennomført grunnet Ungdoms OL. Vi håper den
kommer opp igjen i moderne drakt fra 2017
Det er mange personer som har bidratt med svært mye dugnad i 2015/2016. Jeg vil takke alle
for en super innsats! Det er sjelden store problemer å skaffe folk og utstyr til dugnader gjort
fra anleggsgruppa sin side. Selv om jeg gjerne skulle sett flere på de store fellesdugnadene
hvor vi er avhengige av flere personer som stiller opp for å sikre gjennomføringskraften til de
oppgaver som skal gjennomføres
Vingar har et fantastisk anlegg og det skal vi forvalte godt i årene som kommer
Tusen takk til dere alle som bidrar!!
Med hilsen Atle Larsen, Leder anleggsgruppa

Årsmelding Vingar IL Økonomi hovedlag 2015
Hovedlagets regnskap er avsluttet med et resultat på 34 kroner i overskudd, mot et overskudd
på kr 39 805 i 2014. Driftsinntektene utgjør kr 406 226 mot kr 421 831 i 2014. I
driftsinntektene er samlet tilskudd/finansiering ny tråkkemaskin er inntektsført med kr 77 920.
Tilskudd og gaver viser kr 180 401 mot kr 202 244 i 2014. Driftstilskudd og øvrige tilskudd
viser noe nedgang sammenlignet med 2014. Inntekt fra medlemskontingenter har økt i forhold
til 2014, og det er økning på både familie og enkeltmedlemmer. Antall familiemedlemskap har
økt med 8 fra 2014 og enkeltmedlemskap har økt med 35 i forhold til 2014.
Driftskostnader utgjør kr 406 166 mot kr 382 385 i 2014. Økningen er fordelt på flere
småposter. Avskrivningene har gått ned fra 2014 med kr 7 200.
Bankinnskudd og kontanter utgjør pr 31.12. kr 738 188. Egenkapitalen utgjør kr 800 854 pr
31.12. Både likviditet og egenkapital vurderes til å være på et forsvarlig nivå i forhold til
lagets aktiviteter.
Hovedlaget budsjetterte med et resultat på kr 7 820 for 2015. Avvik mot budsjett skyldes i
hovedsak økte kostnader.
Eli Moldal
Kasserer

