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Dagsorden  
På bakgrunn av Vedtekter for Vind IL §13-16 foreslås 

følgende dagsorden: 

1. Godkjenne stemmeberettigede 

2. Vedtakelse av forretningsorden 

3. Godkjennelse av innkalling 

4. Godkjennelse av saksliste 

5. Valg av årsmøtedirigent 

6. Valg av årsmøtets sekretær 

7. Valg av 2 desisorer til å signere årsmøteprotokoll 

8. Behandle årsmeldinger 

9. Behandle regnskap for 2016 

10. Noter til regnskapet 

11. Behandle balanse for 2016 

12. Kontrollkomiteens beretning 

13. Uttalelse fra ledelsen i vedr. regnskapet 

14. Revisors beretning 

15. Behandle innkomne forslag 

16. Fastsette medlemskontingent for 2017 

17. Organisasjonsplan 

18. Behandle idrettslagets budsjett for 2017 

19. Valg 

 

 

 

Amerikansk fotballs nye blå/oransje drakter i 2017 
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1. Godkjenne stemmeberettigede. 

 

2. Godkjennelse av innkalling. 

Styrets forslag: Innkallingen godkjennes. 

 

3. Godkjennelse av saksliste. 

Styrets forslag: Innkallingen godkjennes. 

 

4. Vedtakelse av forretningsorden. 

Styrets forslag: Forretningsorden godkjennes. 

 

5. Valg av årsmøtedirigent. 

Styrets forslag: Øystein Schjellerud. 

 

6. Valg av årsmøtets sekretær. 

Styrets forslag: Ketil Gjerde. 

 

7. Valg av 2 desisorer til å signere 

årsmøteprotokoll. 

Velges blant de fremmøtte på årsmøtet. 

 

 

 

 

 

 

 

Oppstart 6 åringer, april 2016 
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8. Årsmeldinger 
a) Hovedstyret 
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b) Langrennsgruppa 

Årsberetning fra langrennsgruppa 2016 
 

2016 ble nok et aktivt år for langrennsgruppa. Vi stod som arrangør av ulike arrangement, vi 

hadde mange utøvere på trening og klubbrenn. Flere utøverne sørget også for gode 

resultater. 

Styret 
Pernilla Egedius – leder 
Gry Anita Lunde – sportslig leder 
Ole Henrik Evensen   
Bjørn Torgersen  
Ola Ruud – webansvarlig 
Christopher Sæter - ungdomsrepresentant 
 
Vi har hatt 4 styremøter siden april 2016. 

Treningsgrupper  
Vi har hatt med oss 16 trenere fra i høst.  
7 år: Jan Petter Ramstad 
8 år:  Knut Arild Bakke, Frode Farstad,  Tore Bergengen, Anne Stine Bakke 
9 år: Elin S. Kjeldsberg, Øystein Myrland og Tor Erik Berg 
10-12 år: Janne Østlien, Irene Morch, Sverre Thune, Mari Helene Thune 
13-16 år: Atle Smestad, Gry Anita Lunde, Christopher Sæter og Pernilla Egedius  
 
To trenere har deltatt på trenerkurs i regi av Oppland skikrets.  
 
Det har blitt gjennomført flere trenermøter mellom trenere og sportslig leder. I tillegg har det vært 
foreldremøter med de ulike gruppene. 
 

Det ble arrangert grunnleggende smørekurs for treningsgruppene, samtidig som man gikk gjennom 
skirenn fra A til Å. Dette var med sikte på å få med flere utøvere på kretsrenn.  

Det er etablert foreldrekontakter på hver gruppe.  

Skiløpere 
I 2016 hadde vi 108 skiløpere registrert på treningsgruppene. Utøverne fordeler seg slik på 
treningsgruppene: 

• 7 år:   17 løpere  

• 8 år:   13 løpere  

• 9 år:   19 løpere  

• 10-12 år:  35 løpere 

• 13-16 år: 12 løpere 

• Junior/ senior: 12 løpere 
 
Junior løperne er tilknyttet Gjøvik og Toten Langrenn og NTG Lillehammer. Seniorløperne er 
tilknyttet Team Skinstad og Team Synnfjell. 
 
Av resultater kan følgende nevnes: 
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Ansgar Evensen, Mathilde Myhrvold, Karoline Martinsen og Mårten Soleng Skinstad ble 
kretsmestere. 
Ansgar Evensen, Torjus Asak og Oskar Lunde Ragnhildsløkken ble kretsmestere i stafett. 
 
Mia Emilie Berntsen og Oskar Lunde Ragnhildsløkken ble nummer to i Totenbankcup. Ansgar 
Evensen vant Gålåcup og her ble Anette Berntsen nummer tre. 
 
Ansgar Evensen vant Hovedlandsrennet i sprint, i tillegg en 3.plass individuelt, samt 2.plass i stafett.  
 
Mathilde Myhrvold tok 2. plass i sprint og 2. plass i friteknikk individuellstart i junior-NM. 
 
Mathilde Myhrvold vant norgescup for junior sammenlagt i sesongen.  

Aktivitet 
Av aktivitet i regi av skigruppa kan følgende nevnes: 

• Madshusstafetten  

• Vindrennet 

• Klubbrenn 

• Sesongavslutning/ premieutdeling 

• Ritt i Mjøsa terrengsykkelcup 

• GT-karusell i samarbeid med Raufoss og ØTS 

• Kick-off 

• Nærsamling på Kopperud skole for 10-16 år 

• Familiesamling på Spåtind  

 

Det ble arrangert 4 klubbrenn. Flere renn ble avlyst på grunn av snømangel. Antall deltagere 

på klubbrennene lå på ca. 200.  

Junior- og seniorløpere har bidratt i yngre treningsgrupper ved flere anledninger og dette 

har vært positivt på flere måter.  
 
Ønsker å takke alle som bidrar i skimiljøet på Vind – med smått og stort.  
 
Først og fremst har vi mange flinke og ivrige trenere som gjør en kjempeinnsats for ungene våre. 
Takk også til alle i langrennstyret som har gjort en veldig god jobb. Vi er avhengig av den gode 
støtten vi får fra administrasjon og hovedstyre. I tillegg legger mange ned dugnadstimer også 
utenom disse rollene. Vi setter pris på alle bidrag og det er imponerende å oppleve den store 
dugnadsinnsatsen i klubben.  
 
Takk til alle utøvere som viser skiglede, pågangsmot og iver i løypa.  
 
Skihilsen 
Pernilla Egedius 
Leder langrennsgruppa 
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c) Fotballgruppa 

Årsrapport Vind IL - Fotballgruppa 2016 
Fotballgruppa har bestått av følgende: 
- Tone Pettersen; fotball-leder 
- Lars Aage Myhre; medlem 
- Aase Bjerkeset- oppsett trenings- og kamptider, forvaltning spilletrøyer 
- Morten Heggem Pedersen – ansvarlig FAIR PLAY og medlem i dommergruppa 
- Vebjørn Sveum – ungdomsrepresentant og en av de ansvarlige i dommergruppa 
 
Ketil Gjerde -Daglig leder, og sekretær i fotballgruppa 
 
Vi har hatt møter i fotballgruppa ca. 1 gang pr måned.  
 
Anlegg 
Fotballsesongen 2016 vitnet om masse aktivitet både seint og tidlig på det flotte anlegget 

vårt. At vi nå får en hall på Vind med spilleflate, vil være til stor hjelp for å få avviklet 

treninger og kamper. 

 
Fotballgruppa ønsker at alle lag i størst mulig grad skal få tildelt treningstid / kamptid på 
kunstgressbanen, men ved kollisjoner vil kamper og lag med de eldste spillerne bli prioritert. MEN 
selv om vi har fått kunstgressbane, må vi ikke glemme at vi har gode kamp- og treningsforhold på 
ballsletta, og også øvre bane har blitt brukt og kan fortsatt brukes. 
 

Fotballen gjennom sesongen 
I årets sesong har vi hatt 62 lag og ca. 650 spillere i aksjon, og dette tilsvarer rundt 1100 kamper!  
Dette tilsvarer så å si det samme antall som i fjor. Alle lag har gjort en kjempeinnsats på sitt nivå.  Vi 
hadde mange lag på eksterne cuper som alle gjorde en fremragende innsats og vært gode 
representanter for Vind. For Brumunddal cup betaler lagene ikke deltakeravgift, hvis vi deltar med 
over 10 lag. (dette er en bytteordning vi har gjennomført noen sesonger nå) 
 
Vi ønsker spesielt å nevne to Vind lag som spilte KM finaler i 2016, nemlig G13 og G14-2 begge i 9er 
klassen. Dessverre endte begge med knepne tap, men god innsats likevel. 
 
Både herrelaget og damelaget har etablert seg i 4.divisjon. Damelaget havnet på 3 plass i sin 
avdeling, mens herrelaget også i år stilte med et ungt lag og endte til slutt som nr. 5 på tabellen. 
 
Våre lag spiller et stort antall kamper og har mange treninger i løpet av et år, og fotballgruppa vil 
understreke viktigheten av at alle, dvs. spillere, trenere, lagledere og alle foresatte, tenker over at vi 
representerer Vind IL og at vi skal gjøre det på en positiv måte – med fair play.  
Vi har vektlagt noen elementer som bl.a. «handshake for Peace» før og etter kamp, kampverter på 
kampdager, vise gode holdninger, vise god folkeskikk og selvdisiplin. Til slutt vil vi også nevne at det 
er null-toleranse ovenfor mobbing og rasisme!! 
 
Informasjon 
Det meste av informasjon fra fotballgruppa har også dette året blitt gitt via e-post. Hjemmesiden er 
klubbens hovedinformasjonskanal og alle i Vind oppfordres til å bruke hjemmesiden aktivt.  Vi ser 
også at facebook er blitt en rask og mye brukt informasjonskanal 
for våre medlemmer og deres foresatte. 
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Møter  
Oppstart 6 åringer 
Vi arrangerer et foreldremøte for oppstart av 5/6 åringer på fotball. I forkant har daglig leder 
kontaktet de aktuelle barnehager og delt ut info der. 
Vi har hatt tidligere suksess med at vi har en trener som har hovedansvaret ved oppstart på våren. 
På foreldremøtet presenterer vi klubben, gir informasjon om hva vi tilbyr og også 
forventninger/forpliktelser ved å være medlem av en klubb. Totalt 70 unger var innom i løpet av året 
og 55 av disse fortsetter også i 2017. 
  
Oppstartmøte barne-/ ungdomslag. 
Vi hadde felles oppstartmøte for alle lag i klubben i mai. Der alle lag får info om årets sesong, både 
når det gjelder det sportslige og praktisk! 
Det er viktig at alle lag er representert på disse møtene idet dette er av de få anledninger som finnes 
for å kunne utveksle informasjon og få tilbakemeldinger direkte fra lagene. 
 
Kick-off. 
I år gjennomførte vi Kick-off den 9. april i Gjøvik Kino. Vi hadde underholdning i form av moderne 
dans, og presentasjon av alle lag. Styreleder gir litt informasjon om klubbens ståsted. Dette har blitt 
tradisjon, og en fin start på ny fotball-sesong! 
 
Kick-Down. 
ble arrangert tirsdag 8. november, og det også i Gjøvik kino. Arrangementet ble ledet av Odd Chr. 
Hagen, og Mia Nerødegård danset hip-hop!  
Videre ble kåret årets fair-play spiller på alle ungdoms– og seniorlag. Dette er en viktig pris som vi vil 
fortsette å markere på vårt kick-down arrangement. 
De yngste lagene fikk sine pokaler som er blitt en fin tradisjon i fotballen på Vind. 
Til slutt viste noen av fotballgruppas medlemmer den nye kolleksjonen fra Adidas i Vind-farger! 
 
Dommere  
Vi arrangerte i år to klubbdommerkurs og «resultatet» ble at vi hadde ca 90 klubbdommere til 
disposisjon! Nytt av året er det at klubbens 13 og 14 åringer har obligatorisk oppmøte til et kurs, 
men det er helt frivillig om de vil fortsette å dømme. Videre så har vi i klubben nå 15 krets- og 
rekruttdommere. Her har det blitt gjort en flott jobb av dommeransvarlig Mikael Sandberg som nå 
dessverre har flyttet fra Gjøvik. 

 
Arrangementer 
Gjøvik cup.  
Cupen ble avholdt 20.-21. august. I år hadde vi ca. 1500 fotballspillere fordelt på 185 lag. En økning 
fra 2015 hvor vi hadde 110 lag. Noe av grunnen til økningen er 6-åringene som spiller 3-er fotball. Vi 
vil takke våre klubbdommere som deltok som dommere denne helgen. (ca 40 i alt). Cupen gir en 
også god omsetning i kiosken. Et godt dugnadsapparat gjør også at cupen blir avviklet på en 
tilfredsstillende måte og at tilreisende lag trives!   
 
Tine-fotballskole 
Fra mandag 20. juni til fredag 24. juni ble fotballskolen gjennomført med ca. 160 spillere fra mange 
forskjellige klubber i distriktet. Det er så å si det samme antall spillere som var med i fjor. Håkon Fjell 
var hovedansvarlig for gjennomføringen og han har lagt vekt på at treningene skal ledes av godt 
skikkede personer. Spillere fra gutte-, junior- og a-lagene deltok som trenere.   
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Adidas Talentskole. 
Denne fotballskolen foregikk i uke 32, her deltok 60 fotballspillere i alderen 12-16 år, her var det 
også deltagere fra flere klubber i vårt distrikt. 
På årets fotballskole var Roy Arne Berg, Mason Minnister, Kamil Olztzynski og Jørgen Zetterstöm 
instruktører i tillegg til klubbens egne krefter. En meget erfaren og solid gjeng med trenere. Et 
arrangement som var meget vellykket, og gledelig er det at vi hadde flere deltagere enn i 2015. 
 
Adidas-cup 
I år kom «Adidas-cup» tilbake til Vind!! Den 24. og 25.september arrangerte vi sluttspill på Gjøvik, 
med Vind og Vardal som arenaer.  Et meget vellykket uoffisielt NM for ungdomslag med i alt 28 lag 
fra ulike deler av landet. Det viser igjen at dette med cup-arrangement er vi gode på! Totalt deltok 
325 lag. 
 
Kvalitetsklubb 
I april fikk vi vår godkjennelse på kvalitetsklubb, men det var først i august på Gjøvik cup vi ble 
sertifisert av representanter fra fotball-kretsen. Kvalitetsklubbprosjektet er et system som vil være 
retningsgivende for det meste av utviklingsarbeidet som gjøres i klubben vår. («klubben som sjef»-
filosofien) Hovedkriteriene har sitt utspring i Handlingsplanen (NFF) og konsentrert rundt krav til 
kompetanse, organisasjon, aktivitet og verdier.  
 
Inntektsgivende tiltak - dugnader 

Vi har mange som stiller på interne dugnader for å gjennomføre arrangementene som er nevnt 
ovenfor, og øvrige kioskvakter/kampverter og ved vårdugnad / ryddedag på anlegget og annet 
vedlikehold. Dette er helt avgjørende for at anlegget skal holdes i stand og for at Vind idrettspark 
skal være et hyggelig sted å oppholde seg. 
 
I sesongen 2016 har det også vært salg av dopapir/tørkeruller, julekalendere og Lions-kalendere. 
Lagene arrangerer også interne dugnader for bl.a. for deltagelse på cuper. 
Skal vi lykkes med å opprettholde inntektene, må alle lag og foreldre/familie støtte opp under disse 
tiltakene. 

 
Avslutning 
Vi vil til slutt takke vår administrasjon ved daglig leder, Ketil Gjerde i spissen, for den viktige 
administrative delen av Vind IL som de gjør. Vi er heldige som har dere!! 
Vi gleder oss spesielt over at vi snart er i gang med bygging av hall, noe som vil gjøre at våre 
medlemmer vil få et bedre og bredere tilbud. 
Viktig å nevne at vi på kretstinget arrangert fikk tildelt NFF Indre Østlands «fair play pris». Selve 
tildelingen foregikk på Vind v/NFF representant Per Ravn Omdahl 9.mars 2017. 
Fotballeder Tone Pettersen ble tildelt NFF Indre Østlands hederstegn på krestinget 4 februar 

Vi i fotballgruppa vil igjen takke alle spillere, trenere, lagledere, og foresatte annet støttepersonell 
god innsats for fotballen på Vind i 2016.  
Vi skal jobbe videre med utviklingsarbeid, og gjøre vårt til at barn og ungdom har et sunt og trygt 
idrettsmiljø å vokse opp i. 
Vil til slutt understreke vår visjon «Topp kvalitet – Ren idrettsglede», og at vi skal begeistre, være 
rause og redelige. 
 

Undertegnede vil spesielt få takke fotballgruppas medlemmer for konstruktive møter med 
engasjement og fotball-samarbeid i 2016!  
 
Vind IL fotball 
Tone Pettersen- leder 
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9. Regnskap for 2016 
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10. Noter til regnskapet. 
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Mathilde Myrvold og Ansgar Evensen 
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11. Balanse for 2016 
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12. Kontrollkomiteens beretning 
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13.  Uttalelse fra ledelsen vedr. 

regnskapet for 2016. 
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14. Revisors beretning 
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15. Innkomne forslag. 

Ingen forslag er mottatt 

 

 

 

16. Fastsette medlemskontingent for 2017 

Hovedstyret foreslår å ikke endre kontingenter for 2017. 
 
De gjeldende kontingenter er slik: 
Enkeltmedlemskap:   450,- 
Familiemedlemskap:   850,- 
Pensjonister/Støttemedlemmer: 200,- 
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17. Organisasjonsplan.  

 

 

 

 

 

Hovedstyre:

Leder

Nestleder

5 Styremedlemmer

3 Varamedlemmer

Fotball:

Leder (velges på 
årsmøtet)

5 styremedlemmer

Langrenn:

Leder (velges på 
årsmøtet)

5 styremedlemmer

Terrengløp

Terrengsykkel

Truger

Amerikansk Fotball:

Leder (velges på årsmøtet)

5 styremedlemmer

Ansatte:

Daglig leder – 100%

Marked og arrangement – 100%

Økonomi – 50 %

Akademileder – 50%

Vaktmester – 30%
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18. Budsjett for 2017 

 
Kostnader, se de neste 2 sider 
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19. Valg 

Valgkomiteens innstilling 

For å sikre god kontinuitet er kun deler av hovedstyret på valg. Lene 

Berntsen har gitt beskjed om at hun ikke tar gjenvalg og er således 

den eneste som skal erstattes. En representant fra Amerikansk 

Fotball kommer i tillegg inn som nytt styremedlem. 

Følgende styreverv er IKKE på valg i 2017. 

Leder    Richard Søfteland Jensen (På valg 2018) 

Styremedlem Langrenn Pernilla Egedius   (På valg 2018) 

Styremedlem Fotball Tone Pettersen   (På valg 2018) 

Styremedlem Anlegg Anders Myhre   (På valg 2018) 

 

Følgende styreverv er på valg 2017.    Forslag: 

Nestleder   Jogrim Ristebråten  Gjenvalg, 2 år 

Styremedlem Økonomi Jon Nikolai Rønningen  Ny, velges for 2 år 

Styremedlem Am. Fotb.  Arnstein Kolve   Ny, velges for 2 år 

Styremedlem Org.  Jens Petter Markestad  Gjenvalg, 2 år 

Varamedlem 1  Eivind Merok   Ny, velges for 1 år 

Varamedlem 2  Ole Henrik Evensen  Gjenvalg 1 år 

Varamedlem 3  Knut Arild Bakke   Gjenvalg 1 år 

 

Kontrollkomité. 

Medlem   Bjørnar Stenersen   Gjenvalg, 1 år 

Medlem   Øystein Schjellerud  Gjenvalg, 1 år 

 

Valgkomité. 

Medlem   Barbro Marie Hagberg  På valg 2018 

Medlem   Else Karin Engdal   Gjenvalg, 2 år 
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Topp Kvalitet – Ren Idrettsglede 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


