
ÅRSMELDING HOVEDSTYRET 2018 
 
Styret har i inneværende periode hatt følgende sammensetning: 
 
Leder:  Tore Flottorp/Trine K. Agersborg (fra august - 2 år, leder 1 år) 
Nestleder: Randi Helene Gangsei (1 år) 
Kasserer: Marit Finsrud (1 år) 
Sekretær: Lars Gangsei (2 år), permittert høsthalvåret. 
Styremedlem: Bjarte Nordås (1 år) 
Styremedlem: Tore Flottorp (fra august) (1 år) 
 
Varamedlem: Stig Tveit (2 år) 
Varamedlem: Normann Sivertstøl (2 år), møtte fast for Lars Gangsei høsthalvåret. 
 
Web-ansvarlig: Arnhild Smeland (2 år) 
 
Revisor: Marit Haugland 
  Hanne Martinsen/Inge Ljøner Ringdahl 
 
Valgkomite: Bjarne Kateraas, leder (2 år)                                                                                                   

Britt Ufsvatn, medlem (1 år)                                                                                                   

Eli-Janne Olimstad (1 år) 

 
Styremøter: 
Det har i 2018 vært avholdt 10 styremøter. 

Klubbutvikling:  
Etter at klubbhåndboka kom på plass i fjor har styret arbeidet for å videreutvikle deler av denne, 

hovedsakelig i form av et «årshjul» og en «økonomisk fullmaktsmatrise». Klubbhåndboka er nå i ferd 

med å bli et nyttig arbeidsdokument og et godt og samlet oppslagsverk. 

Hovedstyret arrangerte tidlig høst et møte der alle «aktivitetsledere» var innbudt. Formålet var en 

uformell samling der vi gjensidig informerte om aktivitet, forventninger og tilbud klubben kan gi for å 

støtte arbeidet som gjøres i gruppene. 

 
Medlemstall 2018: 
Medlemstallet for 2017 var 338, i 2018 var det 315.   

 
Økonomi: 
Regnskap 2018: 
Vi hadde et årsresultat på kr. 201.083. De totale inntektene for 2018 er på kr. 407.421 (inkludert 
tilskudd til løypemaskin på kr 50.000 som ikke er brukt i 2018. Likeledes er det bokført et 
driftstilskudd fra Sp. Sør på kr 120.000 som skal dekke årene 2018, 2019 og 2020) Kostnadene 
beløper seg til kr. 186.648. Likviditeten vår er grei. 
Se for øvrig regnskapet. 



 
Budsjett 2019 
Kjøp av tråkkemaskin vil prege budsjettet for 2019. Maskinen er kjøpt i 2019 til en pris av kr. 612.000. 
Vi har fått tilskudd fra Sp. Sør på kr. 125.000 og fra Åmli kommune kr. 50.000. Vi regner med å få 
tilbake ca. 40.000 i mva, og sitter da igjen med en kostnad for laget på om lag kr. 400.000. Det er søkt 
om utstyrsmidler via Skikretsen, og vi har godt håp om å få kr. 204.000  
Se for øvrig budsjettet. 
 

Sportslige aktiviteter: 
 

Volleyball:  
Viser til årsmelding for volleyballgruppa for mer utfyllende informasjon.  
Høsten 2018 har volleyballgruppen opprettholdt aktivitetsnivået i 2. divisjon herrer. Dristug har også 
hatt 4 medlemmer som deltok på trenerkurs i minivolleyball. Dette har vært med på å styrke 
treningstilbudet til de yngste. Høsten 2018 økte vi derfor antall treninger fra en til to ganger i uken. 
Antall deltakere kunne vært større, men til gjengjeld er de som deltar veldig ivrige (8 ivrige jenter).  
 
I 2018 har Dristug tatt gull i NM GU19 og 5. plass i NM U17. I 2. divisjon herrer endte Dristug på en 3. 

plass sesongen 2017/18. Dristug har også flere utøvere som hevder seg både nasjonalt og 

internasjonalt i sandvolleyball. Dristug tilbyr ikke trening i sandvolleyball. De fleste av utøverne 

trener på eget initiativ og på ulike landslag. Noen av resultatene er NM gull til Lars Tveit Retterholt og 

3. plass i ungdoms OL til Emilie Olimstad og Frida Berntsen. 

 

Fotball: 
Viser til årsmelding for fotballgruppa for mer utfyllende informasjon.  
På det meste var det mer enn 30 aktive spillere fordelt på fire lag i aldersbestemte klasser, ett av 

lagene deltok i seriespill. Ellers har lagene deltatt i diverse lokale cuper. 

Det har i år ikke vært seniorlag, men det er krefter i sving for å stille lag i 6. div sesongen 2019. 

Treningene har vært gjennomført i Åmlihallen eller gymsalen ved Åmli skule på vinterstid og på 

kunstgressbanen eller ballbingen sommerstid. Treningsfasilitetene oppleves som gode, både hva 

gjelder kvalitet og tilgjengelighet.  

Fotballgruppa har et styre bestående av Reidar Tveiten, leder, Tommy Tande og Normann Sivertstøl. 

 

Trim:  
Se meir utfyllende tekst i Trimgruppas årsmelding. 

Årsmøtet i Dristug vedtok i 2018 å samle trimtilbudet i ei eiga gruppe. Det medførte at løypeutvalet, 

gubbetrimmen, badminton og basket vart med i denne gruppa. Gruppa har ikkje organisert seg med 

eige styre, men leiar av løypeutvalet har hatt eit samordningsansvar. 

Badminton har vore leia av Jess Krog Jensen. Dei har hatt aktivitet ein dag i veka i perioden oktober – 

mars. Deltakarar er menn i alderen 20 – 60 år og oppmøtet varierer frå 5 – 10 personer pr kveld. 

Gubbetrimmen har vore leia av Audun Sandhaug. Dei har aktivitet ein dag i veka i perioden oktober – 

mars. Deltakarar er menn i alderen 26 – 70 år og oppmøtet varierer frå 8 – 12 personar pr kveld. 

Basket er for kvinner, men har ikkje hatt aktivitet denne vinteren.  



Skisesongen 2018 var bra med oppkjørte løyper i ca 2 mnd. Løypeutvalet si store sak i 2018 har elles 

vore arbeidet med å utbetre turløypa frå Kraftverket til Skårtjønna og finansiering/kjøp av 

løypemaskin. Turløypa vil bli utbetra av kommunen våren 2019 og ny løypemaskin er kjøpt i januar 

2019 for kr 612.000,-. Dristug sin eigenandel vil truleg bli eit par hundre tusen. Den gamle 

løypemaskina er kondemnert etter tjuveri/hærverk jula 2018, og det er utbetalt kr 44.000,- i 

erstatning for maskina. Maskina vil bli reparert og solgt. 

 

Barneidrettsgruppa: 
Se mer utfyllende tekst i Barneidrettsgruppas årsmelding 
 
Barneidrett: 
Barneidretten har pågått i hele 2018. Vi har hatt en gruppe for barn 3-6 år og ansvarlig for denne 
gruppa var Randi Helene Gangsei. Det har vært stabilt oppmøte på mellom 15 -25 barn.  
 
Turn:  
I 2017 har Dristug hatt Turn for 1.-7. klasse fordelt på to grupper. Det har vært bra oppmøte på 
begge gruppene, ca. 20 barn totalt.  Ansvarlig har vært Hanka og Kim Spelten. 
 
Balleik for jenter:  
Balleiken er en innendørs aktivitet beregnet på jenter i 2 – 3 klasse. Aktiviteten er som navnet sier 
«balleik» - bli kjent med forskjellige ballspill og bli venn med ballen. Det har vært stabilt oppmøte på 
10 jenter. Ansvarlig har vært Per Øyvind Agersborg.  

 
Utenomsportslig aktivitet: 

 Idrettstinget:  
 Dristug stilte ikke med representanter på Idrettstinget i Aust-Agder Krets i 2018. 
 
Internettside:  
Vi har fremdeles en vei å gå før internettsida er god. Vi ser for oss at heimesida vil gi mer 
grunnleggende informasjon, mens facebooksida blir mer prega av hva som hender akkurat nå. 
 
Facebook:  
Dristug sin Facebook side er tatt hyppigere i bruk med informasjon og nyheter. 
 
Tråkkemaskin: 
Mot slutten av året ble maskinen utsatt for hærverk/tyveri. Dette utløste kjøp av «ny» maskin som er 
gjennomført i januar 2019. 

 
Fremtidige utfordringer/aktiviteter: 
Vi vil prøve å få til mer aktivitet innenfor ski, samt mer aktivitet for kvinner.  Vi vil også få til et 
volleyball lag for kvinner. Vi vil prøve å få til noen uforpliktende idrettsarrangement for barn og 
ungdom (eks. fotballturnering / volleyballturnering med mix lag). 
 
En utfordring er å få trenere / hjelpere på aktiviteter / trening. 
 
 
 
 


