Til medlemmer i Bjelland Idrettslag
Tønnesland, 27.02.2017

Sakliste og saksdokumenter for årsmøte i
Bjelland Idrettslag

Styret viser til innkalling til årsmøte av 06.02.2016
Årsmøtet avholdes den 06.03.2017 på Myran Skisenter.
Under følger saklisten for årsmøtet.
Årsmøtet skal:
1.Godkjenne de stemmeberettigete.
2. Godkjenne innkallingen, saklisten.
3. Velge møteleder, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.
4. Behandle idrettslagets årsberetning, herunder gruppeårsmeldinger.
5. Behandle idrettslagets regnskap for 2016 i revidert stand.
6. Behandle innkomne forslag og saker.
7. Fastsette medlemskontingent
8. Vedta idrettslagets budsjett.
9. Foreta valg
Vedlagt følger følgende dokumenter:
- Idrettslagets årsberetning, gruppeårsmeldinger
- Revidert regnskap
- Eventuelle forslag og saker
- Styrets forslag til medlemskontingent
- Styrets forslag til budsjett
- Valgkomiteens innstilling
Med vennlig hilsen
styret i Bjelland Idrettslag
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Årsmelding 2016
Hovedstyret i Bjelland Idrettslag
Styrets sammensetning
Leder: Osmund Tønnesland
Styremedlemmer: Line Jonassen, Kristin Solaas Haraldstad, Kristina
Bekkeheien
Varamedlemmer: Rune Trygsland, Helene Foss
Kasserer: Hans Olav Gunstveit
Styrets arbeid
Styret har hatt 4 møter, og samarbeidet har vært godt. Vi har i tillegg hatt mye
kontakt via e-post og telefon. Vi har også hatt god dialog med de ulike
gruppene i laget.
Aktivitet
Den årlige Myransmarsjen til Eivindstad ble avholdt søndag 13. Mars. Det var
snø nok til at det var greit å gå på ski. Takk til Anni Haugland som handlet inn
til kiosken, og til Jan og Nancy som vartet opp på Eivindstad. Takk også til
Trygve og scooterteamet for fine løyper.
Styret fikk henvendelse fra bedehuset om å arrangere kiosk under det årlige
loppemarkedet, det gikk veldig fint og vi har fått henvendelse om å gjøre det
samme i 2017. Idrettslaget satt igjen med 10 305,- etter kiosksalget.
I November arrangerte vi den årlige julebasaren i gymsalen på skolen. Vi
hadde på forhånd fått sponset, kjøpt og samlet inn mange fine gevinster, og
det ble en fin kveld. Stor takk til Svein Terje Rosseland, som ledet oss
gjennom basaren, og til alle som stilte opp.
Netto inntekt ble i overkant av 23 000,For de ulike sportslige aktivitetene i året som har gått viser styret til de
enkelte årsmeldingene fra barne- og friidrettsgruppa, skigruppa, fotballgruppa
og trimgruppa. Se Vedlegg.
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Antall
medlemmer

NIF har nå kommet med endelig krav om elektronisk medlemsregister, og
dette ble implementert i fjor, gjennom NIFs egen løsning, kalt «KlubbAdmin».
Medlemmer kan betale medlemskapet på «min side» hos NIF, eller gjennom
faktura som medlemmer får enten pr. post eller e-post.
Vi ser at medlemstallet holder seg ganske stabilt og dette er gledelig!

Tønnesland, 28.02.2016
for hovedstyret,
Osmund Tønnesland
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Årsmelding 2016 for Barne- og friidrettsgruppa i Bjelland
I.L.
I år har Barne- og friidrettsgruppa bestått av:
Siri Trygsland Solås (leder), Elin Aurebekk, Ida Jåbæk, Janne Christine Høyland,
Andreas Tønnesland og Svein Terje Rosseland.
Samarbeidet i gruppa har vært bra. Vi har hatt et felles gruppemøte der vi planla
aktivitetene for dette året. I tillegg hadde de som skulle lede barnetrimmen i høst
et felles planleggingsmøte, og så hadde vi et møte sammen med trenerne i
fotballgruppa og skigruppa der barnas rettigheter i barneidretten var i fokus.
Vi har arrangert barnetrim hver onsdag i gymsalen for barn fra 3 år og opp t.o.m.
3.klasse i tidsrommet januar-april. Undertegnede, Elin Aurebekk og Ida Jaabæk
ledet treningene da. I høst valgte vi å senke aldersgrensa t.o.m. 1.klasse. På våren
var det en lang periode hvor det ikke var skitrening pga dårlige forhold, og da
kunne det komme opp til 25 barn på barnetrim. Det opplevdes kaotisk for lederne å
være så mange i den lille gymsalen, og i tillegg ble aldersforskjellen stor. Vi har
avtalt med skigruppa at de heller har et alternativt opplegg for de eldste hvis det
ikke er mulig å gå på ski neste år. Elin, Ida, Heidi Fardal, Trude Tønnesland, Irene
Bjørnhom og Janne Christine Høyland har byttet på å være ledere i høst. Veldig
positivt at vi har fått inn så mange voksne ledere! I tillegg er foreldrene som er der
sammen med barna sine flinke til å hjelpe til. Det har vært svært bra oppmøte, og
som regel er det mellom 15 og 20 barn som kommer. Siden de barna som nå deltar
er i alderen 3-6 år, legger vi stor vekt på frilek. Barna er utrolig ivrige og aktive, og
lydnivået kan til tider bli høyt!
I september deltok Heidi, Ida og Elin på aktivitetslederkurs i barneidrett over tre
kvelder på Byremo som Vest-Agder Idrettskrets arrangerte. Det var svært lærerikt,
og i etterkant tok de initiativ til møtet med trenerne i de andre gruppene. Vi håper
at flere ønsker å delta på kurs neste år!
I slutten av april hadde vi avslutning med tur i Fjellhei natursti. I år var det et
samarbeid med Bjelland bygdekvinnelag og Dølen 4H i forbindelse med prosjektet
«Hele bygda i bevegelse». Bygdekvinnelaget serverte tomatsuppe og hjemmelagde
rundstykker og vi hadde med frukt. Til tross for skiftende vær, møtte det opp ca 75
mennesker i ulik aldere. De yngste lekte og hygget seg ved plaskedammen, mens
de fleste andre gikk en runde rundt turløypa. Høstsesongen ble avsluttet med
nissemarsj som vi også arrangerte sammen med skigruppa. Alle gikk en først en tur
utendørs, før de koste seg med mandariner, pepperkaker og saft i gymsalen. Her
møtte det opp over 52 barn som fikk utdelt hver sin nissemarsjmedalje!
Klubben har også i år arrangert Idrettsleker som er et landsomfattende
arrangement i regi av Norges Friidrettsforbund. Det hette tidligere DNB
Idrettsleker, men siden DNB har trukket seg som sponsor, er det nå videreført i en
enklere utgave. Vi la det opp som fire vanlige friidrettstreninger og hadde i tillegg
to kvelder der vi samarbeidet med fotballgruppa om en lengre trening. Da fikk alle
de fremmøtte prøve seg både i friidrett og fotball, og så var det en god pause med
servering av frukt. Alle de 50 deltakerne som var med minst to ganger fikk utdelt
en teknisk T-skjorte på den siste treninga. Frammøtet har vært bra, det har som

regel møtt opp over 30 deltakere. Svein Terje Rosseland, Trude Tønnesland og
undertegnede har ledet treningene, og så har mange foreldre hjulpet til som
funksjonærer.
I slutten av mai gikk terrengløpet ”Hesså Fun Run” av stabelen med grilling
etterpå. Det var nydelig sommervær den dagen, og både små og store koste seg
med grilling og bading etter løpet. 2.september gjennomførte vi det årlige
klubbmesterskapet, og der møtte det opp hele 40 deltakere. Alle som deltok
gjorde en flott innsats, og de fikk sine velfortjente medaljer på idrettslagets
julebasar!
Vi takker for et fint år, og ser fram til et nytt, aktivt år!

Ytre Homme 15.febr. 2017

Siri Trygsland Solås

ÅRSMELDING FRA TRIMGRUPPA
Turer i skog og mark 2016

Vi startet opp etter påske, i slutten av mars, og holdt på til begynnelsen av oktober. 20
turer til sammen har det blitt. Vi har vært fra 3 – 14 stk på tirsdagsturene våre. Turene
varer fra ca.1.5t -2,5t
Vi har blant annet vært til Langåsen, Skogknuten, Flaufjellet, Nyte, Ørteknappen,
Karisteinen, Skogen, og en del vann har vi også vært innom: Eptevann, Rendlevann,
Mindrebø vannet, Myglevannet, og Trånevannet.
I mai ble Randi Byremo, fra FLIR, med på turen opp på Nyte. Hun ble med på turen for
kanskje å se om dette kunne være en Tell Tur. Det er friluftsrådenes elektronisk system for
turregistrering. Hun og undertegnede var tidligere denne våren oppe på Ørteknappen for å
få den turen registrert som en Tell Tur. Så håper mange tar turen, og registrerer seg.
I juni var vi sammen med 4H og Bygdekvinnelaget, og turen gikk da fra Kråkleiv. opp på
Øteknappen, og ned igjen ved Bjønnjordstjønna. Ble en flott tur i nydelig vær. ☺
Siste turen for sesongen gikk til Myglevannet, til hytta til Ruth. Der ble det vafler og kaffe
laget på bål, og turen tilbake gikk med hodelykt. En flott avslutning på sesongen.
Nå er det Else som overtar trimmen videre i gymsalen, og så starter vi opp igjen med nye
turer i skog og mark etter påske.
Sølvskar 16.02.2017
Wenche R. Roland

Bjelland I.L. Årsmelding for Skigruppa 2016-2017
Skigruppa har i år bestått av:
Kristin Haraldstad (leder) Ånen Trygsland, Arnt Leidulf Bjerland, Ewen Martin, Anita F.
Haaland, Aksel Solås, Helene Foss, Thilde Paulsen, Kenneth Roland, Arve Eikeland og Siri
Trygsland.
Skitrenere har vært:
Ewen Martin, Siri Trygsland, Svein Terje Rosseland og Arnt Leidulf Bjerland
Skigruppa har hatt et møte i høst for å planlegge skirennene på Myran og i lysløypa og et
fellesmøte i sammen med barnetrimmen og fotballgruppa.
Skitreningen begynte i september med rulleskitrening og det var 20-25 stykker som møtte
opp. Utover høsten måtte vi gå over til barmarkstrening og da var det ikke like mange som
kom, men det var allikevel rundt 10-15 stykker. I fellesskap med barnetrimmen har vi
servert frukt etter hver trening og dette har vært veldig populært.
Vi valgte også i år å ikke arrangere kretsrenn, men planla 4 karusellrenn, 2 lysløyperenn,
klubbmesterskap og familiestafett og tur til Karisteinen.
Skisesongen og renn har dessverre vært veldig amputert pga. mildvær og lite snø. Vi har
kun fått gjennomført karusellrenn søndag 12. februar og lysløyperennet 15. februar flyttet
vi til Myran og hadde hodelyktrenn.
På disse to rennene var det 32 stykker første rennet og 22 stykker på hodelyktrennet. Vi
får også i år sponset premier frå Telenorkarusellen, flotte skiluer.
Til slutt en stor takk til skigruppa og trenerne for positiv innstilling og kjempegod innsats.
Bjelland 27.02.2017
Kristin S. Haraldstad

Årsmelding fra Fotballgruppa i Bjelland IL
Vi har hatt to lag gjennom dette året, ett for 1-2 klasse og ett for 3-4 klasse.
Vi har vært med på to turneringer og spillt i bygdeserien. Vi har trent gjennom hele året,
bortsett fra fri ved skoleferier.
Per dato er det Ivar Eikeland som trener de minste og Cecilie Sørvig som trener de eldste.
Vi hadde avslutning for sesongen på Vennesla bowling.
Cecilie Sørvig

Innkomne saker til årsmøte 2017
01/17 Flytte deler av lysløypa fra Bjelland til Myran - lyssetting av 1 km på Myran
Forslag fra Svein Terje Rosseland:

Med bakgrunn av siste års snøforhold, da spesielt på Bjelland. Er mitt forslag å flytte deler
av lysløypa på Bjelland til Myran og lyssette 1 km der. Det kan være mulighet for eksterne
midler, da denne er godkjent for handikap. Bytte armaturene ut med ny LED belysning, vil
gi god økonomi kontra gamle gasslamper. Foreslår også å gå i dialog med kommune om
koste strøm, med å gjøre dette vil også kommunen spare penger på drift, og det må være
mulig å få til en bedre lyssetting av idrettsplass i gjengjeld. Lysløypa er også litt "utdatert"
når det gjelder løypeprofil. Jeg setter også spørsmål ved hva ansvar idrettslaget har med
et uhell med svingen over Einhagen, der løypa går rett under en fjellvegg. Dette med
bakgrunn fra hendelser i alpinanlegg hvor folk har skadet seg i stolper som ikke har vært
polstret.
Vi er et lite lag med begrenset ressurser og jeg ser det kreves mye å opprettholde to
separate løypenett, både tid og penger. Det vil da være mulig for laget å holde seg med
kun en snøskuter.
Så mitt forslag er:
Årsmøte gir styret, eller setter ned en komite som har mandat til å gå i dialog med
grunneiere, kommune om mulighet til å lyssette 1km eller lignende trasé.
Styret eller komite skal jobbe med å se på muligheten for ekstern finansiering, økonomi i å
flytte stolper fra eksisterende lysløype, kontra nye. Økonomi med investering i LED
belysning kontra gjenbruk av gamle armaturer. Velges det en komite, rapporterer denne til
styret.
Styrets forslag:
Veldig bra innspill fra Svein Terje. Styret foreslår at årsmøte vedtar å lage en komite som
jobber med å se på muligheten for å få dette til. Komiteen får mandat til å gå i dialog med
grunneiere, kommune om mulighet til å lyssette 1km eller lignende trasé.
Komiteen skal jobbe med å se på muligheten for ekstern finansiering, økonomi i å flytte
stolper fra eksisterende lysløype, kontra nye. Økonomi med investering i LED belysning
kontra gjenbruk av gamle armaturer. Komiteen rapporterer til styret og samarbeider med
styret der det blir nødvendig.

Medlemskontingent 2017
Styrets forslag:
Medlemskontingenten i Bjelland Idrettslag for 2016 foreslås uendret - 250
kr. for enkeltmedlem og 500 kr. for familie.
Leiekostnader foreslås uendret - 500 kr.

