
Hvaler Idrettslag 

Årsmelding fra hovedstyret 2018 - 2019 
 

Styrets sammensetting: 

Leder:     Bjørnar Johannessen 

Nestleder:    Cicilie Sandberg 

Sekretær:    Wiggo Sørlien 

Styremedlem:    Lisbeth Iversen 

Økonomiansvarlig:   Merete Olsen 

Barneidrett:    Irene Ellefsen 

Bueskyting:     Inger Fjeldstad Edvardsen 

Fotball:    Øystein Myksvoll Lande 

Håndball:    Rene Olsen  

Sykkel:    Jørn Eriksen/Mats Lind  

Innebandy:    Peder Westreng  

Rove:     Inger Fjeldstad Edvardsen 

Vararepresentant   Marius Johnsen 

      

Tennisbanen på Kirkøy:   Rove komiteen 

Valgkomite:     Petter A. Olsen, Bente Svennes og Pål Graham 

Revisor:    Siri Bjørgulfsen,  

Representanter i Idrettsrådet:  Cicilie Sandberg 

 

Møter: 

Det er avholdt 6 møter i hovedstyret og behandlet 40 saker. 

 

Medlemmer:  

Hvaler IL har pr. 31.12.2018, 361 medlemmer, fordelt på fotball, håndball, bueskyting, 

sykkel, innebandy og barneidrett, samt støttemedlemmer.  

 

Gruppene: 

Hver gruppe har eget styre med ansvar for eget materiell, økonomi og intern organisering. 

Gruppene er representert i hovedstyret ved leder. 

Det er god aktivitet i de forskjellige grupper i idrettslaget. Takket være kjempeinnsats av 

trenere, ledere og foreldre/foresatte. Det vises til årsmeldinger fra de forskjellige gruppene.  

 

Organisasjonsplan 

Hvaler idrettslags organisasjonsplan ble første gang vedtatt på årsmøtet i 2010. Planen skal 

fungere som en håndbok for driften av hele idrettslaget. Planen skal bevisstgjøre tillitsvalgte, 

medlemmer, ledere og foreldre/foresatte på de arbeidsoppgaver de har tatt på seg og hva 

klubben forventer at de skal bidra med. Gruppene skal årlig revidere sin del av planen. 

Organisasjonsplanen ble sist revidert 25.04.17 og legges fram og behandles som egen sak på 

årsmøtet. Se egen sak. Basis-Lovnorm for idrettslag er lagt til grunn for planen. 

 

Anlegg 

Hvaler IL eier i dag disse anleggene: Kunstgressbanen, klubbhuset og asfaltbanen på Rød, 

Asmaløy. Klubbhuset og gressbanen på Rove på Kirkeøy, Anleggene driftes og vedlikeholdes 

av Hvaler IL. Se for øvrig eget avsnitt i organisasjonsplan vedrørende idrettslagets anlegg. 

Det er innkjøpt ny traktor til vedlikehold av kunstgressbanen. 

 



 

Hvaler Triathlon (Hvaler Tri) 

Hvaler IL inngikk avtale med Hvaler Event for 2018 overtok arrangementet fra StegTo AS. 

Avtalen ga idrettslaget ca kr. 70.000 i dugnadsinntekter. Idrettslaget stilte med ca 60 

funksjonærer fordelt over to dager. Hvaler IL har opprettet egen gruppe for Triathlon, og er 

dermed teknisk arrangør.  

 

Klubbhuset på Rød Asmaløy. 

Arbeidet med vårt nye klubbhus, startet opp høsten 2014. Klubbhuset ble åpnet 18.mai 2017. 

Det er gjennomført en formidabel innsats fra mange av lagets medlemmer. Klubbhuset er 

finansiert ved spillemidler, gaver og dugnad. Hvaler Kommune og Hvaler IL inngikk i 2016 

avtale for klubbhuset om bruk for undervisning av i regi av Hvaler Ungdomsskole. Avtalen 

gjelder for 5 år. 

 

Økonomi:  

Det er inngått samarbeidsavtale med Petter A. Olsen, som hovedsponsor for Hvaler IL i 2016, 

gjeldende for 3 år (med mulighet for forlengelse). 

Ved siden av hallvakter og dugnader, er kontingenter, treningsavgifter, loddsalg og 

kommunale tilskudd de sikreste inntektene.   

Bingo og grasrotandelen fra Norsk Tipping, pluss pantekasse på Bunnpris.har også gitt laget 

gode inntekter. 

 

Øymarsjen 2018 ble arrangert siste helgen i april med ca 300 deltakere 

 

En stor takk til våre samarbeidspartnere 

 

Hovedstyret i Hvaler IL 

 

 


